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Nowy dyrektor
w „Norwidzie”

SPORT

Na dworcu PKS duża galeria
Rozpoczęły się prace, związane z planowaną w tym
miejscu budową Galerii
Handlowej „Nowy Rynek”.
Został już zburzony bar
„Edward”. Miejsce wyjazdu
i przyjazdu autobusów PKS
nie zmieni się. Powstanie
tu jednak nowoczesny dworzec.

JELENIA GÓRA

ria będzie miała dwie kondygnacje
handlowe oraz parking na 800
miejsc. Zlokalizowanych będzie tu
115 lokali handlowo – usługowych,
w których mają się pojawić artykuły światowych marek. Budowa
ma trwać ok. 20 miesięcy. Pracę w
nowej galerii znajdzie 1200 – 1400
osób. Koszt tej inwestycji to około
200 mln zł.
TK Development pełni rolę dewelopera, odpowiedzialnego za
budowę obiektu, komercjalizację
powierzchni handlowych oraz
działania marketingowe. Inwestycję będzie finansować fundusz
inwestycyjny Heitman. Firma TK
Development kupiła grunt od PKP
Tour oraz marketu Komfort, który
zostanie rozebrany.
„Nowy Rynek” będzie zarówno
galerią handlową, jak i centralnym punktem komunikacji dla
mieszkańców oraz turystów. Integralną częścią projektu jest nowy
dworzec PKS wpisany w centrum
handlowe.
Agata Galas

Nasi zawodnicy kierowani
przez shihan’a Rafała Majdę (5
dan) zdobyli cztery złote oraz
dwa srebrne medale podczas
mistrzostw Polski.

Strona 7

PKS Tour planuje budowę nowego zaplecza przy ul. Sobieskiego z parkingiem na 100 autobusów, z małym hotelem na 30 osób,
gdzie będą przyjeżdżały autobusy i będą spali kierowcy, którzy dowożą do Jeleniej Góry ludzi z całego kraju i zagranicy. Powstaną
tam nowe warsztaty naprawcze, lakiernia, stacja paliw, myjnia, stacja okręgowa kontroli pojazdów, itp.

Trwa zbieranie podpisów, by odwołać władze

Prezydent i radni zagrożeni?
Do 2. czerwca trwa w mieście
zbieranie podpisów pod
wnioskiem o referendum w
sprawie odwołania prezydenta Jeleniej Góry i rady.
Czy ta akcja się powiedzie?

- Skład węgla - ul. Wolności (obok
starego młyna) od pon. do pt. w
godz. 10 - 16
- Auto Komis - ul. Wolności 121
(obok Urzędu Skarbowego) od pon.
- pt. w godz. 10 - 16
- Sklep „Cora” - ul. Konopnickiej 27
od pon. - pt. w godz. 10 - 18 oraz w
Drzwi do biura Jeleniogórskiego sobotę w godz. 10 - 14
Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych praktycznie nie zamykają
się, ciągle zgłaszają się ludzie, żeby
złożyć podpis, biorą listy i zbierają
podpisy wśród znajomych – mówi
Janusz Jędraszko, jeden z inicjatorów referendum. - Nie chcemy ani
prezydenta Zawiły, ani jego świty.
Rada Miejska, w której większość
stanowią politycy Platformy Obywatelskiej wraz z cichym koalicjantem przerzucają koszty kryzysu
na zwykłego mieszkańca - głoszą
inicjatorzy referendum.
Jeleniogórskie Stowarzyszenie
Osób Bezrobotnych podaje także
stałe punkty, w których można
złożyć podpisy:
- Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych
- ul. Wolności 28 od poniedziałku do
soboty w godz. od 9 - 17
Fot. Angela

Klub Oyama
z sukcesami

Ń

W centrum handlowym będzie ponad 100 sklepów i lokali usługowych

- Szkoda tego baru, no ale jak ma
tu powstać nowoczesny dom handlowy i nowy dworzec, to trzeba
coś poświęcić – powiedziała pani
Katarzyna z Jeleniej Góry.
Jak poinformował nas pracownik PKS Tour, w najbliższym czasie
nie będzie utrudnień dla pasażerów
z powodu inwestycji. Później, ma
powstać dworzec zastępczy.
Przypomnijmy, że centrum handlowe „Nowy Rynek” stanie na
3–hektarowym terenie obecnego
dworca PKS pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Podwale oraz Obrońców
Pokoju, ma mieć 56 tys. mkw. GaleOd nowego sezonu artystycznego jeleniogórskim Teatrem im.
C. K. Norwida będzie kierował
Piotr Jędrzejas. Jakie ma plany?
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Fot. Inwestor

Mieszkańcy Goduszyna zakasali rękawy i porządkowali
w swojej dzielnicy ewangelicką
nekropolię. To już kolejna taka
akcja.

Strona 4

Egzemplarz
bezpłatny

- Sklep papierniczy w Sobieszowie
(naprzeciwko Biedronki) od pon. pt. od godz. 10 - 18 oraz w sobotę w
godz. 10 - 14.
Istnieje możliwość pobrania druku
listy popierających referendum ze
strony internetowej: http://www.
jsob.jgnet.pl
(Angela)

JELENIA GÓRA

Ale „schody” ze... śmieciami!
Taki wniosek sam się nasuwał
podczas spotkania, które zorganizowała komisja gospodarki
komunalnej jeleniogórskiej Rady
Miasta.
Kompetentne grono, bo składające się m.in. z kilkudziesięciu
zarządców nieruchomościami,
zadawało miejskim urzędnikom
wiele pytań, na które nie było
jednoznacznych odpowiedzi. Bo
i być nie mogło, skoro ma z tym
kłopot sam ustawodawca.
Problemów z wdrażaniem tej
ustawy jest mnóstwo, tymczasem
to zarządy nieruchomościami
będą musiały ten system wprowadzać w życie. A na razie panuje
chaos i informacyjny, i organizacyjny. Dlatego, jako zarządcy,
chcemy podjąć w tej sprawie
dialog z prezydentem – mówiła
Bożena Wachowicz
–Makieła, zarządca, ale także członek komisji komunalnej
w radzie. Spotkanie prowadził
przewodniczący komisji Andrzej
Grochala. Obecni byli miejscy
urzędnicy, zajmujący się wdrażaniem ustawy śmieciowej w Jeleniej
Górze.

Jednym z głównych problemów,
które zgłaszali zarządcy na spotkaniu w Ratuszu to sposób składania
deklaracji co do sortowania (lub
nie) odpadów komunalnych przez
właścicieli lokali mieszkalnych.
A także windykacja należności
za wywóz śmieci. – Skoro każdy
właściciel lokalu ma obowiązek
złożenia deklaracji, to dlaczego
duże wspólnoty mają to robić za
mieszkańców? Kto wtedy będzie
obciążany za tych, którzy nie płacą? I kto ma ponieść konsekwencje, jeśli mimo deklaracji, ktoś nie
będzie sortował odpadów? – takie
pytania padały z sali najczęściej.
Zarządcy mówili, że nie chcą,
aby wspólnoty składały deklaracje za poszczególnych właścicieli
lokali, bo wtedy to one będą obciążane za tych, którzy uchylają się
od płatności. – A my przecież nie
będziemy mieli możliwości windykacji zaległości od tych, którzy
nie będą płacić – zwracał uwagę
prezes Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Mirosław Garbowski. – Kto więc będzie tym obciążany: my czy gmina? – pytał.

Więcej na stronie 3
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POWIAT

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W konkursie wystartowało 11 drużyn nie tylko z naszego regionu

Młodzi kucharze pod Śnieżką

POWIAT

Rusza projekt GreKo
Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze będzie uczestniczyło w Seminarium pt. ”Imprezy Sportowe Jako
Instrument Budowania Wizerunku
Regionów I Czynnik Gospodarczy”.
Odbędzie się ono w dniach 4–6 maja
w Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Bambergu. Spotkanie
zorganizowane jest w ramach wielonarodowego projektu „GreKO”.
Celem projektu jest przygotowanie samorządów przygranicznych do Europy 2020 w dziedzinie
oświaty i marketingu regionalnego.
Powiat jeleniogórski jest jednym z
partnerów tego przedsięwzięcia,
realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w
Programie „Europa dla Obywatelek
i Obywateli Unii Europejskiej”,
Działanie 1 – Aktywni obywatele
dla Europy, Poddziałanie 1.2. – sieci
miast partnerskich.
Seminarium zostało przygotowane w oparciu o szósty Międzynarodowy Bieg Światowego Dziedzictwa
Kulturowego, w którym po raz
pierwszy weźmie udział młodzież z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Start odbędzie się 5
maja, godz. 13.00.
W projekcie udział biorą samorządy i regiony partnerskie z
Niemiec - Region Miast Aachen
(Lider Projektu), Powiat Bamberg,
Czech – Miasto Vrchlabi, Belgii –
DG Belgiens, Holandii – Parkstad
Limburg oraz z Francji - Eurodistrict SaarMoselle.
(Mea)

choć głównym dodatkiem była mieszanka mięsa wołowego, a dokładniej
ligawy i schabu – powiedziała Paulina
Kuwałek z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych w Jeleniej Górze.
W skład komisji oceniającej weszli
szefowie Kuchni Sudeckiej. – Ocenialiśmy zupy za smak, wygląd, dodatki i ich
ułożenie – mówił Józef Żądło, przewodniczący komisji z ramienia Zrzeszenia
Handlu i Usług w Jeleniej Górze.
Agata Galas

przygotowanie – podkreślała Magdalena Marczak.
- Byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy
wylosowaliśmy tę zupę do ugotowania. Długo zastanawialiśmy się w jaki
sposób ją przyrządzić. Cały czas była
obawa, że może nam nie wyjść, bo
kaszę trzeba ugotować bardzo starannie – mówił Robert Jaskuła.
Inni uczniowie przygotowali np.
zupę gulaszową. – Do naszej zupy
dodaliśmy paprykę, fasolę, ziemniaki,

POWIAT

Targi Tourtec już niebawem
Międzynarodowe Targi Turystyczne Tourtec odbędą się 10 i
11 maja na jeleniogórskim Placu
Ratuszowym. To już piętnasta
ich edycja. Każdy z wystawców
może wziąć w nich udział bezpłatnie, dzięki pozyskaniu przez
Powiat Jeleniogórski środków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W ubiegłym roku
impreza przyciągnęła ponad 100
wystawców i bardzo wielu gości.
I tym razem Plac Ratuszowy
zapełni się wystawcami z Polski,
Czech, Niemiec, Holandii , którzy
zaprezentują bogatą gamę ofert
turystycznych. Tylko na targach
TOURTEC wielowiekowe tradycje
wędrowania i odwiedzania ma-

gicznych miejsc oraz wypoczynku
w przyjaznych hotelach i spa łączy
jeden cel - oferowanie ciekawego
i atrakcyjnego wypoczynku przez
cały rok. Jakie będą atrakcje dla
wystawców i gości w tym roku?
Występy zespołów artystycznych,
pokazy i konkursy oraz przeloty
szybowcem nad Kotliną Jeleniogórską oraz seminarium. Prócz
atrakcyjnych ofert turystycznych
będzie można obejrzeć i zakupić
oryginalną biżuterię jablonecką,
Fundacja Ducha Gór zaprezentuje
tradycyjne wypieki, przetwory i
nie tylko. Szczegółowe informacje
znajdziecie Państwo na stronie
www.tourtec.pl.
(Mea)
Fot. Mea

– Najważniejsza jest wymiana
doświadczeń uczniów oraz promocja
kierunków gastronomicznych i szkół
– powiedział Jacek Włodyga, starosta
powiatu jeleniogórskiego, który był
współorganizatorem konkursu.
Wzięły w nim udział drużyny z
ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznychm.in. z Jeleniej Góry,
Szklarskiej Poręby, Karpacza, Złotoryi,
Poznania, Wałbrzycha, Wrocławia,
Trzebiatowa, Bolesławca oraz z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP
w Mysłakowicach. Drugie miejsce
przyznano Annie Król i Damianowi
Kamińskiemu z Zespołu Szkół nr 7 w
Wałbrzychu. Natomiast trzecie miejsce
zdobyli Damian Winiarz i Jędrzej
Borotko z ZSLiMS w Karpaczu.
- Już po raz drugi mieliśmy okazję gościć przedstawicieli szkół z
całej Polski. Podczas dwudniowych
warsztatów wymieniali się doświadczeniami, natomiast konkurs jest
podsumowaniem spotkania – mówiła

Bogusława Kozłowska, dyrektorka
ZSLiMS w Karpaczu.
Każda z drużyn losowała, jaką
zupę ugotuje. Mistrzowie z Biedrzychowic musieli przyrządzić
oryginalny w smaku krupnik. –
Dodatkiem do naszego krupniku są
kurki oraz skrzydełka nadziewane
tymi grzybkami z pietruszką i marchewką. Jako wkładkę zrobiliśmy
zapiekany suflet z kaszy. Tajemnicą
dobrego krupniku jest jego spokojne
Fot. Mea

Magdalena Marczak i Robert Jaskuła z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Biedrzychowicach wygrali
Młodzieżowe Mistrzostwa
Karkonoszy Kucharzy i Barmanów, które odbyły się w
Zespole Szkół Licealnych i
Mistrzostwa Sportowego w
Karpaczu.

POWIAT

Trzeba więcej ratowników i sprzętu
Zbiornik wodny w Kostrzycy, oddział ratownictwa medycznego w
Szklarskiej Porębie z karetką pogotowia o napędzie na cztery koła, czy
też helikopter – to niektóre plany
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu
Jeleniogórskiego.
Komisja Bezpieczeństwa jest wspólną komisją Powiatu Jeleniogórskiego i
Miasta Jeleniej Góry. W jej skład wchodzą służby mundurowe oraz osoby
odpowiadające za bezpieczeństwo i
higienę w naszym powiecie.
- Walczymy o to, by w Szklarskiej Porębie stacjonował zespół ratownictwa
medycznego z karetką, bo jest to teren
górski, gdzie szybka interwencja jest
niezbędna, a dochodzi przecież do różnych wypadków, zarówno na stokach,
na szlakach, jak i na drogach. Karetka
do Szklarskiej Poręby jedzie z Sobieszowa, bo tam jest baza ratownictwa
medycznego. Na terenie Jeleniej Góry i
powiatu jest jedynie sześć karetek. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody
Dolnośląskiego, by utworzyć taki zespół
w Szklarskiej Porębie. Uważamy, że
powinna zostać też zakupiona do tego
miasta górskiego, karetka z napędem
na cztery koła, by w trudnych warunkach np. przy dużych opadach śniegu,
mogła swobodnie dojechać do miejsca
zdarzenia – zaznaczył starosta Jacek
Włodyga.- Poza tym powiat powinien
mieć helikopter do dyspozycji różnych
służb. Nie tylko do przewożenia ludzi z
wypadków czy zdarzeń w górach, ale
również dla działań policyjnych czy
pożarniczych. Gdy wojsko przygotowy-

wało się na terenie powiatu do akcji w
Afganistanie mieli do dyspozycji helikopter „Sokół”, którym uratowali parę
osób, dzięki szybkiemu transportowi z
gór do szpitala. – dodał.
- Był przypadek, że Czeszka spadła z
oblodzonej Śnieżki i helikopter z Czech
nie był w stanie po nią przylecieć, natomiast helikopter wojskowy odnalazł
się w trudnych warunkach górskich i
przy pomocy goprowców udało się uratować poszkodowaną. Jednak władze
wojewódzkie widzą większą potrzebę,
by helikopter był w okolicy Bolesławca
i to taki, który niekoniecznie będzie
nadawał się do górskich warunków.
Obecnie pogotowie lotnicze ze śmigłowcem jest najbliżej we Wrocławiu
– stwierdził starosta.
(Mea)

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze jest telefon
czynny całą dobę, na który pod numer
75 64 73 108 można zgłaszać różne
nagłe zdarzenia m.in. powodzie, wichury, pożary, oblodzone lub zasypane
śniegiem drogi, powalone drzewa,
padnięte, czy potrącone zwierzęta,
wszystko to co jest zagrożeniem dla
człowieka. Dyżurny automatycznie
przekazuje informację do odpowiednich
służb.
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Czy da się wprowadzić nową ustawę o gospodarce odpadami? Bez dużych zmian to mocno wątpliwe

Ale wróćmy do spotkania zarządców nieruchomościami z radnymi. Co
postulowali jeszcze zarządcy?
Musimy się też liczyć z tym, że
część mieszkańców mimo deklaracji
sortowania odpadów komunalnych
(to kosztuje taniej – 18 zł na osobę za
miesiąc) nie będzie tego robić (opłata
za odpady zmieszane 28 zł na osobę
za miesiąc). Kto to będzie kontrolował, w jaki sposób i kto poniesie tego
konsekwencje? Na jakiej podstawie
będzie obciążany ten, kto mimo deklaracji, nie segreguje? – pytał dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Jerzy
Lenard.
My możemy pomóc miastu z deklaracjami w taki sposób, że je od mieszkańców zbierzemy i dostarczymy. A
gmina niech stworzy swoją komórkę
windykacji – padła propozycja innego
zarządcy, za którą otrzymał od pozostałych brawa.

Następny zgłaszany problem, to
brak w wielu wspólnotach miejsc
na postawienie pojemników do segregacji odpadów komunalnych.
(Po wejściu w życie ustawy, firma
wywożąca śmieci będzie je mogła odbierać z pojemników tylko stojących
w miejscach, na które dana wspólnota
ma tytuł prawny). – A co, jeśli nie ma
takiego miejsca? – pytali zarządcy. – To
oznacza, że ci, którzy takiego miejsca
mają, będą pobierać za ich udostępnienie opłaty. Kto będzie ponosił tego
koszty? – to kolejne pytanie.
Na spotkaniu zgłaszano więcej
wątpliwości, związanych z ustawą
śmieciową. Obecni na sali urzędnicy
miejscy na wiele z nich nie potrafili
udzielić odpowiedzi, bo z tym ma
poważny problem nawet ustawodawca.
Zmian wymagają także uchwały
śmieciowe, podjęte przez miejskich
radnych. – Dlatego bardzo proszę o
złożenie nam Państwa wniosków na
piśmie, wszystkie zostaną przeanalizowane – mówił przewodniczący
komisji gospodarki komunalnej.
A o co poszło na ostatniej sesji?
Radni otrzymali projekt dokumentu,
zmieniający uchwałę z grudnia zeszłego roku w sprawie zakresu i świadczenia usług związanych z odbieraniem
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów. Chodziło o umieszczenie zapisu, że w ramach uiszczanej
opłaty za odbiór śmieci, Miasto Jelenia
Góra przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do
odpadów zmieszanych i zobowiązuje
się do utrzymania ich w czystości.
Klub Radnych Razem dla Jeleniej
Góry zgłosił wniosek o uzupełnienie
tej poprawki o zapis, by wyposażyć

mieszkańców i firmy także za darmo
w pojemniki do śmieci posegregowanych. Na to Miasto zgodzić się nie
chciało. Prezydent Marcin Zawiła
tłumaczył, że to może skończyć się
podwyżką stawek za odbiór odpadów
komunalnych, bo przez to zwiększą
się koszty odbiorców śmieci.
Radny Miłosz Sajnog z Klubu Razem dla Jeleniej Góry przekonywał:
Stawki są tak wysokie, że Miasto i
mieszkańcy nie powinni z tego tytułu
ponosić wyższych kosztów. Te opinie
podzielali radni PiS-u. Wywiązała
się gorąca dyskusja. W głosowaniu
dziewięciu radnych było za przyjęciem
poprawki Klubu Razem dla Jeleniej
Góry, a ośmiu było przeciw. Uchwała
z poprawką Klubu Razem dla Jeleniej
Góry zatem przeszła. Na moment. Bo
zaraz potem Klub Platformy Obywatelskiej zgłosił wniosek o reasumpcję
(ponowne rozpatrzenie sprawy przez
ten sam organ, połączone z równoczesnym uchyleniem skutków uprzedniego rozstrzygnięcia – przyp. red.).
Zrobiło się zamieszanie, ogłoszono
przerwę w obradach, a po niej już w
głosowaniu poprawka Klubu Razem
dla Jeleniej Góry nie przeszła.
- Pytam, na jakiej podstawie zastosowano podczas sesji reasumpcję – pytał
w interpelacjach, wnioskach i zapytaniach radny Miłosz Sajnog. Jaka będzie
odpowiedź? Na to trzeba poczekać.
Na sesji gładko w sprawie ustawy
śmieciowej przeszła zmiana opłat za
zajęcie pasa drogowego na boksy z
pojemnikami do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (wiele wspólnot nie ma na to miejsca na swoim
terenie). Radni jednogłośnie przyjęli
stawkę dzienną w wysokości 1 grosz
za jeden metr kwadratowy.
Bożena Bryl-Chrząszcz

Zarządcy nieruchomościami zgłaszali wiele problemów. Czy uda się je
rozwiązać?

Radni na sesji zgłaszali więcej wątpliwości w sprawie wdrażania ustawy śmieciowej. Padały też pytania: Czy będą podwyższane dodatki
mieszkaniowe w związku z opłatami za wywóz odpadów komunalnych? Jak mają segregować śmieci osoby niepełnosprawne, na
przykład niewidome i niedowidzące, czy będą zwolnione z segregacji przy niższej opłacie? Kto w końcu ma składać deklaracje we
wspólnotach: właściciele nieruchomości, czy zarządcy? I co, jeśli do niektórych te deklaracje jeszcze nie dotarły? Kiedy prezydent
ustosunkuje się do wniosków, które w związku z ustawą śmieciową złożyli mu już jakiś czas temu zarządcy nieruchomościami?

JELENIA GÓRA

REGION Jeleniogórscy policjanci ustalili i zatrzymali czterech bandytów

Sygnalizatory dźwięku są za ciche!

Obrabowali jubilera - posiedzą

Od kilku już lat inwalidzi wzroku
sygnalizują niewłaściwość funkcjonowania sygnalizacji dźwiękowej na
przejściach ulicznych w Jeleniej Górze.
Dotyczy to szczególnie śródmieścia i
Zabobrza (skrzyżowanie z ulicą Jana
Pawła II). Wyciszone sygnały dźwiękowe informujące o zielonym lub czerwonym świetle dla pieszych zacierają się w
ulicznym hałasie i są niesłyszane.
Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku
Podjęło wspólnie z Zarządem Ulic i Mostów inicjatywę przeglądów wszystkich

sygnalizatorów ulicznych w mieście.
Już po pierwszym przeglądzie w
marcu specjaliści z ZUiM potwierdzili
zasadność uwag zgłaszanych przez
niedowidzących i niewidomych. Przypomnijmy, że co czwarty mieszkaniec
miasta to osoba niepełnosprawna lub
starsza mająca naturalne kłopoty ze
wzrokiem, słuchem i z poruszaniem
się. Planowane są kolejne kontrole
i monitoring sygnalizatorów przy
przejściach dla pieszych.
(KSON)

Policjanci Wydziału Kryminalnego KMP w Jeleniej Górze usta- rozbili gabloty, w których znajdolili i zatrzymali czterech mieszkańców powiatu legnickiego w wały się najdroższe wyroby ze złota.
Ich łupem padło łącznie kilkanaście
wieku od 29 do 55 lat, którzy podejrzani są o ten rozbój.
Mężczyźni zostali zatrzymani w
ich miejscach zamieszkania, w powiecie legnickim. Trzech z nich, następnego dnia po przedstawieniu im
zarzutów w Prokuraturze Rejonowej
w Jeleniej Górze zostało tymczasowo
aresztowanych, a jeden został oddany
pod dozór policji.

SANPOL SP. Z O.O. Ogólnopolska firma handlowa z branży
sanitarno-grzewczej poszukuje do pracy:
HANDLOWCA
TEREN JELENIEJ GÓRY

MILE WIDZIANE: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
WYMAGANE: znajomość branży sanitarnej i grzewczej
Aplikacje proszę przesyłać mailem na adres:
miroslaw.kuzma@sanpol.pl
Tel. 605 177 080

- Jak ustalili funkcjonariusze, do
napadu doszło 5. października 2012
roku około godziny 14.15 w Karpaczu
przy ul. Konstytucji 3 Maja. Do sklepu
weszło trzech napastników, jeden z
nich przedmiotem przypominającym
broń palną sterroryzował pracownicę
sklepu, a następnie ją pobił. Bandyci
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palet biżuterii. Straty oszacowano
na kilkaset tysięcy złotych. Sprawcy
uciekli przez okno na zapleczu. Na
zewnątrz czekał na nich czwarty z
mężczyzn, który kierował pojazdem,
którym uciekli z miejsca zdarzenia –
informuje podinsp. Edyta Bagrowska,
rzecznik KMP w Jeleniej Górze.
(Angela)
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Nie przeżył upadku
W piatek (25.04) około południa
przy pl. Wyszyńskiego w Jeleniej Górze
przy banku PEKAO S.A. zginął pracownik firmy montującej reklamy świetlne.
35-letni mieszkaniec Siedlec spadł z drabiny, z wysokości pięciu metrów. Mimo
reanimacji nie udało się go uratować.
Na miejsce wezwano prokuratora oraz
Państwową Inspekcję Pracy. - Obecnie
ustalane są przyczyny i okoliczności
wypadku – mówi podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)

Ten sprzęt usprawni kontrolowanie lasów

Nowe quady dla leśników
Dwa nowe quady
przeprawowe wraz z
wyposażeniem kupiło
Nadleśnictwo Śnieżka
w Kowarach za ok.
130 tys. zł. – Dzięki
nim będziemy mogli
sprawniej kontrolować lasy – powiedział
Mateusz Grębowicz,
ko m e n d a n t p o s t e runku straży leśnej

Nadleśnictwa Śnieżka
w Kowarach.
Pojazdy terenowe wyposażone są w sygnalizację świetlną i dźwiękową,
potrzebne do zatrzymania
tych, którzy nielegalnie
jeżdżą po lasach. Ponadto
posiadają również wyciągarki i odblaskowy napis
straż leśna.
(Mea)

Fot. Nadleśnictwo Śnieżka

Dokończenie ze strony 1

Czasu do 1. lipca coraz mniej,
a wątpliwości w Jeleniej Górze wokół ustawy śmieciowej
zamiast ubywać jest coraz
więcej. Udowodniło to spotkanie członków komisji
komunalnej z zarządcami
nieruchomościami, udowodniła to ostatnia (23.04.) sesja
Rady Miejskiej. Miał być krok
do przodu z obniżeniem
opłat za zajęcie pasa drogowego na pojemniki dla
segregowanych odpadów i
to się udało. Ale zrobiła się
awantura o jedną poprawkę
w uchwale…

Fot. Angela

Ustawa śmieciowa da nam w kość!
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Agencja Mienia Wojskowego wyzbywa się swoich nieruchomości

Będzie market na stadionie?

Pre-Fabrykat skończy termy

na ten protest i w ten sposób wyczerpiemy drogę odwoławczą, co da nam
możliwość podpisania umowy – dodał
prezydent Jeleniej Góry.
Przypomnijmy, że przetarg na to
zadanie został ogłoszony po tym,
jak Miasto wypowiedziało umowę
poprzedniemu wykonawcy - konsorcjum firm Holma i Tiwwal, które nie
wywiązywało się z terminów realizacji inwestycji, a drugi z nich ogłosił
upadłość.

to zmienić na rzecz Jeleniej Góry, to sąd
im to odrzucił. My chcieliśmy to przejąć,
ale to miało być przekazane 10 lat temu,
kiedy drogi były w zupełnie innym
stanie. Wówczas dopilnowalibyśmy by
osoby, które budowały czy rozbudowywały coś na tym osiedlu, i niszczyły
ciężkim sprzętem te drogi, naprawiły je
do stanu poprzedniego. Agencja tego nie
dopilnowała, a teraz chce nam wcisnąć
ruinę – dodaje Hubert Papaj.
Trzeba przypomnieć, że jeszcze w
2007 roku stadion wojskowy tętnił życiem. W czasach jego świetności przez 5
lat obiekt dzierżawił od Agencji Mienia
Wojskowego klub KKS Jelenia Góra. W

Przetarg wygrał Klub Karkonosze
Jelenia Góra, ale później z niego zrezygnował. Do przetargu natomiast nie
przystąpiło miasto, bo jak tłumaczono,
był to przetarg komercyjny, a w takich
miasto nie bierze udziału.
Władze miasta prowadziły natomiast
długie negocjacje dotyczące przejęcia
tego obiektu.
Jednak według dyrektora Oddziału
AMW we Wrocławiu Zbigniewa Siei,
miasto chciało przejąć teren za przysłowiową złotówkę, ale to nie wchodziło w
grę, dlatego wystawiono go do przetargu komercyjnego.
Angelika Grzywacz-Dudek

To już kolejna akcja społeczna
tego osiedla Jeleniej Góry na rzecz
pochowanych tu osób. W ubiegłym
roku mieszkańcy wypracowali
tu 4 tysiące godzin. Tym razem
w porządkowaniu terenu wzięło
udział ok. 20 osób.
- Chcemy ocalić ten cmentarz,
uporządkować, posiać trawę,
posadzić drzewka. W miejscu po
starej kaplicy, gdzie zachowały się
jeszcze fragmenty murów, zamierzamy postawić obelisk, a podczas
jego odsłonięcia zorganizować
mszę ekumeniczną i zaprosić
potomków osób tu pochowanych,
bo wiemy, że przyjeżdżają jeszcze,
by zapalić znicze i pomodlić się –
podkreślił Robert Obaz.
Okoliczni mieszkańcy ostatnio
z zapałem i energią palili gałęzie
i sprzątali teren. – Chcę, żeby było
ładnie w naszej miejscowości oraz
upamiętnić osoby tu pochowane
– podkreśliła Danuta Misiura z
Goduszyna. - Z tego co pamiętam,
a przychodziłam tu będąc dzieckiem, cmentarz był ogrodzony
kamiennym murem. Dookoła były

kaplice i grobowce. Natomiast
bliżej centrum Goduszyna był taki
ładny płot metalowy i tam znajdowały się już takie typowe groby
ziemne – opowiadała Jolanta Borkowska również z Goduszyna.
Część płyt nagrobnych zostało
zepchniętych prawdopodobnie
do jednego rogu. Mieszkańcy
będą ich szukać. Zachowała się
płyta nagrobna ze złoconymi
literami stolarza - Hermana Saiferta, który urodził się 1 grudnia
1866 r. i zmarł 17 maja 1921 r. Z
przekazów ustnych wiadomo, że w
jednym z grobowców prawdopodobnie pochowany był właściciel
fabryki, której budynki zostały
później zagospodarowane i rozbudowane na rzecz Celwiskozy.
Możliwe, że pochowana jest tu
także Maria Zofia von Waldburg,
żona hrabiego Jerzego von Henckel – Donnersmarck ze śląskiego
rodu magnatów ziemskich i przemysłowych, który był właścicielem XVIII-wiecznego pałacu w
Gręboszowie.
(Mea)
Fot. Mea

do urzędu, ale dostał jasną informację, że
o tym decydują radni. Nas boli natomiast
kwestia, że Agencja Mienia Wojskowego
jak widać sprzedała kolejne tereny za
duże pieniądze i nie chciała dogadać się
z miastem w kwestii zamiany gruntów
- wyjaśnia zastępca prezydenta.
- A my chcieliśmy przejąć od nich
zniszczone drogi do remontu, w zamian
m.in. za ten stadion czy inne nieruchomości. AMW natomiast sprzedaje obiekty położone w Osiedlu pod Jeleniami i
uzyskuje z tego tytułu ogromne przychody, a nie chce dać nawet złotówki na
remonty dróg, by ludziom, którzy kupili
tam budynki, ułatwić życie i normalny

JELENIA GÓRA
Miasto wyłoniło wykonawcę dokończenia budowy Term Cieplickich.
W drodze przetargu została nim firma
Pre–Fabrykat z Miłkowa, która złożyła
ofertę z kwotą około 19 mln 622 tys. zł.
– Jeden z oferentów złożył protest twierdząc, że pojawiły się w przetargu dane
nieprawdziwe – mówi Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry. – Prowadzimy
wyjaśnienia. Ponownie odpowiemy

tym czasie włożono mnóstwo pracy w
to, aby boisko mogło normalnie funkcjonować. Po opuszczeniu stadionu
przez KKS obiekt z każdym rokiem
popadał w ruinę. Zaraz po opuszczeniu
stadionu przez KKS w 2007 roku został
ogłoszony przetarg na dzierżawę tego
terenu.

Goduszyn ratuje stary cmentarz

Inwentaryzacja wykazała, że do
wykonania zostało około 30 procent
inwestycji. Do przetargu zgłosiło się
czterech oferentów, w tym z Warszawy,
Opola i Wrocławia. Jeden z nich odwołał
się od decyzji komisji przetargowej.
- Zakładaliśmy to odwołanie, życie
uczy, że przy tego typu kontaktach
odwołania pojawiają się zawsze – mówił Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej

Góry. – Sześć miesięcy na skończenie
tej inwestycji, to jednak realny termin
do realizacji, więc damy radę – dodał
prezydent.
(Angela)

Wartość całej inwestycji to około 50
mln zł, z czego około 19 mln zł to
dofinansowanie z Unii Europejskiej (40
procent kosztów).

REGION

Czytelnicy: Ludzie, uważajcie na ogłoszenia o pracy za granicą

Oszust działa wciąż bezkarnie
– Praca w różnych częściach Niemiec przy zbiorach warzyw z koniecznością wpłaty 50 zł na wstępie
to oszustwo – ostrzegają
nasi Czytelnicy. Oferty są
zamieszczane na różnych
portalach.
Jednym z pokrzywdzonych jest
20–letni Marek z Jeleniej Góry. W
taki sam sposób oszust naciągnął
tysiące osób z całej Polski. Sprawą
zajmuje się policja i prokuratura,
a mimo to cały czas pojawiają się
nowe ogłoszenia.
Jeleniogórzaninowi w ręce wpadła oferta wyjazdu do Niemiec.
Firma poszukiwała pracowników
fizycznych do pracy przy zbiorze i
pielęgnacji ogórka szklarniowego.
Miejsce pracy: Chemnitz (180 km
od Polskiej Granicy-Zgorzelec).
Co oferował pracodawca- pośrednik? Wiele: umowę zlecenie
(początkowo - na warunkach
niemieckich-później o pracę),

zakwaterowanie (bezpłatne),
wynagrodzenie w kwocie 1000
euro/netto (do wypłaty) i ewentualne nadgodziny. Po przyjeździe
możliwość zaliczki w wysokości
wynagrodzenia tygodniowego,
możliwość stałej pracy na
umowę o pracę,
po przepracowani minimum
sześciu miesięcy, dokumenty
na żądanie, w
przypadku chęci
zwrotu podatku
za pracę zagraniczną.
Jeleniogórzanin już zaczął
się pakować, bo
przed wyjazdem
miał tylko przesłać skan dowodu osobistego oraz
wpłacić za rezerwację miejsca w
busie 50 zł od osoby.
Po wpłaceniu pieniędzy na
konto miał w ciągu 5-7 dni miał

otrzymać dokumenty, do podpisania. Nigdy do niego nie dotarły.
Od czasu wpłaty nikt też już nie
odebrał od niego telefonu.
- Napisali w ofercie, żeby skany
przesyłać tylko mailem – czyta in-

Fot. Zdjęcie ilustracyjne

Przejęcie stadionu im. Włodzimierza
Lubańskiego w Jeleniej Górze dla wielu
był sprawą honorową. Starali się o to politycy, w tym m.in. Zbigniew Ładziński i
poprzedni prezydent Marek Obrębalski
oraz sam patron obiektu Włodzimierz
Lubański, legenda polskiego futbolu.
Osobiście rozmawiał on z byłym ministrem sportu Mirosławem Drzewieckim.
Sprawa upadła jednak po aferze hazardowej i dymisji ministra.
Dzisiaj wojskowy stadion to straszna
ruina. Zarośnięta krzakami i drzewami,
zaniedbana, pozamykana na kilka kłódek. I teraz już bez cienia szansy na to,
że trafi w ręce miasta. Jest bowiem własnością prywatnego inwestora, który ze
sportem jego planów nie łączy.
– Obecnie mamy otwarty plan zagospodarowania przestrzennego dla
całego terenu Osiedla pod Jeleniami
oraz ul. Podchorążych i Grunwaldzkiej,
i w ramach tych prac radni komisji
rozwoju otrzymali dwie koncepcje zagospodarowania tych terenów – tłumaczy
Hubert Papaj, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
- Jedna z nich to koncepcja zaproponowana przez miasto, druga to
wersja planistów wynikająca z różnych
wniosków, które do nich spłynęły. Firma,
która nabyła teren stadionu wystąpiła z
wnioskiem o zmianę jego przeznaczenia
pod cele usługowo – handlowe. Radni
kategorycznie odpowiedzieli się przeciwko tej zmianie i dalej chcą utrzymać
tam funkcję sportowo-rekreacyjną.
Inwestor zgłosił się z tą sprawą również

dojazd. Agencja cały czas uważa, że jest
to teren miasta, a my uważamy, że jest
to teren Agencji. Zapadło w tej kwestii
już jedno orzeczenie sądu potwierdzające nasze stanowisko. Obecnie
we wszystkich księgach wieczystych
właścicielem tych dróg jest Agencja
Mienia Wojskowego i kiedy oni chcieli

Fot. Aleksander Borkowski

„Pod młotek” poszły zarówno zabudowania, w tym dawna
stołówka wojskowa, jak i wojskowy stadion Radar przy
ul. Podchorążych. Chciało go przejąć miasto, które przez
lata negocjowało warunki. Nieruchomość została jednak
sprzedana, a inwestor zgłosił chęć wybudowania w tym
miejscu marketu. Nie zgodziła się na to komisja rozwoju
Rady Miejskiej. Co teraz będzie z tym obiektem?
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ternetową ofertę Marek: „Dane do
wpłat/rezerwacji miejsc: Bartosz
Komendołowicz, ul. Urzędnicza
3/4, 32-590 Libiąż, nr konta: 34
1140 2017 0000 4102 1294 5028.

Tytuł: w tytule prosimy o wpisanie
swojego numeru telefonu i adresu e-mail. Kwota: 50 zł(osoba).
Wpłaty należy dokonać w ciągu 24
godzin (...). W razie jakichkolwiek
pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do kontaktu
t elefonicznego
z panem Tomaszem Schultz’em,
pod numerami
telefonów: +48
608-719-473 , +48
886-232-828, od
poniedziałku do
piątku, w godzinach 11:00-15:00,
pod którymi uzysk a j ą Pa ń st wo
dodatkowych
informacji. Nie
odpisujemy
na sms-y i nie
oddzwaniamy ze względu na
ogromną liczbę połączeń do nas”.
Wszystko wyglądało wiarygodnie.
Ale tak nie jest...
(Angela)

AKTUALNOŒCI / zdrowie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zaszczep dziecko
Przypominamy o możliwości
skorzystania z bezpłatnych programów profilaktyki zdrowotnej
skierowanych do najmłodszych
jeleniogórzan.
Szczepienia przeciw wirusowi
HPV wykonuje: NZOZ „Przychodnia
Zabobrze s.c., ul. Ogińskiego 1B,
58-506 Jelenia Góra, rejestracja tel.
75 643 06 30, 75 643 06 40
Planuje się zaszczepienie 190
dziewczynek, co stanowi 68%
populacji.
Szczepionka SILGARD –
4-walentna (przeciw HPV
6,11,16,18), dawkowanie 0-2-6
miesięcy.
Szczepienia przeciw pneumokokom wykonuje: Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu:•
POZ „Orle”, ul. Cieplicka 83a,
58-560 Jelenia Góra, rejestracja
tel. 75 761 63 74. Planuje się zaszczepienie 380 dzieci, co stanowi
52% populacji.
Szczepionka Prevenar – 13 walentna. Stosuje się w celu uodpornienia niemowląt i dzieci w wieku
od dwóch miesięcy do piątego
roku życia na choroby wywoływane przez S. Pneumoniae. Obejmują
one: posocznicę, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie
płuc, zapalenie ucha środkowego i
bakteriemię.
W tym roku na promocję i profilaktykę zdrowia Miasto zabezpieczyło w budżecie kwotę 245.000 zł,
w tym na szczepienia 178.600 zł.
(UM)
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Firma jeszcze w tym roku zamierza zbudować nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy

Dr. Schneider da więcej pracy
W ciągu najbliższych kilku lat firma Dr. Schneider w
Radomierzu chce rozbudowywać linie technologiczne
m.in. „wtryskarni”, ale i nowego produktu – schowków
samochodowych. Prace ma znaleźć tu pół tysiąca nowych
pracowników. A już w przyszłym tygodniu rusza budowa
Ośrodka Badawczo– Rozwojowego, gdzie jeszcze w tym
roku zatrudnionych zostanie 30 inżynierów.
Decyzja o lokalizacji inwestycji w
Polsce była skutkiem analizy przeprowadzonej w pięciu innych krajach
Europy – mówił Kurt Lampert członek
Zarządu Dr. Schneider Automotive
Polska Sp. z o.o. – Jednym z głównych
czynników wyboru Radomierza było
bardzo dobre przygotowanie i zaangażowanie pracowników, wyraźnie większe
niż w innych krajach, a wykształcenie
i zaangażowanie to baza dobrego
biznesu. To było również podstawą
decyzji o dalszej rozbudowie zakładu i
dalszej inwestycji. W ostatnich latach
udało nam się zgromadzić grupę bardzo dobrych pracowników, którzy
mają bardzo wysokie kompetencję i
bardzo duży poziom wiedzy, również
dotyczącej nowych technologii. Duża
część pracowników mówi w językach
obcych, dlatego jesteśmy z nich dumni.
W wielu kompetencjach nasz zespół
jest wiodący w porównaniu z innymi
grupami - chwalił Kurt Lampert.
Nowe inwestycje w firmie Dr. Schneider to przede wszystkim nowe linie
technologiczne w obszarze montażu,
ale i pochodnych. Ma być to rozbudowa

„wtryskarni” oraz uruchomienie linii
technologicznej schowków samochodowych.
- Naszym głównym produktem są
systemy nawiewowe do samochodów
osobowych, ale następnym produktem,
w który będziemy się dość intensywnie
angażować i inwestować w niego, będą
schowki samochodowe – mówił prezes
zarządu.
To jednak nie koniec. Firma jeszcze
w tym roku wybuduje Ośrodek Badawczo- Rozwojowy za 36 mln zł, z czego
dofinansowanie tej inwestycji wyniesie
8 mln 400 tys. zł
- Do staru z badaniami będziemy
gotowi pod koniec tego roku. W ośrodku
zatrudnionych będzie 30 inżynierów.
Zajma się oni poszukiwaniem nowych
technologii i rozwiązań dla branży
motoryzacyjnej, które są naszym wyzwaniem w branży i absolutną koniecznością by utrzymać dobrą pozycję na
rynku. Część fachowców dla ośrodka
już mamy. Udało nam się zatrudnić ich
już wcześniej i są już oni na pewnym
etapie przygotowania zawodowego. Jest
to trudna rekrutacja, bo poszukujemy

Fot. Dr. Schneider
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fachowców, których w tym regionie nie
ma aż tak wielu. Musimy poszukiwać ich
w różnych regionach Polski – mówiła
Gabriela Stępień, dyrektor ds. administracyjno-handlowych i prokurent firmy
Dr. Schneider.
Zezwolenie na prowadzenie inwestycji w podstrefie Janowice Wielkie
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
do 2020 roku, firmie Dr. Schneider przekazała prezes strefy Iwona Krawczyk,
która podkreślała, że jest to inwestor
sprawdzony i zatrzymanie go w Polsce
było niezwykle istotne.

– Z tym partnerem pracujemy od
roku 2006, dlatego przedłużenie dla
niego zezwolenia na użytkowanie
podstrefy jest dla nas niezwykle
istotne – mówiła Iwona Krawczyk,
prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
w Kamiennej Górze. - Jest to partner
sprawdzony, który realizuje wszelkie
deklaracje zarówno w kwestiach inwestycyjnych, jak i tworzenia nowych
miejsc pracy. Tym bardziej wydanie
takiego zezwolenia nas cieszy, bo
gdyby nie tu, ta inwestycja byłaby poza
granicami naszego kraju. Należało

więc wypracować kompromis i wziąć
na siebie zobowiązania by zatrzymać
inwestora, aby tu robił reinwestycje.
Jest to trzecia co do wielkości inwestycja w powiecie. Co ważne, forma
dba też o rozwój badawczy, dzięki
czemu powstanie Centrum Badawczo
– Rozwojowe, a to są miejsca pracy dla
naszych młodych, bardzo zdolnych
inżynierów, którzy będą tutaj w
biurach zajmować się najnowszymi
tendencjami dotyczącymi systemów
wentylacyjnych w samochodach –
dodała Iwona Krawczyk.
Angelika Grzywacz-Dudek

bą żylne łagodzą wreszcie leki- zarówno
w postaci tabletek jak i te stosowane
miejscowo. Popularne są żele i maści
zawierające wzmacniające ścianę żylną
bioflawonoidy, a także żele zawierające
hamującą krzepnięcie heparynę, która
poprawia mikrokrążenie w tkance
podskórnej. Z leków doustnych najczęściej stosowane są łagodzące bóle
i obrzęki, dostępne bez recepty, leki
flebotropowe.

operacyjnego skłaniają najczęściej
powodowane przez żylaki dolegliwości
bólowe, nawracające stany zapalne
żył powierzchownych, krwawienia
z żylaków i inne przykre i niebezpieczne
powikłania obecności żylaków kończyn
dolnych.

Operacje żylaków
Jakie konsekwencje wiążą się
z obecnością żylaków kończyn
dolnych Oprócz oczywistego
defektu kosmetycznego obecność żylaków w kończynach
dolnych może prowadzić do
różnych, czasem niebezpiecznych powikłań. Nieleczone
żylaki prowadzą do zakrzepowychzapaleńżyłpowierzchownych, zakrzepicy żył głębokich
i owrzodzeń żylnych goleni,
wreszcie powodują uciążliwe
dolegliwości bólowe.
Jakie są pierwsze objawy choroby?
Ból, obrzęki, uczucie ciężkości, swędzenie i nocne skurcze to objawy wskazujące na zaburzenia przepływu krwi
w żyłach kończyn dolnych. Z czasem
objawy te mogą ulec nasileniu. Żylaki
mogą, choć nie muszą pojawić się jako
kolejny objaw choroby. Możliwe jest też
występowanie żylaków kończyn dolnych bez towarzyszących dolegliwości
bólowych.
Kto jest zagrożony żylakami?
Przede wszystkim panie. Zdecydowanie częściej problemy z żylakami
mają kobiety. Kolejnym czynnikiem
ryzyka jest ciąża i związane z nią zmiany
hormonalne, które osłabiają ściany żył
kończyn dolnych. Do powstawania
żylaków kończyn dolnych przyczynia
się też stojąca lub siedząca praca oraz
niewielka aktywność ruchowa. Przewle-

kła niewydolność żylna występuje też
zdecydowanie częściej u osób palących,
z nadwagą, starszych oraz u takich,
u których najbliższych krewnych występują choroby żył kończyn dolnych.
Czy można zapobiec postępowi
choroby żylnej i jak ją leczyć?
Aby zapobiec postępowi choroby
powinno się rozpocząć leczenie już w początkowych jej stadiach. Metodą o udowodnionej skuteczności jest noszenie
pończoch lub rajstop uciskowych (czyli
kompresjoterapia), szczególnie gdy musimy długo przebywać w pozycji siedzącej lub stojącej. Ucisk, który powodują
takie rajstopy, pomaga niewydolnym
żyłom przepompować krew z powrotem
do serca co zmniejsza uciążliwe objawy
choroby żylnej takie jak bóle i obrzęki
łydek, a także spowalnia powiększanie
się żylaków.
Ważną profilaktyką choroby żylnej
jest odpowiednia dieta. Zawarte w winie oraz owocach przeciwutleniacze
takie jak witamina C i bioflawonoidy
wzmacniają kolagenowe rusztowanie
ścian żył i poprawiają ich wytrzymałość
i elastyczność
Aktywność fizyczna i ćwiczenia
wzmacniają mięśnie łydek i poprawiają
funkcjonowanie tzw. pompy mięśniowej
. Mięśnie kończyn dolnych, dzięki temu,
że uciskają żyły w nogach, wspierają ich
ściany i pracę zastawek poprawiając
krążenie żylne. Bardzo istotne także jest
zaprzestanie palenia papierosów oraz
redukcja wagi ciała.
Uciążliwe objawy związane z choro-

Jakie są wskazania do operacji?
Wskazania do ewentualnej operacji
ustalamy w trakcie konsultacji połączonej z ultrasonografią dopplerowską
żył kończyn dolnych. Bardzo istotnym
wskazaniem do leczenia chirurgicznego jest defekt kosmetyczny, zwłaszcza
gdy choroba dotyczy młodych ludzi,
najczęściej kobiet.
U starszych pacjentów „uroda” nóg
zwykle, choć nie zawsze, ma mniejsze
znaczenie. Tych pacjentów do leczenia

Czy operacje żylaków są bezpieczne:
Nie ma zabiegów chirurgicznych
pozbawionych ryzyka powikłań, jednak
przedstawione tu metody są bardzo
bezpieczne, a poważne powikłania
występują niezwykle rzadko. W zdecydowanej większości przypadków
usunięcie żylaków kończyn dolnych
poprawia bardzo istotnie wygląd nóg
oraz zmniejsza lub znacznie redukuje
występujące wcześniej dolegliwości.
Dr n.med Marek Tuchendler,
chirurg ogólny z ukończoną
specjalizacją z chirurgii
naczyniowej

Aby umówić się na wizytę wystarczy
zadzwonić pod numer telefonu:
+48 75 64 52 000; +48 513 059 680
KCM Clinic SA
ul. Bankowa 5-7

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

6

29 kwietnia 2013 r.

JELENIA GÓRA

AKTUALNOŒCI / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zagadkowa akcja w podziemiach przy ul. Chełmońskiego to dopiero początek

Co skrywa Park Kościuszki?
Jest 24 kwietnia 2013 roku, godzina 11.25. Na żołnierza
Luftwaffe niosącego z przymusowym pracownikiem zagadkowy ładunek, natyka się w podziemiach pod Wzgórzem
Kościuszki zabłąkana grupa przedstawicieli mediów…
Zagadkowa akcja w podziemiach przy ul. Chełmońskiego
to tylko wstęp do historycznej inscenizacji Jelenia Góra
1945, która odbędzie się już 1 maja o godz. 12.00 na Placu
Ratuszowym.
Zwiedzający zaskoczeni i oślepieni przez blask pochodni pytają:
Co niesiecie w tej skrzyni? - To tajemnica. Nie możemy powiedzieć.
Operację Jelenia Góra 1945 czas
zacząć – odpowiada niemiecki
żołnierz i z towarzyszącym mu
pracownikiem, znikają w ciemnych korytarzach podziemi, które
mają aż 5 tys. m2. Po tajemniczej
skrzyni nie ma śladu. W świetle
latarek błądzących po skalnych
korytarzach, snuje się tylko dym
pozostały z pochodni.
Zagadkowa akcja w podziemiach przy ul. Chełmońskiego to
tylko wstęp do historycznej insce-

JELENIA GÓRA

nizacji Jelenia Góra 1945, która
odbędzie się już 1 maja o godz.
12.00 na Placu Ratuszowym.
Scenariusz wydarzenia rozpoczyna się obiecująco: II Wojna Światowa dobiega końca.
Zwiad przedni przedzierającej
się niemieckiej jednostki, która
przewozi tajemnicze skrzynie
napotyka na stacjonujący na jeleniogórskim Placu Ratuszowym
oddział wroga. Wynik potyczki
może oznaczać sukces albo porażkę misji oraz być albo nie
być żołnierzy, chcących przecież
za wszelką cenę przebić się, a
następnie powrócić do macierzy-

Koncerty, imprezy, zabawy…
1 maja o godz. 12.00 na Placu
Ratuszowym - inscenizacja historyczna grup rekonstrukcyjnych
Jelenia Góra 1945 r.
Poranek patriotyczny w MDK
„Muflon” w Sobieszowie rozpocznie się o godz. 12.00. Koncerty
znanych grup LemON i Leniwiec,
które zainaugurują 40. Wiosnę
Cieplicką odbędą się na Placu
Piastowskim o godz. 17.00.
2 maja w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się

koncert grupy „W tym sęk” o godz.
16.00 w cieplickiej muszli koncertowej Parku Zdrojowego.
3 maja od godz. 11.00 na Placu
Ratuszowym - miasteczko sportowe. Oficjalne Obchody 222.
Rocznicy utworzenia Konstytucji
3 Maja rozpoczną się o godz.
12.20 pod pomnikiem „Wolności
i Niepodległości”, przy Kościele
p.w. Podwyższenia Krzyża Św.,
gdzie o godz. 13.00 odbędzie się
msza święta.

Wiosna Cieplicka tuż, tuż

Koncerty gwiazd, kabarety, festyny, giełdy minerałów i staroci, Noc
Muzeów - to tylko niektóre punkty
programu Wiosny Cieplicką, która
potrwa przez cały maj.
11-12 maja od godz. 11.00 do 17.00
w Muzeum Przyrodniczym Parku
Norweskiego - 42. Karkonoska Giełda
Minerałów, Skał i Skamieniałości.
15-16 maja o godz. 19.00 w Zdrojowym Teatrze Animacji - Festiwal
Muzyki Wiedeńskiej. Natomiast 18
maja o godz. 12.00 w ramach tego
festiwalu odbędą się koncerty w
muszli koncertowej Parku Zdrojowego.
18-19 maja w godz. 9.00 – 17.00 w
Muzeum Przyrodniczym odbędzie się
VI Cieplicka Giełda Staroci Przyrodniczo-Uzdrowiskowych.
18 maja od godz. 16.00 w Muzeum
Przyrodniczym rozpocznie się Noc
Muzeów.
24-26 maja będą trwały obchody
XXV Święta Matki.
25 maja od godz. 15.00 na stadiostych oddziałów. Wywiązuje się Jelenią Górę oraz być wstępem nej na wzór kamiennogórskiego nie przy ul. Lubańskiej - Finał Ligi
Rocka z TSA i Ukeje.
wymiana ognia… Pierwszoma- do dyskusji nad wykorzystaniem Projektu Arado.
(Mea)
(Mestra)
jowa inscenizacja ma promować podziemi jako atrakcji turystycz-

Będzie Biało-Czerwona Majówka z atrakcjami

Koncerty znanych zespołów LemON i Leniwca, kabareton, inscenizacja historyczna, projekcje filmów, warsztaty, konkursy, wernisaż wystawy, festyn, półmaraton,
czy też Parada Rowerów – to tylko niektóre z atrakcji
od 1 do 5 maja.
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Inauguracja wystawy fotograficznej „Jesień Wojska Polskiego w
Jeleniej Górze” - w Galerii Małych
Form Książnicy Karkonoskiej.
4 maja od godz. 9.00 będą trwały zapisy na Biało-Czerwoną XIII
Paradę Rowerów, która wystartuje
o godz. 12.00 z Placu Ratuszowego. Natomiast o godz. 15.00 na
Placu Piastowskim odbędzie się
Kabareton z artystami z kabaretów Ciach i Chyba.
5 maja o godz. 10.30. w muszli
koncertowej Parku Zdrojowego
rozpocznie się Akademia Młodego
Melomana. Od godz. 12.00 do
16.00 na Placu Piastowskim będzie rodzinny festyn rekreacyjny
„Wszystkie dzieci grają w piłkę”.
(Mea)

KULTURA / SPORT

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

i miejsce koncertu: Wybrednia,
8 maja, godz. 19.00, sala widowiskowa JCK, ul. Bankowa 28/30,
Jelenia Góra. I oto nam chodziło
Oczy-Wiście!
W związku z różnymi informacjami w mediach i na portalach
oraz innymi doniesieniami plotkarskimi na temat naszej akcji: OCZYWIŚCIE, a nawet prób podpięcia
się pod nią, chcielibyśmy oficjalnie
poinformować o prawdziwym jej
celu – mówił Maciej Lerher, autor
oczu. – Pomysł zrodził się sam.

Fot. Angela

Nie była to inicjatywa promująca referendum czy budowę term
cieplickich, próba inwigilacji,
reklama salonu optycznego czy tuszu do rzęs… Zatem o co chodziło
z tajemniczymi oczami, z którymi
plakaty pojawiły się we wszystkich
zakątkach stolicy Karkonoszy? Zagadkę przy największych oczach
Jeleniej Góry czyli przy bilbordzie
rozwieszonym przy al. Wojska
Polskiego (nieopodal byłego pogotowia ratunkowego) wyjaśniał
24.04 Maciej Lerher, rysownik,
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Jest nowy dyrektor teatru

Poranki rodzinne

Od nowego sezonu dyrektorem Teatru im. C. K. Norwida
będzie 38–letni Piotr Jędrzejas, aktor i reżyser, absolwent
Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi i Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Na temat wyboru miasta,
w którym artysta zdecydował
się wziąć udział w konkursie
na dyrektora teatru i jego planów związanych z "Norwidem"
rozmawiała Agata Galas.
Będzie pan jednym z młodszych
dyrektorów teatrów w Polsce...
- Byłem wiceprezesem w stowarzyszeniu teatralnym, dlatego wiem, że nie jest
łatwo tworzyć teatr. Zdaję sobie sprawę,
że jest to ogromna odpowiedzialność.
Woli pan sztuki klasyczne, czy
współczesne?
- Spektaklem, który najdłużej jest
grany z wyreżyserowanych przeze
mnie, bo już szósty sezon, to „Biedny
Ja, Suka i Jej Nowy Koleś” Michała
Walczaka. Chciałbym zaznaczyć, że
jestem jednak dość konserwatywny w
swoich poglądach dotyczących teatru.
Nie wyklucza to jednak faktu, że lubię
sztuki nowoczesne, ale fascynuje mnie
klasyka. Reżyserowałem m. in. „Dziady"
A. Mickiewicza wg. S. Wyspiańskiego,
czy „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego. Klasycy są bardzo ważni, mimo
czasu, który minął, mają wielki wpływ

jeleniogórski satyryk oraz członek zespołu Wybrednia, którego
koncert miał promować niezwykły
plakat. Po wygłoszeniu z drabiny
oświadczenia w tej sprawie, autor
tajemniczych oczu dopisał na bilbordzie nazwę zespołu oraz datę

Mamy zespół Wybrednia, mieliśmy płytę, zaproponowano nam
koncert w JCK i nie chcieliśmy grać
do pustej sali, więc zrobiliśmy taką
mocniejszą akcję, by zapełnić te
350 wolnych miejsc – dodał.
(Angela)
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

W rewanżowym spotkaniu z KSS
–em Kielce podopieczne Małgorzaty
Jędrzejczak bez większych problemów
rozprawiły się z rywalkami, dzięki
czemu zagrają dwumecz o piąte miejsce
na koniec rozgrywek. KPR zwyciężył
29:24.
Początek spotkania był wyrównany,
jeleniogórzanki prowadziły grę, jednak
w 12. minucie przegrywały 6:7. Jak się
okazało było to jedyne prowadzenie
przyjezdnych, które z każdą minutą
coraz bardziej ustępowały żółto-niebieskim. Do przerwy KPR prowadził
zasłużenie 18:12, ale mając w pamięci
mecz w Kielcach należało zachować
koncentrację do ostatnich minut. Po
zmianie stron miejscowe odskoczyły na
8 bramek, ale kielczanki nie poddawały
się zmniejszając dystans do 4 goli. Na
więcej nie było stać KSS-u, w ekipie z
Jeleniej Góry bardzo dobre zawody rozegrała Galińska (8 trafień) oraz Załoga i
Wiertelak. Między słupkami „swój dzień”
miała Kozłowska, ostatecznie KPR
pokonał drużynę z Kielc 29:24 i zagra
o miejsce piąte na koniec rozgrywek.
Rywala jeleniogórzanek poznamy w
sobotę, kiedy to Pogoń Szczecin podejmie Olimpię Nowy Sącz (w pierwszym
meczu było 26:22 dla Olimpii).
KPR Jelenia Góra - KSS Kielce 29:24
(18:12)
KPR: Kozłowska, Szałek - Galińska 8,
Załoga 6, Wiertelak 5, Buklarewicz
3, A.Mączka 3, Fursewicz 3, Uzar 1,
Żakowska.
KSS: Staś, Wawrzynkowska - Skrzyniarz
10, Syncerz 6, Paszowska 4, Grzesik 3,
Woźniak 1, Nowak, Kot, Młynarczyk,
Młynarska, Palewicz
(Przemo)

Piotr Jędrzejas
Jakie ma Pan plany związane z
jeleniogórskim teatrem?
- Chciałbym, aby teatr był obecny
w życiu jeleniogórzan. Gdy byłem tu
we wtorek (09.04.) i zapytałem dwie
gimnazjalistki przechodzące ulicą,
którędy do teatru, odpowiedziały, że nie
wiedzą. Po chwili przypomniały sobie,

Klub Oyama z sukcesami
Zawodnicy Jeleniogórskiego Klubu Oyama kierowani
przez shihan’a Rafała Majdę (5
dan) zdobyli cztery złote oraz
dwa srebrne medale podczas
XVIII Mistrzostw Polski Oyama
Karate, które odbyły się 13
i 14 kwietnia w Piotrkowie
Trybunalskim / Moszczenicy.
W zawodach wystartowała
rekordowa liczba 400 zawodników z 42 klubów Oyama i 3
Kyokushin.
Na szczególną uwagę zasługuje perfekcyjna organizacja
turnieju, oprawa hali jak i sam
poziom sportowy, który w tym
roku był szczególnie wysoki
i obfitował w wiele pozytywnie zaskakujących „debiutów”
zwłaszcza wśród seniorów
knockdown. Niestety nie obyło
się bez ciężkich nokautów....
Organizatorem zawodów był
sensei Dariusz Szulc z Piotrkowa (3 dan). Ze względu na
rekordową liczbę startujących
walki odbywały się na trzech
matach jednocześnie przez cały
dzień zarówno w sobotę, jak i w
niedzielę. W pierwszym dniu zmierzyli
się kadeci i juniorzy młodsi oraz seniorzy
w knockdown, w niedzielę natomiast
juniorzy i juniorzy starsi oraz seniorzy
semi-knockdown. Walki były twarde
i bardzo widowiskowe zarówno w

seniorach w konkurencji knockdown,
jak i w juniorach, gdzie nasi zawodnicy
wypadli bardzo dobrze. W bardzo ładnym stylu złote medale i tytuły mistrzów
Polski zdobyli: Adam Serek, Natalia
Najjar, Aleksander Dytko i Jakub Fułat
(juniorzy), srebrne medale przypadły
Łukaszowi Wiśniewskiemu (junior) i
Beacie Bukofaj (senior knockdown),
natomiast te najbardziej pechowe
czwarte miejsca zajęli: Magda Masiewicz i Maciek Dziumakowski (seniorzy
knockdown i s-k).
Każdy zawodnik musiał stoczyć
od dwóch do czterech walk w swoich

kategoriach. Na uwagę zasługuje bardzo
twarda postawa Sebastiana „Jogurta”
Pawlikowskiego (senior knockdown),
który w drugiej swojej walce spotkał się
z zawodnikiem z Krakowa. Pojedynek
prowadzony był w szybkim tempie, miał

kojarząc, że teatr to przecież, i tu cytuję,
„ten ładny budynek”. Dlatego chciałbym,
by w Teatrze im.C.K. Norwida były grane
spektakle zarówno dla młodszych, jak i
starszych mieszkańców. Pomysł na dużą
scenę to na przykład sztuki klasyczne,
na małą natomiast współczesne, gdzie
będzie również miejsce na teksty rozrywkowe i edukacyjne.Chciałbym, by
na dużej scenie królowała klasyka i komedia - na konkursie mówiłem o „Don
Juanie” Moliera w nowym tłumaczeniu.
Natomiast na małej scenie widziałbym
na przykład adaptację książki „Miedzianka – historia znikania” Filipa Springera,
także dlatego, by na scenie pojawiały się
również wątki lokalne.

Oj, będzie się działo
Warsztaty plastyczno-muzyczne
w Miejskim Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze-Sobieszowie,
podczas których odbędzie się pokaz
filmów animowanych Bolek i Lolek
„Kto ty jesteś? Polak mały” odbędą
się 1 maja o godz. 12.00. Bilet dla
dziecka kosztuje 10 zł, opiekunowie
mają wstęp wolny.

Koncert w pałacu

Koncert Jelonka Brass Band w
składzie: Artur Nowak – tubista,
Małgorzata Suchowierzch – waltornia, Paweł Jury – trąbka, Jędrzej
Tomczyk – trąbka oraz Wojciech
Fijak – puzon odbędzie się 1 maja
o godz. 16.00 w Pałacu Wojanów.
A co z Festiwalem Teatrów Ulicz- Wstęp jest wolny.
nych?
- Bardzo podoba mi się długoletnia Cztery Pory Roku
już tradycja Festiwalu Teatrów Ulicznych
W ramach Europejskiej Sieci Kulw Jeleniej Górze. Chciałbym, żeby teatr tury Młodych odbędzie się koncert
był obecny na ulicach miasta i mocno „Cztery Pory Roku” 3 maja o godz.
zakorzenił się w świadomości nie tylko 18.00 w Pałacu Pakoszów. Wstęp
jego mieszkańców, ale też przybywają- jest wolny.
cych specjalnie na ten festiwal, dlatego
pragnąłbym kontynuować tę ideę.

Malarstwo i collage

Piotr Jędrzejas jest reżyserem, aktorem, absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi
z 1999 roku i Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST z 2004 roku. Dyplom obronił w
2005 r. Reżyserował spektakle między innymi w Teatrze Stu „Monologi waginy” Eve Ensler i
Teatrze Ludowym w Krakowie m.in. „Bajzel” Krzysztofa Czeczota i jako współreżyser „Ryszarda
III” Williama Shakespeare’a w reż. Jerzego Stuhra. W projekcie Laboratorium Dramatu /Scena
Przodownik/ Teatru Na Woli wyreżyserował m.in. sztukę "Biedny Ja, Suka i Jej Nowy Koleś"
Michała Walczaka. Źródło: Teatr na Woli w Warszawie

Nasi wrócili z „deszczem” medali

Fot. użyczone

Zwycięstwo KPR-u

na nasze współczesne życie, język i
kulturę. W teatrze najważniejszy jest dla
mnie człowiek, a przez to szeroko pojęty
humanizm.
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Wernisaż wystawy malarstwa
„Kosmopolityczne malarstwo i
collage” Gabriele Watterott odbędzie
się 6 maja o godz. 17.00 w Galerii
„Promocje” Osiedlowego Domu
Kultury przy ul. Krzysztofa KomedyTrzcińskiego w Jeleniej Górze, na
Zabobrzu. Wstęp jest wolny.
(Mea)

WARSZAWA

Jednak porażka Zakrzewskiego

W finałowym pojedynku XXX
Międzynarodowego Turnieju Bokwiele zaskakujących zwrotów akcji i był serskiego im. Feliksa Stamma,
bardzo wyrównany. Niestety „Jogurt” odbywającego się na warszawskim
przegrał przez wskazanie sędziów i
nie wszedł do czwórki. Pozostali nasi
zawodnicy odpadli z turnieju po pierwszych lub drugich swoich walkach
eliminacyjnych.
- Serdeczne podziękowania dla całej
naszej ekipy, wszystkich zawodników,
sędziów, trenerów oraz opiekunów
i sponsorów, m.in. sensei Łukasza
Mazura (2 dan), sempai Nidala Najjar,
Przemka Palmowskiego, Pawła Szewczaka i Roberta Wiśniewskiego. A co nas
czeka niebawem? W najbliższym czasie odbędą się powołania na
Mistrzostwa Europy Oyama
IKF (Białoruś, 25-26.05). Po
cichu liczymy na start naszych
dwóch najlepszych juniorów
– wyznaje Rafał Majda.
Od 23 do 30 kwietnia shihan Rafał Majda przebywa
w Japonii (Tokio) na Światowym Turnieju Karate. W
czerwcu czeka nas jeszcze
start w Otwartych Mistrzostwach Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Oyama Ka- Torwarze, jeleniogórski pięściarz
rate, klubowe zawody JKO w Ireneusz Zakrzewski (Janik Boks
Kata i Kumite oraz egzaminy Jelenia Góra) musiał uznać wyżna stopnie kyu w klubie i cen- szość reprezentanta Anglii.
tralne na wysokie stopnie w Krakowie.
Mimo porażki w ostatniej walce
A od 15 do 25 lipca grupa prawie 100 występ w tak prestiżowym turnieju,
zawodników i zawodniczek będzie to wielki sukces młodego jeleniotrenowała i wypoczywała na XVI Obozie górzanina, który w kat. do 75 kg
Letnim JKO w Darłówku.
szedł jak burza. W drodze do wiel(MDvR) kiego finału pokonał Kanadyjczyka

Blair’a, Turka Ozkila oraz faworyzowanego Tomasza Jabłońskiego.
Starcie z Antonym Fowlerem było
bardzo wyrównane, Brytyjczyk był
Fot. Archiwum

Cała prawda o dziwnych oczach

JELENIA GÓRA Bogdan Koca oddaje ster Norwida Piotrowi Jędrzejasowi

Fot. Teatr na Woli

JELENIA GÓRA

29 kwietnia 2013 r.

silniejszy fizycznie, ale Zakrzewski
nadrabiał techniką i na 35 sekund
przed ostatnim gongiem sędziowie
punktowali remis 7:7. Niestety w
końcówce rywal podopiecznego
Rafała Janika zadał decydujące
ciosy i wygrał pojedynek o pas mistrzowski jubileuszowego turnieju
im. „Papy Stamma”.
(Przemo)
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29 kwietnia 2013 r.

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2013-03-22 godz. 18.00 - 2013-04-26 godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
A jeśli pracowałeś legalnie za granicą
- Niemcy, Holandia, Anglia, Austria,
Belgia, Dania, - odbierz zapłacony
podatek dochodowy - 757524044,
601554410
Animator aktor kabareciarz na
umowę o prace w ośrodku wypoczynkowym. zakwaterowanie i wyżywienie
- 517 574 899
Aparthotel Flinski poszukuje osoby
na stanowisko kucharz. CV proszę przesyłać na skaminski@flinski.pl
Doradca klienta - Finanse - Firma
doradztwa finansowego zatrudni na
umowę o pracę osoby z wiedzą w
zakresie finansów. Mile widziane
doświadczenie w sprzedaży. CV proszę przesyłać na adres lukasz.borko@
open.pl - 725 802 371
Dostawca pizzy - Sorreto - Zatrudnimy dostawcę posiłków w Jel. Górze.
Wymagane: kat B, doświadczenie w
prowadzeniu samochodu i w kuchni,
znajomość miasta. CV prosimy wysyłać:
kontakt@ sorrento.pl
Elektrycy do pracy w Niemczech
- Firma Personal Konzept GmbH
z Bautzen poszukuje elektryków z
doświadczeniem i znajomością języka
niemieckiego do prac montażowych na
terenie Niemiec. Więcej informacji pod
numerem telefonu 669-754-191
Firma "Multiservice " zatrudni pracownika gospodarczego z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności (II grupa)
oraz z uprawnieniami na wózek widłowy
oraz ciągnik rolniczy. - 784 004 379
Firma NetSolution poszukuje telesprzedawcę na poziomie. Zajmujemy
się oferowaniem usług internetowych.
Oferujemy bardzo wysokie zarobki.
Chętnych prosimy o zaprezentowanie
się pod wskazanym numerem - 727
916 398
Firma Opek w Jeleniej Górze poszukuje kuriera: -z własną działal. gospodarczą - z samochodem typu BUS
lub kontener Oferujemy :-wysokie
zarobki, stabilną pracę, stałe zlecenia
przewozowe, terminowe płatności - 661
987 593
Firma produkcyjna w Jeleniej Górze
zatrudni kadrową z doświadczeniem
(od zaraz). Aplikacje prosimy przesyłać na e-mail: rekrutacja.kadrowa@
gmail.com
Firma produkcyjna zatrudni osobę
z bardzo dobrą znajomością języka
niemieckiego. Praca w siedzibie firmy,
okolice Mirska. Marketing. Kontakty z
klientami. Umowa o pracę. Kontakt:
niemiecki_praca@orange.pl Tel.789
352 837
Firma Prokostal Sp. z o.o. zatrudni
księgową (od zaraz). Aplikacje prosimy
przesyłać na e-mail: ksiegowosc@
ladzinski.pl Tel. 603 588 822
Firma sprzątająca poszukuje osób na
serwis sprzątający na swoim obiekcie w
Jeleniej Górze. Mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Prosimy dzwonić pod nr - 661 970 412
Firma transportowa zatrudni kierowcę
w kategorii C+E w transporcie krajowym. Siedziba firmy Gryfów Śląski. tel.
513107326
Fryzjerka-fryzjer - Zatrudnię
samodzielnych fachowców w dobrze
prosperującym salonie na Zabobrzu,
warunki do uzgodnienia. Praca na dwie
zmiany, w zespole wykwalifikowanej
kadry zawodowej. - 508-176-215
Hostessy do Wrocławia - Firma
Event poszukuje atrakcyjnych dziewczyn/ hostess do animacji klientów we
wrocławskim klubie. Praca na pełny
etat. Wyślij zdjęcie i numer a przyjadę na
rozmowę. Gwarantujemy mieszkanie
i szkolenie - konsultantka.wroclaw@
firmaevent.pl
Hotel w okolicach Jeleniej Góry
przyjmie osobę na stanowisko: pomoc
kuchenna. Umowa zlecenie. - 757
175 944
Hotel zatrudni - hotel w okolicach
Jeleniej Góry zatrudni osoby na stanowiska: kelner, pokojowa, recepcja.
Praca od zaraz, umowa. - 757 175
944

Iwo-Bau poszukuje brukarzy, doświadczonych fachowców budowlanych ze
znajomością j.niemieckiego w stopniu
komunikatywnym. Bdb warunki współpracy, umowa, zakwaterowanie, stawki
godzinowe. - 699 952 962
Iwo-Bau poszukuje dekarzy, murarzy.
Praca w Niemczech od zaraz. Język
niemiecki mile widziany. Bardzo dobre
warunki współpracy, umowa, zakwaterowanie, stawki godzinowe. Kontakt
9-18 - 501 418 553
Iwo-Bau poszukuje murarzy, betoniarzy, tynkarzy doświadczonych fachowców budowlanych ze znajomością
j.niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Bdb warunki współpracy, umowa,
zakwaterowanie, stawka godzinowa
- 699952962, 756464557
Kamieniarzy - blaty, parapety Iwo-Bau poszukuje doświadczonych
kamieniarzy (granit, marmur) do obróbki
blatów, parapetów. Praca od zaraz
w Niemczech. Mile widziany język
niemiecki w stopniu średnim komunikatywnym. Bdb warunki współpracy 699952962, 756464557, 501418553
KCM Clinic zatrudni od zaraz pracownika, po rehabilitacji, do Działu Obsługi
Pacjentów. Zgłoszenia e-mail:leszek.
malinowski@kcmclinic.pl lub tel.
533378555 (pon.- pt.)
Kelner, kelnerka - Sorrento - Przyjmiemy do pracy kelnera lub kelnerkę
z doświadczeniem w gastronomii i z
komunikatywną znajomością języka
obcego. CV proszę wysyłać na kontakt@sorrento.pl w tytule kelner/ka
lub przynieść osobiście - kontakt@
sorrento.pl
Kelnerka - Uzdrowisko Cieplice Sp.
z o.o. - Grupa PGU przyjmie do pracy
w kawiarni Edward kelnerki. Praca w
weekendy (już od 27 kwietnia). Znajomość języka niemieckiego będzie
dodatkowym atutem. 757551004 w.104
- 75 75 510 04 w. 104
Kelnerka-studentka w tygodniu
- Przyjmę do nowootwierającej się
kawiarni w Cieplicach studentkę studiów
zaocznych na stanowisko kelnerki i
barmanki. Wymagana dyspozycyjność
i uczciwość. Tel. 693389292.
Kierowca C+E - Firma transportowa
z Leśnej poszukuje kierowców do pracy
w transporcie międzynarodowym na
autach pow.3,5t. wymagane wszystkie
uprawnienia plus dwa lata doświadczenia. - 757 776 153
Księgowa - Iwo-Bau poszukuje
doświadczonej księgowej z językiem
niemieckim, prosimy o przesyłanie CV
ze zdjęciem na adres :iwobau@tlen.
pl - 756 464 557
Kucharza lub pomoc kuchenną przyjmę na umowę o prace od zaraz
do restauracji - 757 611 755
Legalna praca dla opiekunek od
zaraz w Niemczech. Zarobki do 1300
euro plus 150 euro zwrot za dojaz.
Wymagana zupełnie komunikatywna
znajomość języka. Szczegółowe informacje pod nr telefonu. Zapraszamy
- 511 844 939
Metafora Pub & Restaurant poszukuje młodych, sympatycznych osób na
stanowisko barman, wymagane zaangażowanie oraz doświadczenie. CV ze
zdjęciem, referencje, prosimy słać na
jjacak@wp.pl, tel. 504 995 338.
Metafora Pub & Restaurant poszukuje młodych, sympatycznych osób na
stanowisko kelnerki, mile widziany j.
niemiecki oraz doświadczenie. CV ze
zdjęciem prosimy słać na jjacak@wp.pl,
tel. 504 995 338
Murarzy, monterów, dekarzy Iwo-Bau poszukuje doświadczonych
fachowców budowlanych ze znajomością j.niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Bdb warunki współpracy,
umowa, zakwaterowanie, stawka godz.
- 699952962, 756464557
Niemcy gastronomia 3 kobiety - Szukam 3 uśmiechniętych i miłych kobiet w
wieku do 35 lat. Wymagana znajomość
języka niemieckiego oraz podstawy
gastronomii. Legalna praca w Niemczech w kafejce. CV ze zdjęciem na
gucio212@gmail.com - 794 333 444
Opieka do dzieci w hotelu - Poszukuję
energiczną, pomysłową osobę lubiącą
spędzać czas z dziećmi. Może być
emerytowana przedszkolanka - 603
600 707

Opieka osób starszych Niemcy Agencja Pracy Intelekt zaprasza Panie
chętne do pracy w charakterze opiekunek osób starszych na rekrutację w
siedzibie firmy w Lubaniu (od pon. do
pt. godz. 8.00-16.00). Codziennie nowe
oferty pracy. - 757 210 431
Opieka w Niemczech - Zarobki od
1000 do 1300 euro plus 150 e zwrot za
dojazd. Wymagana zupełnie komunikatywna znajomość języka niemieckiego.
- 511 844 939
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
Osobę do prowadzenia wieży widokowej i informacji turystycznej w Radomierzu na zlecenie. Wymagane języki,
znajomość regionu. UG Janowice
Wielkie pilne tel. 75 75 151 24
OSW „Złoty Sen” w Złotnikach lubańskich poszukuje osoby do pracy na
stanowisko fizjoterapeuty mile widziane
dodatkowe uprawnienia oraz kursy, tel
757211259, 757211392, e-mail :recepcja@zloty-sen.pl
OSW „Złoty Sen” w Złotnikach lubańskich poszukuje ratownika z pełnymi
uprawnieniami na sezon letni tel 75 72
112 59, 75 72 113 92, e-mail :recepcja@
zloty-sen.pl
Ośrodek Wczasowy zatrudni kucharza i pomoc kuchenną z doświadczeniem w żywieniu zbiorowym. Życiorys
na adres biuro@dwdbukowiec.pl - 757
183 094
Ośrodek Wczasowy zatrudni pomoc
kuchenną z doświadczeniem w żywieniu zbiorowym. Życiorys na adres:
biuro@dwdbukowiec.pl - 757 183 094
Panią do pracy biurowej - Iwo-Bau
poszukuje doświadczonej pani do
pracy w biurze, wymagana znajomość
języka niemieckiego. CV ze zdjęciem
proszę przesyłać na: iwobau@tlen.
pl - 756 464 557
Park Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska w Kowarach zatrudni młode
osoby z biegłą znajomością j. niemieckiego na stanowisku przewodnika. Tel.
661699699, cv na maila: poczta@
park-miniatur.com
Pensjonat Karkonoski w Karpaczu
zatrudni recepcjonistkę z obsługą baru.
Wymagany język niemiecki. Kontakt:
biuro@karkonoski.com - 502 333 379
Pensjonat Perła Sudetów zatrudni
na umowę pracownika gospodarczego.
Ofert z CV proszę kierować na meila
perlasudetow@ig.pl
Pilnie przyjmę osobę do pracy na
straganie z serami góralskimi! Dobre
wynagrodzenie. Premie - 666 376 345
Poszukiwany kosztorysant budowlany ze znajomością Ustawy Zamówień
Publicznych. Prosimy zgłaszać swoją
kandydaturę na e-mail - biurofiligran@
wp.pl wraz z podaniem swojego numeru
telefonu.
Praca dla pań w charakterze opiekunki, pomocy domowej. praca na
terenie Niemiec. Zarobki od 800-1200
euro - 663 226 339
Praca dla wokalistki - Profesjonalne
warsztaty, a później praca dla kochającej muzykę początkującej wokalistki.
info, 880277613 lub 792796991. dziewczyny dzwońcie. jest tylko jedno miejsce
w naprawdę dobrym zespole
Praca dodatkowa lub stała - Montaż
biżuterii w domu. Prosta praca dla
każdego, stała lub dodatkowa, bez
kwalifikacji. Napisz do nas po szczegóły.
Email: mediaplusjob@gmail.com
Praca w biurze z biegłym niemieckim
- Firma produkcyjna zatrudni osobę z
biegłą znajomością języka niemieckiego. Praca w siedzibie firmy, okolice
Mirska. Marketing. Kontakty z klientami.
Stała praca na umowę. mail: niemiecki_
praca@orange.pl - 789 352 837
Praca w biurze/obsługa klienta Przyjmę osoby do pracy w biurze
- telefoniczna obsługa klienta, dział
handlowy. Godziny 10-18 pon.pt. Stałe
wynagrodzenie plus premia. CV opalmed@onet.eu - 728 160 260
Prace ziemne w Niemczech - pilne
- Iwo-Bau poszukuje pracowników do
prac ziemnych , praca od zaraz w Niemczech. Wymagany język niemieckim
w stopniu średnim komunikatywnym,
mile widziane prawo jazdy kategorii C. 699952962, 756464557, 501418553

Pracownik produkcyjny Szkło
- Poszukujemy młodego, zdolnego
pracownika o umiejętnościach: dośw.
w budowlance, znajomość rozkroju,
rys. techniczny - podst. prawo jazdy
B i cechach: dokładność, sumienność
oferty na:htiszklo@gmail.com - 757
525 359
Pracuj za min 2000 netto - Szukam
osób zainteresowanych zarabianiem
konkretnych pieniędzy. Ważne zaangażowanie i motywacja. Elastyczny czas
pracy. CV: praca.jeleniagora@onet.
eu - 530 217 933
Projektant prostych stron www
- Zatrudnimy informatyka do prac związanych z wykonywaniem prostych stron
WWW oraz administrowaniem bazami
danych. Tylko osoby z Jeleniej Góry i
okolic - martinispl@yahoo.com
Przyjmę do pracy w pensjonacie w
Karpaczu na stanowisko Pokojowa/
Obsługa Sali gastronomicznej. Kontakt
w godz. 8.00-16.00 na tel: 75 761
94 10.
Przyuczę do zawodu i dam prace
początkującej wokalistce..tel.880277613
lub 792796991...zadzwoń.. naprawdę
warto...profesjonalne studio i warsztaty..
Restauracja nad morzem (Międzyzdroje) zatrudni na sezon letni lub
na stałe kucharza z doświadczeniem
w gastronomi - 530 780 295
Salon fryzjerski Merlyn zatrudni do
pracy fryzjerkę/ra, najlepiej z doświadczeniem na korzystnych warunkach,
praca od zaraz tel. 505 939 593, 603
367 220
Sprzedam mały rentowny biznes
w Jeleniej Górze prosperujący prawie
rok w bardzo dobrej lokalizacji. Branża
perfumeryjno- kosmetyczna, inwestycja
ok 30 tys zł. Idealny dla kobiety- samozatrudnienie - 533 111 639
Szukasz pracy - Przyjmę osoby
do pracy w biurze - dział handlowy.
Godziny 10-18 pon.pt. Stałe wynagrodzenie plus premia. Wymagane:
wykształcenie średnie. CV rekrutacja.
praca@vp.pl - 728-160-262
Telemarketer - Firma Business
Navigator.sp.j. zatrudni specjalistę ds.
kontaktów z klientami. Miejsce pracy
Ubocze 300 Gryfów Śląski. Cv proszę
przesłać na maila; agnieszka.gajczyk@
baza-firm.com.pl - 513 107 325
Tokarz - frezer - Zatrudnię tokarza z
dużym doświadczeniem na pełen etat
. Zapewniamy bardzo dobre warunki
zarówno wynagrodzenia jak i pracy.
Wszystkie informacje w godzinach
7-19 - 602 377 991
Więźby dachowe-dekarze - Iwo-Bau
poszukuje dekarzy, murarzy Praca w
Niemczech od zaraz. Język niemiecki
mile widziany. Bardzo dobre warunki
współpracy, umowa, zakwaterowanie, stawki godzinowe. Kontakt 9-1 756464557, 699952962, 501418553
Wykonanie podłogi drewnianej Zlecę wykonanie podłogi , 10 par drzwi
, balkonu ,z litego drewna oraz dodatkowych elementów elewacyjnych budynku
(jak np. okiennice) kontakt 601551024
lub adam@szumowski.com.pl
Zakład Pracy Chronionej zatrudni
osobę z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności na stanowisko Sprzątaczka
biurowa i Pracownik Gospodarczy.
Więcej informacji pod telefonem. - 512053-503 lub 660-567-125
Zatrudnię barmankę do baru w
Jeleniej Górze tel. 601 163 973
Zatrudnię diagnostę samochodowego z uprawnieniami na podstawową
stację kontroli pojazdów. Gwarantujemy
niezależność w podejmowaniu decyzji,
wysokie zarobki, miejsce pracy Chojnów, tel :602288389
Zatrudnię fryzjerkę, lub wynajmę
stanowisko, centrum JG. Mile widziane
doświadczenie. - 502-440-200
Zatrudnię kucharza ze znajomością kuchni włoskiej i polskiej - 730
855 550
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem. Wysokie
wynagrodzenia. Proszę dzwonić lub
wysyłać CV na adres e-mail: karford@
karford.com.pl - 509 081 541
Zatrudnię operatora minikoparki,
wymagane doświadczenie. zgłoszenia
na adres email: biuro@energobest.eu
lub w siedzibie firmy: Miłków ul. Widokowa 2, tel. kontaktowy 601343888

Zatrudnię opiekunki do osób starszych do pracy na terenie Niemiec, z
dobrą znajomością języka niemieckiego. Biuro czynne codziennie od
10.30 do 14.30, Jelenia Góra CEch
ul. Tuwima 2 Pok. nr 7, I piętro - 757
534 353
Zatrudnię osobę na stanowisko
Doradcy Finansowego. Zarobki min 2
000 zł. - 660 676 243
Zatrudnię samodzielnego kucharza
z doświadczeniem min.2 lata w Ośrodku
Wczasowym w Karpaczu. - 604 200
744
Zatrudnimy pomoc kuchenną,
kucharza, tel kontaktowy 605 598 712
Zatrudnimy telemarketera. Do
zadań pracownika należy sprzedaż
przez telefon usług naszej firmy. Oferujemy dobre zarobki adekwatne do
wkładu pracy. Tylko osoby z doświadczeniem w telemarketingu - martinispl@
yahoo.com
Zlecę wykonanie ławek drewnianych
wg wzoru ze zdjęcia o wymiarach:
180x34x45(wys)- 14 szt., 110x34x45
(wys)-14 szt. Kontakt telefoniczny:
664126601

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Podejmę pracę jako kucharka, kelnerka, na terenie Jeleniej Góry lub
obrzeżach - 731 055 318

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kupię komplet siedzeń do VW Polo 97'
3 drzwiowy - 609 069 367
Stare opony przyjmę dla firm KPO 607 232 330

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
4 koła letnie Fiat Cinquecento - Do
sprzedania letnie opony z felgami do
Fiata Cinquecento - 693 828 283
Alu felgi 14 z oponami 185/60r14 - 693
828 283
Nowe letnie opony - renomowanych
firm w atrakcyjnych cenach. Zadzwoń
do nas a pomożemy Ci w doborze
odpowiedniego rodzaju i rozmiaru opon.
Dostosujemy ofertę na każdą kieszeń.
Świadczymy usługi wulkanizacyjne. 690 977 355
Sprzedam komplet opon letnich
175/70 R13 do Forda Escorta z felgami,
stan bardzo dobry, cena 100 zł tel. 603
785 794
Tanie oleje Castrol pół ceny - Oleje silnikowe z Niemiec oryginalne z rozlewni
Castrol nie przelewane w Polsce leprze
niż na półkach sklepowych faktura.
10w40 70zł za 4L 5w40 115zł za 5L i
oraz 5w30 125zł 5L - 697 104 455

MOTORYZACJA
KUPIĘ
531 588 345 Auto skup - Kupię auta całe
uszkodzone powypadkowe osobowe
dostawcze terenowe również wersje
angielskie w całości na części 19952012 do 3000 zl, odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic
535 57 42 78 Skup aut do 3 tys - Kupię
auta całe uszkodzone powypadkowe
osobowe dostawcze terenowe również
wersje angielskie w całości na części
1995-2012 do 3000 zl, odbieram własnym transportem z Jeleniej Góry i
okolic
Kupię Audi A3 lub Volkswagena Polo/
Golfa hatchback z automatyczną skrzynią biegów, 5-drzwiowego. Rocznik
około 2000 lub młodszy, przebieg do
150.000, koniecznie bezwypadkowy,
nieuszkodzony. Do 12.000. - 781 747
457

Kupię auta całe uszkodzone powypadkowe osobowe dostawcze terenowe
również wersje angielskie w całości na
części 1995-2012 do 5000 zl, odbieram
własnym transportem z Jeleniej Góry i
okolic - 535 574 278
Kupię auta, całe, uszkodzone, rozbite,
nowsze, starsze nie ma różnicy. Mogą
być bez przeglądu i oc. Transport w
moim zakresie. - 885 320 287
Kupię auto (całe, uszkodzone) - Kupię
auto. Stan samochodu jest mi obojętny.
Może być cały, sprawny, zepsuty,
doszczętnie rozbity lub spalony. Również bez przeglądu, OC. Pojazd odbieram na własny koszt. Odkupię też każdy
rodzaj złomu - 504 005 263
Kupię auto z gazem, diesel, benzyna
- Każde auto zarejestrowane w Polsce
do poprawek do 3000 zł. Może być
do poprawek blacharsko lakiern, bez
przeglądu i ubezpieczenia z zabranym
dowodem rejestracyjnym. Zadzwoń
albo pisz sms a ja oddzwonię - 881
225 859
Kupię każde auto (całe i powypadkowe). Odbieram własnym transportem.
Płacę gotówką. - 693 828 283
Olej przepalony, gaźniki, instalacje
samochodowe, silniki, skrzynie biegów,
rozruszniki, alternatory, komputery, itp,
Złom kupię - 607 232 330
Skup aut całe i powypadkowe odbieram własnym transportem - 693 828
283
Skup aut do 2 tys - Kupię auta całe
uszkodzone powypadkowe osobowe
dostawcze terenowe również wersje
angielskie w całości na części 19852012, odbieram własnym transportem z
Jeleniej Góry i okolic - 535 574 278
Skup aut najlepsze ceny - Kupie każde
auto od 1000zł do 10000zł 7 dni w tygodniu gotówka od ręki własny transport.
Sprzedaje również oleje silnikowe z
Niemiec oryginalne z rozlewni Castrol
10w40 70zł za 4L 4v40 115zł za5L 697 104 455
Skup aut rozbitych starych - Kupię auto
niesprawne, stare rozbite, zniszczone,
osobowe lub dostawcze. Stan obojętny.
Zezłomuje. Wydam zaświadczenie o
demontażu niezbędne do wyrejestrowania tel. 533 306 684
Skup aut terenowych. Kupię auta całe
uszkodzone powypadkowe terenowe
również wersje angielskie w całości na
części 1985-2012, odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic 531 588 345

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi 2003r 15000 zł. Sprzedam Audi
A4 kombi 2003r. poj. 2500 TDI Quatro
180 KM, zarejestrowany, 15000 zł,
dzwonić od 9-17 tel. 792 649 832
Audi A4 1.9TDI 110KM Lift 2000 - Ten
egzemplarz audi został bardzo bogato
wyposażony: navi, el.szyb/lust, klima,
szyberdach, sys. bose, felgi, lak.metalik,
komputer, chrom, itd więcej info pod
mailem marcin.marcel.kapron@gmail.
com + fotki - +447598532420
Audi A4 rok 2002, przeb. 247000, 1.9
TDI, 131 PS, ABS, ESP, czarny, el.
szyby i lusterka, wspom. kierownicy,
6 biegowy, 2 komplety ogumienia na
felgach, klimatronic, b. zadbany tel.
517 467 289
BMW 525TDS - Uszk. pompa lub
nastawnik dawki, paliwa, oc ważne brak
przeglądu, cent.zamek do poprawek,
urwana klamka kierowcy, hak wbity w
dowód, auto na chodzie, 2500 do neg,
polamny plastik na liczniku, zam na vw3
i inne - 721 838 483
Citroen Xara Picasso 1,6 benzyna+LPG,rok prod.2001, przebieg 212 tys
km. srebrny metalic, elektryczne szyby
i lusterka, aluminiowe felgi+komplet kół
zimowych, ABS, książka serwisowa.
cena 7000 zł. - 607 685 955

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Ford Mondeo - 2002rok, poj 2.0 TDCi,
130kM, przebieg 198000, srebrny
metalik, stan b. dobry. klimatyzacja,
pełna elektryka, bezwypadkowy. więcej
informacji pod nr 665 395 723 w dni
robocze po godz 18tej
Lublin II 2,4 TD za 3000zł - w stanie bdb, silnik żyleta, rocznik 1998,
pierwsza rejestracja 1999r. Przebieg
autentyczny 173tys. Cena do negocjacji. - 790 790 193
Malowanie artystyczne aerografem,
każdy wzór, motocykle i samochody.
Profesjonalnie, zapraszam - 667 138
280
Mam do sprzedania Fiata Punto rocznik
2002, w dobrym stanie , 1200 benz,
5-cio drzwiowy , 86 tyś km, opony
zimowe na felgach stalowych , letnie
alufelgi - 693 137 330
Mam do sprzedania Skodę Fabię z
2001 r koloru zielonego , autko zadbane
, właściciel niepalący , stan techniczny
i wizualny bardzo dobry . Przebieg
106500 km gorąco polecam - 748
803 122
Megane Coupe 1.6e 90KM 97r 1997r, 182tys,przegląd i OC do lipca,
kolektor sportowy 4w1 Viga, stożkowy
filtr powietrza, tłumik sportowy Remus,
sprężyny obniżające -40mm ENZO,
lampy tył 3D black, do poprawek lakierniczych, 3000zł - 601 910 236
Mitsubishi Galant 2.0 LPG 97' - Autko
zadbane, gaz chodzi bardzo dobrze.
Niestety przez te "polskie drogi" padło
z tyłu zawieszenie a dokładniej prawy
Amor (stukanie lekkie). Cena 5tys do
negocjacji+ lato opon - 607-148-297
Okazja Citroen Zx kombi 1.9 D - w
db stanie do wymiany łożysko, drążek
stabilizatora i linka od ręcznego, brak
przeglądu oc ważne do 2014r,cena
1550 do negocjacji (odpisuje na smsy)
więcej pod tel. - 790 790 193
Opel Astra II 100 Hatchback - Rocznik
1999,benzyna,silnik 1598cm,drzwi
4/5,tapicerka skórzana. Samochód w
bardzo dobrym stanie, nie wymaga
żadnego wkładu finansowego. Bardzo
bogata wersja na 100-lecie Opla. Cena
8100(do negocjacji) - 602 155 140
Opel Vectra B (Bukowiec) - 1.6 16V
100KM benzyna. Bogate wyposażenie
typu elektryczne lusterka, elektryczne
szyby, klimatyzacja, wspomaganie, ABS
itd. Cena 5200 - 668 662 630
Peugeot 106 1,1 4 drzwiowy 93r,el
szyby szyber dach ,przetarty bok, opłaty
do 09 2013 - 693 828 283
Renault Master "Brygadówka"
7os, L3H2, rok produkcji 2006,
poj.2500cm3,przebieg 240tys. km, el.
otwierane szyby, ABS, hak. Auto w
dobrym stanie technicznym i wizualnym. Cena 19900zł Netto, wystawiam
F.Vat - 512-020-658
Sprzedam Forda Focusa - 6000zl kombi,1.6 benzyna, 2002 rok, około 240
000 przebiegu, przebieg silnika 120 000.
Samochód po wypadku, wyremontowany. Przegląd do lipca, ubezpieczenie
do 25 kwiecień. - 519 089 872
Sprzedam Matiza srebrnego, rok
produkcji 1999, przegląd ważny do
04-10-2013r, pojemność 796cm, przebieg 46tys. Autem jeździ kobieta, nie
paląca, samochód zadbany, posiada
dwie poduszki, radio. - 607-055-878

Sprzedam Mercedes-Benz kombi
clasyk 240E 175KM ksenony benzyna+gaz przebieg 295000km.z radiotelefonem korporacji Radio Taxi Mercedes
196-26 lub sam radiotelefon cena do
uzgodnienia - 536 204 958
Sprzedam motorower Romet Ogar.
Motorower jest w stanie bardzo dobrym.
Sprawny technicznie. Nie wymaga
wkładu finansowego. Nie posiada
papierów. Cena - 500 zł do negocjacji.
Odbiór osobisty- Wojcieszów - 609
879 214
VW Passat B5FL 2002r 13,500 zł Comfortline Kombi, klimatronic, ABS,
ESP, el.szyby i lusterka, podgrz. fotele
i lusterka, auto-alarm, c.zamek, welurowa tapicerka, 2 kpl opon, wspom.
kier., wył. zapłonu - 504 043 826
VW Passat kombi 1999r - Grafitowy
metalic, 2300 benzyna, skórzana
czarna tapicerka, automat, 7600zł do
uzgodnienia - 601 924 778
VW Polo 1,4 1999r. 3 drzwi - Wersja
trzydrzwiowa z silnikiem 1,4. Posiada
ABS, wspomaganie, centralny zamek,
szyberdach, 2x airbag. Spalanie ok.
5,5L/100km. Blacharka do remontu. 661 715 533
Zadbane Mitsubishi Carisma
1.8, 1996r, hatchback, przebieg
203tys,115KM, bezwypadkowe,
kupione w salonie, pierwszy właściciel,
po generalnym przeglądzie - rachunki
do wglądu. Cena 6500zł - 607801052
/ 757551915

ANONSE
MATRYMONIALNE
25 latek dla pań w każdym wieku - Hej
mam 25 lat i spełnię każdą zachciankę z
dużym zaangażowaniem mile widziane
panie w każdym wieku uwielbiam dogadzać kobietom więc sponsoring nie jest
konieczny dzwoń, pisz - 881 620 147
26-letni facet szuka kobiet z mieszkaniem, mam pracę - 792 671 802
38 lat 168 cm niebieskie oczy młody
wygląd zadbany pracujący w Niemczech, poznam panią o zaokrąglonych
kształtach cel stały związek - 797
256 881
Big cyc 22 lata Sandra zaprasza od A
do Z tel. 730 097 437
Instruktorka jazdy konnej Iga 25
lat, szczupła i sprytna. Sprawdź swoje
możliwości tel. 532 497 801
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
Pani 48 lat pozna panów od 50 do 60
lat godz. 50zł do 70zł mam lokum w
Cieplicach, tylko telefony 665942767
Potrzebujesz się popieścić to
zadzwoń a spełnimy twoje marzenia,
dwie sprytne dziewczyny zapraszają
tel. 730 097 437
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
Poznam dziewczynę - Ja Marek lat
36 młody szczery uczuciowy poznam
dziewczynę w wieku od 23 do 30 lat
niezależnej otwartej szczerej celem
stałego związku z Kowar lub okolic.
Tylko poważne proszę na marek1400@
gmail.com
Poznam młodą dziewczynę do seks
spotkań. Sponsoruje. Miły 35 latek 500 660 561

Schery ladye wysoka, chuda, jędrne
uda, czyni cuda, lat 25 tel. 731 551
201
Szukam miłych i zdecydowanych
panów, którzy mają ochotę na spotkania ze mną, gwarantuje dobrą zabawę
a na pewno wyjdziesz zadowolony,
tel:731102625 - 535 609 685
Szukam partnerki do seks spotkań
bez sponsoringu. Mam 61 lat 162cm
65kg. Jestem miłym nie pijącym mężczyzną. Pani może być starsza - 781
429 777
Zasponsoruję wysportowanego
obdarzonego młodego pana hetero,
proszę opis swojej osoby wraz z fotkami
- luxury1000wp.pl

USŁUGI
BUDOWLANE
Centralne odkurzacze - sprzedaż,
montaż. Atrakcyjne ceny. - 791 729
996
Ciesielstwo-dekarstwo Remonty starych, konstrukcje nowych
dachów, obróbki, rynny . - 726 543
939
Cyklinowanie bezpyłowe podłóg
- Usługi cykliniarskie, renowacje oraz
cyklinowanie podłóg drewnianych:
deski, parkietu, mozaiki, układanie
desek, parkietu, mozaiki, innych podłóg
drewnianych tel 603363976
Dachy - Firma z wieloletnim doświadczeniem wykona wszelkiego rodzaju
usługi dekarskie! Dachówki, blachodachówki, kominy, gonty, więźby. Zniżki
dla wspólnot Rabaty 30% wycena i
kosztorys gratis - 696 328 445
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
- 793 676 758
Fhu klepka Cyklinownie bezpyłowe
podłóg drewnianych (nawet pokrytych
farbą olejną) polerowanie lakierowanie olejowanie woskowanie. Montaż
nowych podłóg z każdego rodzaju
drewna włącznie z egzotycznymi. - 795
385 975
Kafelkowanie profesjonalnie Oferuję usługi związane z układaniem
płytek w łazience, kuchni oraz innych
pomieszczeniach. Zajmuje również sie
układaniem paneli. Gwarantuje fachowe
doradztwo. - 605 345 648
Kompleksowe remonty domów i
mieszkań: gładzie bezpyłowe Multifinish, tynkowanie, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, elektryka,
hydraulika, elewacje- posiadam rusztowanie - 608 026 379
Koparko-ładowarka - Promocja
na usługi koparko ładowarką w miesiącu
kwiecień, płacisz tylko za wykonaną
usługę, dojazd koparki na miejsce gratis
- 509 623 289
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
Malowanie natryskowe - Zgrana
ekipa wykona prace malarskie przy
użyciu agregatu. Szybko, tanio, solidnie. Malowanie pensjonatów, hoteli,
hal i mieszkań. Jesteś zainteresowany
dzwoń. Na pewno się dogadamy. - 604
695 832

Malowanie, aranżacja wnętrz Firma wykonuje malowanie nartyskowe
powierzchni, wewnątrz i zewnątrz.
Aranżacja wnętrz pokoi użytkowych.
Artystyczne malowanie powierzchni
(ściany, elementy). Pokoje dziecięce,
salon. Pokoloruj swój dom - 607 648
477
Nowoczesna technika grzewcza
- Montaż i wymiana kotłów gazowych
i stałopalnych. Wymiana, piecyków i
kuchenek gazowych. Montaż pomp
ciepła do CWU i ogrzewania całego
domu, montaże co, wod-kan, gaz konkurencyjne ceny - 793 511 444
Ocieplenia - wynajem rusztowań
- Docieplenia, elewacje domów- posiadam własne rusztowanie. Wynajmę
rusztowanie 60 gr. m2 doba - 608
026 379
Oferuję usługi związane z remontami-wykończeniami mieszkań oraz
domów (zabudowy G-K, półki G-k, płytki
ceramiczne, gładzie, malowanie, panele
itp.) Gwarantuje wysoką jakość usług
oraz terminowość. - 605 345 648
Oferuję wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz gipsowego w
mieszkaniach. - 661 838 159
Okna PCV pod każdy wymiar, klasa
jakości A, 6-komorowe, do 10 lat gwarancji, terminy nawet do 7 dni, system
ratalny, bezpłatny pomiar i wycena,
zapraszamy - Ventana ul. Wolności
179B Jelenia Góra - 696 222 263
Podejmę się rozbiórki budynku
gospodarczego w zamian za materiał w
powiecie jeleniogórskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim. - 661 838 159
Prace ziemne koparko-ładowarka
także kucie młotem .Transport wywrotka
15t. Zwietrzelina, żwir, piach ,niesort.
Tel. 607 377 280
Remonty łazienek i mieszkań - gładzie, kafelkowanie, usługi elektryczne,
hydrauliczne, regipsy, malowanie itp.
- 508 762 040
Remonty od A do Z ocieplenia - gładzie bezpyłowe multifinish, tynkowanie,
malowanie, podwieszane sufity, tapetowanie, elektryka, hydraulika, ocieplenia,
budynków, elewacje. Posiadam własne
rusztowanie. Bezpłatne porady, bezpłatna wycena - 608 026 379
Roboty ziemne koparko-ładowarką
(JCB Contraktor 3CX) +Młot do kucia
betonu i skały. 30 lat doświadczenia. 602-586-138
Technika grzewcza - hydraulik Naprawy i montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz,podłogówka, pompy
ciepła, solary. posiadamy dobre ceny na
wszystkie materiały, kotły, piece. oferujemy konkurencyjne ceny. Posiadamy
uprawnienia. - 793 511 444
Tynki maszynowe - Firma wykona
tynki gipsowe i cementowo-wapienne,
oraz niewykończenia pod klucz. - 691
780 809
Układanie płytek - Kompleksowe
remonty łazienek od A-Z. Układanie
wszelkiego rodzaju płytek oraz inne
remonty wykończeniowe. Doświadczenie i wysoka jakość wykonania. - 794
738 413
Usługi zduńskie - Budowa i przebudowa trzonów kuchennych, pieców
kaflowych, budowa kominków z paleniskiem otwartym, pieców chlebowychpogotowie zduńskie tel. 789 312 781
Wykończenia łazienek - glazura
- Oferuję usługi w zakresie remontów-wykończeń łazienek, kuchni oraz
innych pomieszczeń. Gwarantuję
fachowe doradztwo i wykonanie. Usługi
wykonuje w powiecie jeleniogórskim i
kamiennogórskim. - 605 345 648

USŁUGI
EDUKACYJNE
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
Vokalistka warsztaty muzyczne
- Nauka i profesjonalne warsztaty
muzyczne dla dziewczyny która kocha
muzykę, chce śpiewać, ma talent, widzi
siebie na estradzie. 880 277 613 lub
792 796 991. Nauka za darmo, więcej
informacji, zadzwoń..

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
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
Wykonujemy projektowanie płytek
PCB - obwody elektroniczne. potrzebujesz zaprojektować i wykonać płytkę
PCB zadzwoń. - 605 965 852

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
Mistrz - Videofilmowanie Fotografia.
Zawstydzamy konkurencję tel.508-1913-19 Mistrz Filmowej Ligi Mistrzów,
posiadamy zezwolenia kurii legnickiej
i warszawskiej. Zapraszamy - 508
191 319
Wideofilmowanie i fotografowanie
profesjonalne wszelkich imprez - FotonART (kamerzysta oraz fotograf).
Cyfrowy montaż. Zgrywanie starych
taśm na DVD. - 796 478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Fontanna czekoladowa z białej i
ciemnej czekolady- na wesela, przyjęcia, rocznicę, komunię czy też inne
uroczystości . e-mail-adiemus2@wp.pl
- 606 299 576
Zatrudnimy osoby w restauracji na
stanowiska: kucharza/pomoc kuchenną
(osobę z doświadczeniem lub bez, dyspozycyjną sumienną) tel. kontaktowy
667 389 368 CV proszę wysyłać na
adres: info@jozefowka.pl

USŁUGI
INFORMATYCZNE
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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
Blacharstwo, auta, przyczepy
itp - Przyjmę do naprawy blacharskiej
każde auto skorodowane lub lekko
uszkodzone po kolizji, progi, podwozia,
podłużnice, tanio. - 605 912 118
Elektromechanika pojazdowa
- Zapraszamy do nowo otwartego
warsztatu, który mieści się w Jeżowie
Sudeckim przy ul. Krętej 11. Wykonujemy naprawy w zakresie mechaniki
i elektromechaniki pojazdów oraz ich
konserwację. Niskie ceny - 506 539
426
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
Zakład mechaniki pojazdowej, auto
tuning, renowacja felg, blacharstwo,
lakier, tanio tel. 505 707 848

USŁUGI
MUZYCZNE
Biesiada z akordeonem - Muzyka
instrumentalno-wokalna na ogniska
firmowe. Wokal damsko-męski, stroje
góralskie. Wystawiamy rachunekZespół muzyczny FreshMusic z Jeleniej
Góry. - 883 795 001
Muzyka akordeonowa, różny repertuar, muzyka na żywo, prowadzenie
zabaw, cena do uzgodnienia Muzyk
Orkiestra tel. 75 75 339 21, 692 046
727
Wesela, imprezy, przyjęcia. Repertuar polski, zagraniczny, muzyka akordeonowa+DJ na żywo. Cena umowna,
oświetlenie "Muzyk Orkiestra" tel. 75 75
339 21, 692 046 727
Zespół Fair Play oferuje profesjonalna oprawę muzyczna wesel polskich
i polsko-niemieckich oraz wszelkich
imprez okolicznościowych i integracyjnych - 505 906 325
Zespół Muzyczny FreshMusic 3-osobowy zespół: Wokalistka, Wokalista-Wodzirej i DJ. Karaoke, efekty
laserowe, wytwornica ciężkiego dymu.
Repertuar na każdą okoliczność. Wystawiamy rachunek- FreshMusic z Jeleniej
Góry - 605 305 708

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Zaopiekuje się małym dzieckiem do
dwóch lat na terenie Jeleniej Góry tel.
884 092 720

USŁUGI
RÓŻNE
20.000 na działalność z UP - 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
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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Aktualności gospodarcze z JG Biuro Rachunkowe pełen zakres usług
księgowych i finansowych. Zapraszamy
do współpracy. Znajdź nas w sieci Biuro
Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego
54. Codziennie nowe wiadomości z
regionu. - 782 020 635
Bezpłatne porady prawne we wtorek
od 11.00-15.00 po rejestracji telefonicznej ul. Teatralna 1 pok. 311, Jelenia Góra
tel. 602 467 812
Biuro Rachunkowe-2 mc za 50 %
- Ryczałt – 100 zł netto/mc do 30 dokumentów, Pełna księgowość – od 300 zł
netto/mc, KPiR – Książka Przychodów
i Rozchodów – 120 zł netto/mc do 35
dokumentów - 782 020 635

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Doradztwo i usługi rolnicze - Oferujemy kompleksowe, profesjonalne
doradztwo i usługi w zakresie dopłat
obszarowych, programu rolnośrodowiskowego oraz koszenia i pielęgnacji łąk i
trawników. Zapraszamy - 501 167 227
Eurocent - Pożyczki Gotówkowe
bez wychodzenia z domu! Bez BIK,
szybka decyzja, na dowolny cel, dla
rencistów i emerytów, pełna obsługa
w domu Klienta. Sprawdź i Zadzwoń!
- 691-691-548
Finansowanie w 100% - Od 16 lat
pomagamy w znalezieniu najlepszych
rozwiązań finansowych: pozyskania
środków, spłacie zobowiązań, obniżeniu
rat. Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu Karkonoskie Biuro Kapitałowe
757522772
Gotówka na szybko bez zwierzeń
- Nie masz historii kredytowej lub nie
najlepszą ? Pożyczka bez zbędnych
formalności i zwierzeń. Karkonoskie
Biuro Kapitałowe nam ufają klienci od
16lat Jelenia Góra Mickiewicza 2a tel
757-522-772
Kredyt inwestycyjny do 500 tys - Dla
prowadzących działalność, kredyt inwestycyjny na promocyjnych warunkach i
niskich kosztach Nam możesz zaufać
Karkonoskie Biuro Kapitałowe od 16
lat wspiera przedsiębiorców. Jel Góra
Mickiewicza 2A - 757-522-772
Kredyty - Hipoteczne, gotówkowe,
konsolidacyjne, pozabankowe Wiele
możliwości na uzyskanie gotówki.
Zapraszamy. Ul. Mickiewicza 2a, Jelenia Góra - 75/7522772
Kredyty dla Firm - Pełna oferta
kredytowa dla firm. Przyjdź i przekonaj
się, że możemy pomóc Twojej Firmie!
Karkonoskie Biuro Kapitałowe, 16 lat
na rynku. ul. Mickiewicza 2a, Jelenia
Góra - 75/7522772
Kredyty dla taxi i karty podatkowe
- Do 200 tys dla TAXI i firm na karcie
podatkowej, na oświadczenie, bez
zbędnych formalności, szybka decyzja
i wypłata Karkonoskie Biuro Kapitałowe
16 LAT doświadczenia Jel Góra Mickiewicza 2A 757522772
Kredyty konsolidacyjne - Jedna
mniejsza rata i gotówka do ręki. Popraw
swoją zdolność kredytową i obniż obciążenia miesięczne. Przyjdź i sprawdź
ul. Mickiewicza 2a, Jelenia Góra 75/7522772
Kredyty pożyczki chwilówki - W
jednym miejscu pełna oferta bankowa,
pozabankowa, prywatna. Tu znajdziesz
rozwiązanie swoich problemów finansowych. Nam możesz zaufać 16 lat
doświadczenia Karkonoskie Biuro Kapitałowe Mickiewicza 2A - 757-522-772
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
Lokale pod dział ze środków UP - Dla
osób rozpoczynających działalność
gospodarczą ze środków Urzędu Pracy
oferujemy lokale handlowe, usługowe i
biurowe, z możliwością wyposażenia
tel. 515-587-358 w godz. 9.00 - 15.00
- 515-587-358
Naprawa zmywarek, pralek, kuchenek, ogrzewaczy wody. Tadeusz Liber
608 812 320
Ogólne dbanie o ogród - Kopanie
działek, koszenie traw i zarośli grabienie, dbanie o rośliny /różaneczniki,
jałowce, cyprysy itd/. Solidne wykonanie. - 887 970 774
Pełna księgowość – 300 zł / mc Pełna księgowość – 300 zł netto/mc. Dla
nowych klientów promocja 2 mc za 50%
ceny. Zapraszamy do współpracy. Biuro
Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego
54 - JG – 58-500 - 782 020 635
Pomoc w otwarciu działalności - 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
Pożyczka inwestycyjna - Preferencyjne warunki dla pożyczki inwestycyjnej, nie zwlekaj, sprawdź, Karkonoskie
Biuro Kapitałowe, 16lat doświadczenia
w usługach finansowych Jelenia Góra
Mickiewicza 2a tel.757-522-772 - 757522-772
Pożyczki, chwilówki w krótkim czasie,
bez zbędnych formalności możesz
otrzymać środki na sfinansowanie własnych potrzeb. - 726 001 465

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
Ślusarstwo - Naprawa, wymiana,
otwieranie zamków. Spawanie stali,
żeliwa, kwasoodporne. - 533 188 754
Wróżka - Wróżka tel. 723 048 348
Zarządzanie nieruchomościami
wspólnot mieszkaniowych oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
dla budynków, lokali mieszkalnych i
użytkowych. - 513-134-403

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Czyszczenie, dachów, ścian itp.
- Firma DeROG oferuje ciśnieniowe
czyszczenie każdej powierzchni. Usuwamy glony, mchy, algi + impregnujemy
przed ponownym rozwojem. Usuwamy
graffiti i inne zabrudzenia. - 510 285
151
Czyszczenie, pranie Karcher czyszczenie: dywanów, wykładzin,
tapicerki samochodowej itp. Czyszczenie wysokim ciśnieniem: elewacje,
podjazdy, itp. Usługi w domu u klienta.
- 884 057 042
EcoMyjnia mobilna auto-myjnia Myjnia z dojazdem do klienta. -Mycie
i sprzątanie samochodu; -Pranie tapicerki samochodowej; -Pranie i dezynfekcja tapicerki meblowej, dywanów i
wykładzin. Nie trać czasu zadzwoń po
myjnie: 795-410-243
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę domową i samochodową. Wieloletnie doświadczenie + rzetelność
- zapraszam - 607 155 751
Pranie, czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerki. Tanio, szybko i solidnie.
Zadzwoń, sprawdź i zamów, zapraszam
tel 885 898 284
Wiosenne sprzątanie piwnic i strychów. Tanio szybko i solidnie. Zapraszam - tel 885 898 284

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autokary - przewóz osób - Autokar
Mercedes miejsc 33+1 i Setra miejsc
55+1 - okazjonalny przewóz osób.
Email wycieczki-albatros@wp.pl - 604
229 350
Bus 9-cio osobowy VW Caravelle Proponuję transport osób lub rzeczy.
Obsługa wesel, itp. Przewóz na dworce
i lotniska. Organizacja wycieczek.
Dowóz do sanatoriów, itp. Atrakcyjne
ceny. Email: e.kopacki@wp.pl - 605
237 882
Bus do 3,5t Chłodnia - mroźnia Wyspecjalizowany transport art spożywczych i nie tylko. Bus Citroen Jumper ,
chłodnia - mroźnia (-20). Cały kraj i EU.
Negocjacja cen. - 500 184 868
Certyfikat Kompet. Zawodowych
- Nawiążę współpracę z firmami transportowymi. Posiadam certyfikat kompetencji zawodowych na krajowy i
międzynarodowy transport osób. - +48
882-031-055
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel.691
262 797
Oferuję profesjonalny ekspresowy
transport międzynarodowy i krajowy
dedykowanymi pojazdami o pojemności
od 2 do 6 europalet i ładowności od 0,8
do 1,4 tony. Posiadam OC przewoźnika
. Zapraszam - +48 601 40 48 59
Przeprowadzki usługi transportowe - 502 662 364
Przewozy osób do Niemiec Maxim
Frankfurt Stuttgart Monachium - 663
226 009
Taxi bagażowe, transport, przeprowadzki. - 665 575 664
Transport krajowy i międzynarodowy, usługi przewozowe. Ponad
30letnie doświadczenie. Świadczymy
usługi na terenie całego kraju jak i
poza jego granicami. Lech 603383206,
757137163

Transport&Przeprowadzki-1zł km - Najtańszy transport oraz
przeprowadzki (kompleksowe-cena
umowna) na terenie kraju oraz zagranicy, 7 dni w tygodniu 24h, największy
wybór aut od busów po plandeki oraz
windy, faktury na życzenie. Zapraszamy
- 722-19-14-14
Wyjazdy z adresu na adres Niemcy
Holandia Belgia tel. 690014900
Wynajem aut do ślubu, zabytkowa
kremowa Warszawa, jeszcze wolne
terminy, zapraszamy - 695 435 020
Wywrotka 15 ton + koparko ładowarka - przewóz, materiały sypkie,
piaski, klińce, ziemia, gruz, zwietrzelina
itp. Roboty ziemne i rozbiórkowe tel.
601 578 247

USŁUGI
TURYSTYKA
Jazda konna - Zapraszamy do gospodarstwa turystycznego i stadninę koni
Jaskółka. Oferujemy naukę jazdy
konnej, przejażdżki bryczką oraz rajdy
konne. Czeka wiele atrakcji. Możliwość
noclegu. - 757 136 587

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Fryzury komunijne i weselne - Nowoczesne trendy w układaniu włosów na
uroczystości komunijne i weselne u
klientek w domu. Atrakcyjne ceny. - 607
089 289
Makijaże i metamorfozy - Dyplomowana wizażystka z wieloletnim
doświadczeniem zaprasza na makijaże:
dzienny, wieczorowy, ślubny (z dojazdem) na kosmetykach najwyższej jakości. Gwarantuję pełny profesjonalizm i
100 % satysfakcję - 501 503 708
Salon masażu Peloha zaprasza
- Masaż Peloha głęboko relaksuje,
oczyszcza organizm z toksyn i energetyzuje. Rozładowuje stres i napięcia
mięśniowe. Wspiera procesy przemiany
materii. Wykonywany przy użyciu
specjalnych olejków i muzyce. - 881
452 560

SPRZEDAM
Biurko sosnowe (250zl), krzesło biurowe (150zl), szafka RTV Black-R--W.
(nowa-300zl) z dostawą do domu w
obrębie J.G. i okolic. Meble w b.dobrym
stanie - 506213674
Mam do sprzedania telewizor lcd
Samsung le32t51 bx 32 cale, telewizor
jest używany w bardzo dobrym stanie.
Cena 400 zl - 537 113 278
Sprzedam kiosk drewniany, góralski
w Szklarskiej Porębie tel. 787 007 694
Sprzedam suknię ślubną na wzrost
175cm, rozmiar USA 10, kolor ecri, cena
800 zł tel. 75 75 539 25
Sprzedam wózek dziecięcy oraz
kołyskę, atrakcyjna cena tel. 504 385
211, 792 810 620

ODDAM
Oddam gruz, transport gratis tel.
604225207
Oddam meble kuchenne, pokojowe.
Więcej info pod telefonem 502 605
308
Oddam za darmo dużą ilość gruzu
z możliwością dostarczenia własnym
transportem - 727 548 554

PRZYJMĘ
Przyjmę dla noworodka wózek,
wanienkę, ciuszki dla dziewczynki oraz
inne przydatne rzeczy. Z góry dziękuję
tel. 691 217 864

MIESZKANIA
KUPIĘ
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie do
40 m2, dla zdecydowanej klientki, bez
IV piętra. N. Rychlewski lic:9549 - 667
219 752
Komfortowe w centrum - Kupię
komfortowe mieszkanie powyżej 70 m2
w centrum Jeleniej Góry. Pośrednikom
dziękuję. Tel. 510 111 330
Kupie bez pośredników M2 na Zabobrzu tel. 887 730 576
Kupie mieszkanie 2-3 pokojowe w
Kowarach za rozsądną cenę. Najlepiej
na "osiedlu Górniczym". Pośrednikom
dziękuje - 603 314 374
Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe w
Jeleniej Górze - 695254800

Kupię mieszkanie, kawalerkę. Najchętniej na terenie Sobieszowa. - 600
555 717
Pilnie 2 pokojowe - mieszkanie od 48
m2 na Zabobrzu. Zdecydowani klienci.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 - pokojowe - Zabobrze II - Po remoncie
w wieżowcu na VI piętrze. Pow. 41,3m2.
Czynsz z ogrzewaniem ok. 300zł. Cena
123tys.zł. Warto. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135
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 - Ścięgny - Do sprzedania
Bezpośrednio od właściciela, Ścięgny. Mieszkanie pow. 40m2,2 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.
Ogrzewanie centralne -węglowe.tel.509
310 825
2 pokoje 90 000 zł - Mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry, 41 m2 na pierwszym piętrze w kamienicy, nowe okna
pcv, ogrzewanie centralne gazowe. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2 pokoje Zabobrze II - Mieszkanie po
kapitalnym remoncie z balkonem na
czwartym piętrze w bloku. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2 pokojowe ok. A.Ekonomiczne - Pow.
użytkowa 35,3m2 I piętro w bloku po
termomodernizacji. Okna z PCV. Junkers gazowy. Ogrzewanie z lokalnej
kotłowni. Czynsz 250zł. .Cena 105
000 PLN. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
2 pokojowe w Mysłakowicach. - Mieszkanie o pow.50,8m2 zadbane, po
remoncie na IV pietrze w bloku. Ogrzewanie i ciepła woda z lokalnej kotłowni.
Cena 130 ty6s.zł.. Nieruchomości
Rychlewski. lic.9549. - 602 732 135
26m2 - kawalerka-Cieplice Bezpośrednio. W bloku, IIp. z widokiem na
góry. Po remoncie.Czynsz 160zl, w
tym ogrzewanie miejskie. Łazienka z
wanna. Cena 89.000 - 665 633 181
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 Cieplice - Mieszkanie 56
m2 z balkonem na drugim piętrze w
bloku, Oś. Dwudziestolecia. 150 000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
3 pokojowe w centrum - Mieszkanie po
remoncie 92 m2 z balkonem na trzecim
piętrze w kamienicy w pobliżu Pl. Ratuszowego. 230 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
3 pokojowe z garażem - Mieszkanie
68 m2 po remoncie na trzecim piętrze
w bloku, Zabobrze III. 220 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
34m2 + 8m2 za 80 tyś - Sprzedam
mieszkanie po generalnym remoncie
na parterze z osobnym wejściem przy
ul. Warszawskiej. Nowe instalacje,
okna pcv, salonik z aneksem, sypialnia,
łazienka, przedpokój, ogrz. co + strych,
piwnica (8m2) - 506 539 424
3-pok. mieszkanie w Kowarach - Mam
do sprzedania 3-pokojowe mieszkanie
z balkonem i kominkiem, 64 m2 na Os.
Górniczym w Kowarach. Mieszkanie na
I-piętrze. Opcjonalnie w cenie mieszkania są meble. Cena do negocjacji. Tel.
796646318
3-pok. po remoncie na Os. Orle Zadbane mieszkanie w bloku na IV
(ostatnim) piętrze 53,7m2. Ogrzewanie z sieci. Czynsz ok.320zł. Cena
170tys.PLN. Rychlewski Nieruchomości
lic.9549 - 602 732 135
3-pok. w centrum po remoncie Nowa cena. W kamienicy na drugim
piętrze, pow.75,6m2. Ogrzewanie
gazowe. Nowe okna i instalacje, Czynsz
ok.115zł/mies. Cena 165tys.zł. Nieruchomości 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

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
4 pokojowe, 90m2, osobne wejście - 4
pokojowe, 90m2, osobne wejściem
ogród, spokojne miejsce, okolice lotniska sprzedam lub zamienię na 50m2
Zabobrze II, III tel. 513 563 233
4 pokojowe. ul. W. Polskiego - Doskonała oferta. lokal mieszkalny idealnie
nadający się do prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, biurowej, usług itp. 85,7m2 wysoki parter,
duża piwnica i garaż. Czynsz 1200zł.
Lic.9549. - 602 732 135
40000 - 2 pokojowe do remontu, z
ogródkiem, w Kopańcu. Lic 9549 - 501
736 644
41 m2 za 90 000 zł - Mieszkanie 2
pokojowe, w centrum Jeleniej Góry na
pierwszym piętrze w kamienicy przy. Pl.
Kard. Wyszyńskiego. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
61 m2 Zabobrze III - Mieszkanie po
remoncie, 3 pokojowe z balkonem, dwie
szafy w zabudowie, plus kuchnia, ósme
piętro w wieżowcu. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
74000 za 84 m.kw. - Lokal do adaptacji
na mieszkanie z ogródkiem. lic 9549 501 736 644
82 m2 za 175 000 zł - Mieszkanie
3 pokojowe na pierwszym piętrze
w kamienicy, w pobliżu centrum. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Atrakcyjne 3 pokojowe - Mieszkanie po remoncie, 84 m2, 2 łazienki,
kuchnia w zabudowie, na pierwszym
piętrze w wielorodzinnym budynku, 180
000 zł. Jelenia Góra N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Do sprzedania mieszkanie 92m2 na
Zabobrzu blisko Realu- 2 pokoje, duży
salon, sypialnia, łazienka, toaleta, kuchnia. Stan bardzo dobry. - 503 007 820
Kowary, sprzedam mieszkanie
47m2, I piętro, słoneczne, 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka, przedpokój, piwnica,
2 komórki, działka przydom., bez
pośrednika, 70 tys. zł do negoc. tel.
513 060 995
Lokal mieszkalny w Sobieszowie Lokal o pow. 84m2 o dużym potencjale
(była kuźnia) na cele mieszkalne ,
warsztatowe itp. Tanio. Nieruchomości
Rychlewski.Lic.9549. - 602 732 135
Mam do sprzedania kawalerkę na
Zabobrzu I. Mieszkanko po generalnym
remoncie. Pięknie urządzone. Bardzo
słoneczne. Parter. Zapraszam. - 517
925 368
Mieszkanie 4 pokojowe - 92 m2 z
balkonem na pierwszym piętrze Zabobrze III. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 58m2 własnościowe Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 2 piętro
- lokalizacja centrum jeleniej Góry, SM.
Polfianka - 507 087 104
Mieszkanie w centrum - o powierzchni
54m2 plus piwnica. Trzy minuty od
centrum. Cena: 150 000 PLN. - 537
484 666
Sprzedam - tanio - czteropokojowe 65,6 m2 Zabobrze tel. 602 490 225
Sprzedam czteropokojowe mieszkanie - na Zabobrzu tel. 787 206 865
Sprzedam mieszkanie 65m2 Jelenia
Góra Noskowskiego, 3 pok., I piętro,
kuchnia, łazienka po remoncie, kuchnia,
przedpokój zabudowany, cena 2650 zł
do negocjacji tel. 603 446 898

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

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pok mieszkanie do wynajęcia na
Zabobrzu. 800 zł.+kaucja zwrotna. 515 184 490
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

Do wynajęcia małe mieszkanie, umeblowane, przestępna cena tel. 75 75
242 29
Do wynajęcia mieszkanie 2 pok.,
umeblowane, TV, pralka, lodówka,
duży balkon, słoneczne ul. Kiepury,
cena: 1000 zł + liczniki + 1 m-c kaucja
tel. 601 318 439
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
umeblowane, TV, pralka, lodówka,
ul. Kiepury, duży balkon, słoneczne,
1000 zł+liczniki+1m-c kaucja tel. 601
318 439
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
wyposażone z balkonem i piwnicą
w nowym budynku na 2 piętrze. tel.
606-610-877
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
z balkonem w centrum miasta na 2
piętrze. - 606 610 877
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe
w centrum Jeleniej Góry tel. 603 153
503
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe
w centrum, częściowo umeblowane, w
pełni wyposażona kuchnia i łazienka, z
balkonem, 1000 zł (w tym już czynsz)
plus media. - 605 248 253
Do wynajęcia mieszkanie centrum
Cieplic tel. 781 146 003
Do wynajęcia przestronne 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze z kuchnią,
łazienką i balkonem, w samym centrum
Jeleniej Góry, przy ulicy 1 Maja, 80 m
kw. 1100 zł plus media. - 605 248 253
Do wynajęcie wyposażone i umeblowany apartament w centrum, jeleniej
Góry przy ul. szkolnej 3. Opłata miesięczna 1500zł a w tej cenie czynsz,
ogrzewanie, internet 32mb, Telewizja
"Vectra", Wywóz śmieci - 603-635-635
Duże z klimatem Kaczorów - Dwupoziomowe, rustykalne wnętrze, niezależne, 140m2, okna pcv, C.O z
komputerem, blisko szkoły i przystanku
PKS oraz dużego sklepu, bdb komunikacja Wrocław - Jelenia G, bezczynszowe, umeblowane - 607 609 642
Kawalerka 900 zl z opłatami do
wynajęcia kawalerka na parterze w
domku jednorodzinnym umeblowana
na Zabobrzu cena 900 zl z opłatami 603 958 920
Kawalerka do wynajęcia tuż przy
Placu Piastowskim na ul. Cieplickiej.
Wynajem od 1 maja. Koszty przy
normalnym użytkowaniu (1 osoba) w
okolicach 740 złotych średnio. Zapraszam do oglądania mieszkania - 794
301 758
Kawalerka Karpacz - 350 zl + opłaty
i kaucja .Jako część domu jednorodzinnego. Częściowo umeblowana brak
AGD - 512 369 092
Kawalerka na Zabobrzu I - Mam do
wynajęcia nieumeblowaną, wyremontowaną kawalerkę na ul. Różyckiego w
Jeleniej Górze. Cena najmu 650 zł/m-c
do opłat woda, prąd, gaz + kaucja do
uzgodnienia. 503846778
Kawalerka umeblowana do wynajęcia tel. 883 005 356
Koło sądu. Wysoki parter. - Mieszkanie 3 pokojowe. Doskonałe także
na biuro, kancelarię itp. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Mam do wynajęcia dwa pokoje w
pobliżu Kolegium Karkonoskiego
Osobne wejście internet kuchnia
łazienka - 669 991 237
Mam do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe (57m2) w Jeleniej Górze
przy ulicy Długiej, III piętro. Koszt 700zł
+ media i czynsz. Telefon stacjonarny:
757648991, komórkowy: 725514526
Mieszkanie 3-pokojwe 44 m² JG - Do
wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe kuchnia + łazienka + balkon umeblowane.
Zabobrze ul. Karłowicza. Świeżo po
remoncie. 900 + liczniki. kaucja 1000 zł
(zwrotna) - 501 439 836
Mieszkanie 40m2, centrum, ciche
- Wynajmę na dłuższy okres. Duży
pokój (26m)z aneksem kuch+ łazienka+
przedpokój(razem 40m2), strych, parking, CO-gaz. 530zł/m-c +media.
Czynsz 80zł. II piętro. Kaucja(2xm-c)
Jak na zdjęciach-zadbane, po remoncie. - 691 395 394
Mieszkanie okolice Małej Poczty
- Do wynajęcia stylowe mieszkanie
2 pokojowe, częściowo umeblowane
na poddaszu, 64 m2, ul. Warszawska.
Kuchnia zabudowana z dużą jadalnią,
łazienka, balkon. Cena: 900zł + liczniki
+ kaucja za 1 m-c - 662 088 021

Mieszkanie Szklarska Poręba - Niezależne, 2-pokojowe,parter w domku
jednorodzinnym, ogrzewanie gazowe,
blisko wyciągu. Cena 700,- + opłaty
licznikowe ok.100,- zł. Na dłuższy okres
- do negocjacji. - 693 123 918
Mieszkanie w centrum - Mam do
wynajęcia mieszkanie, częściowo
umeblowane, 54 m2. Trzy minuty od
centrum. Opłaty: 800 zł + 100 czynsz +
kaucja + liczniki. - 537 484 666
Pokój w mieszkaniu w centrum dla
pracującego mężczyzny 350+opłaty 663 226 339
Pokój z dostępem do kuchni, łazienki,
wi-fi, miejsce na samochód, blisko Uniwersytetu Ekonomicznego- również dla
zaocznych. - 698 673 047
Słoneczna kawalerka 35m2/750zł W kamienicy przy ul.Wincentego Pola
w J.Górze. 2piętro, 35m2 po kapitalnym
remoncie (nowe okna, panele, CO, TV
AGD) Pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. 750zł plus opłaty wg zużycia gaz,
prąd, woda. Od zaraz - 791-410-099,
668-331-418
Wynajmę bardzo ładne mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry, 85m2, 3
pokoje, duża kuchnia, łazienka, 4
piętro w kamienicy, kilka kroków od ul.
1-go Maja, 800 PLN + media - 693503-602
Wynajmę komfortowe mieszkanie
38 m kw na Zabobrzu III dla wymagających. Mieszkanie jest umeblowane i
znajduje się na II piętrze, IV-piętrowego
bloku. Posiada duży balkon i piwnicę.
Świetna lokalizacja - 603 959 954
Wynajmę mieszkanie o powierzchni
56 M/2 2 Pokoje Kuchnia, łazienka
lokalizacja była jednostka wojskowa
pod jeleniami po remoncie umeblowane
wolne od czerwca - 0048600666232
Wynajmę na atrakcyjnych warunkach
lokal handlowo-usługowy o pow. 46
m2 zlokalizowany w ścisłym centrum
Jeleniej przy ul. Szkolnej 5 (wcześniej
znajdowało się tam biuro nieruchomości). Atrakcyjna cena. - 697-397-297;
75-752-29-80

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię 2pok. Zabobrze I 53m2,
własnościowe, II piętro, duże pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon - na 2 mniejsze pokoje, własnościowe od 1-2 pietra,
z balkonem, ul. Karłowicza4, z dopłatą
tel. 75 64 270 17

DOMY
SPRZEDAM
74000 za 84 m.kw. - Parter, przybudówka, lokal do adaptacji na cele mieszkaniowe lub do działalności (warsztat
lub cokolwiek innego) lic 9549 - 501
736 644
Dom - Miedzyrzecz-Bobowicko - Dom
wolnostojacy o pow. całkowitej 218,8
z garażem oraz budynkiem gospodarczym. Możliwość adaptacji strychu
oraz piwnicy na cześć mieszkalna.
Dzialka 680m².Widok na jezioro. Bez
pośredników. - 885 342 947
Domek okolice teatru - Proponuję
do sprzedaży 5-pokojowy domek
jednorodzinny w Jeleniej Górze ul.
Modrzejewskiej. Pow. 116 m2 + strych z
możliwością adaptacji nawet 3 pomieszczeń. pow. działki to 440 m2. Dom z
roku 1972 - 609 265 251
Karpacz, dom 570 tyś - Rychlewski
Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Karpacz, willa 570000 - Przedwojenny, przytulny dom. Wymaga remontu
ale do zamieszkania. Ładna działka,
słoneczny teren, widoki. Lic 9549
Rychlewski Remigiusz Nieruchomości
- 501 736 644
Lokale usługowe, mieszkania - Do
sprzedania lokale usługowe do 80m
z dobrą lokalizacją przy dob. warsztat.
samochodowych. Nadające się pod
każdą działalność atrakcyjne ceny. 881519377 730385098
Luksusowy dom - Wolno stojący,
5 pokoi salon z kuchnią, jadalnią
komfortowo wykończony, garaż na
dwa samochody, na działce 1111 m2 w
Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Piękny dom 360000 - Świetny dom
w Podgórzynie. Salon z kominkiem,
umeblowana i wyposażona kuchnia,
ogrzewanie gazowe, ogródek, garaż,
4 sypialnie. Ładny i wygodny dom.
Polecam Rychlewski Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644

Przytulny dom w górnym Karpaczu.
Widoki, las, góry i spokój. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w Kowarach. Bez pośredników.
Więcej informacji pod numerem telefonu 601751458 lub 505125643
Super dom. 360 tyś – Ok. 3 km od
centrum Cieplic. Gaz, kominek, garaż,
ogródek, zadbany fajny dom, doskonała
lokalizacja, dom ok 8 letni. Lic 9549
Rychlewski Nieruchomości. - 501
736 644
Świetna szeregówka 360tys. zł - Kilkuletni dom w Podgórzynie. Doskonała
lokalizacja, świetny stan, super cena.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549. 602 732 135
Wolnostojący w J. Górze. - Niewielki jednorodzinny niepodpiwniczony
z garażem ok.125m2 pow. całk.(3
pokoje) na działce 700m2. Wykończony
do wprowadzenia ,ogrzewanie kominkiem (możliwe gazowe) Cena 485tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
Wysoki standard. Jelenia Góra Dom gotowy do zamieszkania. Wysoki
standard. Z garażem w bryle budynku.
Umeblowana kuchnia. Gaz + kominek,
taras, salon, gabinet, 3 sypialnie, 2
łazienki. Balkony, super widok. Lic 9549
- 501 736 644

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia magazyn 210m z
placem manewrowym 3000m od lipca
koło Tesco w Cieplicach – 504230151,
509282553
Nowy domek 50mkw w centrum
Kowar (na przeciwko ośrodka zdrowia).
Dwa poziomy - dół salon z aneksem,
góra sypialnia z łazienką. Przynależny
ogródek. Cena 900zł plus liczniki. - 696
025 569
Wynajmę mały domek z ogródkiem w
spokojnej dzielnicy Kowar, cena czynszu
950zl za miesiąc – 0048503569534

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

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
3,5 ha przy stoku narciarskim - Sprzedam niezwykle atrakcyjnie położony
grunt pod inwestycje sportowo-turystyczne. Tylko 12 zł/ m kw. - 603 954
845
3,5 ha w Wojnarowie - Działka bardzo
ładnie położona, piękne widoki - 504
018 415
76000 za 84 m.kw. - Parter do adaptacji
na mieszkanie lub do różnej działalności
np: warsztat. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Atrakcyjne działki budowlane Staniszów 25zł/m2 , Dziwiszów 45 zł/m2 .
Działki pod zabudowę mieszkaniowa
z aktualnym planem przestrzennego
zagospodarowania . Nieruchomości
Gold House tel. 693 539 963
Do sprzedania działkę budowlana w
miejscowości Stara Kamienica. Kształt
działki prostokąt. Prąd, woda, kanalizacja przy samej działce. Cena 45 zl.
m2 - 601 874 794
Dom- Miedzyrzecz-Bobowicko - Wolnostojacy o pow.całkowitej 218,8m²z
garażem oraz budynkiem gospodarczym. Możliwość adaptacji strychu oraz
piwnicy na cześć mieszkalna. Działka
680m²,widok na jezioro, obok las. Bez
pośredników - 885 342 947
Działka budowlana - Bardzo ładna
działka budowlana w Dziwiszowie-osiedle "Leśne Zacisze" wszystkie media,
super lokalizacja blisko do centrum
.Zamieszkaj tam gdzie inni spędzają
urlop. Pow. 1019m². Bez pośredników.
- 885 342 947
Działka budowlana w J-Górze Dziwiszów pow.2020m² wszystkie media
,widok na góry, dużo natury i zieleni
, zamieszkaj tam gdzie inni spędzają
urlop. Bez pośredników. - 885 342 947
Działka do sprzedania niedrogo Działka do zabudowy sprzedania w
Czernicy dobrze położonym miejscu
blisko drogi więcej informacji pod telefonem 785596455

Działka budowlana ok. Zabobrza Działki 1500M. w Jeżowie przy granicy
z Jelenią Górą. przy drodze, przed
kościołem po lewej stronie. Media przy
działce. Więcej informacji pod nr tel. 603
139 998. Pośrednikom dziękuję
Łącznie ponad 13 ha gruntów. Cena
1,5 zł/m.kw. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644
Odsprzedam działkę ogrodową
300m2 z altaną murowaną 23m2,
miejsce na grilla. Działka pod lasem
Jelonek naprzeciwko byłego ośrodka
Juventur. Cena 2500zł do negocjacji 791 929 109
Podgórzyn 35 zl/m.kw. - Prąd,
woda, dobry dojazd, ponad 3tys.
metrów. możliwość podziału. super
oferta. Rychlewski Nieruchomości lic
9549. - 501 736 644
Rola 1,5 zł - 2,59 ha Skorzenice ok
8 ha Strzyżowiec ok 3 ha Wleń - 501
736 644
Sprzedam 1,07h w Świeradowie Zdr.
+ projekt pensjonatu na 72 osoby. Dobra
lokalizacja, możliwa dopłata Unijna tel.
603 139 918
Sprzedam bardzo atrakcyjna działkę
w Komarnie, 3,500m2, 80,000 PLN do
negocjacji - 693-503-602
Sprzedam działkę budowlaną - 695
624 968
Sprzedam działkę budowlaną o
pow.4956 m kw. Cicha spokojna okolica,
las, czysty strumyk, droga asfaltowa,
wodociąg, telefon, energia elektryczna
- 695 624 968
Sprzedam działkę w Łomnicy, działka
o pow. 3118 m2, wydana decyzja o
warunkach zabudowy, media, prąd,
woda własna oraz własna oczyszczalnia, bez pośredników tel. 504 385 211
Sprzedam grunt orny o pow.2,51
ha gm. Lubomierz pow. lwówecki pod
KRUS. Grunt w bardzo atrakcyjnym
miejscu. Kontakt telefoniczny 607812-385
Sprzedam grunty 1,17ha w obrębie
Sędziszowa gmina Świerzawa. Cena
10 tys.zł. Dla zainteresowanych podaję
nr działki 331/3. – 502282619

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę bardzo atrakcyjną działkę w
Karpaczu na komis samochodowy lub
na inną działalność. - 509 081 541

LOKALE
SPRZEDAM
74000 za 84 m.kw. - Lokal do adaptacji
na mieszkanie, warsztat lub cokolwiek
. lic 9549 - 501 736 644
Sprzedam lokal 51,6m2 położony w
miejscowości Stara Kamienica, II piętro.
Woda ciepła i ogrzewanie dostarczane
z własnej kotłowni. Cena do negocjacji.
- 609 547 875
Warsztat 100m w Dziwiszowie
- 2 bramy wjazdowe na posesję,
wysokie wjazdowe drzwi na halę
100m, wys.3,5m, ogrzewanie olejowe
i kominkowe, zaplecze socjalne 20m
z możliwością zamieszkania, piętro z
projektem na mieszkanie.160tyś. - 504
193 823

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Atrakcyjny lokal na 1 piętrze Wynajmę na atrakcyjnych warunkach
lokal handlowo-usługowy o pow. 46
m2 zlokalizowany w ścisłym centrum
Jeleniej przy ul. Szkolnej 5 (wcześniej
znajdowało się tam biuro nieruchomości). Atrakcyjna cena. - 697-397-297;
75-752-29-80
Budynek + plac Maciejowa - Do
wynajęcia budynek z pomieszczeniami,
ok 100m2, na biura(3 pomieszczenia),
plus duży plac, teren ogrodzony, cena
do uzgodnienia - 601 924 778
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Centrum okazja - Na atrakcyjnych
warunkach wynajmę nowoczesny lokal
handlowo-usługowy zlokalizowany w
ścisłym centrum Jeleniej przy ul. Szkolnej. Lokal idealny pod biuro, kancelarie
itp. Zapraszam na prezentację. - 697397-297, 75-75-22-980.
Do wynajęcia lokal użytkowo / usługowy 40m2. Ścisłe centrum Świeradów
Zdrój - 530 423 855
Do wynajęcia pawilon handlowy 90m2
w Jeleniej Górze tel. 601 163 973
Koło sądu. Wysoki parter. - Ok 50
m.kw. mieszkanie doskonałe na biuro.
lic 9549 Rychlewski Nieruchomości 501 736 644
Lokal na gabinet lekarski, sklep,
punkt usługowy do wynajęcia w centrum
Piechowice. Tel. 601 55 09 15
Lokal użytkowy Zabobrze I. - Pod
każda działalność usługowo-handlową.
Pow. ok.60m2 , zaplecze socjalni-sanitarne , wiata magazynowa, Ogrzewanie
gazowe, duża witryna. Czynsz 1600zł.
+ liczniki. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
Mam do wynajęcia pizzerię z pełnym
wyposażeniem, lokal znajduję się w
Jeleniej Górze ul. Podwale 17A - 781
266 941
Wynajmę dom z barem gastronomicznym w Szklarskiej Porębie, przy
głównej drodze na wyciąg. Kpl. wyposażenie baru i mieszkania, dodatkowo
meble ogrodowe do ogródka letniego.
- 601 429 662
Wynajmę garaż z placem - wynajmę
pomieszczenie magazynowe (garaż
blaszany) 20M2 garaż + plac 700M2,ogrodzony, monitorowany ul. Karola
Miarki 18 (teren Pebexu) - 601 057
718
Wynajmę pomieszczenie magazynowe ok. 70m2 ogrodzone, monitorowane ul. Karola Miarki 18D (teren
Pebex) - 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
Szukam garażu do wynajęcia w Piechowicach - 607 730 188

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
Mam do wynajęcia magazyn 210m
z placem manewrowym 3000m w
Cieplicach kolo Tesco pod działalność
- 504230151/ 509282553
Ściana na reklamę, prestiżowa i
atrakcyjna. Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Podwale 22a tel. 601-543-542;
782-066-674
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