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Sąd przedłużył areszt dla oskarżonego o zabójstwa i zajmie się sprawą dyrektorki

Wniosek Zbigniewa Ładzińskiego o ustanowienie Jana
Pawła II patronem Jeleniej Góry
wywołał burzę na sesji.

Strona 4
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Mieszkania
znów taniej

Do stycznia 2014 roku sąd
przedłużył areszt dla 29–
letniego Michała M., który
jest podejrzewany o podwójne zabójstwo w Filharmonii
Dolnośląskiej. 12 grudnia
natomiast sąd rozstrzygnie
czy dyrektor tej placówki Zuzanna Dziedzic może ponosić współodpowiedzialność
za tę tragedię.
Przypomnijmy: Dramat miał miejsce 8.marca br. Zginęła wówczas
27–letnia harfistka z Warszawy oraz
60–letni ochroniarz z Jeleniej Góry.
Ciało Victorii, Anny J. , która została
najpierw zgwałcona, a następnie
uduszona w pomieszczeniu hotelowym, znaleziono na pierwszym
piętrze Filharmonii Dolnośląskiej.
Drugą z ofiar, ok. 60 –letniego ochroniarza z Jeleniej Góry, znaleziono na
parterze w kałuży krwi.
29-letni Michał M., podejrzewany o
tę zbrodnię był pracownikiem technicznym Filharmonii Dolnośląskiej.
Zajmował się m.in. kasowaniem

Komunalne lokale można
wykupić taniej. Nowe bonifikaty
będą obowiązywały do końca
2015 roku.

Strona 5
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Koniec robót budowlanych nastąpi niebawem

Cenne zwycięstwa w walce
na wiosnę o awans do III-ligi
dolnośląsko-lubuskiej odnieśli
nasi piłkarze.

Strona 7

Górze. – Rodzice zamordowanej filharmonii w nocy, kiedy doszło
kobiety zarzucają dyrekcji nie- do zbrodni – dodaje sędzia A.
dopełnienie obowiązków, przez Wieja.
Angelika Grzywacz-Dudek
co sprawca mógł wejść i zostać w

JELENIA GÓRA

Termy (wreszcie) na finale Będą zniżki dla dużych rodzin
Dobiegają końca prace
przy budowie „Term Cieplickich”. Odstąpienie od
umowy z poprzednim wykonawcą, która była zawarta u schyłku poprzedniej
kadencji samorządowej
sprawiło, że nie ma już
opóźnień w harmonogramach.

- W przypadku takich budów
okres odbiorów poszczególnych
instalacji sięga do 90 dni – powiedziano nam w Wydziale Inwestycji
UM. – A i to trzeba „spinać się”,
bowiem instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i
wszystkie inne w takich obiektach
muszą nie tylko spełniać wymogi
technologiczne, ale też przejść
badania przez wszystkie służby, w
tym – sanitarno-epidemiologiczną.
Zdziwienie u niektórych budzi Dlatego szacuje się, że oczekiwany
fakt, że choć zmienił się główny
wykonawca tej inwestycji, to w
zasadzie pozostał ten sam zespół
firm-podwykonawców. Jednak
inna organizacja pracy, płynne
płatności, itp. działania sprawiły, że
na budowie nieustannie pracuje zespół około 150-osobowy, który (co
się zdarza w koniecznych przypadkach) nie odstępuje od pracy także
w niedziele – informuje rzecznik
Urzędu Miasta Cezary Wiklik.
Zakończenie prac budowlanych,
planowane na schyłek listopada
br., nie jest jednak równoznaczne
z otwarciem Term Cieplickich dla
gości.
Fot. UM

Górą Olimpia
i Karkonosze
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biletów i ustawiał instrumenty. Po zabójstwach próbował uciec i ukryć się.
Został zatrzymany pod Katowicami.
- Prokuratura zabezpieczyła dowody i wykonała wszystkie czynności,
które mogła zrealizować. Teraz
czekamy na wyniki badań Instytutu
Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Chodzi o ekspertyzy: biologiczną,
genetyczną i daktyloskopię, które
potwierdzą od kogo pochodzi materiał dowodowy i czy ślady na zabezpieczonych przedmiotach należą
do wytypowanych przez nas osób
– mówi prokurator Violetta Niziołek,
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Tymczasem za niespełna trzy
tygodnie jeleniogórski sąd zajmie
się sprawą dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej. Rodzice zamordowanej
kobiety zarzucają jej niedopełnienia
obowiązków. Sprawa była badana
przez prokuraturę, która umorzyła
śledztwo. Oskarżyciele odwołali się
jednak od tej decyzji i skierowali
kuratury, czy przekazać sprawę do
sprawę do sądu.
ponownego rozpoznania - mówi
- 12 grudnia br. sąd zadecyduje
sędzia Andrzej Wieja, rzecznik
czy utrzymać w mocy decyzję proSądu Okręgowego w Jeleniej

Fot. Angela

Nowe wątki z filharmonii

długo przez mieszkańców, turystów i kuracjuszy obiekt otworzy
swoje podwoje podczas ferii zimowych. - Już nie mogę się doczekać,
kiedy rodzice zabiorą mnie do
aquaparku w Cieplicach. Byłam w
takim w Czechach i bardzo mi się
podobało. Jak podobne kąpielisko
będzie u nas, to na pewno będziemy
tam często jeździć – powiedziała
nam 8-letnia Julka, mieszkanka
Zabobrza.
(UM)

Po długiej dyskusji radnych na
ostatniej sesji (19.11.) o celach i
ulgach, uchwalono Jeleniogórską
Kartą Dużej Rodziny. Skorzystają
z niej osoby posiadające więcej niż
dwoje dzieci. Wejdzie ona w życie od
przyszłego roku, a na jej realizację
Miasto planuje przeznaczyć w 2014
roku – 300 tys. zł.
Szacuje się, że w Jeleniej Górze jest
około 700 wielodzietnych rodzin,
posiadających w sumie około 3,5
tys. dzieci.

Uchwała, która ma na celu
pomoc wielodzietnym rodzinom,
daje im możliwość skorzystania
ze zniżek, zwolnień, rabatów i
ulg na ofertę miejskich instytucji
kultury, sportu i rekreacji, nauki,
edukacji, opieki itp. Jakich? Tego
jeszcze nie wiadomo. I o to toczył
się największy bój podczas dyskusji na ostatniej jeleniogórskiej sesji
Rady Miejskiej. Ale nie tylko.

Więcej na stronie 4
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Pirat „zarobił” 32 punkty karne
Mandatem w wysokości 1000 zł
oraz 32. punktami karnym ukarali
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze 22–letniego kierowcę
audi. Czeka go też ponowny egzamin na prawo jazdy.
Do zdarzenia doszło 15. listopada
br. około godziny 21.00 w Jeleniej
Górze.
Policjanci jadąc ulicą Złotniczą
zauważyli, jak kierujący pojazdem
marki Audi wjeżdża na skrzyżowa-

nie na czerwonym świetle, następnie na skrzyżowaniu Alei Wojska
Polskiego i Armii Krajowej, na
podwójnej ciągłej, na przejściu dla
pieszych wyprzedzał ciąg pojazdów.
Kierowca następnie wjeżdżając w
ul. Sudecką ponownie wjechał na
czerwonym świetle, stwarzając w
ten sposób zagrożenie bezpieczeństwa. Mężczyzna wyprzedzał sznur
pojazdów na podwójnej ciągłej i na
przejściu dla pieszych.
(Angela)
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POWIAT Starostwo aktywnym uczestnikiem projektu GreKo

O partnerstwie w Brukseli
Przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze
wzięli udział w Seminarium
Planistyczno–Koordynacyjnym Partnerów Projektu GreKo w Brukseli. Tematem było
„Aktywne obywatelstwo europejskie i partnerstwa miast”.

Talentów Młodzieży” w Szklarskiej Porębie - nawiązał do dyskusji ekspertów w
sprawach oświaty sześciu krajów, której
tematyka dotyczyła fundamentalnych
zadań współpracy, edukacji dla przyszłości - od językowej, przez obyczaje,
do tolerancji i szacunku dla poglądów
ludzi różnych kultur.
Seminarium było kolejnym punktem
harmonogramu Wielonarodowego
Projektu GreKo w ramach programu
Komisji Europejskiej „Europa Obywatelek i Obywateli” z udziałem siedmiu
partnerów europejskich, w tym czeskiego partnera Miasta Jablonec n/N,
niemieckiego Powiatu Bamberg i Städteregion Aachen, holenderskiego Parkstad
Limburg, francusko-niemieckiego
Euroregionu Saar-Moseel, Wspólnoty
Belgii i powiatu jeleniogórskiego.
(Mea)

Fot. Archiwum Starostwa

W spotkaniu uczestniczyła delegacja powiatu jeleniogórskiego w
składzie: Jacek Włodyga, starosta
jeleniogórski, Rafał Mazur, przewodniczący Rady Powiatu, Grażyna
Bojęć, skarbnik powiatu, Wiesław
Dzierzba, dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu oraz Ewelina
Ostrowska i Jarosław Hajndrych
z Wydziału Promocji, Turystyki i
Sportu.

- Pierwsza część spotkania odbyła się
w siedzibie Przedstawicielstwa Wolnego Kraju Związkowego Bawarii przy
siedzibie Unii Europejskiej, druga w sali
plenarnej Parlamentu Europejskiego w
Brukseli. Wśród uczestników seminarium, oprócz partnerów projektu GreKo,
znalazła się liczna grupa młodzieży
niemieckiej z Regionu Miast Aachen,
przedstawiciele Rady Partnerskiej Regionu Miast Aachen oraz przedstawiciele
Samorządów i Administracji Publicznej
poszczególnych krajów europejskich,
w tym Polski, Czech, Niemiec, Holandii.
Liczny udział wzięli również europosłowie do Parlamentu Europejskiego
– mówiła Ewelina Ostrowska.
Podczas spotkania przedstawiono
plany kolejnych wydarzeń na bazie
ścisłej współpracy partnerskiej. Starosta
jeleniogórski - na przykładzie „Festiwalu

Spóáka Prawa Handlowego zajmująca siĊ gospodarką odpadami i transportem poszukuje kompetentnej
osoby na stanowisko:

Gáównego KsiĊgowego
Zakres obowiązków:
x
x

Prowadzenie peánej rachunkowoĞci Spóáki
Przygotowywanie sprawozdaĔ finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowoĞci oraz
MSSF/MSR

x

Sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów dla ZUS, US, PFRON, GUS, NBP

x

Obliczanie podatków (CIT, VAT, itp.)

x

Nadzór nad rachubą páac.

x

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spóáki oraz nadzór nad obiegiem dokumentów
ksiĊgowych, kontrola wewnĊtrzna

Wymagania:
x
x

Wyksztaácenie wyĪsze ekonomiczne
Min. 4- letnie doĞwiadczenie na podobnym stanowisku w firmie usáugowej

x

ZnajomoĞü zagadnieĔ z zakresu finansów i ksiĊgowoĞci

x

Wiedza z zakresu MSR/MSSF oraz prawa podatkowego i zasad rachunkowoĞci

x

Bardzo dobra organizacja pracy

x

KreatywnoĞü i samodzielnoĞü

Oferty na w/w stanowisko w postaci listu motywacyjnego i Īyciorysu prosimy kierowaü na
adres: anna.romanska-balcerek@simeko.com.pl
Prosimy o zaáączenie klauzuli: "WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych"

POWIAT

Superkotłownia już grzeje

Fot. Archiwum Starostwa

W Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich otwarto
nowoczesną kotłownię na pelet.
Inwestycja kosztowała 975 tys. zł, z
czego 40 proc. sfinansowało Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze,
20 proc. to dotacja, a kolejne 40
proc. - pożyczkia z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Kotłownia opalana jest biomasą,
posiada system elektroniczny nie
wymagający obsługi, a w przypadku
awarii wysyła smsy do osób nadzorujących ją. Koszty eksploatacji są o
połowę mniejsze, niż przy piecach
opalanych olejem, czy też węglem.
Najważniejszą zaletą, oprócz
oszczędności, jest ekologiczność kotłowni. Pelet zawiera niewiele szkodliwych substancji dla środowiska, a
popiół, jaki powstaje w wyniku jego
spalania może być wykorzystany
jako nawóz do roślin.

- Dzięki tej kotłowni nasz dom
może sprawnie funkcjonować.
Bieżącą wodę grzejemy nową kotłownią od połowy sierpnia, natomiast pomieszczenia od początku
września. Wcześniej mieliśmy częste
awarie starych kotłowni i zanim
ponownie nagrzały się grube, zabytkowe mury naszego obiektu, mijało
wiele czasu. Obecnie mieszkańcy
są bardzo zadowoleni, bo pokoje
szybko nagrzewają się. Mamy 89
mieszkańców, niepełnosprawnych
intelektualnie mężczyzn, a nasz
dom przeznaczony jest dla 91osób –
informowała dyrektor DPS-u Halina
Rudnik.
Projekt, w ramach którego pozyskano środki to „Ograniczenie
emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni w Domu
Pomocy Społecznej w Janowicach
Wielkich”.
(Mea)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Oddział 1 PKO Banku Polskiego w Jeleniej Górze został
przeniesiony do nowej siedziby.
Adres:
Oddział 1 w Jeleniej Górze
ul. Różyckiego 6
58-500 Jelenia Góra
Oddział czynny:
poniedziałek – piątek, od 8.00 do 18.00
kontakt telefoniczny: +48 75 643 61 01
Z przyjemnością informujemy również, że z okazji jubileuszu 60-lecia działalności
naszego oddziału przygotowaliśmy dla Państwa ofertę specjalną – przy wzięciu
pożyczki gotówkowej lub założeniu konta osobistego w Oddziale 1 otrzymają Państwo
wyjątkowy upominek.
Promocja trwa do 29 listopada lub do wyczerpania zapasów. Szczegółowe informacje
oraz regulamin promocji są dostępne w oddziale.
Zapraszamy do nowej siedziby,
PKO Bank Polski

POWIAT / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

POWIAT

Targi turystyczne zaplanowane

Fot. Archiwum Starostwa

W siedzibie Euroregionu Nysa
w Libercu odbyło się ostatnio
partnerskie spotkanie trzech organizatorów targów turystycznych:
Konventa w Lobau (Niemcy),
Euroregiontour w Jabloncu nad
Nysą (Czechy) oraz Tourtec w
Jeleniej Górze (Polska). Tematem
były przygotowania do organizacji
i promocji tych przedsięwzięć oraz
system ich promocji w krajach
Euroregionu Nysa.
- Powiat jeleniogórski będzie
informował regionalnych wystawców o możliwości uczestniczenia
w targach u naszych partnerów
z Euroregionu. Od 20 do 22 marca 2014 targi turystyczne będą
trwały w Jabloncu, od 26 do 27
kwietnia w Lobau i tradycyjnie

od 9 do 10 maja w Jeleniej Górze.
Z kolei partnerzy z Niemiec i Czech
będą zachęcać firmy z branży
turystycznej do uczestniczenia w
jeleniogórskich targach Tourtec,
których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
– mówiła Karolina Marczewska
z Wydziału Promocji Turystyki i
Sportu Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.
Organizatorzy wymienili się
doświadczeniami na temat programu targów. Chodzi nie tylko o
prezentację regionalnych gestorów
turystki, zespołów artystycznych czy
pokazów kulinarnych, ale również
na przykład o seminaria na temat
rozwoju turystyki na pograniczu.
(Mea)
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Radni debatowali o tym, jak poprawić czystość powietrza i wody

Środowisko ma się lepiej, ale...
Głównym tematem ostatniej
(29.10.) sesji Rady Powiatu
Jeleniogórskiego była ochrona
środowiska w powiecie i zadania z nią związane. Konkluzja?
Jest lepiej, ale i problemów nie
brakuje…
- Na terenie powiatu jeleniogórskiego
zarejestrowane są 223 zakłady, które w
różny sposób oddziałują na środowisko.
15 z nich w znacznym stopniu wpływa
na przyrodę. W 2012 skontrolowaliśmy
45 podmiotów, w tym wykonaliśmy 17
kontroli interwencyjnych. Stwierdzonych zostało wiele nieprawidłowości, co
oznacza, że przedsiębiorcy nie przestrzegają wymagań w zakresie ochrony środowiska. Przyczyną są m.in. nowe przepisy, o których przedsiębiorcy nie zawsze
wiedzą. W 34 zakładach stwierdziliśmy
nieprawidłowości, w tym w 11 znaczne
naruszenie warunków zezwoleń, a w
dwóch przypadkach odnotowano zanieczyszczenie środowiska – powiedziała
Leokadia Mazur, kierowniczka Działu
Inspekcji w jeleniogórskiej delegaturze
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
W 2012 r. sprawdzono również
segregację odpadów w powiecie i stwierdzono brak selektywnej zbiórki, brak
wiedzy na temat liczby zarządców oraz
brak podpisanych umów. Trzy gminy
nie osiągnęły wymaganego poziomu
ograniczenia odpadów komunalnych:
Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba.

Fot. Mea
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A Gmina Jeżów Sudecki nie spełniła
wymaganego poziomu recyklingu
papieru, szkła i tworzywa sztucznego.
W 2013 r. sytuacja ta uległa znacznej
poprawie, bowiem wszystkie Gminy
wprowadziły nowy system gospodarowania odpadami.
- Skontrolowaliśmy też sposób wykorzystania osadów ściekowych produkowanych przez pięć oczyszczalni
komunalnych w powiecie, należących
do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji. Większość osadów
wykorzystywana jest rolniczo do poprawy jakości gleb. Stwierdziliśmy w
kilku przypadkach magazynowanie

ich dłużej niż dopuszcza prawo. Odbieramy zgłoszenia o uciążliwym zapachu
związanym z tymi nawozami lub
oczyszczalniami komunalnymi – mówiła Leokadia Mazur.
- Jednostki samorządu terytorialnego na ochronę środowiska w
powiecie, w ubiegłym roku, wydały
ponad 9 mln zł, z czego ok. 2 mln zł
przeznaczono na ochronę wód, 1 mln
800 tys. zł na poprawę jakości powietrza i prawie 5 mln zł na poprawę
gospodarki odpadowej – powiedział
Piotr Włodarkiewicz.
W zakresie ochrony wód Gmina
Jeżów Sudecki wykonała kanał tran-

zytowy ścieków o długości ponad 2
km z gminy do Jeleniej Góry, wraz
z przyłączami za ponad 700 tys. zł.
Gmina Stara Kamienica wybudowała
72 przyłącza o łącznej długości 1,7
km w sołectwach: Stara Kamienica,
Kromnów i Kopaniec, za prawie 200
tys. zł. W Karpaczu wybudowano sieć
kanalizacji deszczowej przy ul. Skalnej,
Wolnej i Parkowej o łącznej długości
ponad 1 km, za ponad 1 mln 300 tys.
zł. Gmina Podgórzyn wybudowała w
Staniszowie przydomową oczyszczalnie ścieków dla budynku gminnego
za prawie 62 tys. zł.
Agata Galas-Dudek

AKTUALNOŒCI / REKLAMA
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Ile za żłobek i bursę
O wskaźnik rocznej waloryzacji
(3,7%) od nowego roku wzrośnie
opłata za pobyt i wyżywienie dzieci
w jeleniogórskim żłobku. Wyższa
o 30 zł będzie też opłata za pobyt
w bursie szkolnej przy ul. Leśnej w
Jeleniej Górze – taką decyzję przegłosowali na ostatniej sesji (19.11)
jeleniogórscy radni.
Opłata podstawowa za żłobek
wzrośnie z 1,03 zł do 1,09 zł za
każdą rozpoczętą godzinę opieki,
a maksymalna opłata za dzienne
wyżywienie zwiększy się z 5,50 do
5,90 zł. Na wniosek komisji oświaty,
dzieci z rodzin posiadających Jeleniogórską Kartę Dużej Rodziny będą
miały posiłki za darmo. (Początkowo
projekt uchwały zakładał dla nich
50-procentową zniżkę). W podjętej
uchwale pojawiła się jednak opłata
dodatkowa za wydłużony wymiar
opieki nad dzieckiem powyżej 10
godzin. Jedenasta godzina i kolejne
będą kosztowały po 15 zł.
Uzasadnieniem uchwały o podwyżce opłat za bursę natomiast było
zrównanie ceny do obowiązującej w
podobnej placówce przy ul. Kilińskiego, co nie przekonało opozycji. Radny
PiS Krzysztof Mróz wnioskował o
zrównanie cen do 130 zł. Za była
m.in. przewodnicząca komisji oświaty Anna Ragiel (PO): - Powinniśmy
wspierać nasze jeleniogórskie dzieci,
a nie te z okolicznych gmin – mówiła.
Ostatecznie wniosek zrównania ceny
do 130 zł nie przeszedł, a uchwała
o podwyżce została przegłosowana
13 głosami.
(Angela)
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Radni uchwalili dokument, który pomoże realnie tysiącom dzieci z miasta

Jest Karta Dużej Rodziny!

Dokończenie ze strony 1
- Prace nad Jeleniogórską Kartą Dużej
Rodziny trwały od kilku miesięcy –mówił Zygmunt Korzeniewski, naczelnik
Wydziału dialogu Społecznego Urzędu
Miejskiego w Jeleniej Górze. Zespół
pracujący nad tą uchwałą miał problem
z określeniem jakiej grupy karta ma
dotyczyć – dodał.
Po autopoprawce rozszerzającej
pomoc dla rodziców samotnie wychowujących dzieci i żyjących w związkach
nieformalnych, z ulg ma skorzystać
do 670 rodzin, w tym do 3,5 tysiąca
dzieci.
Mimo że projekt uzyskał pozytywne
opinie komisji radnych, w dyskusji
pojawiło się wiele krytyki co do jej
kształtu i treści.
Radny PiS Krzysztof Mróz zarzucił jej
brak treści i konkretów. - Projekt uchwały jest tak ogólny, że poza hasłem nic nie
wnosi – mówił. - Do niej powinna być
dołączona lista ulg, z których te rodziny
skorzystają, w tym nie tylko zniżki na
bilety do kina czy teatru, ale przede
wszystkim zniżki na wodę, śmieci, kąpiele w termach cieplickich – dodał.
Po tych słowach do ataku przystąpiła
Grażyna Rehlis – Pawlukiewicz (PO).
- Zniżki będą głosowane już dzisiaj w
przypadku przejazdu MZK i opłat za
żłobki – ripostowała.
- Jeśli jednak chodzi o zwiększenie
tych rodzin w życiu kulturalnych i
społecznych – mówił radny SLD Józef
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Sarzyński - do uchwały powinien być
załącznik z listą wszystkich instytucji,
w których te zniżki będą obowiązywały.
Powinno być to już jasno wypunktowane – dodał.
Przewodniczący klubu Razem dla
Jeleniej Góry Miłosz Sajnog natomiast
pytał, dlaczego wszystkie instytucje miejskie nie zostały z urzędu zobowiązane do
wprowadzenia takich zniżek.
- Z czego to wynika, że jedna instytucja się zgłosiła, a druga nie? Duże
JELENIA GÓRA

Fot. Angela

Awantura o patronat papieża
Ogromne emocje wzbudził wśród
jeleniogórskich rajców wniosek radnego SLD Zbigniewa Ładzińskiego
w sprawie ustanowienia Jana Pawła
II patronem Jeleniej Góry na sesji
Rady Miejskiej (19.11). Ostatecznie
uchwały nie głosowano. - Rozmawiałem z wieloma mieszkańcami,
również niezwiązanymi z kościołem
rzymskokatolickim, którzy chcieli
by patronem Jeleniej Góry był Jan
Paweł II – wyjaśniał Zbigniew Ładziński. – Patronat tego Wielkiego
Polaka otrzymała Świdnica, która
już wcześniej miała swojego patrona.
27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II
zostanie świętym, dlatego chciałem,
by z tej okazji został on naszym
patronem. W taki sposób w stolicy
Karkonoszy świętowalibyśmy jego
beatyfikację – dodał.
Uchwały jednak nie głosowano.
Rajcy zakwestionowali bowiem zarówno treść uchwały, jak i niepełny
tryb jej wprowadzenia do porządku
obrad.
- Jelenia Góra to nie tylko jedno
wyznanie – mówił radny PO Tomasz
Kałużny. – Wnioskuję, by ten projekt został najpierw skierowany do
komisji statutowej celem konsultacji
– mówił. Tomasza Kałużnego poparł
niezależny radny Janusz Grodziński,
zdaniem którego każda uchwała
przed głosowaniem powinna przejść
określony tryb.
–Poza tym czy adresatem tej uchwały powinien być Biskup Legnicki, a
jeśli tak, to w punkcie pierwszym
powinien się znaleźć zapis „zwraca

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Angela
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się z prośbą o wszczęcie procedury”,
bo Stefan Cichy z pewnością nie ma
takich uprawnień by „ustanawiać
cokolwiek przez Stolicę Apostolską”–
dodał.
Przeciwny głosowaniu nad uchwałą
był również radny Wiesław Tomera.
- Czym Jelenia Góra szczególnie
zasłużyła sobie na to, żeby Jan Paweł
II był jej patronem? – pytał.
W obronie wnioskodawcy stanął radny Prawa i Sprawiedliwości
Krzysztof Mróz.
- Szkoda, że to zostało zgłoszone tak
znienacka, ale my jako klub radnych
PiS będziemy głosować za – dodał.
Ostatecznie radni głosowali nad
wnioskiem formalnym radnego
Tomasza Kałużnego skierowania
uchwały pod obrady komisji statutowo–organizacyjnej. Dziesięciu było
za, dziewięciu przeciwko.
Angelika Grzywacz-Dudek

Nowy most otwarty
Kierowcy przejeżdżający przez
Maciejową mają już za sobą korki. 15.
listopada otworzono nowy most na
krajowej trójce przy ul. Wrocławskiej.
Budowa tej przeprawy i trzech mniejszych, zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź w tej części Jeleniej Góry,
kosztowała ponad 3,5 mln zł.
Przecinania wstęgi, szampana czy
fajerwerków nie było. Były za to pochwały dla wykonawcy - Zakładu Inżynierii Lądowo- Wodnej Jaz z Kunic.
Cztery mosty wybudowane w cztery
miesiące to bardzo dobry wynik –
mówił prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła. Wykonawcę chwalili również
okoliczni mieszkańcy, którzy każdego
dnia obserwowali postępy prac i cierpliwie czekali aż przeprawa zostanie
otwarta.
- Mieszkam tuż przy moście, więc
codziennie doglądałam placu budowy
– mówiła żartobliwie Ewa Manacka.
- Na czas budowy mostu oddaliśmy
kawałek swojego gruntu, na którym
ustawiono boczną przeprawę. Firma
szybko się uwinęła, więc niebawem go
odzyskamy. - Robota była wykonywana
solidnie i szybko, więc z pewnością
most będzie służył przez długie lata –
dodała jeleniogórzanka.
Pochwał nie szczędził też Czesław
Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. Przy
budowie nowego mostu w Maciejowej
pracowało około 50 osób. Nie było
łatwo i do tego pojawiło się kilka
problemów, których nie można było
przewidzieć: ulewne deszcze, problem
z gruntem czy badania geologiczne.
(Angela)

brawa za przedstawienie takiej karty, ale
oczekujemy na jej poprawną realizację
– dodał radny M. Sajnog.
Dyskusję uciął radca prawny Jeleniej
Góry Roman Słomski. – Te ograniczenia
wynikają z prawa – tłumaczył. - Ustawodawca nie podjął bowiem w tym kierunku potrzebnych działań. Do wsparcia
rodzin wielodzietnych musimy więc
wykorzystać obowiązujące prawo. Stąd
ta uchwała jest tak szczupła i ogólna.
Jest ona punktem wyjścia do dalszych

uchwał szczegółowych. Szczegóły i listę
zniżek musimy przenosić to na kolejne
uchwały. Inaczej uchwała mogłaby
zostać unieważniona – dodał.
Niezależny radny Janusz Grodziński
przypomniał, że na komisji wypracowany został rozszerzony model rodziny
o osoby samotnie wychowujące dzieci i
związki nieformalne. Z ulg skorzystają
więc całe rodzin (łącznie z rodzicami),
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz osoby samotnie wychowujące

dzieci i matki z dziećmi ze związków
żyjących w konkubinacie. Prawa do ulg
nie będzie miał natomiast konkubent.
W kolejnych dwóch uchwałach radni
przegłosowali konkretne ulgi. Jedna będzie dotyczyła całkowitego zwolnienia z
opłaty za wyżywienie dziecka w jeleniogórskich żłobkach, a druga - obniżenia
cen biletów miesięcznych z 48 zł na 10
zł dla każdego dziecka z rodzin objętych
Kartą Dużej Rodziny.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Tańsze śmieci? Kiedy i o ile?
są do 7 mln 700 tys. zł –mówiła Mirosława Dzika, wiceprezydent Jeleniej Góry.
- Wydatki z tytułu odbioru odpadów do
12 listopada wyniosły natomiast 4 mln
455 tys. zł. Lipiec i sierpień nie jest jednak
miarodajny dla szacowania kosztów na
kolejne miesiące, bo wówczas śmieci
odbierano na starych zasadach – dodała
wiceprezydent.
Mirosława Dzika podała też szacunkowe wyliczenia, z których wynika, że
w 2014 roku koszty z tytułu odbioru i
zagospodarowania odpadów wyniosą
14 mln 462 tys. zł, a dochody 15 mln
558 tys. zł.
- Różnica wynosi więc 1 mln 96 tys.
zł – mówiła Mirosława Dzika. – Dlatego
prezydent zaproponował obniżkę cen
za odbiór odpadów o 2 zł, która spowoduje zrównoważenie przychodów i
wydatków – mówiła Mirosława Dzika.
Wiceprezydent tłumaczyła też, że nowe
stawki miałby wejść w życie od marca,
by opłaty z pierwszych dwóch miesięcy
2014 roku pokryły koszty z roku 2013.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Angela

O dwa złote od marca 2014 roku
miałby zmaleć opłaty za odbiór zarówno
odpadów segregowanych (z 18 do 16
zł), jak i niesegregowanych (z 28 na 26
zł) – taką propozycję na ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Jeleniej Górze (19.11)
złożyły władze miasta. Projekt uchwały
będzie dyskutowany przez radnych na
sesji grudniowej.
W sierpniu br. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych zebrało
ponad pół tysiąca podpisów pod pismem
z żądaniem ich obniżenia o 40 procent.
Nieudaną próbę obniżenia obowiązujących stawek w sierpniu br. podjęły też
kluby radnych PiS, Razem dla Jeleniej
Góry oraz cześć radnych SLD. Ich projekt
uchwały zakładał obniżkę do 17 zł (z 28
zł) za śmieci niesegregowane i do 13 zł
(z 18 zł) za segregowane. Na ostatniej
sesji (19.11) radni poznali wyliczenia,
na podstawie których planowana jest
obniżka.
- Wpływy do budżetu z tytułu opłat za
śmieci do 12 listopada wyniosły 5,5 mln
zł, a do końca roku szacuje się, że wynio-
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Utrzymanie lokali komunalnych to dla Miasta ogromny koszt

Mieszkania (znów) za grosze
Po długiej dyskusji i wprowadzeniu trzech autopoprawek
radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę o sprzedaży
mieszkań komunalnych z
bonifikatami, nawet do 99
procent. Mieszkańcy będą
mogli skorzystać z ulg do 31.
grudnia 2015 roku.
Dla osób, które złożą wniosek do
końca 2015 roku na wykup mieszkań komunalnych, przewidziana jest
bonifikata w wysokości 79 procent,
a dodatkowe 20 procent dostaną ci,
którzy kupią nieruchomość płacąc
jednorazowo gotówką. Dla mieszkań
w budynkach przekazanych do użytkowania w okresie od 01.01.1989 roku
do 31.12.1998 roku bonifikata wyniesie
45 procent.
Jedną z autopoprawek radni podnieśli z 45 do 55 procent ulgę przy sprzedaży mieszkań, dla których umowa
najmu została sporządzona na lokal
zamienny w wyniku zamiany z urzędu.
Druga autopoprawka dotyczyła terminu, a trzecia punktu określającego
wyłączenie ze sprzedaży z bonifikatą
lokali wyznaczonych przez prezydenta
ze względu na ważny interes miasta.
W tym punkcie dopisano – „po opinii
komisji radnych”.
Taki kształt uchwały poprzedziła
jednak długa dyskusja radnych. Przewodniczący jeleniogórskiego klubu
radnych Sojuszu Lewicy Demokra-

tycznej Wojciech Chadży wnioskował
o zniesienie terminu granicznego,
do którego mieszkańcy będą mogli
skorzystać z ulg.
Zarówno dyrektor Zakładu Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych
Jerzy Lenard, jak i prezydent Jeleniej
Góry Marcin Zawiła tłumaczyli, że
uchwalanie bonifikaty bezterminowo
nie przyniesie żadnego efektu.
- Zniesienie terminu spowoduje
powrót do poprzedniej uchwały dotyczącej bonifikaty – mówił Jerzy Lenard.
– Mieszkańcy nie będą mieli żadnej
motywacji by uregulować tę kwestię.
Poza tym ZKGiM przez cały czas ponosi
koszty utrzymania tych lokali, często

Mieszkańcy: coraz mniej autobusów, coraz większy tłok

wykonuje w nich remonty i powiększa
swoje zadłużenie – dodał.
Przewodniczący Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof
Mróz apelował, by dać ludziom czas
do namysłu i zdobycie potrzebnych
pieniędzy. Miłosz Sajnog przekonywał,
że bonifikata powinna obowiązywać
tak długo, aż Miasto przygotuje spójną
politykę mieszkaniową.
Radny Wiesław Tomera (PO) podkreślał, że bezterminowa sprzedaż
powoduje bezsens paragrafu czwartego uchwały, który mówi o tym, że
po ustalonym terminie mieszkańcy
będą mogli kupić lokale za 70 procent
ich wartości.

Rafał Szymański (PiS) odnosząc się
do pomysłu określania funkcji pod jaką
będą sprzedawane lokale użytkowe
przypomniał, że uchwała dotyczy
najgorszych lokali w mieście, które
zostały do sprzedaży.
O podniesienie bonifikaty przy
sprzedaży mieszkań, dla których
umowa najmu została na lokal zamienny w wyniku zamiany z urzędu
wnioskował radny PiS Oliwer Kubicki.
Ostatecznie uchwałę przegłosowano
jednogłośnie. Mimo że nie zgadzali się
co do szczegółów projektu uchwały,
byli zgodni, że trzeba ją jak najszybciej
wprowadzić w życie.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Pewny byt bazaru przez 10 lat
Słodkiej i owocnej współpracy na
całe 10 lat – taki napis widniał na
torcie zwieńczającym podpisanie w
jeleniogórskim Ratuszu 10–letniej
umowy dzierżawy Targowiska Zabobrze (7.11). – Negocjacje trwały
prawie pół roku, ale było warto, bo
te 10 lat daje szansę na rozwój, inwestowanie w poprawę jego wizerunku
i stabilność dla około 200 handlujących – mówił Stanisław Sudoł, prezes
spółki Kupieckiej Zabobrze.
Negocjacje dotyczyły przede
wszystkim terminu, stawek czynszu
oraz ulg dla terenu, który podczas
inwestycji nie będzie wykorzystywany do handlu. Po długich dyskusjach
udało się dojść do kompromisu.
- My chcieliśmy, żeby umowa była
podpisana na 15 lat, ale prezydent

podał nam racjonalne argumenty
i ostatecznie zgodziliśmy się na
te dziesięć lat – mówił Stanisław
Sudoł. – Prezydent poszedł nam
na rękę i nie będzie rewaloryzował
stawek przez trzy lata czyli przez
okres inwestycyjny. Miasto przystało
również na naszą prośbę, by na czas
inwestycji teren wyłączony z handlu
był zwolniony z czynszu - dodał
prezes spółki kupieckiej.
Prezydent Marcin Zawiła przyznał,
że zgodzić nie mógł się tylko na jeden
warunek – obniżenie czynszu.
Obecnie Miasto prowadzi negocjacje dotyczące długoletniej
umowy z targowiskiem Flora.
Umowa ma zostać podpisana do
końca roku.
(Angela)
Fot. Angela

- Podam przykład „wyciętego”
autobusu linii 6 z godz. 10.33 przy
Kiepury. Wiele osób jeździło nim
do centrum w różnych sprawach.
Teraz wszyscy próbują wsiąść do
„siódemki” i co się w niej dzieje,
łatwo sobie wyobrazić – opowiada
Czytelniczka.
MZK zmieniło rozkłady jazdy na
zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra.
– Otrzymaliśmy wytyczne, by zmniejszyć liczbę kursów, szczególnie poza
godzinami szczytu. Przeprowadziliśmy analizy, którymi autobusami
jeździ mało osób, które z nich jeżdżą
na pewnych odcinkach jeden za
drugim oraz czy kierowcy stoją zbyt
długo na pętli. Dlatego część kursów
zostało zlikwidowanych, a część przesuniętych. Jednak można zgłaszać do
nas informacje, gdzie potrzebne są
dodatkowe kursy lub, które z kursów
przydałoby się przywrócić – podkreśla Jerzy Wrona.
Decyzja Urzędu Miasta o likwidacji
kursów i korektach rozkładów jazdy

wynika z oszczędności. – Wprowadzamy program racjonalizacji ilości
wozokilometrów na terenie miasta. Realizowany jest na podstawie
badań, które prowadzone były, by
ustalić liczbę osób korzystających z
poszczególnych połączeń. Staramy
się racjonalnie ułożyć rozkład jazdy,
by zapewnić dojazd do pracy i szkoły
oraz powrót. Niestety wiele autobusów jeździło pustych – wyjaśnia
Dorota Wiącek, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska w Jeleniej Górze.
- Trwa jeszcze zbieranie opinii
od mieszkańców, które będziemy
uwzględniać i na ich podstawie
regulować kursy. Proszę o zgłaszanie uwag do naszego wydziału
– dodała.
Tymczasem już od 22 listopada zostaną wprowadzone kolejne zmiany
w rozkładach jazdy autobusów, tym
razem linii nr 1, 2 i 25. Na linii nr 1
zostaną uruchomione dodatkowe
kursy na odcinku Orzeszkowej – Podchorążych o godz. 09:30 i 17:35 w dni
robocze oraz o godz. 09:42 w soboty,
niedziele i święta. Kurs powrotny z ul.
Podchorążych do Orzeszkowej będzie
odpowiednio o godz. 10:00 i 18:05
w dni robocze oraz o godz. 10:05
w soboty, niedziele i święta. Kursy
zjazdowe z Orzeszkowej do Zajezdni
zostaną opóźnione odpowiednio z
godz. 8:50 i 17:12 na godz. 10:22 i
18:26. Kursy linii nr 1 do Podchorążych oraz kursy linii nr 12, kończą

Fot. Mea

Narzekania na „korekty” MZK
Miasto zlikwidowało połączenia autobusowe, którymi
jeździło wielu pasażerów
i teraz są nawet godzinne
przerwy w kursach linii nr
6 – alarmuje mieszkanka
Zabobrza. – Jeśli będą zgłoszenia, będa korekty – mówi
Jerzy Wrona, wiceprezes
jeleniogórskiego MZK.
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Fot. Angela
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25 listopada 2013 r.

i rozpoczynają swój bieg na przystanku „Podchorążych” w kierunku
do Jeżowa Sudeckiego, położonym
naprzeciw bramy wjazdowej na teren
dawnych koszar CSR (po tej samej
stronie co stadion).
Na linii nr 2 w niedziele i święta
zostaną uruchomione dodatkowe
kursy: Zajezdnia - Trzcińska – o
godz. 04:42, Trzcińska – Spółdziel-

cza Pętla - o godz. 05:06, Spółdzielcza Pętla – Zajezdnia – o godz.
5:45.
Na linii nr 25 odjazd autobusu z
przystanku początkowego Osiedle
Czarne zostanie przyspieszony z
godz. 05:05 na godz. 05:00.
Nowe rozkłady jazdy można znaleźć na stronie internetowej MZK.
Agata Galas-Dudek
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Alejki są odnowione, trwa budowa altany

Park Norweski już na finale
Spacerowicze chętnie przechadzają się wyremontowanymi ścieżkami. Wkrótce
zostanie skończona budowa pięknej altany widokowej - płytami granitowymi
wykładana jest już scena
koncertowa. Dobiega końca
budowa fontanny.

są równe, czyste i co najważniejsze
suche, nie zbiera się na nich woda. Widać, że są to dobrze wydane pieniądze
– podkreślała Agnieszka Masiukiewicz
z Jeleniej Góry. Również kuracjuszom
park przypadł do gustu. – Jesienna
atmosfera jest wspaniałą okazją do
spacerów po tych odnowionych alejkach. Park jest bardzo ładny, można
obserwować rude wiewiórki i duże
stado kaczek. Altana widokowa w białym kolorze pięknie prezentuje się nad
brzegiem stawu i obok kamiennego
mostku. A jeszcze fajniej będzie, gdy
zaczną odbywać się koncerty na tej
remontowanej scenie – mówiła Hildegarda Krakowiak z Bielska-Białej.
Agata Galas-Dudek

Fot. Mea

Inwestycja zakończy się 29. listopada – zapewnia Jolanta Piasecka–Nowak, pełniąca obowiązki
naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze. Rewitalizacja parku
realizowana jest w ramach projektu
„Ochrona przeciwpowodziowa
obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad
Muskau”, którego
wartość wynosi ok.
9 mln zł.
W ubiegłym roku
w Parku Norweskim
oczyszczono dno i
wyrównano brzegi
stawu, odremontowano trzy mosty,
jeden zabytkowy
- kamienny i dwa
drewniane. - W tym
roku zostały już
wykonane alejki.
Główna, prowadzą-

ca do Pawilonu Norweskiego, wyłożona jest kostką brukową, ścieżka
dla rolkarzy biegnąca do wałów ma
nawierzchnię żywiczną, natomiast
pozostałe dróżki są utwardzone
żwirem - mówiła Jolanta PiaseckaNowak.
- Altana ustawiona jest nad brzegiem stawu, skąd można podziwiać
piękne widoki oraz obserwować
pływające kaczki. W środku są ławeczki. Obiekt jest zadaszony, więc
spacerowicze mogą się tu również
schronić przed deszczem. Niegdyś
betonowa scena wykładana jest
obecnie granitowymi płytami.
– Jest super, można pojeździć na
rowerze, czy też na rolkach, ścieżki

JELENIA GÓRA
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Policja szuka sprawcy wypadku
- Kto zauważy srebrne bmw z
uszkodzonym przodem, wybitą
boczną szybą i urwanym lusterkiem
proszony jest o jak najszybsze powiadomienie o tym policji – mówi
podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik
prasowy KMP w Jeleniej Górze. – W
sobotę (16.11.) o godz. 19.20 kierujący tym autem zabił 60–letnią mieszkankę gminy Stara Kamienica na ul.
Sudeckiej w Jeleniej Górze i uciekł z
miejsca wypadku – informuje.
Do tragicznego zdarzenia doszło
nieopodal hotelu Tango, gdzie kobieta wraz z rodziną przechodziła
przez jezdnię. Na razie o szczegółach
nie wiadomo zbyt wiele. Świadkami
potrącenia byli członkowie rodziny
zabitej kobiety, ale są w szoku.
- O sprawcy wiemy na razie tyle,
że poruszał się srebrnym bmw,
najprawdopodobniej modelem
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Decyzją zarządu województwa dolnośląskiego zwiększona została dotacja
unijna na to zadanie z 65 na 85 procent.
Na co pójdą dodatkowe pieniądze?
Na razie widać tylko wykopy i ziemię
nawożoną przez wykonawcę na plac
budowy (by podwyższyć teren musi nawieźć około 25 ton). Do końca sierpnia
2014 roku będzie tu jednak asfaltowa
droga prowadząca do kolejnych hektarów miejskiej strefy przemysłowej.
Niepozorny odcinek ulicy o długości
1,35 km uprości również komunikację
Sobieszowa i Cieplic z centrum miasta.

Ruszył pociąg pod Szrenicę
Odjechało nim 16.11.br. z Jeleniej
Góry do Szklarskiej Poręby około 250
osób. Pasażerowie za darmo mogli
skorzystać z promocyjnego przejazdu
już z Wrocławia.

Modernizacja linii kolejowej nr 311 z
Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby kosztowała 34 mln złotych, z czego ponad 21
mln zł pochodziło ze środków unijnych,
z programu RPO. - Unowocześniamy
przewozy regionalne. Najtrudniejszy był
remont ok. 28-kilometrowego torowiska
na trasie Jelenia Góra – Szklarska Poręba.
Planujemy jeszcze kupić ok. 16 nowoczesnych szynobusów, które mają kursować
m.in. na tym odcinku - mówiła Grażyna

Za darmo i codziennie można
oddawać: stare meble, drzwi, opony czy sprzęt RTV i AGD w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej przy ul.
Wolności w Jeleniej Górze. Punkt
Selekt ywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od
8.00 do 18.00 i w soboty od godz.
8.00 do godz. 14.00. Niektóre
firmy przeprowadzkowe dezinformują jeleniogórzan twierdząc, że
MPGK za oddanie starych mebli
czy starego telewizora pobiera
opłaty. To nieprawda. Za darmo
można zostawić też leki, baterie,
akumulatory, oleje, zderzaki samochodowe czy pralki. MPGK nie
pobiera opłat nawet za gruz - do
100 kg na osobę.
- Każdego dnia nasz punkt
odwiedza średnio około 10 osób
- mówi pracownik MPGK. - Niekiedy zostawiają u nas bardzo ciekawe przedmioty. Teraz mamy na
przykład w składzie czarnobiały
telewizor produkcji węgierskiej.
Liczy sobie prawie pół wieku!
Razem z innymi telewizorami
zostanie zabrany przez jedną z
firm do utylizacji.
Zostawiane przedmioty są w
większości przypadków utylizowane. Te, które się do tego nie
nadają trafiają do Regionalnej
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kostrzycy.
(Z-R)
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Wojna o galerię, której nie ma

Przed sądem toczy się spór Miasta z
firmą Parkridge, która miała wybudować Focus Park przy ul. Kilińskiego w
Jeleniej Górze, a w rzeczywistości przez
lata tylko mamiła mieszkańców i władze
stolicy Karkonoszy swoimi planami.
Obecnie żąda od Miasta zwrotu swoich
kosztów.
Zażądano od nas zwrotu poniesionych nakładów – mówi Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry. – My tego
nie kwestionujemy, bo rzeczywiście
były tam przekładane przyłącza, budowana była kanalizacja i wykonano
kilka innych prac. By móc ustalić te
wszystkie wzajemne roszczenia, biegli
wycenili wszystkie koszty. Po drugiej
stronie są nasze należności wynikające
z kar umownych. Mamy tam mały
problem, bo skrawek tego gruntu jest
własnością tej firmy, a pozostały teren
jest dzierżawą, ale moje stanowisko jest
takie, by rozliczyć co jest do rozliczenia,
odzyskać to co nam się należy i na koniec

ponownie przejąć ten teren – dodaje
M. Zawiła.
Przypomnijmy, mimo że przez wiele
miesięcy przedstawiciel firmy Parkridge
zapewniał władze Miasta, że inwestor
ma tylko chwilowe kłopoty finansowe
przez ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, a inwestycja będzie zrealizowana
w terminie, na placu przy ul. Kilińskiego
od lat rosną krzaki. Jedynymi krokami,
które zostały podjęte przez firmę Parkridge było przełożenie sieci wodnej,
elektrycznej i telekomunikacyjnej.
W 2010 roku Parkridge zlecił też
podwykonawcy, prowadzącemu rewitalizację kanału Młynówka, wybudowanie
mostku łączącego ul. Kilińskiego z
Osiedlem Robotniczym. Prace jednak
stanęły, bo Parkridge nie wywiązywał się
z płacenia za wykonaną usługę.
Od połowy 2011 roku inwestor zniknął i przestał odbierać telefony oraz
odpisywać na korespondencję.
(Angela)

Więcej grosza na Spółdzielczą

Remont torowiska trwał rok i kosztował 34 mln zł

Kilka dni temu po wyremontowanym torowisku pojechał
pociąg do Szklarskiej Poręby.
Przejazd promocyjny odbył się
nowoczesnym składem.

Pozbądź się gratów,
to nic nie kosztuje...

Dzięki zwiększeniu unijnej dotacji Miasto sporo zaoszczędzi

Budowa łącznika ulic Spółdzielczej i Lubańskiej w Jelenie
Górze będzie dla Miasta tańsza
o około dwa miliony złotych.

520, rok produkcji 1995-2000.
Samochód ma uszkodzony przód,
wybitą boczną szybę i urwane
lusterko. Jechał z Jeleniej Góry w
kierunku Karpacza. Osoby, które
zauważą taki pojazd lub mogą
pomóc w ustaleniu jego kierowcy
proszone są o pilny kontakt z
dyżurnym jeleniogórskiej policji
pod numerem tel. 997 – apeluje
podinsp. Edyta Bagrowska.
(Angela)
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Fot. Angela

25 listopada 2013 r.

Malczuk, wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego.
Pasażerowie chwalili wyremontowaną linią kolejową oraz nowoczesny
pociąg, który może rozpędzić się do ok.
160 km/h. - Mieszkamy w Szklarskiej
Porębie i specjalnie przyjechaliśmy do
Jeleniej Góry, by zobaczyć nową trasę
oraz pociąg. To wielka frajda dla naszych
dzieci – twierdził Waldemar Adamus.
(Mea)

Początkowo szacowano, że zadanie
pochłonie około 12 mln zł. Najtańszy
oferent – firma POL- BUD z oddziałem
w Pile - zaproponował 8 mln 394 tys. zł.
Przy dotacji 85 procent, Miasto zapłaci
więc około 1 mln 700 tys. zł.
- Obecnie wykonano około 20 procent
tej inwestycji – mówi Czesław Wandzel,
dyrektor Miejskiego Zarządu dróg i
Mostów w Jeleniej Górze. – Wykonawca
jest skupiony na robotach ziemnych i nasypach, a niebawem rozpocznie budowę
kanalizacji deszczowej – dodaje.
W efekcie powstanie asfaltowa ulica
z odwodnieniem, uzbrojeniem, oświetleniem i traktem pieszo – rowerowym.
To z pewnością zachęci nowych inwestorów do zakupu kolejnych działek
w strefie. A na dzisiejszej (19.11.) sesji
JELENIA GÓRA

Dowody osobiste na www
Na miejskiej stronie internetowej Jeleniej Góry od 18 listopada
br. jest dostępna aplikacja pozwalająca sprawdzić, w jakiej fazie
realizacji znajduje się dowód osobisty konkretnej osoby. Aplikacja
jest czynna całą dobę.
Jak sprawdzić, czy dowód osobist y jest gotowy i można go
odebrać? Trzeba tylko wejść na
stronę: www.jeleniagora.pl i w
odpowiedniej zakładce wpisać
swój numer pesel.
(UM)

Fot. Angela
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zostanie ona powiększona o kolejne
cztery działki miejskie o łącznej powierzchni niemal 10 hektarów. To
cieszy, ale mieszkańcy już dopytują,
gdzie władze miasta chcą skierować
zaoszczędzone dwa miliony. - Nigdzie
– opowiada prezydent Marcin Zawiła. –

My tych pieniędzy po prostu nie mamy.
Wkład własny do tego typu inwestycji
finansujemy z obligacji i kredytów,
więc dzięki zwiększonej dotacji, Miasto
nie będzie musiało się w tym roku
zadłużać.
(Angela)
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Co gubimy? Nawet... rowery
Rower (bardzo dobrej marki i
cenny, co widać z wyposażenia
dodatkowego) został odprowadzony
spod sklepu do Urzędu Miejskiego
w Jeleniej Górze przez policję i tu
zabezpieczony. Czeka na właściciela, który najwyraźniej zapomniał,
że przyjechał na zakupy rowerem.
- Szczęśliwie ten rower ma na tyle
charakterystyczne cechy, że nie ma
obaw, iż skutecznie odbierze go
ktoś, kto nie jest właścicielem. Sęk
w tym, że właściciel nie zgłosił straty

na policji i wydaje się nie pamiętać,
że miał rower – informuje rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze Cezary Wiklik.
W Centrum Obsługi Mieszkańca
sporo jet też telefonów komórkowych, różnego rodzaju drobnego
sprzętu elektronicznego, a co do
czapek, szalików i rękawiczek – trudno się zorientować, ile ich tam czeka
na właścicieli, których póki co, nie
ma – dodaje rzecznik.
(UM)

KULTURA / SPORT

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Damasiewicz w “Muflonie”

Kilar, Andrzej Kurylewicz, Bartosz
Czyżewski (uczeń PSM II st. w Jeleniej
Górze) - Chaconne na orkiestrę smyczkową (prawykonanie), Henryk Mikołaj
Górecki - Trzy utwory w dawnym stylu
na orkiestrę smyczkową oraz koncert na
fortepian i orkiestrę smyczkową op.40.
Impreza odbędzie się 29 listopada o
godz. 18.00 w Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze. Bilety są w cenie 15
zł i 10 zł.

W Zespole Pocysterskim
otwarto 22.11. w Muzeum
Przyrodniczym, unikatową
placówkę prezentującą barokowe dekoracje freskowe za
pomocą techniki multimedialnej. Można tu zobaczyć
około 200 najpiękniejszych
malowideł znajdujących się
Niemen mniej znany
na Dolnym Śląsku. ZwiedzaWystąpi zespół w składzie: Natalia niu towarzyszy barokowa
Niemen (głos, altówka), Piotr Baron muzyka.

VeNN Circles feat. Gabriel Ferrandini
to projekt Piotra Damasiewicza - kompozytora, trębacza, aktywisty. Artysta
poszukuje alternatywnych rozwiązań
w sztuce. Sięga do języka hard bopu,
jazzu modalnego, idei free-jazzowych,
europejskiej muzyki klasycznej oraz
najnowszej, w tym muzyki improwizowanej. Impreza odbędzie się 27 listopada
o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury (saksofon), Irek Głyk (perkusja), To„Muflon” w Sobieszowie. Bilet kosztuje masz Kałwak (instrumenty klawiszo10 zł.
we), Adam Szewczyk (gitara), Wojtek
Gąsior (bas). To projekt zainicjowany
przez córkę Czesława Niemena, w
Wystąpią ciepliczanie
Uroczyste otwarcie pracowni mul- którym artystka pragnie przybliżyć
timedialnej oraz koncert artystów z szerszej publiczności mniej znaną twórCieplickiej Sceny Młodych odbędzie się czość swojego taty. Podczas koncertu
29 listopada o godzinie 15:00 w nowej nie zabraknie też kilku największych
siedzibie Przystani Twórczej - Cieplickie- „hitów” Czesława Niemena takich jak
go Centrum Kultury, przy ul. Cieplickiej „Jednego serca” czy „Dziwny jest ten
74. Wystąpią m.in.: Oliwia Gasiulewicz, świat”. Koncert odbędzie się 29 listoMartyna Gasiulewicz, Eliza Niebiesz- pada o godz. 20.00 w Jeleniogórskim
czańska, Natalia Lis. Wstęp jest wolny. Centrum Kultury przy ul. Bankowej.
Bilet kosztuje 50 zł.

Koncert andrzejkowy

Wykonawcy: Kinga Waszniewska,
Maria Zagajewska, Ewelina Dudzik
– fortepian oraz Szkolna Orkiestra
Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej
Górze. W programie muzyka filmowa w
instrumentacji i aranżacji Sławomira
Kupczaka: Ennio Morricone, Wojciech

„Pokój” Pintera

GLIWICE
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Sudety dostały baty
Koszykarze Sudetów Jelenia Góra
zebrali tęgie lanie w Gliwicach przegrywając w meczu 8. kolejki II-ligi z
miejscowym GTK aż 68:107! Porażka
trochę na własne życzenie, bowiem
jeleniogórski klub postanowił pozostawić w domu dwóch najwyższych
graczy Sudetów: Jarosława Wilusza
i Pawła Minciela.
Bez dwóch jeleniogórskich wież
ciężko było myśleć o jakiejkolwiek
walce na tablicach. W statystyce
zbiórek gospodarze wygrali zdecydowanie, bo aż 43:18. Podobnie
zresztą sytuacja miała się w asystach, których w trakcie całego spotkania zanotowaliśmy zaledwie 5,
przy 27 rywali. Na uwagę zasługuje
rubryka, w której mowa o rzutach
wolnych. W ciągu 40 minut oddano
w sumie 34 rzuty za 1 punkt (GTK –
18, Sudety – 16), co ważne wszystkie
były celne. Sudety były gorsze od
GTK w każdej z czterech kwart choć
o wysokiej porażce zadecydowała
trzecia kwarta przegrana przez nasz
zespół 15:36. Trener Artur Czekański
nie przeżywający w sobotę w Gliwicach kłopotu bogactwa dał szansę
16-letniemu Bartoszowi Jyżowi.
Młody zawodnik zagrał blisko 10
minut oddając jeden niecelny rzut,
ale zbierając jakże ważne II-ligowe
doświadczenie.
GTK Gliwice – Sudety Jelenia Góra
107:68 (25:19, 23:12, 36:15, 23:22)
Sudety: Kozak (20), Czech (12),
Raczek (11), Ostrowski (11), Niesobski (10), Nadolski (4), Dąbrowski, Jyż
(MDvR)

Takie muzeum jedyne w świecie

- Pomysł utworzenia Wirtualnego Muzeum Barokowych Fresków
powstał podczas inwentaryzacji
zabytków i tworzenia wystaw. Chcieliśmy pokazać freski epoki baroku,
znajdujące się na Dolnym Śląsku,

które nie zawsze w oryginale są
dostępne dla szerszego grona odbiorców - powiedział prof. Andrzej Kozieł
z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, który wspólnie
z Danutą-Marią Chałat przygotował
projekt wirtualnego muzeum.
Co można w nim zobaczyć? Malowidła m.in. Michaela Willmanna,
Johanna Michaela Rottmayra czy
Cosmasa Damiana Asama. Freski
pochodzą m.in. z: Wrocławia, Lubiąża, Krzeszowa, Lubomierza,
Wojciechowa oraz Jeleniej Góry (z
Kościoła Łaski, kaplicy św. Anny i
byłego probostwa cystersów w Cieplicach). Można je oglądać w postaci
wirtualnych panoram, tworzących
złudzenie bezpośredniego przebywania wewnątrz każdego z dwudziestu

obiektów lub pojedynczych zdjęć. Jest
też baza informacji historycznych na
temat tych dzieł. Jest także możliwość
wysłania bezpłatnie pocztówki na emaila z wybranym freskiem. Zasoby
wirtualnego muzeum dostępne są
w również w internecie na stronie
www.wirtualnefreski.pl.
- System projekcji jest wyjątkowy
ze względu na trzy miejsca, w którym
obraz jest wyświetlany. Jednym z
nich jest pulpit, na którym znajdują
się dotykowe funkcje interaktywne
– opowiadał Jarosław Jankowski z

Spektakl czołowego przedstawiciela
teatru absurdu w reż. Tadeusza Rybickiego wykona Teatr Karawana - Teatr
Osób Uzależnionych 30 listopada o
godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury
„Muflon”. Wstęp jest wolny.
(Mea)

Nasi piłkarze coraz bliżej szansy na ligowy awans

Wygrane Karkonoszy i Olimpii
Cenne zwycięstwa w kontekście walki na wiosnę o
awans do III-ligi dolnośląskolubuskiej odnieśli piłkarze
jeleniogórskich Karkonoszy
i kowarskiej Olimpii.
W Kowarach miejscowa Olimpia
kończyła rozgrywki w 2013 roku
konfrontacją z outsiderem IV-ligi,
Pogonią Oleśnica. Przez pełne 90
minut olbrzymią przewagę mieli
gospodarze, ale w pierwszej połowie
cuda wyprawiał golkiper gości, Kacper Rogala. Kowarzanie praktycznie
nie schodzili z połowy rywali, w 20.
minucie minimalnie obok słupka
uderzył Zieliński. Kilkanaście minut
później ten sam zawodnik zagrał
na piąty metr do Krupy, ale były
napastnik Karkonoszy minął się z
piłką, lecz po chwili jeszcze raz spróbował swoich sił trafiając w słupek.
W 40. minucie bramkę strzeżoną
przez Rogalę ostrzeliwali Smoczyk i
Nowiński, ale i tym razem doskonale
spisał się golkiper Pogoni, który tuż
przed przerwą po raz kolejny stanął
na wysokości zadania w sytuacji sam
na sam z Szujewskim.
Po zmianie stron obraz gry nie uległ
zmianie, biało-zieloni atakowali, ale
szczęście gospodarzom przyniosła
sarna przemykająca po murawie. Po
wznowieniu gry, gdy wystraszone
zwierzę opuściło stadion podopieczni
Krzysztofa Kapelana otworzyli worek
z bramkami. Na 1:0 lobem strzelił

Fot. Raczyński

Koniec listopada obfituje w mieście
w wiele różnych imprez. Wśród nich
pewnie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy!

Najpiękniejsze barkowe freski Dolnego Śląska w Cieplicach

Fot. Mea

W mieście będzie wiele się działo
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Udod, pięć minut później Zieliński
pomknął lewym skrzydłem, zszedł do
środka, zagrał do Szujewskiego i było
już 2:0. O niemocy ofensywnej Pogoni
może świadczyć pierwszy celny strzał
tej ekipy w 80. minucie, wcześniej młodzi piłkarze z Oleśnicy oddali zaledwie
3 niecelne uderzenia, więc trudno się
dziwić ich pozycji w tabeli. Ozdobą
meczu był gol na 3:0 w wykonaniu
Udoda, który zauważył wysuniętego
bramkarza i z 35 metrów wpakował
futbolówkę do siatki. Kropkę nad „i”
w 90. minucie postawił Zieliński po
tym jak Zatylny wszedł w pole karne,
minął Rogalę i z ostrego kąta trafił w
słupek, jednak we właściwym miejscu
stał były piłkarz Górnika Wałbrzych
ustalając wynik na 4:0. Dzięki wygranej Olimpia przezimuje rozgrywki ze
stratą 8 punktów do lidera z Brzegu
Dolnego, co przy 10 remisach w

firmy 3D Media Partner z Wrocławia,
wykonawca systemu projekcji.
Pokazom fresków towarzyszy
oryginalna, barokowa muzyka z
tabulatur lutniowych, pochodzących ze zbiorów dawnego klasztoru
cystersów w Krzeszowie oraz Jeleniej
Góry.
Można już korzystać z nowego
Wirtualnego Muzeum w ramach
ogólnego biletu wstępu do Muzeum
Przyrodniczego (5 zł normalny i 4
zł ulgowy).
Agata Galas-Dudek

JELENIA GÓRA

Porażka na zakończenie roku

W ostatnim tegorocznym spotkaniu PGNiG Superligi KPR Jelenia Góra uległ Enerdze AZS
Koszalin 24:31. Po dziesięciu
seriach spotkań jeleniogórzanki z
dorobkiem siedmiu punktów plasują się na ósmym miejscu w tabeli
w stawce jedenastu drużyn.
Przez większą część meczu
na parkiecie przy ul. Złotniczej
można było odnieść wrażenie, że
jeleniogórzanki robiły co mogły,
by dotrzymać kroku rywalkom,
a akademiczki robiły co chciały
w drodze po komplet punktów.
Mimo kiepskiego początku (1:4
w 4. minucie i 3:7 w 16. minucie)
gospodynie zdołały się podnieść
sezonie jest niewielką stratą i z na- i po bramce Winiarskiej w 25.
dzieją kibice biało-zielonych mogą minucie na tablicy wyników był
oczekiwać wiosny.
Bardzo miłą niespodziankę sprawili
swoim kibicom piłkarze Karkonoszy,
którzy w Ząbkowicach Śląskich ograli
spadkowicza z III-ligi 2:0. Bramki dla
jeleniogórzan zdobyli Kowalski i Kusiak. Dzięki wygranej biało-niebiescy
utrzymali trzecią pozycję w tabeli,
a w środę, 27 listopada dokończą
spotkanie z MKS-em Szczawno-Zdrój
(od 73. minuty przy prowadzeniu jeleniogórzan 1:0 i z przewagą jednego
zawodnika wyrzuconego z boiska za
czerwoną kartkę). Dopiero wtedy
poznamy ostateczny kształt tabeli
po 17 kolejkach rozegranych w 2013
roku. Dzięki ewentualnej wygranej
Karkonosze będą tracić do KP Brzeg
Dolny tylko cztery „oczka”.
(Przemo)

remis 9:9. Niestety przed przerwą
przyjezdne dołożyły cztery trafienia, a po zmianie stron szybko
odskoczyły na 11:18. Najwyższa
różnica goli była w 42. minucie
kiedy to KPR przegrywał 13:21. W
kolejnych fragmentach waleczne
jeleniogórzanki starały się mozolnie odrabiać straty, by na ponad 2
minuty przed końcem przegrywać
jedynie 24:28. Jak się okazało
ostatnie akcje były popisem AZS-u,
który wygrał ostatecznie 31:24. W
zespole gości nie brakowało byłych
jeleniogórzanek: Joanna Załoga (6
goli), Monika Odrowska (4) i Marta
Dąbrowska (2), a między słupkami
zagrała Izabela Czarna. Kolejny
mecz KPR-u dopiero w styczniu...
(Przemo)
Fot. Raczyński

JELENIA GÓRA
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2013-10-25 godz. 19.00 - 2013-11-22 godz. 19.00
PRACA
DAM PRACĘ
Aviva poszukuje kandydatów na
Doradców i Menagerów ds. ubezpieczeń. Oferujemy system szkoleń
wdrażający do zawodu, możliwość
atrakcyjnych zarobków i rozwoju osobistego. CV: lazarewicz@poczta.onet.
pl - 604 530 874
Biuro/dział obsługi klienta - Przyjmę
osobę do działu obsługi klienta. Praca
w biurze. Szukam osób systematycznych, komunikatywnych. Poproszę CV
na adres: biuro.duoplus@vp.pl - 728
160 262
Ciasta / pieczenie - Cukiernia w
Karpaczu poszukuje chętnych do
pieczenia ciast. Kontakt w godz.12-19
- 608 347 475
Dekarz murarz od zaraz - Dekarzy z
doświadczeniem i murarzy (murowanie
kominów) Zatrudnię od zaraz - 793
676 758
Doświadczoną ekipę do prac
remontowych - Firma zatrudni jako podwykonawców doświadczoną ekipę do
prac remontowych oraz do osadzania
drzwi tel. 602 800 291
DW.Mieszko w Karpaczu zatrudni:
kelnerki/ów, pomoce kuchenne, kucharza/ke. CV na: recepcja@mieszko.
karpacz. Wszystkie zainteresowane
osoby zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną w dn.18.11 w godz.12-15 - 756
439 922
Elektromont S.A. zatrudni Inżyniera budowy oraz elektromonterów,
doświadczenie i uprawnienia mile
widziane. CV proszę przesyłać na adres
jelenia.gora@elektromont.pl
Firma KM-System poszukuje kandydatów na stanowisko elektryk, lub
elektryk-automatyk. Wymagane min.
wykształcenie średnie zw. ze stanowiskiem, mile widziana praktyka w
zawodzie oraz prawo jazdy kat. B 756105577/ biuro@km-system.pl
Firma Transportowa z Leśnej poszukuje kierowców C+E w transporcie
międzynarodowym. praca od zaraz
- 757 776 153
Geodezja maszynowa - PMPoland
S.A. Pracownik do prac geodezji
maszynowej z doświadczeniem. Kontakt:praca@pmpgroup.com - 075-6459-528
Gosposia / sprzątanie - Poszukuje
pani do sprzątania i prowadzenia
dużego domu. Praca od pn.do pt.w
godz.9-15.wynagrodzenie miesięczne.
Wymagania-czystość, uczciwość i
lojalność. Kontakt 501 418 553
Hotel Artus w Karpaczu zatrudni kierownika działu rehabilitacji. Wymagania
wykształcenie wyższe kierunkowe,
znajomość języka obcego. CV na adres
manager@hotelartus.pl - 757 616 346
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni cukiernika lub pomoc cukiernika. CV prosimy wysyłać na e-mail :
kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem
cukiernik lub dostarczyć osobiście do
działu kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerki-barmanki. Istnieje
możliwość stałego zatrudnienia. CV
proszę wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski lub dostarczyć osobiście
do działu kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerów. CV prosimy wysyłać
na e-mail : kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem kelner lub dostarczyć osobiście do działu kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni osoby do przygotowywania
deserów i drinków. CV prosimy wysyłać
na e-mail: kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem: desery lub dostarczyć osobiście do działu kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pokojowe. Praca na umowę.
CV proszę wysyłać na e-mail : u.hajduk@golebiewski.pl - 757 670 790
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracowników do działu recepcja. Wymagana znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego. CV proszę
wysyłać na e-mail : recepcja.karpacz@
golebiewski.pl - 503 011 972
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni zmywające. CV prosimy wysyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.pl
z dopiskiem zmywająca lub dostarczyć
osobiście do działu kadr. - 757 670
715
Hotel Tango zatrudni na stanowisko
kelner-barman. cv na e-mail : ola.77@
neostrada.pl lub tel. 661 689 790

Instruktor spawania - Nawiążę
współpracę z instruktorem spawania,
na umowę o dzieło - wynagrodzenie w
zależności od podjętych godzin proszę
o kontakt 793495938 CV - biuro@
metalmag.pl
Iwo-Bau poszukuje dekarzy do pracy
w Niemczech. Legalna praca od zaraz.
Gwarantujemy umowę+zakwaterowanie+st.godzinowe. Kontakt 9-17. Zapraszamy - 756 464 557
Kelnerka Szklarska zakwaterowanie - Zatrudnię dobrą kelnerkę do
restauracji Chata Ducha Gór, możliwe
zakwaterowanie. CV proszę wysłać na:
adres.internet@wp.pl Proszę nie dzwonić-sami oddzwonimy do wybranych z
nadesłanych CV osób. Dziękuje - 601
545 542
Kierowca C+E - Kierowca w transporcie międzynarodowym w systemie
3/1. Wymagania: prawo jazdy kategorii
C+E, karta kierowcy, minimum 2-letnie
doświadczenie przewozach międzynarodowych, ADR. - +48699689352
Komfortowy pensjonat w Szklarskiej Porębie zatrudni młodą, energiczną
osobę na stanowisko kierownik/manager. Warunek konieczny - znajomość
jęz. angielskiego lub niemieckiego.
Oferty biuro@uni-form.pl - 42/65596-94, 606912023
Kucharz Szklarska restauracja Zatrudnię (Chata Ducha Gór) solidnego
kucharza- rkę i dobrze zapłacę za
porządną pracę. CV proszę wysłać na
:adres.internet@wp.pl. Proszę o cv i
cierpliwość sam oddzwonię do interesującej mnie osoby. - 601 545 542
Malarz - lakiernik - PMPoland
Wymagania: malarz przemysłowy
doświadczenie kilkuletnie, obsługa
wózka widłowego. Oferty na: praca@
pmpgroup.com - 075 64 59 528
Market Dino poszukuje osoby na
stanowisko kierownik/zastępca kierownika. Wymagamy doświadczenia
w prowadzeniu marketu i zarządzaniu
ludźmi. Osoby zainteresowane prosimy
o przesyłanie CV w temacie KMJG praca@marketdino.pl
Metafora Pub & Restaurant zatrudni
kelnerkę. Mile widziane doświadczenie.
Kontakt pod telefonem 504 995 338. CV
ze zdjęciem można składać osobiście
lub słać na jjacak@wp.pl
Opieka w Niemczech - Legalna praca
przy opiece w Niemczech od zaraz.
Wymagana zupełnie komunikatywna
znajomość języka niemieckiego. Wynagrodzenie do 1300 e netto plus 150 e
zwrot za dojazd. Szczegółowe informacje pod nr tel. - 511 844 939
Podejmę współpracę - Firma Avc
Lighting sp. z o.o. podejmie współpracę
z biurem/projektantem oświetlenia z
Jeleniej Góry, lub okolic. Zapytania
dotyczące kwalifikacji proszę kierować
na adres: info@avc-lighting.pl
Poszukiwane osoby do wypełniania
ankiet - Wiek bez znaczenia min.18,
pozytywne nastawienie, otwartość
na kontakty z ludźmi, Jelenia Góra +
dawne województwo; cv o treści „cv
Nazwa Miejscowości” na adres rzag@
poczta.onet.pl 100 zł za ankietę ok.
20 minut
Poszukujemy fizjoterapeuty z wiedzą i doświadczeniem. Mile widziane
dodatkowe kursy z zakresu fizjoterapii.
Prosimy o przesłanie CV na maila: kwisniewski@op.pl - 508 170 675
Potrzebni tokarze, frezerzy, spawacze tig - 695 681 574
PPHU Papco działające w branży
papierniczej poszukuje kandydata
na stanowisko konstruktor/projektant. Wykształcenie wyższe (budowa
maszyn) znajomość j.angielskiego,
rysunku technicznego, programów CAD
- 693420577 papco@papco.pl
Praca - dział handlowy/biuro - Przyjmę
osobę do pracy w biurze w dziale handlowym. Wymagania: wykształcenie
średnie, doświadczenie na podobnym
stanowisku. CV rekrutacja.praca@
vp.pl - 728 160 262
Praca biurowa - Sieć biur tłumaczeń
i ubezpieczeń Grand zatrudni osobę do
prowadzenia biura. CV wraz ze zdjęciem prosimy wysyłać na rekrutacja@
wytlumaczymycie.pl - 666 254 444
Praca dodatkowa - Poznaj nieograniczone możliwości - dołącz do Klubu
Oriflame. Kupuj kosmetyki dla siebie
w cenach hurtowych, zarabiaj na ich
sprzedaży, a także podejmij wyzwanie
zostania menadżerem. - 533 276 272

Praca dodatkowa lub praca na stałe.
Praca w ubezpieczeniach z możliwością
otrzymania stałego wynagrodzenia.
Osoby zainteresowane, mające średnie i wyższe wykształcenie prosimy o
wysłanie swojego CV. - aviva.ubezpieczeniapraca@wp.pl
Praca dział handlowy - Firma przyjmie
osoby do działu handlowego. Praca w
biurze, stałe godziny. Wynagrodzenie
stałe plus premia. CV: duo.plus@vp.pl
- 728 160 262
Praca od zaraz - Praca przy produkcji plastików. W Kowarach. Tel.
756475564, e-mail: wojkat@wojkat.
eu - 756 475 564
Praca w Belgii - murarz fasad Zatrudnimy fachowców na stanowisko
murarz fasad z klinkieru Oferujemy:
-umowa o pracę -satysfakcjonujące
wynagrodzenie -zakwaterowanie Oczekujemy: -znajomość języka obcego
-doświadczenie - 790 490 055
Praca w domu -pakowanie ulotek
- Poszukujemy chętnych do pracy w
domu przy pakowaniu ulotek reklamowych do kopert ekspedycyjnych. Polska
firma reklamowa. Praca na umowę,
1800 zł miesięcznie. Prosimy o kontakt
osoby pełnoletnie. Z wyb - sukces89@
wp.pl
Praca w kuchni - Ośrodek Wczasowy
Złoty Potok w Karpaczu zatrudni Panią z
doświadczeniem w gotowaniu ( kuchnia
domowa). Mile widziane emerytki, rencistki. Kontakt tel. 501 666 950
Praca w Niemczech - Firma "Intelekt"
oferuje Państwu legalną pracę jako
opiekunka/opiekun osób starszych
ze znajomością języka niemieckiego.
Sprawdzone miejsca pracy, wynagrodzenie adekwatne do zlecenia. Zapraszamy - 757 210 431
Praca w Niemczech dla trzyosobowej
brygady przy montażu rusztowań - od
zaraz. Okolice Jeziora Bodeńskiego.
Zakwaterowanie, stale zatrudnienie,
ubezpieczenie. Prosimy o kontakt
mailowy: jkram@poczta.fm
Pracownik rolny , pilarz - Zatrudnię
solidnego pracownika do gospodarstwa
rolnego. Wymagana obsługa kosiarek,
piły. Zimą odśnieżanie. - 887 053 400
Przyjmiemy do pracy kelnera/kelnerkę do hotelu w okolicy Jeleniej
Góry, na umowę o pracę. Mile widziane
doświadczenie oraz znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego. mail:
info@hotelchojnik.pl - 757 175 944
Restauracja w centrum Karpacza
zatrudni kelnerki, gwarantujemy stała
pracę i dobre zarobki. Doświadczenie
mile widziane CV prosimy przesyłać
na adres: astoria.karpacz@o2.pl - 511
456 261
Spawacz - LBF - LBF Technika
Wentylacyjna w St. Kamienicy zatrudni
osoby na stanowisko spawacza metodą
MAG i TIG. Wymagane doświadczenie
w zawodzie. Mile widziana znajomość
rys. technicznego. Gwarantujemy
umowę o pracę. - 0757528317
Spawacz - PMPoland S.A. Spawacz
Mag i Tig. Ważne uprawnienia plus
doświadczenie kilkuletnie. Oferty:praca@pmpgroup.com - 075-6459-528
Szklarska Poręba- pokojowa Apartamentowiec w Szklarskiej Porębie
zatrudni od zaraz Panie do sprzątania
apartamentów. Praca dorywcza, lub na
umowę o pracę. Praca zmianowa od 7
rano do 19 00 - 603 620 521
Szukam niani, Jelenia Góra-Sobieszów. 6-8 godzin dziennie, pon-pt.
Kontakt 531222004 lub karo2304@
poczta.onet.pl.
Zatrudnię barmana w najlepszym
disco w szklarskiej porębie, wysokie
zarobki plus 100 % napiwków tel. 693
429 971
Zatrudnię budowlańca - Firma z
ponad 25 letnim stażem zatrudni tynkarzy-reipsiarzy. Praca na terenie Jeleniej
Góry i okolic. Tylko fachowców. Więcej
informacji 508 936 573
Zatrudnię dekarzy - 793 676 758
Zatrudnię kelnerkę i kucharkę.
Wymagane doświadczenie w pracy w
pensjonacie. - 604 287 331

Zatrudnię kierowcę kat C, transport
międzynarodowy, system pracy 3/1,
wymagana karta kierowcy + komplet
dokumentów, dyspozycyjność, umowa
o prace, tel 607 377 280
Zatrudnię kucharza (kucharkę) i
pomoc kuchenną do pracy w kuchni
w pensjonacie w Przesiece - 519
525 935
Zatrudnię mechanika samochodowego/ diagnostę z doświadczeniem.
Wynagrodzenie powyżej 2800 netto.
Karpacz (zwrot kosztów dojazdu)
tel.509 081 541 - 509 081 541
Zatrudnię na stanowisko pomocnik
instalatora techniki grzewczej, tylko
osoby ze zdolnościami manualnymi i
angażujące się. Proszę o składanie CV
ze zdjęciem na e-mail wojas@vp.pl
Zatrudnię pomoc kuchenną z
doświadczeniem. Pizzeria Dalmacija.
Wiek do 30 lat. - 508-315-790
Zatrudnię w górach kucharkę i
pizzermana. Wymagany w obu przypadkach staż pracy i doświadczenie.
Gwarantuję bardzo dobre warunki pracy
i płacy z zamieszkaniem w miejscu
pracy. - 881 200 868
Zatrudnimy opiekunki osób starszych do pracy w Niemczech. Codziennie nowe oferty pracy. Biuro: rekrutacja
pon.-czw./godz.10:00-13:00 Podwale
27 (obok sklepu Komfort) Zapraszamy
serdecznie - 691104999 / 75 769
29 11
Zatrudnimy szwaczki - FX Sport
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zatrudni
szwaczki. Informacje pod numerem
telefonu lub w siedzibie firmy przy ul.
Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze - 756
450 830

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Prawo jazdy B, C, T. Operator koparki,
posiadam BUS T4 tel. 665 151 948

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kupię używane katalizatory filtry FAP
DPF dojazd i gotówka od reki - 783
219 279
Odbiorę, skupię instalacje samochodowe oraz alternatory, 73 rozruszniki
itp. - 513 718 808
Odpady warsztatowe - Odpady samochodowe, przemysłowe, inne , posiadam pozwolenia na odbiór, dla firm
kop , skup oleju, instalacji, silników,
alternatorów , gaźników innych. Pomoc
w gospodarce odpadami dla warsztatów
- 607 232 330

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
4 opony yokohama 195x65x15 b.
- Sprzedam koła zimowe 15-stki
195x65x15 yokohama w-draiv 6,5
mm bieżnik, stan b. dobry, felgi audi
a4 B6, B7 lub passat cena 600 zł tel
667 130 575
Okazja części VW Golf 3 - Tanio
sprzedam lampy przednie Hella na wzór
Golfa 4, tylnie sprężyny, kable zapłon.
monowtrysk 1.8 benz. termostat, korek
do zbiorn. wyrówn. włącznik świateł,
lampkę od podśw. tabl. rejestr. książkę
i głośniki - 697 472 823
Sprzedam felgi stalowe, plus dwie
opony zimowe, 195/65/15, felgi do audi
80, 180zł - 695 435 020
Sprzedam felgi stalowe 15 cali 5x112.
Felgi są proste, odnowione. Kolor
czarny. - 511 104 354

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Angliki skup. Kupię auta w wersji
angielskiej osobowe, terenowe, dostawcze odbieram własnym transportem z
Jeleniej Góry i okolic - 535 574 278
Auto – skup. Kupię samochody osobowe terenowe dostawcze za gotówkę,
z Jeleniej Góry i okolic - 531 588 345

Auto skup do 5tys - Kupie samochody
całe, uszkodzone, powypadkowe, osobowe, dostawcze, terenowe. Odbieram
własnym transportem Jelenia Góra i
okolice - 535 574 278
Kasacja złomowanie. Kupię samochody z Jeleniej Góry i okolic - 535
574 278
Kupię każde auto osobowe, dostawcze,
motocykl. Całe, uszkodzone, do opłat,
bez opłat, stare, nowe. Dobrze zapłacę.
Zanim wystawisz auto zadzwoń lub
wyślij jeden sms. Stale aktualne. Zapisz
numer 500 247 769
Kupię Mercedesa w 190 124 e klassa
123 i inne cale uszkodzone bez oc i
przeglądu w całości na części odbieram
własnym transportem Jelenia Góra i
okolice - 881 479 957
Kupię samochody całe, uszkodzone,
powypadkowe, osobowe, dostawcze,
terenowe - odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice - 881
479 957
Najlepsze ceny – skup aut, gotówka
od ręki, legalnie szybko i z własnym
transportem 7 dni w tygodniu. Wolności
59 tel: 697104455
Olej, silniki, skrzynie - Olej 0,8 gr kg
, skrzynie biegów 1,1 zł kg , silniki z
aluminiową głowica 1,1 kg , rozrusznik alternator 2 zł kg , instalacje sam 8,5 kg ,
komputery sam 1,2 zł kg inne zadzwoń,
dla firm kpo - 513 718 808
Powypadkowe skup. Kupię samochody po 1995 roku całe, uszkodzone,
powypadkowe, osobowe, dostawcze,
terenowe. Odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice - 535
574 278
Skup aut - Kupię każde auto stare,
nowe, całe, uszkodzone osobowe,
dostawcze, ciężarowe, profesjonalna
wycena , gotówka od ręki czynne 24H
788 345 470
Skup aut czynne w święta - Kupie
każde auto od 1000zł do 10000zł
gotówka od ręki, możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu, legalnie szybko
i z własnym transportem 7 dni w tygodniu. Wolności 59 tel: 697104455
Złomowanie aut - złomowanie aut
osobowych i dostawczych. Wydaję
zaświadczenia o demontażu niezbędne
do wyrejestrowania auta. Płacę za przekazany do demontażu pojazd. Transport
gratis. Tel. 533 306 684

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Astra w super stanie 1,6 1994r - Auto
nie pordzewiałe w bardzo dobrym stanie
wizualnym jak i technicznym dobrze
wyposażone : wspomaganie kier.
centralny zam. na pilota, podgrzewane
fotele przednie itd. cena 2000zł d.n. 697 104 455
Citroen Berlingo 1,4l I Multisp [ciężarowy z kratką] rok prod.2001 przebieg:
147 tyś.km przegląd do 07.2014r.
Bezwypadkowy,drugi właściciel. - 607
152 956
Citroen C5 II generacji, rocznik
2007r, benzyna 1.8 125 KM, pełna elektryka, pierwszy właściciel, serwisowany
w aso, salon Polska, czarny metalic,
alufelgi, komplet opon zimowych,
bagażnik dachowy - 604 556 104
Do sprzedania Daewoo Matiza, rok
produkcji 2000. Dobry stan techniczny,
Bezwypadkowy. Posiada odcięcie
zapłonu oraz gniazdo USB. Dodatkowo
zostawiam radio CB Alan i antenę President. - 512 027 431
Golf TDI 130km 03r ful opcja - Golf z
pewną historią w bardzo dobrym stanie
technicznym i wizualnym, bogate wyposażenie. Najlepszy silnik 1,9 TDI 130
KM z 6 biegową skrzynią dynamiczny
i oszczędny 5,5l na 100km cena 13tyś
Polecam - 697 104 455
Honda Civic sedan - Sprzedam Hondę
1,4 benzyna, auto w bardzo dobrym
stanie technicznym do poprawek blacharskich, przebieg 198000 km, rok
1998r. ważne OC i przegląd, wymieniono sporo części eksploatacyjnych,
cena 2900 zł - 535 403 050

Mam na zamianę opla corsę b 1.2 w
dobrym stanie z opłatami bardzo ładnie
się sprawuje mało pali brak wspomag,
el szyb, ABS ale jest komputer zamienię
na inne w razie dopłacę więcej info
przez tel. - 882 100 911
Mazda 323F BA - sprzedam Mazdę
323F z silnikiem o poj 2.0 V6 +lpg.
więcej informacji pod nr 723-026-221
proszę dzwonić po 17.00
Mazda 6 2,0 CiTD exclusive - kombi
2004 r.W świetnym stanie, wymieniony
kompletny rozrząd, klocki hamulcowe
przód tył, olej itd bez wkładu finansowego, przygotowane na zimę więcej
info pod numerem tel. - 724 313 596
Mercedes A 150 + LPG rocz. 2008
/ gaz od 2010/auto bezwypadkowy,
kupione w salonie w kraju, pierwszy
właściciel przebieg 74000 cena 25
000 kompl. kół zimowych i letnich w
cenie auta OC i AC + przegląd ważny
do lipca 2014 tel. kont. 508209654,
509890010
Mercedes E-klasa super stan - W210
2,0 benzyna 96r auto bardzo zadbane
nowe zawieszenie z przodu sprzęgło i
parę innych rzeczy, nie wymaga kompletnie żadnego wkładu finansowego.
Mega wygodny cena 5900zł gratis 18''
felgi z latem - 697 104 455
Mercedes-Benz E 220 W210
srebrny - rok 1997 w kolorze srebrnym.
Cena 5800 zł. Kontakt - 608 321 076
Opel Agila 2003 - Sprawny w 100%
jest w ciągłej eksploatacji. Auto bardzo
zadbane w środku jak i na zewnątrz.
Posiadam to auto od 1,5 roku i nigdy
mnie nie zawiodło. Z kompletem opon
zimowych - 667 752 002
Peugeot 206 5drzwi 1,9Diesel - Ekonomiczne autko grudzień 1998 stan bdb
od 2008 roku w kraju czyste, zadbane,
garażowane. Przebieg 197 000. Przegląd do października 2014, nie wymaga
dodatkowego wkładu Finansowego.
Cena 6000 do negocjacji - 796996199
/ 530712089
Peugeot 307 kombi diesel 2004
- Pierwszy właściciel, 1997,00cm2,
66,00 kW, kolor granat, przebieg 250
tys. przegląd do 04.2014, cena 10,9
tys. zł. - 600-097-049
Punto ful opcja za 1800zł - Punto
1,2 SX wspoma, klima abs centralny,
el. szyby , 2x poduszka powietrzna
itd. Nowy układ wydechowy sprawny
technicznie 1800zł - 697 104 455
Renault Thalia 1,5 diesel - dci 2002 r
z salonu bezwyp, garażowane, el.szyb.
i lust., poduszki, radio,centr. zam.z pil.
sw przeciwm. alufel itp. przeb.111tys
km cena 7900zł do neg. Jel.Góra tel.
607164835 - 607 164 835
Sprzedam Audi A4 2003r. kombi
Quatro 2500, cena 13500 zł - 792
649 832
Sprzedam bus T4 disel rok 1997,
cena 9500 zł tel. 665 151 948
Sprzedam Ford Mondeo grudzień
2003r., 1,8 benzyna, kupiony w salonie,
I właściciel, bezwypadkowy, garażowany, 92000 km tel. 604 079 573
Sprzedam Forda Focusa C-max, 1.6
TDCi 2006R. 109KM. Auto w bardzo
dobrym stanie zarówno wizualnym i
technicznym. Silnik bardzo dynamiczny,
duży komfort jazdy. 17 000zł, cena do
negocjacji. - 792 226 649
Sprzedam Mazdę 323f 2.0+lpg
proszę dzwonić po godz 17:00 - 723
026 221
Sprzedam opla vectrę C z 2002r
w idealnym stanie, Sprowadzony
3-miesiace temu z Niemiec , zarejestrowany. Karpacz 601 548068
Sprzedam Peugeot 307 Mistral 2004
- Samochód z salonu w Polsce, pierwszy właściciel, diesel, 2,0 HDI, przebieg
250 tys, pełne wyposażenie, komplet
opon zimowych, przegląd do 05.2014,
stan dobry. - 600-097-049
Sprzedam Renault Clio 1,2 rocznik
1998, ogólny stan dobry, radio LD, komplet kół zimowych tel. 696 775 378
Sprzedam samochód dostawczy VW
LT 35TDI 2002r od ponad roku w kraju.
Cena 16.900 - 695 898 335

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

VW Passat 1.9 110KM zadbany - Auto
jest sprawdzone, doinwestowane,
zadbane i czyste. Udokumentowany
przebieg 330.000km. W samochodzie zostało wymienione kompletne
zawieszenie (zero luzów stuków i tym
podobnych) oraz rozrząd. cena 7500 739 280 444

ANONSE
MATRYMONIALNE
Miły, uprzejmy facet - Szukam miłej,
uroczej kobiety, która znudzona jest
ciągłym otaczającym kretynizmem
i szuka po prostu normalnej osoby,
bratniej duszy do rozmowy, spacerów
etc. To nie jest sex oferta! Pozdrawiam
- Marcin113@opoczta.pl
Pan 56l pozna panią tel. 785 839 846
Pani 48lat pozna panów od 50 lat do
60lat godz 50zl do 70zl mam lokum w
Cieplicach tylko telefony 665942767
Praca dla kobiet w Niemczech Oferuje pracę na prywatnym mieszkaniu w Niemczech. Stali klienci i
wysokie zarobki! Terminy wolne od
2 lutego 2014! Żadnych "ukrytych"
opłat i rodzinna atmosferta. Warto
wypróbować. Pozdrawiam - 0049 151
63807552

USŁUGI
BUDOWLANE
Ciesielstwo-dekarstwo Remonty, konstrukcje nowych dachów,
dachówka ceramiczna, cementowa,
papa termozgrzewalna, styropapa 726 543 939
Cyklinowanie, lakierowanie - Kompleksowe usługi parkieciarskie tj.:
cyklinowanie, układanie i lakierowanie,
konserwacje desek, parkietów, pomiary
wilgotności podłoża. Tel. 603 363 976
Dachy Mrówka - realizacja projektu w
szerokim zakresie. Materiały od producenta: papa, gonty, blachodachówka,
dachówka, odrestaurowanie kominów,
montaż rynien, okien, podbitek. Gwarancja najwyższej jakości, wycena gratis
tel. 793 676 758
Dachy - Firma wykona wszelkiego
rodzaju usługi dekarskie Wycena gratis!
Materiały od producenta Posezonowa
zniżka 50 % - 696 328 445
Firma wykona wszelkiego rodzaju
usługi dekarskie! Zniżki do 50% Dojazd i
wycena gratis. Materiały od producenta.
Szkolenia bhp. Wywóz azbestu - 696
328 445
Firma zajmująca się profesjonalnym
układaniem tapet. Atrakcyjne ceny,
wycena gratis. - 518 629 876
Kompleksowe usługi remontowe
- Kompleksowe usługi remontowe:
panele, regipsy, malowanie, płytki, gładzie,centralne ogrzewanie, wymiana rur
wod-kan,itp. Wieloletnie doświadczenie.
- 509 666 342
Konstrukcje stalowe - Wykonujemy różnego rodzaju konstrukcje stalowe - kraty, schody, ogrodzenia, wiaty.
Projekt, wykonanie, montaż. Atrakcyjne
ceny - 601 353 062
Montaż drzwi okien - Montaż drzwi
wewnątrz mieszkaniowych, wejściowych również tych z marketów budowlanych, montaż okien w budynkach,
klatkach schodowych, w nowych budynkach itp. Wystawiamy rachunek. - 537
574 046
Profesjonalne usługi budowlane
remonty, budowa domów - 605 209
140
Remonty - Wykonam -mury, tynki,
regipsy, gładzie bezpyłowo, kafelki,
panele, kominki tradycyjne i z wkładem.
Własny profesjonalny sprzęt. Szybko i
tanio, wystawiam rachunek jeżeli jest
wymagany. - 536 832 691

Remonty mieszkań - Układanie
glazury, malowanie, regipsy, panele,
gładzie itp. - 669 595 080
Roboty ziemne, koparko-ladowarka
+ młot, transport, wywrotka 15t, tel
607 377 280
Sufity napinane, projekty, atrakcyjne
cenny, 10 letnia gwarancja, profesjonalny montaż oraz doradztwo. - 518629-876
Szafy wnękowe, garderoby, zabudowy wnętrz. bezpłatny pomiar, projekt,
montaż. konkurencyjne ceny. Krótkie
terminy realizacji. w razie zainteresowania proszę o kontakt.tel: 690 129 128
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
Usługi architektoniczne w zakresie:
projektowania, adaptacji domów katalogowych, termomodernizacje, certyfikaty
energetyczne, sprawy formalno-prawne
do pozwolenia na budowę. 5060602383,
gararz@gmail.com
Usługi budowlano-remontowe - Ocieplenia poddaszy, regipsy, montaż drzwi,
hydraulika, płytki, malowanie, wykańczanie wnętrz. Wykonam dokładnie i
solidnie. - 502 188 722
Usługi hydrauliczne - Oferuję wykonanie usług hydraulicznych, nowoczesne i
tradycyjne systemy grzewcze, wod-kan,
gaz, solary, podłogówka, itp. Udzielam
5 letniej gwarancji na wykonane prace.
- 509 427 151
Usługi ślusarskie - Wykonujemy
wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe.
Atrakcyjne ceny - 601 353 062
Wykonuję kosztorysy : instalacje
sanitarne - kosztorysy wyceniam indywidualnie nie liczę od pozycji Telefon
komórkowy : inż. Bartosz Ciesielski 512
055 585 , 605236699

USŁUGI
EDUKACYJNE
Coaching indywidualny, masz problem? spotkajmy się, coaching jest
narzędziem które pozwoli ci go rozwiązać i poznać własny umysł. tematy:
problemy rodzinne, związki, motywacja, nałogi, biznes, stres, inne - 512
115 745
Fizyka, matematyka LO i studia Nauczyciel z doświadczeniem szkolnym
i akademickim pomaga uczniom w
fizyce i matematyce. Myślisz o ambitnych studiach, chcesz nabrać pewności
przed maturą, przed sesją? Zapraszam,
skutecznie pomagam. - 608-600-115
Korepetycje język angielski Student Filologii Angielskiej udzieli
korepetycji z języka angielskiego na
poziomie podstawowym-komunikatywnym. Miejsce lekcji do uzgodnienia, na
wygodę ucznia. Cena-20 zł/h Serdecznie zapraszam. - 726 871 232
Korepetycje z j. niemieckiego Absolwent filologii germańskiej udzieli
korepetycji na każdym poziomie
zaawansowania. - 531 623 100
Korepetycje z jęz. polskiego,
podstawówka, gimnazjum, liceum,
przygotowanie do matury, prezentacje
maturalne tel. 696 775 378
Matematyka, fizyka, chemia Jestem nauczycielem. Udzielam korepetycji z matematyki, fizyki i chemii.
Bieżący materiał, przygotowanie do
egzaminu gimnazjalnego i matury.
Dojazd w Jeleniej Górze i okolicach
(Karpacz, Kowary itp.) - 695-19-29-29

Nietypowe zajęcia dla dzieci - Edukacja emocjonalna, warsztaty psychoedukacyjne, kinezjologia edukacyjna,
warsztaty twórcze. Zapraszamy również
dzieci niepełnosprawne. Terapia dzieci
i dorosłych Szczegóły na szkoleniaterapia - 882 411 622
Prace dyplomowe/maturalne - Pomoc
w pisaniu prac dyplomowych/zaliczeniowych/maturalnych o różnej
tematyce (edycja, korekta). Szybko,
profesjonalnie, terminowo. Centrum
Logopedyczno- Polonistyczne Gadu
Gadu - 663 359 461

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk profesjonalnie - Montaż
nowych instalacji elektrycznych, modernizacja starych, usuwanie awarii 24h,
pomiary elektryczne, odbiory do ZE.Usługi dla wspólnot mieszkaniowych.
Tanio, szybko i solidnie. Negocjacja
cen. - 664-475-323
Twój elektryk 24h - Firma podejmie się
wszelkich prac elektroinstalacyjnych,
okresowych przeglądów, pomiarów
instalacji, usuwanie awarii itp. Zadzwoń
a przekonasz się osobiście jak mamy
atrakcyjne ceny - 783 472 171

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
"id77" - videofilmowanie - Nasza
firma zajmuje się video filmowaniem.
Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie Sony realizując filmy, reportaże i
usługę plenerową. Obsługujemy: śluby,
wesela, komunie, studniówki itd. - +48
600 093 277
Ale obciach! Zapadnę się pod ziemię
- Kiepski fotograf zepsuł Ci studniówkę,
albo imprezę? Ze mną to nie grozi. Tylko
dobre foty. 519590997 galczynskifotografia@gmail.com
Fotografia i grafika - Kompleksowe usługi fotograficzne i graficzne.
fotografia reklamowa, rodzinna, ślubna
i okolicznościowa. usługi graficzneulotki, kalendarze, reklama zewnętrzna.
Zapraszamy - 506 602 411
Wideofilmowanie i fotografowanie
profesjonalne wszelkich imprez - FotonART (kamerzysta oraz fotograf).
Zgrywanie, przegrywanie, kopiowanie
taśm na DVD - 796 478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Sylwester 2013 - Dom Weselny
Restauracja LOT zaprasza Państwa
na Bal Sylwestry. Gwarantujemy super
zabawę , pyszne jedzenie, alkohol
i świetną muzykę na żywo. Więcej
informacji 75 71 32 568, 607 106 100.
Zapraszamy.

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Kompleksowa budowa stron WWW
- Kompleksowa budowa stron internetowych od koncepcji do gotowego
produktu. Aktualizacja i modernizacja
stron, projektowanie graficzne, instalacja, szkolenie z obsługi strony, dodatki
Google, fak. VAT. - 661 572 702
Promocja profesjonalne www - Oferuję wykonanie profesjonalnej strony
www dla Twojej firmy, restauracji, firmy
budowlanej itp. Wygląd strony dopasowuję do konkretnej branży! Gwarantuję
najwyższą jakość wykonania w super
cenie - 534 873 369
Strony www, pozycjonowanie Skuteczne pozycjonowanie oraz
kompleksowe tworzenie stron/portali
internetowych. - 667 254 347

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Autoholowanie. Sprowadzę każde
auto na zamówienie oraz pomoc w
załatwieniu formalności związanych
ze sprowadzeniem i zarejestrowaniem
auta w Polsce. Tel.888355725

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy. repertuar polski i
zagraniczny. Muzyka akordeonowa,
wokal i prowadzenie na żywo, cena do
uzgodnienia "Muzyk Orkiestra" tel. 75
75 339 21, 692 046 727
Zespół Bolero Cover Band - Profesjonalna obsługa muzyczna wesel,
studniówek oraz różnych imprez okolicznościowych, zapraszamy - 604
460 269
Zespół Topaz - Wolny termin na
Sylwestra, polecamy swoje usługi
muzyczne plus wodzirej. Zapraszamy
na naszą stronę. - 605 289 939

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Emerytowana nauczycielka zaopiekuje się dzieckiem w wieku 6-10 lat,
pomoże odrobić lekcje tel. 696 775
378
Opieka nad osoba starszą - Zaopiekuję się osobą niepełnosprawną,
starszą-obydwie strony bez nałogów, w
województwie dolnośląskim, najchętniej
Zgorzelec i okolice - Alicja, Katowice.
Kontakt tel.729287160 - 609 708 517
Opieka nad starszą osobą lub dzieckiem od roku. Koniecznie Zabobrze I lub
II tel. 607 967 510 wieczorem
Opiekunka szuka pracy - Chętnie
podejmę się opieki dzieci z Jeleniej
Góry, jestem z Zabobrza, odpowiedzialna i doświadczona w pilnowaniu
dzieci. Prowadzę firmę muzyczną,
nauczę Twoje dziecko muzyki, plastyki
itp zajęć. - 883 795 001
Praca dla studentek - Agencja opiekunek do dzieci i osób starszych
"Niezawodna Niania bez Szukania"
zatrudni do pracy godne zaufania i
odpowiedzialne studentki. Age godnych
zaufania - 661 025 865
Zaopiekuje się osobą starszą na
terenie Jeleniej Góry tel. 505 117 828

USŁUGI
RÓŻNE
Anteny SAT i TV naziemna - Anteny
satelitarne oraz cyfrowa telewizja
naziemna. Montaż, usterki, wszystkie
platformy. Gwarancja na każdą usługę.
Konkurencyjne ceny. Szybko sprawnie
i solidnie. Najlepszy i najtańszy fachman w mieście. - 663 577 396
Anteny, GPS, komputery, RTV Oferuje usługi wieszania anteny i
telewizory wraz z podłączeniem do
sprzętu AV, naprawiam komputery,
czyszczenie wirusów, odblokowanie
i aktualizacje GPS, na zamówienie
sprzęt w dobrych cenach! FVAT - 792
846 133
Auta ciężarowe Mercedes ZHDS
Iwindą do 5 ton, Iveko Maxi Blaszak do
3,5 tony, Daf odkryty do 10 ton, oczekuję propozycji tel. 691 775 238
Bezpłatne porady prawne w każdy
wtorek po rejestracji telefonicznej ul.
Teatralna1 pok. 311 Jelenia Góra tel.
602 467 812

Biuro Rachunkowe Koala - Pełen
zakres usług księgowych i finansowych. Dla nowych klientów promocja
2 mc za 50% ceny. Zapraszamy do
współpracy. Biuro Rachunkowe Koala–
Wojska Polskiego 54 - JG – 58-500
- 782 020 635
Biuro Rachunkowe Koala - rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe,
książka przychodów i rozchodów i
wiele innych - znajdź nas w sieci Biuro
Rachunkowe Koala- W. Polskiego 54
- 782 020 635
Biuro Rachunkowe PITer - Nie licz
sam, licz na nas. Biuro rachunkowe
zaprasza do współpracy. Książka
podatkowa do 35 dok/mc- 100 zł
netto, księgi handlowe - od 300 zł
netto, ryczałt - 85 zł netto.BR PITer, ul.
K.Miarki 6, JG - 666 876 650
Darmowa pomoc w otwarciu firmy
- Biuro Rachunkowe Koala - Zapraszamy do współpracy. Wojska Polskiego 54 (czynne 8:30-15:30) koło
sądu, budynek NOT w bramie koło
sklepu spożywczego. Dla nowych
klientów 50% ceny przez 2 mc. - 782
020 635
Dotacja dla bezrobotnego z UP
- 20.000 zł czeka na Ciebie w Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze - Biuro
Rachunkowe Koala - kompleksowe
wypełnianie wniosków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Wojska Polskiego 54 Jelenia Góra - 782 020 635
Gotówka dla firm bez BIK - Brakuje
gotówki na rozwój Firmy? Szukasz
kosztów? PIT za 2012 rok masz
słaby? Zadzwoń do Nas-Pomożemy
tel. 601200166 akceptujemy wszystkie
rodzaje dochodów
Kompleksowe usługi księgowe,
ZUS, płace, kadry, wnioski o dotacje
do PUP, biznesplany i wiele innych. 507 077 822
Koszenie, grabienie, strzyżenie Firma Onager. Pielęgnacja ogrodu.
Koszenie trawników, działek, wysokiej
trawy, chaszczy. Usuwanie samosiejek. grabienie liści. Strzyżenie żywopłotu. Prace ogrodowe. Szybko i tanio.
Tel: 518 346 551
Latająca kamera HD - Usługi - Filmowanie z powietrza trudno dostępnych i mało widocznych miejsc w celu
dokonania przeglądu. Dachy, kominy,
elewacje, gzymsy, portale. Oferta
skierowana do dekarzy, kominiarzy,
rymarzy, modelarzy. - 601 582 601
Litery 3D - Wykonujemy litery, loga
oraz różnego rodzaju elementy 3D ze
styropianu i styroduru, które doskonale
sprawdzają się jako reklama oraz jako
dekoracja wnętrz. - 756 135 333
Markowa odzież damska 38-40
- Wyprzedaż markowej odzieży damskiej, płaszcze, kurtki, swetry, bluzki,
obuwie, w dobrych cenach. - 600097-049
Na problemy PITer - Masz problem z
wypełnieniem wniosków do ZUS, US,
PUP? Potrzebujesz szybkiej porady
księgowej? Za rozsądną cenę przygotujemy pisma i wnioski, pomożemy
w załatwieniu spraw urzędowych.
K.Miarki 6, JG - 666 876 650
Naprawa: pralek, odkurzaczy, ul.
Karłowicza 25 tel 603 835 483
Sala biesiadna - Kameralna do
20 osób, w stylu myśliwskim, okolice Jeleniej Góry, do wynajęcia na
różne imprezy, cena 400zł. Możliwość
zamówienia kucharki i obsługi 300zł.
Zapraszamy osoby prywatne i firmy.
- 608-867-000
Serwis rowerowy. Zadbaj o swój
rower po sezonie. Mobilny serwis
rowerowy - Caramello-bike, naprawi,
przeglądnie, umyje, zakonserwuje
Twój rower przed zimą. Profesjonalnie,
szybko i niedrogo, odbiór roweru od
klienta. Polecam – 692890195
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Strzyżenie psów - Pupil Centrum
Pielęgnacji Zwierząt w Wojcieszowie
zaprasza do skorzystania z usług:
strzyżenie, kąpanie, rozczesywanie,
trymowanie, obcinanie pazurków pielęgnacja uszu i oczu. - 603 237 920
Szybki kredyt konsolidacyjny - Chcesz
obniżyć wysokość rat swoich kredytów.
Skorzystaj z oferty promocyjnej kredytu
konsolidacyjnego do 200 tys na 10 lat.
Zadzwoń i umów się z nami na spotkanie! - 756 451 993
Ślusarstwo - Naprawa, wymiana,
montaż zamków drzwi, otwieranie
awaryjne. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne. - 533 188 754
Tłumaczenia niemiecki - Tłumaczenia przysięgłe dokumentów pojazdu i
inne. Na terenie Jeleniej Góry dojazd
do klienta. - 607 296 597
Windykacja należności, długów Centralne Biuro Windykacje oddział
JG. Skupujemy wierzytelności, weksle,
długi. Pokrywamy koszty obsługi prawnej i opłaty sądowe. Odwiedź nasz
oddział w Jeleniej Górze, Al. Wojska
Polskiego 27/1.Pn-Pt 12-18. - 888
322 110
Wnioski - 20.000 zł z U. Pracy 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

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Domowe pogotowie - Posprzątamy
ugotujemy zorganizujemy małe party
prace porządkowe również biura i firmy
oraz prace ogrodowe profesjonalnie 509 208 754
Pięknie wyczyszczę - dywany,
tapicerkę domowa i samochodowa.
Karcher, wieloletnie doświadczenie,
przystępne ceny, zapraszam. - 607
155 751
Pranie dywanów wykładzin i tapicerki.Tanio szybko i solidnie .tel 885
898 284
Prywatne sprzątanie mieszkań i
domów 10zł za godzinę pracy - 661
352 995

Tapicerstwo od A do Z.
Przyjazd do klienta,
wycena i transport gratis
tel. 880 044 951
Przeprowadzki/transport.
Kompleksowo, 3 samochody,
różne gabaryty.
miasto, kraj, zagranica
tel. 880 044 951
Dachy od A do Z,

rabaty na robociznę i materiały,
dojazd i wycena gratis,
wolne terminy,
30% zniżki dla wspólnot

tel. 535 044 951
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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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odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam
Sprawdzona firma poleca fachowe
pranie dywanów, wykładzin i tapicerki,
sprzątanie domów, biur i mieszkań,
tez po budowie czy remoncie, tereny
zielone. Wystawiamy rachunki. zapraszam tel 885 898 284
Sprzątanie mieszkań i domów. 25
zł za pomieszczenie. Mycie okien w
osobnej cenie. - 608 064 563
Szukam pani do sprzątania - Nazywam się Małgorzata Wołk. Mieszkam
wraz z mężem i dwójką dzieci. Mieszkamy w Karpaczu. Potrzebujemy
uczciwej kobiety do pomocy w domu
(sprzątanie). Proszę o kontakt. Ul. Wita
Stwosza 4, Karpacz - 509 939 986
USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto na ślub - Zabytkowa, kremowa
Warszawa 223, jeszcze wolne terminy na ten rok, zapraszamy - 695
435 020

Bus fiat ducato blaszak - Transport
krajowy i zagraniczny. Możliwa dłuższa
współpraca. Cena do negocjacji. Faktura vat. Zapraszam - 503 027 361
Holowanie autotransport - Autoholowanie oraz pomoc w sprowadzeniu
auta z zagranicy tel.888355725
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel.691
262 797
Przeprowadzasz się, kupiłeś
sprzęt AGD, meble lub coś wielkiego,
nie masz jak tego przewieść? Zadzwoń
do nas. Ponosimy pełną odpowiedzialność za powierzone nam mienie.
Fachowość, profesjonalizm. Nr tel.
606173135

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Przeprowadzki kompleksowe.
Krajowe i zagraniczne. Solidnie i profesjonalnie. - 516 146 075
Tani transport, przeprowadzki. Jelenia
Góra i okolice, załadunek i rozładunek
tanio - 783 725 553
Transport, przeprowadzki, eurobagażówka 1.5t tanie usługi transportowe - 726 442 857

USŁUGI
TURYSTYKA
Recepcjonistka Świeradów Zdrój
- Przyjmę do pracy na stanowisko
recepcjonistka. Wymagana znajomość
języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Mile widziane doświadczenie. CV proszę przesłać na adres
info@hotel-lukas.pl lub dzwonić - 757
821 000

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Alkoholo-odtrucia, pielęgniarka
z lekarzem. - 502 361 579
Lekarz okulista Grażyna MaszyńskaGarbulińska przyjmuje od poniedziałku
do piątku. Rejestracja telefoniczna 692
661 084
Makijaż w Twoim domu - Profesjonalny makijaż ślubny, wieczorowy,
okolicznościowy. Henna, regulacja brwi.
Dojadę do klientki na terenie JG oraz
najbliższych okolic. Odpowiadam na
sms. Zapraszam - 505 453 988
Profesjonalny masaż z dojazdem - Masaż klasyczny, relaksacyjny:
aromaterapia, masaż czekoladowy,
gorącymi kamieniami, bańką chińską.
Dyplomowana masażystka, własny stół,
kosmetyki, akcesoria. Pełne odprężenie
i odstresowanie. - 531093423/martynika1974@wp.pl
Promocja na odnowę twarzy Jesienne problemy z cerą? Bynajmniej
nie u nas. Promocja: oczyszczania
twarzy (tylko 90zł!) + nawilżanie gratis.
Dodatkowo masaż kosmetyczny twarzy i dekoltu 50% taniej (jedyne 25zł).
Zadzwoń teraz - 697-975-451
Rehabilitacja Dzieci Bobath Zapraszamy dzieciaczki na rehabilitację
NDT-Bobath (certyfikowani terapeuci)
promocyjne ceny oraz zabiegi elektro-,
magneto-, laseroterapia i ultradźwięki 5zł Centrum Medyczne Orle
605316926, 508968590
Salon Germaine de capuccini - Pełny
zakres usług kosmetycznych, manicure,
pedicure hybrydowe Alessandro, Shellac, depilacja, złuszczanie kwasami
medycznymi, mikrodermabrazja. Zapraszamy do gabinetu w hotelu Mercure.
tel: 606107971
Usuwanie włókniaków, naczynek
i pojedynczych włosków . promocja
gabinet kosmetyczny ul. Różyckiego
19 "Efekt" - 605 234 206
SPRZEDAM
Obornik w ciągłej sprzedaży. Tanio
tel. 601 741 471
Pianino Blutner Leipzig XIX w. sprzedam tel. 662 971 241
Sprzedam lub wynajmę podpory
metalowe ocynkowane atest 3,5 tony
oraz legary typu DOKA, głowica i trójnogi tel. 791 711 248
Sprzedam łóżeczko Ikea Gulliver z
materacem używane w bardzo dobrym
stanie cena 160 zł. Długość: 123 cm
Szerokość: 66 cm Wysokość: 80 cm
Szerokość łóżka: 60 cm Długość łóżka:
120 cm Główne cechy produktu - Podstawę łóżka można zamontować na
2 różnych wysokościach. - Jeden bok
łóżeczka można usunąć, gdy dziecko
jest już na tyle duże, aby wchodzić/
wychodzić z łóżeczka. Jeśli jesteś
zainteresowany napisz: handel@
jelonka.com
Sprzedam łóżeczko Ikea Sniglar
z materacem używane w bardzo
dobrym stanie cena 60 zł. Podstawę
łóżka można zamontować na 2 różnych wysokościach. Ze względu na
bezpieczeństwo dziecka, używaj tego
samego rozmiaru łóżeczka i materaca.
Produkt spełnia normę europejską EN
716-1. Rozmiary po złożeniu: Długość:
124 cm Szerokość: 66 cm Wysokość:
80 cm Szerokość łóżka: 60 cm Długość
łóżka: 120 cm Wykonanie: Części
główne/rama: lity buk. Dno łóżka: płyta
pilśniowa. Jeśli jesteś zainteresowany
napisz: handel@jelonka.com
Sprzedam piaskarkę typ - OS 800
tel. 691 453 066

ODDAM

Oddam dużą ilość ziemi z wykopów.
Wymagany własny transport i załadunek. - 796-100-750
Oddam za darmo dużą ilość gruzu
z możliwością dostarczenia własnym
transportem. Więcej informacji pod
numerem telefonu 607-744-887 - 727
548 554
Rasowego kota polskiego - Kto
przygarnie, cętkowanego rasowego
kota polskiego, Macieja. Od wiosny śpi
pod samochodami. Dwuletni, odrobaczony, idzie zima. Maciej szuka domu.
tel - 785 199 333

PRZYJMĘ
Potrzebuje ubrania i buty. Męskie
na wzrost 152 i 140, buty 39, 42.
Damskie na wzrost 165, buty 38 tel.
511 595 164
Przyjmę odpady przemysłowe,
warsztatowe: olej, płyny eksploatacyjne, czyściwo, plastik, gąbki itp. - 690
880 230

MIESZKANIA
KUPIĘ
3-pokojowe - Dla zdecydowanej
klientki: okolice parku zdrojowego, do
I piętra, kamienica i mieszkanie po
remoncie. lic.9549 - 726 290 939
Kupię M2 lub M3 na Zabobrzu - Kupię
mieszkanie (najchętniej bezpośrednio)
2 lub 3 pokoje na Zabobrzu lub w
centrum JG (może być do lekkiego
remontu). Preferowana cena do 2500/
m2. Proszę o kontakt i zdjęcia na maila.
- lukaszszumski@op.pl
Kupię mieszkanie 2 poziomowe w Cieplicach do 200tys może być do wykończenia lub remontu - 666 205 729

MIESZKANIA
SPRZEDAM
115 000 zł za 51 m2 - Mieszkanie 2
pokojowe z balkonem, rozkładowe na
trzecim piętrze w loku, Zabobrze II. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

2 poziomowe - Wańkowicza - 2 pok.
II piętro w bloku, 52m2 pow. użytk.
(70m2 pow.całk.). Słoneczne i zadbane.
Ogrzewanie i cw. z sieci. Czynsz
ok.420zł. W cenie meble kuchenne
i szafa Komandor. Cena 167tys.zł.
Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe - Zabobrze I - W bloku
na II pietrze pow. całkowitej 50,1m2.
i użytkowej 47m2 do remontu. Okna
z PCV. Ogrzewanie sieciowe. Parkiet
mozaikowy do renowacji. Czynsz
ok.300zł. Cena 97tys.zł. Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 644
2-pokojowe + garaż ul. Kadetów
- Na II piętrze pow. 54,5m2. po modernizacji. Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Kuchenka elektryczna. Czynsz
ok.255zł. Cena 150tys.zł. za mieszkanie
+ 15tys.zł. za garaż. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. - 602 732 135
2-u pokojowe w Cieplicach - Ładne 2-u
pokojowe, ciche, ciepłe, po remoncie
na 1 piętrze, środkowe. Ogrzewanie
gaz+kominek, czynsz 103zł. - 533
853 873
3 pokojowe centrum - Mieszkanie po
remoncie, 65 m2 na pierwszym piętrze
w pobliżu Pl. Ratuszowego. 195 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
3 pokojowe Gałczyńskiego - 67,8 M2,
3 pokojowe mieszkanie z balkonem,
oddzielnie łazienka i wc, wysoki parter,
ogrzewanie i ciepła woda miejskie. 600-097-049
3-pok. ul. Spółdzielcza - W bloku
na trzecim (ostatnim) pietrze , rozkładowe, o pow. 70.64m2. Ogrzewanie
piecem dwu-funkcyjnym. Nowe okna
z PCV. Nowe instalacje. Mieszkanie
zadbane. Cena 184tys.zł. Nieruchomości Rychlewski. - 602 732 135
3-pokojowe ul. Drzymały - Na
3 piętrze pow.83,6m2. Mieszkanie i
kamienica po modernizacji. Ogrzewanie
gazowe. Czynsz ok.300zł. (z f.remontowym) Cena 185tys.zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
4 pokojowe do remontu - W bloku
55,6m2 na IV piętrze ul. Moniuszki.
Duży balkon z widokami na Karkonosze. Ogrzewanie i c.w. z sieci. Okna
wymienione. Cena 155tys.zł. Nieruchomości Rychlewski Lic.9549 - 602
732 135

51 m2 za 115 000 zł - Mieszkanie 2
pokojowe rozkładowe, z balkonem na
trzecim piętrze w bloku, Noskowskiego,
Zabobrze II. N. Rychlewski Lic: 9549 667 219 752
Karpacz sprzedam lub zamienię
- Na Wrocław- mieszkanie 53m2,
pokój z balkonem, sypialnia, kuchnia,
przedpokój, łazienka, garaż. Spokojna
zielona, okolica, do centrum 5min. Może
być z meblami. 205tys.zł. - eurosta@
onet.eu
Kawalerka ok. M. Poczty. - Jednopokojowe o pow. 35,5m2 na parterze
w zmodernizowanej kamieniczce obok
centrum. Ogrzewanie gazowe. Mini
ogródek. Czynsz ok.70zł. Cena 90tys.
zł. do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549r. - 602 732 135
Mam do sprzedania mieszkanie w
centrum miasta 36m po kapitalnym
remoncie, bez czynszowe, ogrzewanie
miejskie. Cena 79.000 - 695 898 335
Mieszkanie 112 m centrum JG - Standard dobry. Dwa balkony. Dwustronne.
Duży korytarz, duże pokoje kuchnia,
WC, łazienka, komóreczka. piwnica, CO
gazowe, miejsce parkingowe. 3 piętro
kamienica. - 757 532 208
Mieszkanie 2 pok. - Ścięgny - Bezpośrednio mieszkanie 2 pok. Ścięgny
k/ Karpacza. pow. 38,5m2 - kuchnia,
łazienka z WC, Niskie opłaty miesięczne
- ok. 40zł - 509 310 825
Mieszkanie 2 pokojowe z balkonem,
rozkładowe na trzecim piętrze w bloku
– 51m2, Zabobrze II. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 67m kw. - Sprzedam
3-pokojowe mieszkanie o powierzchni
67m kwadratowych przy ulicy Tkackiej.
- 602 403 777
Mieszkanie po remoncie 64 m2,
na pierwszym piętrze w kamienicy W
pobliżu Pl. Ratuszowego, z uwagi na
lokalizację może również pełnić funkcję
biura. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Mieszkanie w Kamiennej Górze Mieszkanie na I piętrze kamienicy przy
ul. P.Ściegienngo 12/3. Dwa jasne,
ustawne pokoje (20/18 m2), jasna,
kuchnia (16 m2), łazienka+ WC+ wodomierze, piece węglowe. Do mieszkania
przynależą 2 piwnice. - 508 029 825
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Na mieszkanie lub warsztat - 84 m.kw.
po dawnej kuźni w Sobieszowie, Ul
Młyńska. Otwarta przestrzeń, własny
ogródek, wysokość ok 3,2 m. Ciekawy
obiekt, spore możliwości adaptacyjne.
Lic 9549 - 501 736 644
Odstąpię m3 w Zgorzelcu - Odstąpię dwupoziomowe mieszkanie w
Zgorzelcu przy ul Iwaszkiewicza /
spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu z wkładem budowlanym/ o pow
66,40 m2 3 pokojowe położone na 3 i
4 piętrze tel 733-826-422
Okazja 2 pokojowe - Mieszkanie
50 m2, rozkładowe z balkonem na
trzecim piętrze w bloku, Zabobrze II.
115 000 zł. N. Rychlewski Lic: 9549 667 219 752
Okazja 3 pok. + garaż - Wleń 49m2 w bloku na 3 pietrze. Zadbane
po remoncie. Ogrzewanie i c.woda z
sieci. Okna z PCV. Kuchenka gazowa
( gaz z butli). Garaż - blaszak. Cena
95tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549 - 602 732 135
Okazja 85 tyś zł mieszkanie - Mieszkanie dwa pokoje kuchnia, łazienka,
przedpokój, CO gazowe, piec IIfunkcujny, III p. centrum w pobliżu
Akademii Ekonomicznej sprzedam.
Tel. 608773500
Okazja, 3 pokojowe - Sprzedam
mieszkanie trzypokojowe w Lubomierzu. Mieszkanie jest w nowym budownictwie na parterze. Do mieszkania jest
blisko działka pod ogródek warzywny,
lub rekreacyjny. Bardzo polecam. - 781
238 665
Piękne mieszkanie, ok. Malej Poczty
- 3 pokoje, 70 m2, po remoncie, piętro
1 z 4. Rozkład: 1 pokój 21m2, 2 pokój
13m2, 3 pokój 9m2, kuchnia 15m2,
przedpokój 5m2, łazienka 7m2, balkon
12 m2. W cenie murowany garaż 12m2.
Cena: 270 000 zł. - 535 637 643
Piętro willi w Sobieszowie - Komfortowe, rozkładowe, 4-pokojowe (I-piętro)
po modernizacji o pow.96,5m2 z
wydzielonym ogrodem ok.600m2.
Ogrzewanie gazowe i piecem c.o.
Markowe materiały. Cena 385tys.
zł. Rychlewski Nier. Lic.9549 - 602
732 135
Sprzedam kawalerkę w centrum
19m2, parter, słoneczny pokój z
aneksem kuchennym, łazienka. Tanie
w utrzymaniu, cena 57 tys. zł. tel. 517
225 597
Sprzedam lub zamienię przytulne
mieszkanie własnościowe,1p.,3pokojowe-51m kw., niskie opłaty, co miejskie.
- 796 635 171
Sprzedam niedrogie w utrzymaniu,
trzypokojowe, niewielkie (51,1m kw),
położone na I piętrze mieszkanie.
Zabobrze, co miejskie. - 793 696 957
Sprzedam piękne mieszkanie 55m2,
wykończone, w bardzo atrakcyjnym
otoczeniu. Dobra cena. - 691 032
928
Za 153 tys. sprzedam bez pośredników
mieszkanie o pow. 64m2 na Zabobrzu
II tel. 787 206 865, 668 410 007

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Chcę wynająć kawalerkę lub pokój
z łazienką i aneksem kuchennym.
Interesuje mnie niska cena ponieważ
będę rzadko w Polsce. Z kasa nigdy nie
będzie problemu. Mieszkanko może
być do małego remontu. - 696275666
lub 004915163647158
Poszukuje mieszkania (lokum) w
zamian za drobne prace porządkowe,
stróżowanie. Okolice Cieplic i Jeleniej
Góry.tel 512 855 875
Poszukuję mieszkania 3 pokojowego, co z sieci. Proszę o kontakt
osoby prywatne. - 535 841 004

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokoje Karpacz - Świetne dwu pokojowe mieszkanie. Po remoncie. W pełni
wyposażone w meble i sprzęty rtv i agd.
Karpacz - 696 328 445
2 pokojowe na Zabobrzu - Mieszkanie
przy ulicy Małcużyńskiego, kuchnia z
wyjściem na taras, miejsce parkingowe
z bramą na pilota, 2 pokoje, łazienka nowe. - 505 113 354
2-pokojowe - 44 m kw., I piętro,
balkon, budynek z 2007 r. - dostępne
od 01 grudnia 2013 r. lic.9549 - 726
290 939
2-pokojowe rozkładowe - Mieszkanie dwupokojowe, rozkładowe o
powierzchni 56m^2, blisko centrum
(przy stadionie). Okna plastikowe.
Miesięczny koszt wynajmu to 600 zł
+ rachunki (woda, gaz, prąd). - 609
449 555

2-pokojowe umeblowane, blisko
centrum w bdb stanie 960 zl+media.
- 530 090 754
3 -pok. ok. M.Poczty - Na I piętrze
w bloku z cegły 49m2. Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci. Skromnie umeblowane. Koszt najmu to 800zł. +
400zł. czynsz Spółdzielni + liczniki.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135
4 pokojowe 90m2, osobne wejście,
ogród, spokojne miejsce, okolice lotniska, sprzedam lub zamienię na 50 m2
Zabobrze II lub III. Tel. 513 563 233
Do wynajęcia kawalerka ul. Kiepury,
duża, ładna, umeblowana, wyposażona. Od zaraz, koszt 800 zł+liczniki
tel. 695 943 795 - 695 943 795
Do wynajęcia nowe mieszkanie w
centrum JG, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, cieple, słoneczne, na I piętrze tel. 606 101 372
Do wynajęcia osobny pokój na Zabobrzu w domku jednorodzinnym z
osobnym wejściem umeblowany z
dostępem do kuchni i łazienki pralka
tv cena 500 zl - 603 958 920
Kawalerka w Karpaczu po remoncie! W pełni wyposażona - 696 328
445
Mam do wynajęcia 2 pokojowe, umeblowane mieszkanie w Sobieszowie
tel. 667 268 932
Mam do wynajęcia 40 m2 na Zabobrzu ul. Różyckiego 4a 300pln. - 535
303 007
Mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe oraz kawalerkę w Karpaczu,
umeblowane wyposażone w rtv i agd
po remoncie - 696 328 445
Mam do wynajęcia mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry. 54m2 wyposażone. Ogrzewanie gazowe, nowe okna
pcv. 500 zł czynszu+100zł opłat do
wspólnoty+rachunki. Bez pośredników.
- +4915152712968
Mam do wynajęcia pokoje dla pracowników, uczniów w ścisłym centrum
Karpacza. Pokoje wyposażone są w
węzeł sanitarny z dostępem do kuchni.
Pokój 2 osobowy 600 zł-bez dodatkowych opłat. Wystawiamy faktury - 783
993 561
Mam do wynajęcia pokój jednoosobowy okolice Dworca Zachodniego w
Jeleniej Górze 300 zł + liczniki - 692
061 312
Miejsca noclegowe w domu wolnostojącym, łazienka, kuchnia, wi-fi, rtv,
miejsce na samochód. - 698 673 047
Mieszkanie 54m centrum 3pokoje
- Mam do wynajęcia mieszkanie 3
pokojowe z nową wykonaną kuchnią, zmywarką, łazienkę z wanną
usytuowane mieszkanie na placu
ratuszowym ze spokojnymi sąsiadami.
- cherryhouse12345@o2.pl
Piękne 2 pokojowe mieszkanie w
Karpaczu! Po generalnym remoncie!
Wyposażone w meble sprzety rtv i agd.
Wanna z hydromasażami. Mieszkanie
full opcja. Dobra cena - 696 328 445
Pokój do wynajęcia osobie pracującej w mieszkaniu 3 pokojowym tel.
531 168 815
Wynajmę przytulne mieszkanie
2-pokojowe na Zabobrzu. 40m2,4 piętro, umeblowane, tanie w utrzymaniu.
Cena: 800 zł/miesięcznie + rachunki +
kaucja. - 884 168 320

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię 2 pokoje Zabobrze I
50,92m2 na mniejsze 2 pokoje do
32-35m2. Najchętniej ulice: Bacewicz,
Kolberga, Elsnera tel. 607 967 510
Zamienię mieszkanie własnościowe
3-pokojowe 53m2 Zabobrze 2 na
mieszkanie w Karpaczu - 513 218
102

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom w Janowicach Wielkichnajchętniej w bardzo dobrym stanie, nie
wymagający nakładów finansowych,
nieduży, na zagospodarowanej działce,
dla trzyosobowej rodziny. Ewentualnie
mieszkanie. - 608 132 644

DOMY
SPRZEDAM
180000 - Duża murowana stodoła, ok
800 m.kw. Solidna, w dobrym stanie,
ciekawa architektura. Piękne miejsce,
Siedlęcin. Lic 9549 - 501 736 644

73000 - Lokal do adaptacji na cele
mieszkaniowe lub na warsztat. Sobieszów, ul młyńska. Dawna kuźnia,
osobne wejście , ogródek. Lic 9549
- 501 736 644
Dom w Jeleniej Górze - Do sprzedania bardzo zadbany dom z pięknym
ogrodem w willowej dzielnicy blisko
centrum miasta. Blisko szkoła, przedszkola, sklepy i park. Bezpośrednio.
- 697 108 014
Dom w Miedzyrzeczu - Dom wolnostojacy o pow.168m²z garażem oraz
budynkiem gospodarczym. możliwość
adaptacji strychu oraz piwnicy na część
mieszkalna. Pow.działki 680m².Widok
na jezioro. Bez pośredników. - 885
342 947
Elegancki dom - Oś. Czarne - Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony,
parterowy z poddaszem o pow.całk.
ok.200m2 i pow. użytk. ok.170m2 na
działce 962m2.4 pokoje, pokój kąpielowy. Markowe materiały. Cena 670tys.
zł. Lic.9549 - 602 732 135
Komfortowa willa z basenem Sobieszów. Pow. całkowita 260m2 ,5
pokoi, piętrowa, nie podpiwniczona,
na pięknej działce o pow.1960m2
z widokami. Ogrzewanie gazowe
+ kominek. Nowa cena 890tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549
- 602 732 135
Komfortowy dom - 240 m2
powierzchni całkowitej, 5 pokoi, salon,
kuchnia, jadalnia, 2 łazienki, garaż
dwustanowiskowy na działce 1111 m2
w Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Ładny dom - 174 m2 powierzchni,
6 pokoi, podpiwniczony, garaż dwustanowiskowy na zagospodarowanej
działce w centrum Jeżowa Sudeckiego
z pięknymi widokami na góry. 650 000
zł do negocjacji. N. Rychlewski lic:
954 - 667 219 752
Pensjonat w Karpaczu - Nowa
cena, 21-pokojowy obiekt do remontu
lub modernizacji, miejsca parkingowe,
lic. 9549 - 726 290 939
Połowa bliźniaka w Cieplicach
- Budynek piętrowy o pow. całk.
ok.250m2 ,6 pokoi, podpiwniczony
(wysoki parter) na działce o pow.
431m2. Ogrzewanie gazowe, okna
PCV. Atrakcyjna lokalizacja. Nowa
cena 395tys.zł. Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
Sprzedam dom piętrowy, częściowo wyremontowany plus budynek
gospodarczy na działce o pow. 13a w
Radomierzu, cena do uzgodnienia tel.
725 230 751 - 725 230 751
Sprzedam duży dom+stodoła 0,7ha
działki przy trasie Jelenia Góra -Zgorzelec Cena 149.000 - 695 898 335
Sprzedam lub zamienię pół domu
na mieszkanie do 70m2, parter, z
ogródkiem w Jeleniej Górze w zielonej
okolicy tel. 695 208 669
Stylowa willa w Karpaczu - Obok
Białego Jaru. Po gruntownej modernizacji. Dwa niezależne mieszkania.
Ogółem 300m2 8 pokoi na działce
858m2. Wszystkie media, Ogrzewanie
gazowe. Do sprzedaży lub wynajmu.
Rychlewski Nieruchomości. - 602
732 135
Willa w Cieplicach - Piętrowa,
częściowo podpiwniczona, 4 pokoje
pow. całk.220m2 , działka 856m2.
Ogrzewanie gazowe. Budynek w
dobrym stanie technicznym. Cena
590tys.zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549 - 602 732 135

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję do wieloletniej /lub
umowa dożywotnia/ dzierżawy
pensjonat, ośrodek wypoczynkowy,
może być do remontu, odnowienia
w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i
okolicy, 607 764 556, Jerzy - 607
764 556
Wynajmiemy pilnie dom - Zdecydowani klienci, wolnostojący,
bliźniak lub szeregówka w Jeleniej
Górze, bliskiej okolicy. Bardzo pilne.
Nieruchomości Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Komfortowa willa z basenem Sobieszów. Pow. całkowita 260m2 ,5
pokoi, piętrowa, nie podpiwniczona,
na pięknej działce o pow.1960m2 z
widokami. Ogrzewanie gazowe +
kominek. 3,0tys.zł./mies. + media.
Rychlewski Nieruchomości. - 602
732 135
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www.ergonomika.com.pl, biuro@ergonomika.com.pl

Willa w Cieplicach - Piętrowa
umeblowana i wyposażona,częściowo podpiwniczona 4 pokoje
pow. całk.220m2 , działka 856m2.
Ogrzewanie gazowe. Czynsz najmu
2,0tys.zł + liczniki. Kaucja dwumiesięczna. Rychlewski Nieruchomości.
- 602 732 135

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię tanią działkę w Szklarskiej
Porębie tel. 886 715 016

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Cieplice 35000 - Działka budowlana, na szeregówkę. Oś Panorama. 158 m.kw. Lic 9549. Możliwy
zakup kilku sąsiadujących. Polecam.
Rychlewski Nieruchomości. - 501
736 644
Cieplice, działka 60 tyś - Uzbrojona, na szeregówkę, oś Panorama,
asfalt, spokojne osiedle , doskonałe
warunki. - 501 736 644
Działka budowlana Łysa Góra Sprzedam 8300 m kw. pod zabudowę
usługową przy parkingach na Łysej
Górze w Dziwiszowie. Możliwość
dokupienia lub dzierżawy sąsiednich działek ( 1 ha i 1,7 ha) - 603
954 845
Działka w J.Górze Dziwiszów Budowlana w J.Górze-Dziwiszów,
osiedle leśne zacisze o pow. 1001m².
Wszystkie media, do centrum 5min.
samochodem. Piękne widoki mnóstwo zieleni, cisza.Bez pośredników.
- 885 342 947
Działki budowlane w Dziwiszowie Malowniczo położone działki budowlane w Dziwiszowie Powierzchnia
1250m2 Media - prąd i woda Dostęp
do działki bezpośrednio z drogi asfaltowej - 516 082 114
Działki na szeregówki Cieplice - Od
185 m.kw. Panorama. Uzbrojone.
MPZP. Od 35 tyś. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Na atrakcyjnych warunkach sprzedam działkę o powierzchni 2000 m2
zlokalizowaną w Parku Norweskim w
Cieplicach nieopodal nowo powstających term. Możliwość wybudowania
hotelu, restauracji bądź domu. - 697
397 297/75 75 22 980
Okazja Szczecin/Warzymice sprzedam działkę 1,5Ha przylegająca do
drogi gminnej z wydanymi warunkami
przył. med. Atrakcyjne położenie.
Cena 600000zł. Oferta ważna do
1.12.2013 - 517 547 999
Okazja. Tanio sprzedam grunt rolny
1,6 ha w Jel. G. koło osiedla Leśne
Zacisze w Dziwiszowie z możliwością
przekształcenia na działki budowlane
tel. 601 741 471
Sprzedam działkę 910m2. Na
działce nowy garaż 34m2, z możliwością rozbudowy na dom mieszkalny,
Staniszów Dolny tel. 75 75 583 76
Sprzedam działkę w m. Świerzawa
o łącznej pow.4200m2 przy głównej
trasie Jelenia Góra-Legnica wraz z
domem poniemieckim. Więcej informacji pod numerem tel. 607896264.
Cena 290 tysięcy.
Tanio sprzedam grunt rolny 1,6 ha
w Jel. G. koło osiedla Leśne Zacisze
w Dziwiszowie z możliwością przekształcenia na działki budowlane tel.
601 741 471

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Dla inwestora - Jelenia Góra, centrum Cieplic działka o pow. 1455 m
kw. z koncepcją zabudowy wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym na
18 mieszkań, doskonała lokalizacja.
lic. 9549 - 726 290 939

DZIAŁKI/GRUNTY
ZAMIENIĘ
Zamienię działkę 3800 m2 ul.
Orkana Jelenia Góra na mieszkanie
w Jeleniej Górze - 785 524 362

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal usługowy-mieszkaniowy Bezczynszowy lokal, łącznie ok. 2oo
m2, na własnym gruncie, ze wszystkimi
mediami, w bardzo dobrym stanie technicznym do wykorzystania pod różnoraką działalność, zbieg ul. Mickiewicza
i Wolności - 600-097-049
Niesamowicie tania inwestycja
- Lokal użytkowy w Karpaczu z możliwością przekształcenia mieszkalny o
pow. 142,7m2. Dwa niezależne wejścia. Widok na panoramę Karkonoszy.
Główna ulica do świątyni Wang. Atrakcyjna cena Lic nr 7867 - 508 240 823
Sprzedam lokal użytkowy 40m2
Zabobrze III tel. 608 386 599, 664
614 179

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Atrakcyjny lokal w Karpaczu
- Wydzierżawię prosperujący lokal
gastronomiczny, w pełni doposażony
- lokalizacja w centrum Karpacza.
Sala konsumpcyjna na 50 os. Telefon
kontaktowy - 694 491-216
Do wynajęcia lokal w centrum Karpacza, po remoncie. Atrakcyjna cena - 696
328 445
Lokal do wynajęcia 90m kw w Szklarskiej Porębie ulica Sikorskiego 10
przy trasie międzynarodowej, jadąc
z przejścia granicznego z Jakuszyc.
Miejsce na reklamę na budynku. - 608
183 675
Lokal usługowo-mieszkaniowy - Wolnostojący obiekt, z osobnym wejściem
do części usługowej i mieszkaniowej,
z własnym parkingiem, wszystkimi
mediami, tablicami reklamowymi,
możliwe pełne wyposażenie w sprzęt i
urządzenia biurowe - 600-097-049
Lokal użytkowy - centrum - Lokal
84m2 w przyziemiu - Pl.K. Wyszyńskiego, duża sala z oknami, gabinet,
zaplecze. Wszystkie media. Ogrzewanie gazowe. Doskonała lokalizacja,
tylko 25zł./m2. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
Lokal w centrum - Na atrakcyjnych
warunkach wynajmę wykończony lokal
na parterze o powierzchni 110 m2 zlokalizowanym w ścisłym centrum Jeleniej
Góry przy ulicy Szkolnej. Możliwość
otwarcia sklepu bądź restauracji. - 697
397 297/75 75 22 980
Lokal w centrum Jeleniej Góry - Na
atrakcyjnych warunkach wynajmę
wykończony lokal na kondygnacji -1
o powierzchni 277m2 zlokalizowany
w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy
ulicy Szkolnej. Miejsce idealne pod
magazyn. - 697 397 297
Lokal w Cieplicach - Mam do wynajęcia lokal. Idealny na gabinet lekarski,
salon kosmetyczny itp. Interesuje mnie
długa umowa. Co najmniej 12 miesięcy.
Cena 1500pln. miesięcznie. - 509
703 086
Na atrakcyjnych warunkach wynajmę
wykończony lokal na kondygnacji -1 o
powierzchni 300m2 zlokalizowany w
ścisłym centrum Jeleniej Góry przy ulicy
Szkolnej. Możliwość otwarcia sklepu
bądź restauracji. - 697 397 297/75
75 22 980
Nowy lokal w centrum Jel. Góry - Komfortowy nowy lokal usługowy, II-piętro,
winda, miejsce w garażu podziemny Pl.
K. Wyszyńskiego pow. 53m2, na parterze budynku dwa banki Na usługi biuro,
kancelarie, gabinety. - 531 282 170
Pensjonat-centrum Karpacza
- Mam do wydzierżawienia pensjonat
(30 pokoi) w ścisłym centrum Karpacza. Więcej informacji pod wskazanym
numerem telefonu. - 783 993 561

Samodzielny lokal z witryną JG ul.Grodzka, witryna, dwa wejścia, alarm,
rolety, dwa okna od strony Podwala.
Lokal posiada 3 pomieszczenia, idealny pod usługi, gabinet, biuro, punkt
sprzedaży. 1400,00 miesięcznie. - 601
954 165
Stancja - pokoje do wynajęcia Cicha, przyjazna okolica. Niedaleko
Uniwersytetu Ekonomicznego. Dostęp
do internetu. Mieszkanie trzypokojowe,
kuchnia i łazienka. Więcej szczegółów
pod numerem kontaktowym. - 607
775 954
Szklarska Poręba centrum lokal do
wynajęcia 20m ul. 1 Maja. Najlepszy
punkt w mieście - 534 861 628
Wyszyńskiego 45 - Przy postoju
taxi, przyziemie kamienicy, doskonałe
na biuro lub inną działalność. OK 80
m.kw. Drugie wyjście od podwórza. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości - 756
106 106

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Atrakcyjna hala 600metrów Sprzedam halę ponad 600 metrów.
Obiekt składa się z powierzchni magazynowej , warsztatowo produkcyjnej
oraz biurowo-mieszkalnej. Wszystkie
media, po remoncie. Zabobrze. 750 000
PLN do negocjacji. - +48 602 672 684
Obiekt biurowo-produkcyjny - Na
skraju miasta od strony Wrocławia. Pow.
ogółem 583m2 na działce 3068m2. Bud.
biurowy po modernizacji. Wszystkie
media. Ogrzewanie gazowe. Atrakcyjna
cena 1,2mln.zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.95 - 602 732 135

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Garaż - wynajmę - W rejonie ulic
1-wszego Maja, Kochanowskiego,
Kraszewskiego, Uroczej, Wincentego
Pola, Złotniczej, Drzymały, Flisaków,
Powstańców Śląskich lub Dworca PKP
i okolic. - 692 598 550

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Budynek wolno stojący, piętrowy,
róg ul Mickiewicza i Wolności, własne
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe, idealny na działalność biurowo
usługową, możliwe pełne wyposażenie
oraz miejsce na reklamę - 600-097049
Do wynajęcia garaż w Jeleniej Górze
przy ul. Jana Kiepury 45 B, cena 160 zł/
mc tel kontaktowy: kom. 503505036 lub
stacjonarny 756413785
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reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

