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Wysokie opłaty za postój pod lecznicą są problemem także dla pomysłodawcy

JELENIA GÓRA

Ceny śmieci
będą wyższe?

Składowisko odpadów komunalnych w Kostrzycy podniosło
ceny za odbiór śmieci. Będą podwyżki dla mieszkańców miasta?

Strona 4
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Udany start
saneczkarzy

- To zwyczajne zdzierstwo – tak
komentują pacjenci i odwiedzający wysokość wprowadzonych opłat za parkowanie aut
pod jeleniogórskim szpitalem.
- Jeśli ktoś musi przyjeżdżać
tu częściej i na kilka godzin,
na przykład na badania czy
zabiegi, to pójdzie z torbami.
O co tu chodzi? –słychać głosy. Były awantury, wzywano
policję…
– Nie chcą mnie wypuścić z parkingu
przy szpitalu, bo nie zamierzam płacić za
postój, wezwałam policję – zadzwoniła
do nas w połowie stycznia pani Beata
z Jeleniej Góry. Kobieta jest osobą niepełnosprawną i przyjeżdża codziennie
na zabiegi do Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego w Jeleniej Górze. - Nie stać
mnie na opłatę parkingową, a nie
mogę postawić samochodu dalej i dojść
500 metrów. Konstytucja zapewnia mi
bezpłatną służbę zdrowia - argumentowała.
Skończyło się na tym, że w końcu
po godzinie „nerwówki” wjechała z
parkingu nie płacąc. Unieruchomione
przy szlabanie w czasie przepychanki
jej auto uniemożliwiało wyjazd innym.
Zrobił się korek. – Szaleństwo z tym
parkingiem – narzekali kierowcy. – Nie
dość, że opłaty są absurdalnie wysokie,
że brakuje podstawowych informacji,
to jeszcze awantury i czekanie – narzekali.

mogły korzystać z przyszpitalnego
parkingu płacąc symboliczną opłatę w
wysokości jednego złotego za cały czas
postoju – dodał Stanisław Schubert.
Dyrekcja szpitala rozszerzyła tę decyzję o osoby dializowane i honorowych
dawców krwi (za których złotówkę
będzie płacić Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, więc
dawcy krwi za postój nie będą płacić
ani grosza). Z pewnością o takie ulgi
ubiegać się będą także inni.
Red/Mea

NASZ KOMENTARZ
Czy warto było?

Wydaje się, że dyrekcja jeleniogórskiej lecznicy ma już w tej sprawie ścianę za plecami
i raczej prędzej, niż później obniży (a może nawet zniesie?) opłatę parkingową. Bo
na tej – mimo wyśrubowanej stawki – raczej zarobić się nie da. Jedni od lutego będą
parkować za grosze, a inni szukać darmowych miejsc w okolicy. Nie dało się tego
przewidzieć?

Bożena Bryl-Chrząszcz

JELENIA GÓRA Rozpoczęła się przebudowa terenu przy Sobieskiego JELENIA GÓRA

Nowy dworzec PKS i galeria
PKS „Tour” rozpoczął budowę nowej bazy autobusowej
przy ul. Sobieskiego Mają
tam powstać miejsca postojowe dla stu autobusów,
warsztat y, myjnia, mały
hotel i stacja paliw.

Podczas Pucharu Świata na
Łotwie saneczkarze Artur Gędzius i Jakub Kowalewski spośród
Polaków wypadli najlepiej.
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– Musiałem zapłacić ponad 40 zł
za postój na parkingu szpitalnym,
gdy czuwałem przy chorej córeczce w
nocy. Myślałem, że postój kosztuje 1,50
zł za godzinę. Dopiero przy maszynie
opłat, która znajduje się przy wyjściu ze
szpitala wisiał regulamin napisany drobnymi literkami, gdzie przeczytałem, że
pierwsza godzina postoju kosztuje 1,50
zł, a już każda następna 2 zł - opowiadał
nam kolejny Czytelnik. Po naszej interwencji, tablice się pojawiły. Ale problemu
nie rozwiązały.
Drogi szpitalny parking spowodował
i to, że pobliskie ulice są „zapchane”
samochodami. Ci, którzy przyjeżdżają
do lecznicy na dłużej, zostawiają auta
w okolicy, żeby nie płacić krociowych
sum za parking szpitalny. Okoliczni
mieszkańcy mają tego dość. – I bez tego
nie ma często gdzie zaparkować, a teraz
to już dramat - argumentowali.
Sypią się więc skargi, są interwencje.
- Od początku stycznia do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zgłosiło się kilkadziesiąt
osób ze skargą na wysokość opłat
przyszpitalnego parkingu. Niezwłocznie
podjęliśmy interwencję w tej sprawie
– poinformował Stanisław Schubert
, prezes KSON i Społeczny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych. – Nasze
argumenty o konieczności obniżenia
opłat przekonały dyrektora szpitala,
który podjął decyzję, że od lutego osoby
niepełnosprawne, posiadające ważną
europejską kartę parkingową, będą

Ta inwestycja jest związana z
realizacją Galerii Handlowo–Usługowo–Rozrywkowej "Nowy Rynek",
której budowa ma się rozpocząć w
kwietniu br., a otwarcie zaplanowano na jesień 2015 roku. Wartość
inwestycji to 55 mln euro.
Powstająca baza autobusowa
przejmie wszystkie funkcje zajezdni
przy ul. Wolności, gdzie znajdują się
warsztaty i część miejsc parkingowych oraz bazy przy ul. Obrońców

Pokoju, gdzie jest, stacja paliw i
parkuje większość autobusów. Inwestycja zakłada wybudowanie
nowoczesnej zajezdni z miejscami
postojowymi dla ponad 100 autobusów, warsztatami, myjnią, stacją
paliw oraz niewielkim budynkiem
hotelowym przeznaczonym dla
kierowców linii dalekobieżnych
przyjeżdżających do Jeleniej Góry
– mówi Piotr Lach,pełnomocnik zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej
"Tour" w Jeleniej
Górze..
Galeria Handlowo-Usługowo-Rozrywkowa "Nowy
Rynek” powstanie
na 3-hekt arowej
Fot. Inwestor

W pewnym Akwa Parku spotkali
się pewni politycy. O czym rozmawiali i co z tego wynika? O tym w
szopce satyrycznej.
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Fot. Mea

Zła krew wokół parkingu

działce w kwartale ulic: Jana Pawła
II, Obrońców Pokoju, Podwale i kanału Młynówka czyli na terenie części obecnego dworca autobusowego
oraz na terenie sklepu Komfort.
Projekt CH "Nowy Rynek" to inwestycja wspólna: developera TK Development i inwestora Heitman oraz
generalnego wykonawcy Erbud,
przy współudziale PKS "Tour".
(Angela)

To były zabójstwa bestialskie
- Podczas czterokrotnego przesłuchania 29–letni Michał M. przyznał
się do zarzucanych mu czynów i przy
każdej kolejnej rozmowie podawał
więcej szczegółów zbrodni – mówił
prokurator Sebastian Ziembicki,
prowadzący sprawę podwójnego zabójstwa w Filharmonii Dolnośląskiej,
do którego doszło 8 marca zeszłego
roku. W ostatnim dniu grudnia Prokuratura Okręgowej w Jeleniej Górze,
skierowała do sądu akt oskarżenia
w tej sprawie. Michał M. usłyszał
zarzuty podwójnego zabójstwa ze
szczególnym okrucieństwem, gwałt ze
szczególnym okrucieństwem i rozbój
z użyciem noża.
Jak mówili prokuratorzy podczas
konferencji prasowej na początku
stycznia, obszerne zeznania oskarżonego niemal w całości pokrywają
się z ustaleniami śledztwa. - Podczas

postępowania udało nam się ustalić
zarówno motyw tych zbrodni, jak
i przebieg z dokładnością do kilkudziesięciu minut – mówił prokurator
Sebastian Ziembicki.
O szczegółach jednak zbyt wiele już
nie powiedział powołując się na prośbę nieujawniania szczegółów złożoną
oficjalnym pismem do prokuratury
przez matkę jednej z ofiar, 25-letniej
Victorii J., harfistki zamordowanej w
pokoju gościnnym w budynku filharmonii. - Motyw jest bardzo złożony i
nie da się o nim mówić nie wchodząc
w szczegóły, a o ich nieujawnianie
prosiła matka jednej z ofiar i musimy
to uszanować – mówił prokurator.
Z aktu oskarżenia można wnioskować jednak, że chodziło o motyw złożony co najmniej z dwóch pobudek:
seksualnej i rabunkowej.
Więcej na stronie 4

powiat

POWIAT

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W tym roku starostwo powiatowe również planuje wiele inwestycji

– Misją powiatu jeleniogórskiego jest dynamiczny
rozwój turystyki – podkreślał Jacek Włodyga, starosta
jeleniogórski na spotkaniu
noworocznym, które odbyło
się w hotelu Mercure Karpacz Resort. Poruszano też
ważne tematy bezrobocia,
remontów drogowych, inwestycji, współpracy zagranicznej oraz oświaty.
Na aktywizację lokalnego rynku
pracy w 2013 r. Powiatowy Urząd
Pracy przeznaczył ponad 13 mln
złotych. Współpracował z ponad 500
pracodawcami. Zatrudnił ponad 2
tys. bezrobotnych z terenu powiatu.
Zorganizował bezpłatne szkolenia
dla kobiet i mężczyzn w wieku 18 –
24 i powyżej 50 lat.
W kwestii drogownictwa, w ubiegłym roku wyremontowano prawie
23 km dróg powiatowych za ponad
6 mln zł m.in. z Piechowic do
Szklarskiej Poręby, w Michałowicach, Radomierzu, z Wojanowa do
Komarna, w Szklarskiej Porębie, z
Czernicy do Janówka, z Rybnicy do
Starej Kamienicy.
W Karkonoskim Parku Narodowym wyremontowano 60 km
szlaków. Przeprowadzono kompleksowy remont tras na Śnieżkę.
Powstało Centrum Informacyjne

Fot. Archiwum Starostwa

To był dobry rok dla regionu

KPN w Karpaczu oraz Ogród Zielarski. Przeprowadzono też renowację
Domku Myśliwskiego.
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej wydał ponad 600 pozwoleń na budowę.
Wydział Komunikacji zarejestrował
ponad 4 tys. pojazdów. Wydał ponad
18 tys. krajowych i międzynarodowych praw jazdy.
W oświacie realizowano nowe
zadania. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
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Wspólnie dla rozwoju regionu
- To już czternasty rok promocji
starostwa powiatowego wraz z częścią gmin – mówiła Elżbieta Bojczuk
z Wydziału Promocji, Turystyki i
Sportu Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze. Aneks do „Porozumienia w sprawie wzajemnej
współpracy w zakresie wspólnej
promocji turystycznej na rok 2014”
podpisano w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej
„Przedwiośnie”.
Aneks podpisali: prezydent Jeleniej
Góry, burmistrzowie: Karpacza,
Szklarskiej Poręby, Kowar i Piechowic, wójtowie: Janowic Wielkich,
Jeżowa Sudeckiego, Mysłakowic i
Podgórzyna oraz starosta jeleniogórski.
- Każdy z uczestników porozumienia przekazuje kwotę pieniędzy w
zależności od wielkości miasta czy

POWIAT

otworzono nowy profil ratownictwa
medycznego. Duży nacisk starostwo
położyło na promocję zagraniczną.
Uczestniczyło w targach zagranicznych oraz w krajowych. Ponadto
powiat promowany był podczas
Święta Kaszy w Mrzeżynie, Dni
Morza w Świnoujściu oraz w centrum handlowym Magnolia we
Wrocławiu. Starostwo uczestniczy
też w międzynarodowym projekcie
GreKo. Ponadto przeprowadzono
Jeleniogórskie Targi TOURTEC w ra-

gminy. W tym roku będzie to łączna
kwota 107 tys. zł, którą przekażemy
na promocję. Przedstawiciele powiatu, miast lub gmin będą w styczniu na
targach turystycznych w Dreźnie, w
lutym w Pradze, a w marcu na ITB
Berlin. Skupiamy się też na promocji
marki Karkonosze. Zwieńczeniem
są Targi Turystyczne Tour Tec organizowane na jeleniogórskim Rynku
– powiedziała Elżbieta Bojczuk.
W ramach porozumienia w ubiegłym roku została wydana ulotka z
atrakcjami turystycznymi regionu
oraz kalendarz imprez. – Teraz też
planujemy zrobić wspólne wydawnictwo. Ponadto współpracujemy z
różnymi organizacjami turystycznymi np. z Partnerstwem Ducha
Gór oraz Doliną Pałaców i Ogrodów
– dodała.
(Mea)

mach projektu "Karkonosze i Łużyce
Górne - aktywnie przez cztery pory
roku" ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Inwestujemy w waszą przyszłość. Po
raz pierwszy promowana była także
Marka Karkonosze - przedsięwzięcie
marketingowe promujące region.
Tradycyjnie rozdano nagrody starosty jeleniogórskiego Liczyrzepy
za najważniejsze osiągnięcia w
turystyce powiatu.
W obecnym roku starostwo powiatowe także planuje realizację
wielu inwestycji. Najważniejsze z
nich to remonty dróg: z Czernicy
do Janówka - 7,65 km, z Rybnicy
do Starej Kamienicy 4,55 km, z
Wojanowa do Trzcińska - 2,971 km,
z Karpacza do Ściegien – 1,3 km
oraz budowa drogi z chodnikiem
w Łomnicy - 3,26 km. W kolejnych
latach planowane są remonty mostów w Barcinku, Starej Kamienicy,
Szklarskiej Porębie, Siedlęcinie i
Janowicach Wielkich. Remontów
wymagają też drogi w Miłkowie,
Siedlęcinie, z Sosnówki do Karpacza, z Kopańca do Antoniowa,
w Miedziance, z Marczyc przez
Staniszów do Cieplic, z Kromnowa
do Barcinka i z Radomierza przez
Janowice Wielkie do Karpnik. Do
2015 r. mają być wyremontowane
już wszystkie szlaki w Karkonoskim
Parku Narodowym.
Agata Galas- Dudek

POWIAT

Konwent powiatów w Karpaczu
Fot. Archiwum Starostwa

27 stycznia 2014 r.

Starostowie z całego województwa dolnośląskiego, samorządowcy i eksperci przyjechali do hotelu
Sandra w Karpaczu na uroczyste
posiedzenie dwudniowego ((16 –
17.01) Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Podczas
spotkania zorganizowanego w
tym roku z okazji 15–lecia odrodzonego samorządu powiatowego
były odczyt y, podsumowania,
przemówienia i podziękowania.
Pierwszego dnia Marek Tramś,
starosta polkowicki i prezes zarządu Związku Powiatów Polskich wygłosili odczyt „Powiaty Polskie w
roku XV-lecia”. Wystąpili również
Andrzej Wąsik, przewodniczący
konwentu pier wszej kadencji,
Jerzy Więcławski, przewodniczą-

cy drugiej kadencji oraz Cezary
Przybylski, przewodniczący III i
IV kadencji. Nie zabrakło wystąpienia starosty jeleniogórskiego,
który podsumował działalność
powiatu jeleniogórskiego.
W Konwencie, poza przedstawicielami 26 powiatów, udział wzięli: marszałek Rafał Jurkowlaniec,
wicemarszałek Jerzy Łużniak,
przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy
Pokój, członek zarządu województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj,
Ewa Mańkowska, wicewojewoda
dolnośląski, prezydent Jeleniej
Góry Marcin Zawiła oraz przedstawiciele miast: Legnicy oraz
Wrocławia.
(AA)

Dzięki tym pieniądzom powstała rozpoznawalna marka Karkonosze

Promocja z unijną pomocą
Prawie 700 tys. zł pozyskało z Unii Europejskiej Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze na dwuletnią promocję regionu,
w ramach projektu „Karkonosze i Łużyce Górne – aktywnie
przez cztery pory roku”. Dzięki niemu region jeleniogórski
jest rozpoznawalny w kraju i za granicą. Projekt był realizowany w 2012 i 2013 r. wspólnie ze Związkiem Gmin z Bautzen.
- Pierwszym z działań był druk 30
tys. egzemplarzy przewodnika po
Karkonoszach, którym promowaliśmy
turystykę aktywną (pieszą, konną,
górską, itp.). Ponadto były różne gadżety, m.in.: kurtki polarowe, czapki,
koszulki, kije do nording walking,
peleryny przeciwdeszczowe, czy też
bidony z logiem projektu – mówi
Wiesław Dzierzba, dyrektor Wydziału
Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przez dwa lata organizowane były
też Targi Turystyczne w Jeleniej Górze.
Z Unii Europejskiej Starostwo Powiatowe pozyskało na ten projekt ponad
167 tys. euro, z czego ponad 153 tys.
euro trafiło do powiatu jeleniogórskiego, a ok. 14 tys. euro do partnera
z Bautzen.
– Dzięki tym funduszom mogliśmy
rozpocząć budowę rozpoznawalnej
marki Karkonosze, która obecnie jest
rejestrowana w urzędzie patentowym.

Fot. Archiwum Starostwa
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Stworzona też została strona internetowa www.wizitkarkonosze.com oraz
profil na Facebooku, poprzez który
przeprowadziliśmy konkursy związane
z Karkonoszami np. fotograficzny. Or-

ganizowaliśmy też seminaria poświęcone projektowi i turystyce aktywnej
w naszych górach – opowiada Wiesław
Dzierzba.
Agata Galas – Dudek

Związek i starostwo planują poszerzać współpracę

Rozmawiali o dużych imprezach
– Puchar Świata w Narciarstwie Biegowym przyciąga wielu turystów, dzięki czemu Szklarska Poręba staje się rozpoznawalną
marką – podkreślał Grzegorz Sokoliński podczas seminarium
„Wpływ imprez sportowych na rozwój regionu”. Spotkanie odbyło
się w ramach międzynarodowego projektu „GreKo” w Mysłakowicach, a zorganizowało je Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.
W spotkaniu wzięli udział partnerzy powiatu jeleniogórskiego z
Holandii, Niemiec i Czech. Przygotowania Pucharu Świata w Narciarstwie
Biegowym oraz wpływ tak dużej
imprezy na rozwój miasta i regionu

omówił burmistrz Szklarskiej Poręby
Grzegorz Sokoliński, organizator
Pucharu Świata FIS w 2012 i 2014 r.
W spotkaniu uczestniczył również
sekretarz generalny Saksońskiego
Związku Narciarskiego Ronny Kaiser.

Związek wraz ze starostwem planują
poszerzać współpracę. – Będziemy
współpracować z klubami narciarskimi i szkołami sportowymi z Karpacza
i Szklarskiej Poręby. Chcemy też organizować zawody dla dzieci i młodzieży.
Pragniemy pozyskać środki unijne na
tę współpracę – dodał.
Spotkanie było elementem projektu
międzynarodowego GreKo, który
zakłada wymianę doświadczeń w
różnych dziedzinach.
(Mea)

Godziny otwarcia:
pn. – sob. 07:00 – 22:00
niedz. 07:00 – 21:00

Adres:
ul. Jana Pawła II 24
58-506 Jelenia Góra
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Producent oświetlenia buduje nowy zakład

Przybędzie 50 miejsc pracy

Roboty ruszą w marcu i zakończą się w maju 2015 roku. Prace w
nowym zakładzie znajdzie około
50 osób.
AVC Lighting z siedzibą w Jeleniej
Górze na jeleniogórskim r ynku jest od
czterech lat. Obecnie
zatrudnia ośmiu pracowników i posiłkuje
się firmami zewnętrznymi, ale niebawem
ma się to zmienić. Po
podpisaniu w sierpniu
2013 roku kontraktu z firmą Toshiby,
przedsiębiorca podjął
decyzje o budowie nowoczesnego centrum.
- Jelenia Góra jest
rewelacyjnie położona
jeśli chodzi o komunikację – mówi Krzysztof
Olszewski, dyrektor
AVC Lighting. – Stąd

mamy bliżej do stolicy Europy niż
do Warszawy i w dobie internetu,
W Jeleniej Górze oświetlenie firmy
telefonów komórkowych, coraz
AVC Lighting można zobaczyć m.in.
lepszych dróg, nie ma znaczenia
lokalizacja, a grunty w Jeleniej
na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego
Górze są zdecydowanie tańsze, niż
z ul. Sudecką, na Osiedlu Kopernika,
w Warszawie czy we Wrocławiu –
na przejściu naprzeciwko wejścia
dodaje Krzysztof Olszewski.
Od sierpnia 2013 roku firma jest
do starego cmentarza oraz wnętrz
jedynym dystrybutorem produkm.in. w Sanatorium MSW w Jeleniej
tów i systemów firmy Toshiba w
Górze, Apteki Arnika, Jelenia Plast
Polsce, która ma ponad 130-letnie
doświadczenie nie tylko w braniPMKonmet.
ży oświetleniowej, ale również
elektronicznej. Przez trzy lata
firma AVC Lighting wynajmowała oprawy oświetleniowe na bazie
pomieszczenia w budynku po byłej ledów.
(Angela)
Celwiskozie, gdzie produkowała
Fot. Angela

Firma AVC Lighting, która
produkuje oprawy oświetleniowe lamp ledowych,
ma już wszystkie projekty,
uzgodnienia techniczne
i pozwolenia na budowę
nowoczesnego centr um
logistycznego i produkcyjnego, które powstanie przy
ul. Spółdzielczej Jeleniej
Górze.
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Składowisko odpadów w Kostrzycy podrożało

W najbliższych dniach konsorcjum KON–SIM, które wygrało
przetarg na odbiór odpadów w
Jeleniej Górze do 2015 roku,
rozpocznie negocjacje z Miastem na temat zwiększenia
ceny podanej w przetargu.
Składowisko Kostrzyca podniosło bowiem ceny za odbiór
śmieci o około 11 procent.
- Bez negocjacji tego kontraktu, nie
będziemy funkcjonować, bo koszty stanowczo przewyższą nasze zyski – mówi
Włodzimierz Stasiak, prezes MPGK. Czy
dla mieszkańców oznacza to podwyżki,
dopiero co obniżonych opłat za śmieci?
Konsorcjum złożone z lokalnych
firm: Simeko i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
było jedynym podmiotem, który zgłosił
się do drugiego przetargu na odbiór
odpadów komunalnych w Jeleniej
Górze. Za tą usługę przez 18 miesięcy
zaproponowało 18 mln 877 tys. zł.
- W umowie z Miastem jest jednak
zapis, że możemy negocjować tę
kwotę w momencie, kiedy składowisko odpadów podniesie ceny o ponad
pięć procent, a od 1 stycznia 2014
roku Kostrzyca podwyższyła ceny o
około 11 procent – mówi Włodzimierz
Stasiak. – Kiedy w lipcu 2013 roku
pytaliśmy w Kostrzycy i Lubawce, jak
będą się kształtowały ceny od nowego
roku, nikt nam nie odpowiedział. Teraz

Fot. Angela

Cena śmieci (znowu) w górę?

natomiast podwyższono stawki za te
odpady, których oddajemy najwięcej
– dodaje prezes.
Taka podwyżka dotyczy m.in. odpadów zmieszanych, których konsorcjum
oddaje ponad 2 tysiące ton. Dotychczas
tona kosztowała 212,16 zł, a od stycznia
konsorcjum płaci już 235 zł netto.
Podobna sytuacja jest z odpadami wielkogabarytowymi, których w okresie
zbiórek (kwiecień, październik) na
składowisko wywożone jest około 60
ton. Za nie cena wzrosła z 212 zł do 230
zł. Do 350 zł (z 212 zł) podniesiono ceny
śmieci biodegradowalnych z folią.

- Podczas przystępowania do przetargu nie byliśmy wstanie wyszacować
realnych kosztów odbioru odpadów,
bo część odpadów oddawaliśmy do
Lubawki, kiedy Kostrzyca nie miała
jeszcze statusu RIPOK-u wymaganego
prawem – tłumaczy Włodzimierz Stasiak. – Nie mogliśmy też przewidzieć, że
od nowego roku zniesione zostaną ulgi
i rabaty za ilość oddawanych odpadów.
O ile będziemy chcieli zwiększyć kwotę
podaną w przetargu? Tego jeszcze nie
wiemy. Obecnie przeliczamy, jakie
będą nasze faktyczne koszty wywozu
odpadów. Niebawem umówimy się

na rozmowy z Miastem. Negocjacje
musimy zakończyć jeszcze w styczniu,
przed wystawieniem faktury – dodaje
Włodzimierz Stasiak.
Takiego scenariusza bał się prezydent
Marcin Zawiła, który w grudniu 2013
roku apelował do radnych o wstrzymanie się z obniżkami opłat za śmieci dla
mieszkańców od początku bieżącego
roku. Czy po negocjacjach konsorcjum
z Miastem ceny dla mieszkańców ponownie wzrosną, a jeśli tak, to o ile? Na
odpowiedzi na te pytania trzeba będzie
poczekać do zakończenia negocjacji.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Remont deptaka pilnie potrzebny
Od wielu lat walczymy o remont
dwóch przejść dla pieszych pomiędzy
Szkołą Podstawową nr 8 w Jeleniej
Górze a budynkami przy Szymanowskiego oraz pomiędzy tą szkołą
a przedszkolem. Przez dziurawą i
nierówną nawierzchnię wiele osób
już tam upadło i się potłukło – mówi
Elżbieta Wojtyna, społeczny przedstawiciel rady nieruchomości Paderewskiego 12,14,16 i 18. Zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów Jerzy Bigus zapewnia, że w
tym roku jedno z tych przejść zostanie
gruntownie wyremontowane.
Jak mówią mieszkańcy, zapadliska,
dziury i nierówności zajmują większą
powierzchnię deptaków, niż bezpieczna część tych przejść.
- Moja sąsiadka niedawno upadła
na tym przejściu i teraz musi przechodzić rehabilitację – mówi Elżbieta
Wojtyna. – Ja sama tam już upadłam,
nieraz o te dziury potknęła się moja
wnuczka. Ale problem jest tam o wiele
poważniejszy. Chodzą tamtędy dzieci
do szkoły, ludzie starsi do przychodni
zdrowia i mieszkańcy niemałego
osiedla. Ludzie przychodzą do mnie
ze skargą i proszą, by coś z tym zrobić.
Sprawa została zgłoszona do Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
która wysłała pisma z interwencja do
Ratusza, ale jak się później okazało,
nie dotarło ono nawet do zarządu
dróg i mostów. W ostatnich dniach
zgłosiłam się do radnej Danuty Wójcik,
która skierowała mnie do zarządu
dróg i mostów. Rozmawiałam z
jednym z inspektorów, który obiecał,

Oskarżony o podwójne morderstwo przyznał się
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Przeżyli z sobą aż tyle lat!

Zabójstwa z okrucieństwem

Fot. Mea

Najważniejsza jest cierpliwość –
mówili małżonkowie obchodzący
złote gody, którzy 20.01. odebrali
medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” od Prezydenta Jeleniej Góry
Marcina Zawiły, z upoważnienia
Prezydenta RP.Medale przyznano
trzem parom jeleniogórzan, które
przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat w
związku małżeńskim. Jedna z nich
ma za sobą już 60 lat małżeńskiego
stażu.
- Trzeba mieć dużo cierpliwości i
starać się zrozumieć tę drugą osobę.
Mamy troje dzieci, dwoje wnucząt i
jesteśmy bardzo szczęśliwi – podkreślała Maria Popielczyk, żona
Henryka Popielczyka z Cieplic. Para
obchodziła diamentowe gody.
Kolejna para jest 55 lat po ślubie
(szmaragdowe gody). – Poznaliśmy

się w sanatorium w Zakopanem.
Byliśmy wtedy jeszcze studentami.
Później spotkaliśmy się w Łodzi i w
1958 r. pobraliśmy się. W Jeleniej Górze razem pracowaliśmy w fabryce
maszyn papierniczych – wspominała Teresa Michalewska. - Mamy dwie
córki oraz dwóch wnuków - dodał
Janusz Michalewski.
Równo 50 lat minęło państwu
Łoś, którzy obchodzili złote gody. Uczyliśmy się siebie. Potrzebne były
kompromisy i zrozumienie. Jak jest
miłość, to jest się w stanie pokonać
wszystkie przeciwności losu. Mamy
dwoje dzieci, troje wnuków i jesteśmy szczęśliwą rodziną – opowiadała Elżbieta Łoś. - Było raz gorzej,
raz lepiej ale przetrwaliśmy razem
te 50 lat - dodał Zenon Łoś.
(Mea)

Dokończenie ze strony 1
Prokurator Sebastian Ziembicki
podał przybliżone godziny, w
których mogło dojść do zbrodni.
Jak wynika m.in. z nagrania
monitoringu sprawca wyszedł
7. marca z pracy po godz. 21.00,
do Filharmonii wszedł ponownie
około godz. 23.30.
Pierwszego zabójstwa dokonał
8. marca pomiędzy godz. 1.08 a
1.30, a 59-letniego ochroniarza
Pawła K. zabił pomiędzy 1.51 a
2.30. W chwili zbrodni najprawdopodobniej był pijany.
- Podejrzany został zatrzymany
kilkanaście godzin później. Podczas przesłuchania twierdził, że
w czasie zbrodni był po spożyciu
alkoholu – mówiła prokurator
Violetta Niziołek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze. – Nie możemy odpowiedzieć na pytanie czy był pod
wpływem narkotyków – dodała.
Zdaniem prokuratora prowadzącego śledztwo, podczas każdego kolejnego z czterech przesłuchań Michał M. był spokojny i bez
emocji podawał kolejne szczegóły
zbrodni. Powiedział też, że żałuje
tego co się stało. Biegli psychiatrzy
nie stwierdzili u niego żadnych
zaburzeń i przyznali, że w chwili
zbrodni był on w pełni poczytalny
i zdolny do ocenienia własnych
czynów. Żadnych zaburzeń nie
stwierdził również biegły psycho-

Fot. Angela
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log. Przyznał on natomiast, że
poziom inteligencji Michała M. jest
wyższy niż średni dla jego grupy
wiekowej.
Z uwagi na dobro osób pokrzywdzonych i ich rodzin, prokurator
składając akt oskarżenia do sądu
wniósł również o wyłączenie jawności rozprawy głównej w całości,
co zdarza się niezwykle rzadko. Prokurator Violetta Niziołek
przyznała jednak, że tak okrutne
zbrodnie, jak ta, zdarzają się raz
na wiele lat. Sprawę podwójnego
zabójstwa w filharmonii porównała do podwójnego zabójstwa
kobiet w Kowarach z czerwca i
lipca 2007 roku.

I rzeczywiście trudno nie dopatrzeć się podobieństwa między Michałem M., a Adamem Z. zwanym
„kowarskim wampirem”, który
podczas wizji lokalnej również ze
spokojem opowiadał, jak napadał,
dusił, gwałcił, a następnie wrzucał
ciała swoich dwóch ofiar do studzienki kanalizacyjnej w kowarskim lesie. Każdą z ofiar też okradł.
Adam Z. był jednak wcześniej karany. Za zabójstwa sąd skazał go na
dożywocie. To grozi też Michałowi
M., który karany wcześniej nie był,
przez co zgodnie z prawem sąd
może mu wymierzyć niższy wyrok,
ale nie mniejszy niż 12 lat.
Angelika Grzywacz-Dudek

że pojedzie na miejsce i sprawdzi jak
wygląda ten chodnik, ale boję się, że
zapadnie decyzja o załataniu dziur, co
nie rozwiąże sprawy. Tam potrzebny
jest gruntowny remont , a nie łatanina
– dodaje jeleniogórzanka.
Wiceszef zarządu dróg i mostów
w Jeleniej Górze zapewnia, że żadnej
łataniny nie będzie, bo zadanie gruntownego remontu jednego z ciągów
pieszych przy szkole podstawowej
zostało wpisane do budżetu na ten
rok. Niebawem ma zostać ogłoszony
przetarg.
- Na ten cel mamy zapisane 70 tys. zł
w budżecie i te pieniądze wystarczą, by
gruntownie wyremontować przejście
pomiędzy szkołą a budynkami przy ul.
Paderewskiego/Szymanowskiego –
mówi Jerzy Bigus. – Drugie przejście
jest mniej używane, a poza tym nie

jest w aż tak złym stanie. Stąd decyzja
by w tym roku zająć się tym jednym
deptakiem, a jak będą pieniądze,
kolejnym - wyjaśnia wiceszef zarządu
dróg i mostów Jerzy Bigus.
(Angela)
JELENIA GÓRA

Na bosaka po śniegu
W piątek (24.01) około 4.30
nad ranem dyżurny monitoringu
zauważył na ulicy Bankowej w
Jeleniej Górze starszego człowieka
idącego boso. Przybyły na miejsce
patrol straży miejskiej zastał mężczyznę, który z trudnością poruszał
się o lasce. Po wylegitymowaniu
go okazało się, że ma 90 lat. Mężczyzna poprosił strażników o
podwiezienie do domu. Niestety
na miejscu strażnicy uzyskali informację od sąsiadów, że staruszek
od dłuższego czasu mieszka sam i
nikt się nim nie opiekuje. Wcześniej
mieszkał z synem, który się od
niego wyprowadził. W związku
z t ym, że w domu mężczyzna
zaczął uskarżać się na ból ręki, na
miejsce wezwano zespół pogotowia
ratunkowego, który zabrał go do
szpitala informuje Artur Wilimek,
rzecznik prasowy Straży Miejskiej
w Jeleniej Górze.
Do podobnego zdarzenia doszło
również w ubiegły poniedziałek o
godz. 5.00 rano na ulicy 1 Maja.
Tym razem inny bosy mężczyzna
był pijany. Ponieważ był poraniony,
został przewieziony do jeleniogórskiego szpitala.
(Angela)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

ZU]HĞQLDU

JELENIA GÓRA

Fot. Angela

Odznaczenia dla naszego Ekonoma
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Kiedy oświetlą te schody?
Chodzi o latarnię na terenie Szkoły
Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze
oświetlającej schody prowadzące do
placówki. Codziennie korzysta z nich
kilkaset uczniów przechodzących od
ul. Elsnera oraz porównywalna, jeśli
nie większa, liczba mieszkańców Zabobrza.
- Ostatnio przechodziłam tamtędy
około godz. 18.00 z moją córką, która
była na dodatkowych zajęciach w szkole – mówi pani Joanna, mama jednej z
uczennic SP nr 11. – Przy tych schodach
musiałam się na chwilę zatrzymać, by
przyzwyczaił mi się wzrok do ciemności,
bo inaczej spadłybyśmy obie. Schody są
w złym stanie, nie mają poręczy, a do
tego jeszcze nie są oświetlone. Nietrudno
tam zrobić sobie krzywdę, a przecież
tym przejściem chodzą dzieci do szkoły
czy na basen. Jesienią, zimą czy wczesną
wiosną, kiedy dzień jest krótki, kompletnie nic tam nie widać. W imieniu
swoim i innych rodziców apeluję, by
ktoś jak najszybciej włączył tę lampę,
bo któregoś dnia ktoś zrobi tam sobie
krzywdę – dodaje jeleniogórzanka.

Do apelu przyłączają się również
inni mieszkańcy Zabobrza, którzy codziennie przechodzą tym przejściem na
targowisko, do okolicznych sklepów, do
pracy, szpitala, kościoła czy ODK.
Eugeniusz Sroka, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 11 przyznaje, że jest to
ogromny i kosztowny problem, którego

placówka sama po pierwsze nie może
rozwiązać, a po drugie nie ma na to
potrzebnych pieniędzy.
- W październiku 2013 roku zwróciliśmy się do energetyki by na nasz
koszt wymieniła wszystkie żarówki
w latarniach stojących na terenie
szkoły – tłumaczy dyrektor Eugeniusz
Sroka. – Wtedy okazało się, że w tej
latarni nie ma zasilania. Zaczęliśmy
to sprawdzać. Słup oświetleniowy jest
w porządku. Najprawdopodobniej
przegnił kabel doprowadzający prąd
ze szkoły do latarni. Jest to odcinek ok.
150 metrów, które trzeba przekopać i
sprawdzić. Nasi konserwatorzy sami
zrobić tego nie mogą. Muszą być przy
tym pracownicy energetyki. To będzie
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sporo kosztowało - wyjaśnia Eugeniusz
Sroka.
Dyrektor zapowiada, że zwróci się do
Miasta o pomoc finansową na to zadanie, a póki co na rozwiązanie doraźne.
- W ciągu najbliższych dwóch tygodni postaramy się zamontować lampę
zastępczą, jeśli będzie taka możliwość
zawiesimy ją na elewacji budynku –
mówi szef placówki. – Mam nadzieję, że
Miasto wspomoże nas w tym finansowo,
bo nowa lampa i montaż też mogą być
kosztowne. Zdaję sobie sprawę z tej
uciążliwości i mogę tylko póki co za nią
przeprosić mieszkańców. Postaramy się
to jak najszybciej naprawić doraźnie, a na
wiosnę kompleksowo – dodał dyrektor.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angela

wzbogacony nową ofertą, jak np.
zdobywanie uprawnień przewodnika górskiego – mówiła Joanna
Marczewska.
Indywidualne odznakę przyznano również wicedyrektor szkoły
Barbarze Cymańskiej-Garbowskiej,
która od wielu lat przygotowuje
uczniów do zawodu i ma w tym
zakresie ogromne sukcesy. To m.in.
przez nią przygotowywani uczestnicy zdobywają czołowe miejsca
na olimpiadach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Jej wkład i
zaangażowanie przy każdym konkursie podkreślają uczniowie.
- Dzięki jej wieloletniej pracy z
uczniami w zawodzie technik turystyki i technik hotelarstwa, szkoła
osiąga ogromne sukcesy, więc to
wyróżnienie jest zasłużone – podsumowała Joanna Marczewska.
(Angela)
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Postaramy się naprawić awarię – zapewnia dyrektor SP 11

Od kilku miesięcy latarnia przy schodach prowadzących do
Szkoły Podstawowej nr 11 od ul. Elsnera nie świeci – skarżą
się rodzice uczniów tej placówki oraz inni mieszkańcy korzystający z tego przejścia. – Jeśli ktoś tego nie naprawi, w
końcu dojdzie tam do tragedii – ostrzegają jeleniogórzanie.
Dyrekcja szkoły tłumaczy, że powodem jest większa awaria,
na usunięcie której nie ma pieniędzy. Czy Miasto wesprze
szkołę zanim ktoś połamie tam sobie nogi?

Odznakę „Za zasługi dla turystyki” przyznano Zespołowi Szkół
Ekonomiczno– Turystycznych w
Jeleniej Górze oraz wicedyrektor
szkoły Barbarze Cymańskiej– Garbowskiej. Odznaczenia Ministra
Turystyki i Sportu wręczył podczas
rozpoczęcia Olimpiady Wiedzy
Hotelarskiej (15.01.) prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła.
- Bardzo cieszymy się z tego
wyróżnienia – mówiła dyrektor
szkoły Joanna Marczewska. - Od
ponad 30 lat kształcimy młodzież w
zawodach turystycznych i hotelarskich. Staramy się dostosowywać
kierunki naszego kształcenia i
program nauczania do zmian
na rynku polskim i światowym.
Obecnie zastanawiamy się nad
wprowadzeniem klasy o profilu
„turystyka”, w której zawód Technik Usług Turystycznych zostałby
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Chcą pingwinów na lodowiskach
Rodzice małych dzieci, którzy
na początku stycznia br. zgłosili
się do nas z pytaniem, jak mają
uczyć swoje pociechy jeździć na
łyżwach, kiedy sami tego nie
potrafią, a nie mogą wejść na
lodowisko bez łyżew, sami znaleźli
rozwiązanie problemu. – Miejski
Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
nie ma pieniędzy na instruktora,
ale w Warszawie czy bliżej nas, bo
w Strzegomiu, kupiono pingwiny
do nauki jazdy dla najmłodszych
– piszą nasi Czytelnicy. – Czy jest
szansa, by pojawiły się one na naszych lodowiskach? – pytają.
W artykule odpowiadającym
na pytanie rodziców, dlaczego nie
mogą wejść ze swoimi najmłodszymi pociechami na lodowisko bez
łyżew, Tomasz Kluch z Miejskiego
Ośrodka Sportu tłumaczył, że
chodzi o bezpieczeństwo samych użytkowników. Wyjaśniał
również, że ośrodek sportu nie
ma pieniędzy na zatrudnienie
instruktora, który by takie zajęcia
prowadził.
- Na lodowisku w Warszawie rozwiązano ten problem kupując tzw.
pingwiny, około 12 kilogramowe
urządzenia do nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych – piszą nasi
Czytelnicy. – Mają formę chodzika i
są wyposażone w uchwyty po obu
stronach tak, aby dzieci mogły mocno i stabilnie trzymać się podczas
samodzielnej jazdy. Niedawno takie
urządzenia kupił również Strzegom,

o wiele mniejszy od stolicy Karkonoszy, więc chyba nie jest to aż takie
drogie – dodaje pani Anna z Jeleniej
Góry. Jeden taki pingwin kosztuje
ok. 1200 zł netto.
Ireneusz Taraszkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w
Jeleniej Górze przyznaje, że zna to
rozwiązanie, ale…
- W okresie ferii będzie nauka
jazdy na łyżwach dla wszystkich chętnych, również tych najmłodszych. Zastanowimy się nad
kupnem pingwinów. Być może
kupimy kilka na próbę, a jeśli się
sprawdzą, pomyślimy o kolejnych
– mówi Ireneusz Taraszkiewicz.
Jest szansa, że pingwiny pojawią
się na naszych lodowiskach jeszcze tej zimy.
(Angela)

Lokale dla biednych
Władze miasta finalizują negocjacje
z Uniwersytetem Ekonomicznym na
temat przejęcia budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Już
wiadomo, że chodzi o obecny akademik UE przy ul. Wyczółkowskiego w
Jeleniej Górze. Jest w nim 90 pokoi,
które po dostosowaniu zostaną oddane w użytkowanie jeleniogórzan z
wyrokami eksmisyjnymi.
Chodzi o obiekt sąsiadujący z obecnym budynkiem socjalnym przy
ul. Wyczółkowskiego, który ponad
rok temu został wystawiony na
sprzedaż.
- W pierwszym i drugim przetargu
budynek nie znalazł nabywcy, a Miasto wykazało nim zainteresowanie dopiero na etapie negocjacyjnym - mówi
Mirosława Dzika, wiceprezydent
Jeleniej Góry. – Jest w nim 90 pokoi,
do których trafią ludzie z wyroków
eksmisyjnych. W związku z tym, że
będzie to zadbany budynek będziemy
starali się dobierać lokatorów tak, by
od początku nie było tam dewastacji
– dodała wiceprezydent.
Do mieszkań, z których wykwaterowani zostaną dłużnicy, trafią natomiast
ludzie oczekujący w kolejce na mieszkania komunalne.
- Te mieszkania albo pójdą do remontu, albo na sprzedaż w przetargu nieograniczonym w przypadku ostatniego
mieszkania we wspólnocie danego
budynku – wyjaśnia wiceprezydent.
Pierwsi lokatorzy będą mogli się
wprowadzić do nowego budynku
socjalnego najwcześniej w drugiej
połowy bieżącego roku.
(Angela)
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Remont Karkonoskiej

Fot. AP

Korzystający z ulicy Karkonoskiej w Sobieszowie muszą liczyć
się z utrudnieniami. Rozpoczęły
się prace porządkowania terenu po budowie kanalizacji i na
tym się nie skończy. – Roboty
w Sobieszowie potrwają do połowy roku i będą prowadzone
odcinkami – mówi Marina Kaźmierkiewicz–Tabaka kierownik
Jednostki Realizującej Projekt
Kanalizowania Miasta.
Obecnie prace trwają na odcinku od budynku nr 2 do 7. Niebawem będzie kładziony tu nowy
chodnik oraz remontowana będzie
zatoczka autobusowa.
Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i
Energetycznego EGBUD z Bogatyni, które korzystając z dobrej
pogody, przystąpiło do porządkowania terenu po wybudowanej już
kanalizacji na tym odcinku.
- Na ulicy Karkonoskiej oraz
innych w Sobieszowie do połowy
roku będziemy dalej kładli nowe
sieci wodno – kanalizacyjne –
mówi Marina Kaźmierkiewicz-Tabaka ze spółki Wodnik. – Wykopy
przewidziane są przede wszystkim
w poboczach i chodnikach, ale
niewykluczone, że będziemy musieli zrobić przekopy poprzeczne,
dlatego prosimy mieszkańców
o cierpliwość i przepraszamy za
utrudnienia – dodaje.
(Angela)
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Biorą kanapki, termos, w aucie włączają radio i jazda!

Ludzie śniegu na… ulicach
- Rano zrobiłem dwa kursy
„szubienicą” - śmieje się Rafał
Łozowski. - „Szubienicą” nazywamy samochody, które wożą
duże kontenery z odpadami.
Później zaczął mocno padać
śnieg, więc odśnieżałem unimogiem Jagniątków. No i teraz
znowu tam jedziemy…
Śnieg sypie od kilku godzin. Pierwszy
atak zimy. W piątek, 24.01., na ulice
Jeleniej Góry wyjechało z MPGK siedem
z dziesięciu samochodów do utrzymania
dróg. Rafał Łozowski kieruje właśnie
jednym z nich.
- Ma napęd na przód i na tył - tłumaczy. - Unimog nie jest wielki, więc
idealnie nadaje się na górskie uliczki.
Nie tylko zresztą na górskie, także do
odśnieżania i sypania solą w śródmieściu, gdzie jest wąsko i nie zmieści się
liaz czy mercedes.
Odśnieżanie Jagniątkowa zajmuje
Rafałowi równo dwie godziny. Przejeżdżamy w tym czasie 37 kilometrów,
zużywając 16 litrów paliwa.
- Niektórzy myślą, że samorząd zapłaci nam za każdy przejechany kilometr, a
tak nie jest - wyjaśnia Ryszard Fendryk,
dyspozytor w MPGK. - Nasze samochody posiadają zamontowane systemy
GPS wraz z czujnikami reagującymi
na najważniejsze czynności kierowcy.
Mamy dzięki temu zapisane wszystko:
w którym miejscu miasta znajduje się
samochód i co dokładnie robi. Samorząd płaci nam jedynie za płużenie,
sypanie oraz płużenie z sypaniem. Za
dojazd nie.
W czwartek auta MPGK przejechały
około 800 km, lecz firma pieniądze
dostanie tylko za ich część - za tyle, ile zostało posypanych solą i odśnieżonych.
- Za dojazd do Jagniątkowa nie do-

staniemy nic - mówi Rafał Łozowski.
- Dopiero teraz, gdy zaczynam ulice
posypywać jest to płatne.
Trasa do Jagniątkowa należy do najtrudniejszych. Znajduje się na niej wiele
stromych podjazdów, których pokonanie nie jest łatwe nawet dla unimoga.
Uliczki są wąskie, trudne do zawracania.
Niekiedy trzeba wjechać do lasu, innym
razem niemal do… szopki jednego z
mieszkańców. Mijani jeleniogórzanie
pozdrawiają nas i uśmiechają się.
- To miłe - śmieje się także Rafał Łozowski. - Nie zawsze jednak tak jest. Rok
temu minął mnie samochód, ale potem
zawrócił, wyprzedził i zajechał mi drogę.
Jego kierowca był zdenerwowany. Groził
mi, że będę płacił za zniszczenie karoserii
jego auta przez sól, którą sypałem…
Ludziom trudno czasami dogodzić.
- `A dzisiaj na przykład na wąskiej
uliczce w Cieplicach ktoś postawił auto
tak, że nasz wóz nie mógł przejechać opowiada Ryszard Fendryk. - Właściciela

auta nie dało się szybko znaleźć i nasz
kierowca musiał prawie trzy kilometry
cofać…
Kierowcy opowiadają, że ciężko
odśnieża się zwłaszcza wąskie uliczki
starego miasta i boczne uliczki Zabobrza. Wystarczy jeden źle zaparkowany
samochód i po odśnieżaniu. Trasy w
śródmieściu liczą średnio około 15 - 20

Zielona Energia popłynie z Grabarowa? Wodnik szuka na to środków

- Działka, o której mowa, znajduje
się na szerokości około 51 stopni co
oznacza, że ma ona bardzo dobre
warunki dla fotowoltaiki, która produkuje energię ze światła rozproszonego – wyjaśniał Jacek Ryński, prezes
Polskiego Solaru. – Nie jest konieczne
słońce, ważne natomiast żeby było
światło. Im większa temperatura,
tym gorzej dla tego typu produkcji
energii elektrycznej. Dlatego tu jest
idealnie. Energetyka odnawialna
bardzo dobrze wpisuje się w działalność samorządu. Chroni środowisko
oraz dostarcza wartości dodanej dla
lokalnej społeczności – dodał Jacek
Ryński.
Inwestycja mogłaby się rozpocząć
jeszcze w tym roku. W tym roku ma

szansę się również zakończyć, a prąd
może popłynąć z „wodnikowych” solarów już jesienią! Co to oznaczałoby dla
mieszkańców - klientów Wodnika?
Teraz wszystko zależy jednak od
tego, czy na ten cel znajdą się odpowiednie pieniądze oraz od wejścia w
życie w Polsce ustawy o odnawialnych
źródłach energii gwarantującej opłacalność tego typu przedsięwzięć.
- Polska przyjęła dyrektywę Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia
do energetyki, energii odnawialnej i
to jest cel na lata 2015 – 2020 – mówił
Jacek Ryński. - Poza tym z około 80
miliardów euro nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, około 20 miliardów euro
ma być przeznaczone na ochronę środowiska, więc energetyka odnawialna
doskonale się w tu wpisuje. Chcemy
wystąpić o dotację z funduszu norweskiego, ale pod uwagę bierzemy każdą
możliwość, bo dotacja jest istotnym
elementem procesu inwestycyjnego
w całej energii odnawialnej, nie tylko
fotowoltaice – dodał.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Angela

W planach jest farma solarna
Jeszcze w tym roku na trzynastu hektarach w Grabarowie należących do spółki
Wodnik może stanąć farma
solarna. Miejska spółka chce
ją zbudować razem z Polskim
Solarem.

km, najdalej jest do Maciejowej i z powrotem. Kierowca przejeżdża wówczas
w jednym kursie około 60 km.
Kierowców biorących udział w odśnieżaniu Jeleniej Góry jest w sumie 30.
Pracują po 12 godzin. W siedzibie firmy
przy ul. Wolności mają pokój, w którym
nocami dyżurują.
(Zeb)

Fot. Zeb
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Padł rekord na WOŚP
Jeleniogórzanie po raz kolejny udowodnili, że mają ogromne i gorące serca,
których ostudzić nie jest w stanie nawet
mroźna pogoda. Podczas 22.Finału dwa
jeleniogórskie sztaby Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zebrały łącznie 99
tys. zł. To o około 30 tys. zł więcej, niż w
roku ubiegłym!
Podobnie jak w roku ubiegłym, w
Jeleniej Górze mieliśmy dwa sztaby
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
Karkonoskiego Hufca Związku Harcerzy
Polskich, z którego na ulice wyszło
około 300 wolontariuszy oraz 140
kwestujących ze sztabu Jeleniogórskiego
Stowarzyszenia Młodzieży All–ternatywa. Zbieranie pieniędzy trwało do godz.
22.00, ale liczenie wymagało jeszcze
większego poświęcenia, bo skończyło
się po godz. 4.00 w nocy. Dzisiaj około
godz. 9.30 obydwa sztaby przekazały już
pieniądze do banku – łącznie 99 tys. zł.
Harcerze na licytacje otrzymali m.in.
sportową torbę, w której były dwie kurtki, dwie koszulki oraz kubki termiczne,
szaliki i gadżety. - Przekazał nam ją
wicemarszałek Jerzy Łużniak i to tę
torbę udało się sprzedać najdrożej, bo
za ok. 320 zł – mówi Maria Łabaziewicz,
komendantka Karkonoskiego Hufca
ZHP w Jeleniej Górze. – Inne przedmioty,
które udało nam się dobrze sprzedać to:
drewniany samochód od prezydenta
Marcina Zawiły, (170 zł), maskotki od
służb mundurowych i ratowniczych
w tym pies w koszulce ratownika
przekazany przez pogotowie ratunkowe
czy kapelusz kowbojski Jerzego Pokoja –
wymienia Maria Łabaziewicz.
Z licytacji i puszek ten sztab uzbierał
57,5 tys. zł. W zeszłym roku była to
kwota około 47 tys. zł.
W sztabie All-ternatywy wylicytować
można było m.in.: koszulkę z podpisami
reprezentacji Polski piłkarek ręcznych,
witraż z serduszkiem WOŚP, maskotki
policji, straży pożarnej czy pogotowia.
Z licytacji uzbierano 3 tys. zł a łącznie
z zawartością puszek kwota urosła do
41,5 tys. zł.
(Angela)

REGION

„Eska” na razie do Bolkowa
Ważne połączenie Kotliny Jeleniogórskiej z resztą kraju drogą
S–3 będzie realizowane, ale w
kilku etapach. W najbliższym
roku ma być ogłoszony przetarg
na 37–kilometrpowy odcinek z
Legnicy do Bolkowa.
Realizacja potrwa trzy lata i będzie kosztować 1,1 mld zł. Następny etap, czyli połączenie Bolkowa
z Lubawką będzie zależało od
rozmów ze stroną czeską, ale realizacja będzie najprawdopodobniej
nie wcześniej niż w 2018 roku.
Jak mówi Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry walka o budowę
S-3 rozpoczęła się w 1990 roku.
Walczyło o nią kilka gmin, które
zawiązały porozumienie.
- Ten związek gmin przypomniał
sobie, że kiedy w średniowieczu
armia szła podbijać Czechów, to
przechodziła przez Lubawkę – mówił prezydent Marcin Zawiła.
– Nikt nie wiedział dlaczego droga międzynarodowa biegnie przez
Jakuszyce, bo jest ona skrajnie
niekorzystna – stroma i niewygodna. Od 1990 roku rozpoczęła
się więc wielka walka o obecną
drogę S-3. Samorządy i posłowie

próbowali zmusić rząd do tego,
by autostrada A-3 czyli teraz droga
szybkiego ruchu S-3 zaczynająca
się w Skandynawii, a kończąca
nad Adriatykiem, znalazła się w
sieci autostrad.
W tym roku komisja europejska
uznała to połączenie jako europejski korytarz transportowy i
nadała mu priorytet. Teraz mamy
już dokumentację na budowę
tej drogi, mamy zrealizowane
wykupy, studia ekologiczne czyli
wszystko co jest potrzebne. Niestety Czesi, którzy są świeżo po
wyborach, nie podjęli tematu i
nie określili, kiedy będą budowali
tę drogę.
Dlatego zapadła decyzja, że
pieniądze na odcinek od Legnicy
do Lubawki zostaną przeznaczone
na obwodnicę Warszawy, ale po
kolejnych interwencjach i nacisku
ponadpartyjnym, m.in. moim,
Krzaczkowskiego i wielu innych,
udało się wywalczyć ten odcinek
od Legnicy do Bolkowa. Dla nas
jest to milowy krok – dodał prezydent M. Zawiła.
(Angela)
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Dla każdego, coś ciekawego tak można podsumować program imprez,
które odbędą się wkrótce w Jeleniej Górze. Co nas czeka?

Ptaki dawniej i dziś

To tytuł wystawy fotograficznej
Tomasza Skorupki „Ptaki - Od archeologii do fotografii cyfrowej”, na którą
wkrótce zaprosi Muzeum Przyrodnicze
w Cieplicach. Wernisaż - 29 stycznia o
godz.16.00. Wstęp jest wolny.

Trele w Filharmonii

Koncert karnawałowy w wykonaniu Chóru Cieplickie Trele oraz
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej odbędzie się 30 stycznia o godz.
17.00. Bilety kosztują 15 zł i 10 zł.

Co-Opera Trudne Tango

Koncert walentynkowy

Fundacja Forum Staniszów organizuje "Koncert walentynkowy"
z uroczystą kolacją, który odbędzie
się 14 lutego o godz. 19.00. Wystąpią: Viktora Kuznetsova- skrzypce
oraz Anna Jadach – fortepian. Bilet
kosztuje 85 zł lub 105 zł.

Wystąpi A. Awdiejew

Jeleniogórską Scenę Kabaretową otworzy w tym roku występ
Aloszy Awdiejewa, który jest wyjątkowym artystą estradowym i
jednocześnie wybitnym naukowcem – profesorem Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W Jeleniej Górze
wystąpi 24 lutego o godz. 19.00
w towarzystwie znakomit ych
artystów: Kazimierza Adamczyka
oraz Marka Piątka. Bilety kosztują:
40 zł, 50 zł i 60 zł.

Koncert pod dyrekcją Tadeusza
Wicherka Co-Opera Trudne Tango
odbędzie się 31 stycznia o godz. 19.00
w Filharmonii Dolnośląskiej. Wykonawcy: Justyna Reczeniedi – sopran
oraz Krystian Adam Krzeszowiak
– tenor. Towarzyszyć im będzie
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii „Portret relacji”
Dolnośląskiej. Muzykę skomponował
Wernisaż wystawy fotografii
Marcin Nierubiec, słowa napisał Mi- Janiny Peikert „Portret relacji”
chał Zabłocki. Bilety po 50 zł i 40 zł. odbędzie się 31 stycznia o godz.
16.00. Autorka od kilkudziesięciu
lat jest zapaloną podróżniczką. Była
Muzyka serc
W ramach Cieplickich Koncertów już w ponad 50. krajach, na sześciu
Kameralnych 5 lutego o godz.19.00 kontynentach. Długoletnie zamiwystąpi Trio „JAK Amadeusz”. Wstęp łowanie do fotografii przerodziło
kosztuje 25 zł. Rezerwacji można się w pasję prezentacji cudowności
dokonać u organizatora: Fundacji elementów przyrody i świata. Wstęp
„Karkonosze – muzyka serc”, pod jest wolny.
(Mea)
numerem telefonu 602 236 535.

Nietypowa pora
nie złamała Stali
Dość nietypowo, bo w sobotę, 25
stycznia o 10:00 rozgrywały swój mecz
ligowy koszykarki Wichosia Jelenia
Góra, które podejmowały głównego
faworyta do awansu – Stal Brzeg. Po
jednostronnym pojedynku przyjezdne
rozbiły zabobrzańską ekipę 98:66.
W spotkaniu z liderem Rafał Sroka
miał do dyspozycji 7 zawodniczek i
mimo usilnych starań niezawodnej
Joanny Pawlukiewicz zabobrzanki nie
były w stanie nawiązać walki z faworytem II-ligi. Od pierwszych minut stroną
dominującą były przyjezdne, pierwsza
kwarta zakończyła się wynikiem 16:31,
w drugiej było już 21:40, ale miejscowe
zaliczyły zryw zdobywając 11 punktów
z rzędu dając nadzieję kibicom na powrót do gry. Do przerwy jeleniogórzanki przegrywały 37:48, ale po zmianie
stron nawet najwięksi optymiści stracili
nadzieję. Przegrana trzecia "ćwiartka"
8:25 nie pozostawiła złudzeń kto w sali
SP 11 tego dnia jest lepszy. Ostatecznie
KS Wichoś uległ Stali Brzeg 66:98 i z
dorobkiem 3 zwycięstw i 5 porażek
zajmuje 6. lokatę w tabeli. Za tydzień
zespół z Zabobrza uda się do stolicy
Wielkopolski na mecz z wiceliderem MUKS Poznań.
KS Wichoś Jelenia Góra - Stal Brzeg
66:98 (16:31, 21:17, 8:25, 21:25)
KS: Pawlukiewicz 29, Sojka 13, Kołodziejczyk 11, Magdalena Dźwilewska
7, Monika Dźwilewska 6, Fojna, Aleksandrowicz.
Stal: Majka 27, Daniel 22, Teklińska 19,
Tajerle 12, Bucyk 9, Błasiak 9, Mićków
7, Tudaj 3, Księżopolska, Iwanicka.
(Przemo)

KARPACZ

W teatrze wielkie widowisko
Prawdziwa teatralna uczta szykuje się w Teatrze im. Cypriana
Kamila Norwida w Jeleniej
Górze. W Dniu Kobiet (8 marca
br.) na dużej scenie wystawiony zostanie „Samobójca”
Nikołaja Erdmana, w reżyserii
Krzysztofa Rekowskiego i adaptacji Dany Łukasińskiej.
Sztukę niegdyś niedocenioną, a
dzisiaj zaskakująco aktualną, wystawi jedenastu znanych aktorów, w tym dwoje
nowych, których w tym roku dołączyło
do 20-osobowego składu jeleniogórskiego Teatru. Kilka dni temu rozpoczęły się
prace nad „Samobójcą".
Dzieło rosyjskiego dramatopisarza,
mistrza satyry i groteski, to sztuka o młodym bezrobotnym mężczyźnie w średnim wieku utrzymywanym przez żonę
Marię i teściową Seramimę. Nie może
on spełnić swoich marzeń o grze na
helionie, nie widzi żadnych perspektyw,
więc postanawia popełnić samobójstwo.
Na wieść o tym zaczynają go odwiedzać
różni goście, prosząc by popełnił samobójstwo… w ich imieniu. Napisana pod
koniec lat 20-tych XX w. tragikomedia,
mimo zakazu wystawiania w ZSSR,
obrosła legendą. Jak zapowiada reżyser,
jeleniogórska inscenizacja zachowując
ducha autora, będzie wersją spolszczoną i uwspółcześnioną. Ponieważ tekst
Erdmana osadzony w Rosji Radzieckiej
kontestował w ówczesny system, dzisiaj
kładziemy akcent na współczesnego

człowieka, bezrobotnego i na dzisiejsze
polskie realia - mówi Krzysztof Rykowski, reżyser „Samobójcy”. - Chcemy, żeby
był to tekst, który przywołuje pewien
absurd polskiej sceny politycznej, ale nie
w sposób dosłowny - publicystyczny, ale
groteskowy – jak język Erdmana. Naszą
niespodzianką dla widzów są na nowo
wymyślone postaci, które przychodzą do
głównego bohatera, by ten w ich imieniu popełnił samobójstwo, w tym m.in.:
„Prawy”, „Lewy” czy „Polska Kobieta
Podzielona” – dodaje reżyser.
Główną rolę czyli postać Szymana – Samobójcy, odegra nowy aktor
jeleniogórskiej sceny Bogusław Kudłek

Załoga saneczkarzy spod Śnieżki w Pucharze Świata

Nasi pięknie pojechali
Doskonale znany polskim
saneczkarzom tor lodowy w Siguldzie był areną
zmagań ostatniej rundy
Pucharu Świata, w której
najlepiej spośród Polaków spisali się zawodnicy
Śnieżki Karpacz – Artur
Gędzius i Jakub Kowalewski. Zawody na Łotwie były
jednocześnie Mistrzostwami Europy.

zajęła 18. pozycję, co dało im 15.
miejsce w Mistrzostwach Europy.
Dwójka Petyniak/Wanielista wywalczyła 19. miejsce (16. w Mistrzostwach Europy), natomiast nasza
jedyna olimpijska dwójka Poręba/
Mikrut nie przebrnęła eliminacji.
- Oddaliśmy dwa dobre i równe
ślizgi z czego, jesteśmy bardzo
zadowoleni. Na to jakim sprzętem dysponujemy, 15. miejsce w
Mistrzostwach Europy uważamy
za dobry, a nawet bardzo dobry
występ. To był nasz pierwszy start
Załoga z Karpacza w pierwszym w sezonie i nie jest łatwo doskoczyć
i zarazem ostatnim występie w Pu- do zawodników w trakcie sezonu
charze Świata w sezonie 2013/2014 olimpijskiego, oczywiście to tylko
Fot. Archiwum

JELENIA GÓRA

W „Norwidzie” trwają przygotowania do nowego spektaklu

15 miejsce, a nasze cele i ambicje
sięgają znacznie wyżej. Chcemy
tylko w końcu dostać szansę, żeby
móc ją wykorzystać - powiedział po
starcie w Siguldzie Artur Gędzius.
Niestety dwójka Gędzius/Kowalewski nie pojedzie na zbliżające
się Igrzyska Olimpijskie do Sochi.
Po przyzwoitych występach przed
rokiem nasi saneczkarze z powodów finansowych nie startowali
w obecnym sezonie, przez co nie
zdobyli kwalifikacji. Do Siguldy
pojechali za klubowe pieniądze
i na klubowym sprzęcie, po raz
kolejny pokazując jaki potenc jał drzemie w zawodnikach
Śnieżki.
- Liczyło się
pierwsze pięć
startów, nikt nam
nie dał szansy, ani
nie podał powodu dlaczego nie
j e ź d z i m y, n i b y
kasa... Klubu nie
stać, a zaryzykuje
powiedzieć, że pojechalibyśmy do
Sochi, bo to było
zdecydowanie w
zasięgu. Szkoda,
bo za cztery lata
może być za późno
- tłumaczy Artur
Gędzius.
(Przemo)

z Warszawy (urodzony w Krakowie),
który przyznaje, że dla niego wcielenie
się w głównego bohatera, będzie sporym
wyzwaniem.
- Grałem bohatera w Kartotece, moglibyśmy porównywać te postaci, chociaż
nie do końca – mówił aktor. - Szymon to
taki typ everymana, który boryka się z
wieloma rzeczami i nie radzi sobie z tym
wszystkim. Trudno jest mi powiedzieć,
jaki będzie „ten” Szymon” bo dopiero
rozpoczynamy prace nad sztuką, ale
myślę, że spektakl będzie godny zobaczenia – dodał Bogusław Kudłek.
Kolejną nową aktorką, która poszerzy
jeleniogórski zespół artystyczny Teatru

im. C. K. Norwida będzie Marta Kędziora
z Jeleniej Góry, absolwentka PWST
we Wrocławiu. Nowi aktorzy grali już
gościnnie na deskach jeleniogórskiej
sceny, ale teraz będziemy mogli ich
oglądać regularnie.
W „Samobójcy” zobaczymy również:
Magdalenę Kępińską, Iwonę Lach,
Małgorzatę Osiej-Gadzinę, Roberta
Dudzika, Andrzeja Kępińskiego, Piotra
Konieczyńskiego, Jacka Paruszyńskiego,
Bogusława Siwko i Tadeusza Wnuka.
Scenografię do sztuki przygotuje
Jan Kozikowski, a muzykę Marcin
Mirowski.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

KPR: szósta porażka z rzędu
Ponad trzy
miesiące piłkarki ręczne KPR-u
Jelenia Góra czekają na kolejne
zwycięstwo na
parkietach
PGNiG Superligi. Podopieczne
Małgorzat y Jędrzejczak zanot owa ł y s z ó s t ą
porażkę z rzędu
przegrywając na
wyjeździe z sąsiadującą w tabeli Olimpią Beskid
Nowy Sącz 27:35.
Początek spotkania był bardzo
wyrównany, obie ekipy grały
bramka za bramkę, a po 10 minutach na tablicy wyników było
6:5 dla jeleniogórzanek. Wtedy to
przebudziła się bardzo skuteczna
tego dnia Dubajova, dzięki której
miejscowe najpierw wyrównały, a
następnie odskoczyły na 10:6. Rywalki nie rezygnowały i po chwili
zwiększyły dystans do sześciu
trafień (14:8). Sześciobramkowa
różnica utrzymała się do końca
pierwszej części pojedynku, KPR
Jelenia Góra przegrywał 12:18.
Po zmianie stron gra się nieco
zaostrzyła, nasze zawodniczki
walczyły o odrobienie strat, jednak gospodynie utrzymywały
bezpieczną przewagę. Na nic zdała
się świetna postawa Żakowskiej,
która skończyła mecz z dziewię-

Fot. Wojciech Szubartowski

W mieście będzie wiele się działo

7

Fot. Angela
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cioma bramkami na koncie, będąc
bezbłędną na linii rzutów karnych
(7 celnych rzutów). KPR Jelenia
Góra poniósł jednak kolejną porażkę ulegając miejscowej Olimpii
Beskid Nowy Sącz 27:35.
(MDvR)

Olimpia Beskid Nowy Sącz – KPR
Jelenia Góra 35:27 (18:12)
Olimpia Beskid: Wawrzynkowska, Sach,
Szczurek - Szczecina (8), Dubajova (7),
Gadzina (7), Olszowa (5), Płachta (3),
Figiel (2), Maślanka (1), Leśniak (1),
Rączka (1), Masna
KPR: Kozłowska, Demiańczuk – Żakowska (9), A. Mączka (4), M. Mączka
(4), Damaziak (3), Wiertelak (3),
Grobelska (1), Uzar (1), Wesołowska
(1), Michalak
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Projekt i wykonanie: Marek Tkacz
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Wielka feta na Polanie Jakuszyckiej
To było prawdziwe sportowe
święto, w którym uczestniczyli
nie tylko najwierniejsi kibice sportów zimowych, ale i całe rodziny
dopingując najlepszych biegaczy
narciarskich na świecie. Rozgrywany na Polanie Jakuszyckiej Puchar
Świata (18-19 stycznia) okazał się
dużym sukcesem sportowym, jak i
promocyjnym.
W sobotę, 18 stycznia, kibice byli
świadkami biegów sprinterskich
techniką dowolną. Faworytka gospodarzy Justyna Kowalczyk odpadła w ćwierćfinale, świetnie spisała
się natomiast Sylwia Jaśkowiec,
która była czwarta. Z dziennikarskiego obowiązku dodamy, że w
kategorii pań najlepsza okazała
się Amerykanka Kikkan Randall,
natomiast wśród mężczyzn triumfował Kanadyjczyk Alex Harvey. W
niedzielę wszystko poszło już jednak
zgodnie z planem…
Niedzielny bieg stylem klasycznym na dystansie 10 km należał już
zdecydowanie do obchodzącej tego
dnia swoje 31. urodziny Justyny Kowalczyk. Ku uciesze ponad pięciotysięcznej grupy kibiców zawodniczka
z Kasiny Wielkiej przekroczyła linię

mety jako pierwsza pozostawiając
rywalki daleko w tyle. Druga Julia
Czekaliewa z Rosji straciła do naszej
królowej nart ponad 40 sekund. W
kategorii mężczyzn, którzy biegli na
15 km zwyciężył Rosjanin Maksim
Wylegżanin.
- Zarówno sobotnie, jak i niedzielne zawody w Szklarskiej Porębie były
świetne. Całość można ocenić jako
sukces. Oczywiście, było to wyzwanie, zwłaszcza przygotowanie trasy
na niedzielny bieg dystansowy. Trasa
nie była perfekcyjna, ale najlepsza,
jaka mogła być, jeśli brać pod uwagę
pogodę. Pomysł organizacji w 2016
roku zawodów w biegach i skokach
narciarskich wspólnie przez Szklarską Porębę i Harrachov uważam za
jak najbardziej możliwy. Warto już
teraz zacząć dokładne planowanie
tego wydarzenia. Już dwukrotnie
zorganizowaliście sprawnie zawody
w Pucharze Świata, macie sporo
cennych doświadczeń, więc myślę, że
podołacie temu zadaniu – stwierdził
Pierre Mignerey, dyrektor do spraw
biegów narciarskich Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.
(MDvR)
Fot: Tomasz Raczyński
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2013-12-20 godz. 19.00 - 2014-01-24 godz. 19.00
PRACA
DAM PRACĘ
Atrakcyjne wynagrodzenie Przyjmę osoby do działu handlowego.
Wynagrodzenie powyżej 2000 PLN.
Stała praca w biurze. CV praca.jeleniagora@onet.eu - 728 160 262
Auto Service Domagała Zabobrze
ul. Ogińskiego 1d zatrudni mechanika
samochodowego z doświadczeniem
- bardzo dobre warunki pracy - nowoczesny serwis - możliwość rozwoju
zawodowego. Spotkaj się z nami.
- 75-76-44-162
Biuro - fakturzystka - Przyjmę
osobę do pracy w biurze (fakturowanie). Wymagania: wykształcenie
min. średnie, znajomość programu
Subiekt. Stałe godziny. CV: duo.
plus@vp.pl - 728 160 262
Cukiernia w Karpaczu poszukuje
chętnych osób do pieczenia ciast.
Zainteresowanych proszę o kontakt
608 347 475
Dla elektryka w Niemczech - Firma
z Bautzen poszukuje elektryków z
uprawnieniami, doświadczeniem
i dobrym niemieckim. Niemiecka
umowa o prace, zarobki 1,500-2,500
EUR brutto. Praca w delegacjach. 669 754 191
Do hotelu k. Karpacza zatrudnię
energiczną i dyspozycyjną osobę
na stanowisko kelnerka-pokojowa.
Więcej info. 511 36 46 42
Dom wypoczynkowy w Szklarskiej
Porębie poszukuje osób do pracy
na stanowisko recepcjonisty, CV ze
zdjęciem na mail: rafal.jagusztyn@
elbest.pl
DW. "Mieszko" w Karpaczu zatrudni:
recepcjonistkę/tę w systemie pracy
24/48-z doświadczeniem i podstawową znajomością środowiska
Windows, kelnerki/ów-osoby dyspozycyjne. CV: recepcja@mieszko.
karpacz.pl - 756 439 922
DW."Mieszko" w Karpaczu
zatrudni: samodzielnego kucharza/
kę, pomoc kuchenną-tylko osoby z
doświadczeniem. CV: recepcja@
mieszko.karpacz.pl - 756 439 922
Firma KM-System z Jeleniej Góry
poszukuje pracownika na stanowisko frezer-tokarz. Wymagane
min. wykształcenie zawodowe oraz
doświadczenie, zdolności manualne, znajomość obsługi frezarki
oraz tokarki. - 75 6105577/ biuro@
km-system.pl
Firma Mentax Poszukuje osoby
do pracy przy składaniu długopisów.
Praca jest bardzo łatwa, trzeba tylko
poskładać długopisy według instrukcji. Wysokie zarobki. mentax@interia.
pl - 664 631 188
Firma z Bautzen poszukuje ślusarzy
konstrukcji stalowych z doświadczeniem i dobrym niemieckim. Niemiecka
umowa o prace, zarobki 1,500-2,500
EUR brutto. Praca w delegacjach. 669 754 191
Firma z branży metalowej zatrudni
na stanowisko kontroler jakości z
doświadczeniem. CV proszę przesyłać na adres matylda.mydlowska@
thom-polska.pl
Francuska restauracja w Karpaczu zatrudni: - młodego pomocnika
kucharza, - kelnera/kelnerkę, Prosimy
o kontakt telefoniczny w godzinach:
09:00- 21:00. tel. 604917404
Francuska restauracja w Karpaczu zatrudni: - młody pomoc
kucharza, - kelner/kelnerka, Prosimy
o kontakt telefoniczny w godzinach:
09:00- 21:00. tel. 604917404
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni krojczą/
krojczego. Informacje w siedzibie
firmy przy ul. Waryńskiego 23 w
Jeleniej Górze. - 756 450 830
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni pracownika do działu pakowania i kontroli
jakości. Informacje w siedzibie firmy
przy ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej
Górze. - 756 450 830

Handlowiec branża IT - szukamy
handlowca z doświadczeniem branża
IT. Oferty proszę przesyłać na adres
mail rekrutacja.eix3@gmail.com
Mile widziana rejestracji w UP jako
bezrobotny. płaca stała plus system
prowizyjny. - 605 611 421
Handlowiec z j. rosyjskim - Firma
działająca w sektorze B2B zatrudni
doświadczonego pracownika do
działu handlowego z b. dobrą znajomością j. rosyjskiego. Praca w
biurze w J. Górze oraz wyjazdy
służbowe-wymagane prawo jazdy
kat. B. - 795520258 / egregorczyk@
axprocarpets.com
Hostessa - Praca dodatkowa dla
studentek lub uczennic szkół średnich
w Karpaczu - kilka dni w miesiącu po
6 h/dzień. CV ze zdjeciem prosimy
wysłać na adres hostessy@lmc.
org.pl
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerów i kelnerki. CV proszę wysyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście do
działu kadr. - 757 670 715
Inżyniera-mechanika zatrudnimy - PPHU PAPCO-firma z branży
maszyn papierniczych zatrudni inż.
mechanika. Zakres obowiązków: projekty, dok. techniczna, uruchomienia.
Wymagania: znajomość programów
CAD, j. angielski, dyspozycyjność 603 278 320
Iwo-Bau poszukuje dekarzy, cieśli
szalunkowych, zbrojarzy. Praca w
Niemczech. Gwarantujemy kontrakt,
stawki godz., zakwaterowanie. Zainteresowanych prosimy o kontakt pn-pt:
9-17 tel.699952962/756464557
Iwo-Bau poszukuje murarzy,
dekarzy, cieśli szalunkowych, zbrojarzy. Praca w Niemczech. Gwarantujemy kontrakt, stawki godz.
zakwaterowanie. Zainteresowanych
prosimy o kontakt pn-pt: 9-17 tel.
699952962/7564645
Legalna praca w charakterze
opiekunki osób starszych na terenie
Niemiec. Mile widziana znajomość j.
niemieckiego. Dla zainteresowanych
kurs językowy. - 757 891 148
Marketing Seniorenresidenz AS
- Rezydencja Seniora AS zatrudni
osobę do działu marketingu. Koniecznie znajomość j. niemiecki. CV proszę
przesyłać na adres Pensjonat@
as.karpacz.pl - 692-466-125
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni barmana. Mile widziane
doświadczenie. CV ze zdjęciem
składać osobiście lub słać na jjacak@
wp.pl, tel. 504 995 338
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni kelnerkę. Mile widziane
doświadczenie. CV ze zdjęciem
składać osobiście lub słać na jjacak@
wp.pl, tel. 504 995 338
Na umowę o pracę wartownik II gr
podstawa komputera lub III gr sp.,
sprzątaczka II gr lub III gr. (schorzenie
specjalne) teren Piechowic tel. 75 75
342 22, 609 844 079
Ochroniarz do klubu Disco Zatrudnię ochroniarza do lokalu w
Szklarskiej Porębie, praca w piątki i
soboty od 20.00 w sezonie codziennie
od 20.00. Wymagania - doświadczenie, postawna sylwetka, znajomość
sztuk walki mile widziana. - 693
429 971
Operator żurawi wieżowych dam pracę na terenie Jeleniej Góry
jako operator żurawi wieżowych kontakt 669 572 765
Pielęgniarka/ ratownik med.
- NZOZ "Nasze Zdrowie" w Podgórzynie zatrudni na um. zlecenie pielęgniarkę lub ratownika medycznego.
Mile widziana znajomość obsługi
programu Kamsoft. - 508 231 333
Pilnie przyjmę do pracy informatyka
do pomocy! Praca dorywcza - 535
178 191
Pilnie przyjmę do pracy na stragan z
serami góralskimi w Karpaczu! Atrakcyjne warunki - 666 376 345

Podejmę współprace z bardzo
dobrym menedżerem do restauracji
w Szklarskiej Porębie. Kompletne CV
proszę wysłać na: adres.internet@
wp.pl - do osób które nas zainteresują, sami oddzwonimy. - 601 545
542
Poszukiwana kucharka na ośrodek do Karpacza. Zapewniamy
zakwaterowanie i wyżywienie. Kontakt tylko telefoniczny 757619575
Poszukuje przedstawicieli handlowych, najlepiej kobiet w wieku od 25
lat w sprzedaży bezpośredniej. Możliwość Łatwego i Szybkiego zarobku
w krótkim czasie. Najlepiej z prawem
jazdy. - 733 571 304
Poszukujemy kierowców - Licencjonowane i profesjonalne Stowarzyszenie Sudety Radio Taxi zatrudni do
pracy kierowców z licencją i samochodem. - 665 665 722
Poszukujemy komunikatywnych ludzi (mile widziani doradcy
ubezpieczeniowi) na stanowisko
reprezentanta handlowego Orange.
W zamian oferujemy prace w młodym
zespole, możliwość rozwoju i wysokie
zarobki. - praca@linco.pl
Poszukuję grafika znającego
Adobe illustrator na poziomie zaawansowanym. CV na adres michal.w@
questsport.pl - 697 916 806
Poszukuję osoby do obsługi stałych klientów. Cv proszę przesyłać na
adres michal.w@questsport.pl - 697
916 806
Praca - obsługa klienta - Przyjmę
osoby do pracy w firmie handlowej.
Praca w biurze, stałe godziny, pensja
stała + premia. Wykształcenie min.
średnie. CV: biuro.duoplus@vp.pl 728-160-262
Praca od zaraz - Praca na produkcji,
plastiki, system trzy zmianowy, czterobrygadówka. Tylko dla mężczyzn. Tel.
756475564, e-mail: wojkat@wojkat.
eu - 756 475 564
Praca w kadrach - Poszukuję osoby
do kadr (płace , czas pracy) praca w
programie enova. Cv proszę przesyłać na adres michal.w@questsport.
pl - 697 916 806
Praca w markecie Dino - Poszukujemy kierowników/zastępców kierownika do marketów w Jeleniej Górze,
Lubomierzu, Kowarach i Myskałowicach. Aplikuj do nas - praca@marketdino.pl podając w temacie wybraną
miejscowość. - 695 512 066
Praca w nowym markecie Dino
- Poszukujemy kasjerów-sprzedawców do marketu Dino (obsługa kasy
fiskalnej, obsługa stoiska mięsnego,
wykładanie towaru). Prosimy o przesyłanie CV na maila praca@marketdino.pl w temacie wpisując KS JG.
Praca w pensjonacie Szklarska
- Poszukujemy Pani do pracy w pensjonacie (obsługa klienta, wydawanie
posiłków, sprzątanie pokoi) Praca
w pełnym wymiarze godzinowym.
Gwarantujemy przyjazne środowisko
pracy oraz uczciwe wynagrodzenie. 502 208 150
Przyjmę do pracy mężczyzn do
odśnieżania terenu. Odśnieżanie
głównie nocą. Więcej informacji pod
telefonem. - 513 018 529
Przyjmę do pracy sprzedawcę w
sklepie ogrodniczym, mile widziana
znajomość branży ogrodniczej proszę
dzwonić w godzinach od 9 do 17. tel.
501 786 571
Recepcjonistka/recepcjonista - Hotel w Karpaczu zatrudni
pracownika recepcji. Wymaganiaznajomość języka obcego, doświadczenie, umiejętność obsługi SOHO.
CV na adres manager@hotelartus.
pl - 757 616 346
Sorting Group Poland Sp. z o.o.
zatrudni pracownika biurowego ze
znajomością języka niemieckiego.
Umowa zlecenie z możliwością
przejścia na umowę o pracę. Miejsce
pracy Radomierz. CV gotz@sgp.biz.
pl - 533 555 744

Spawacz w Niemczech - Firma
z Bautzen poszukuje spawaczy z
uprawnieniami, doświadczeniem
i dobrym niemieckim. Niemiecka
umowa o prace, zarobki 1,500-2,500
EUR brutto. Praca w delegacjach. 669 754 191
Sprzedawca-prezenter handlowy - Media Expert, dział IT, AGD.
Prosimy o składanie swojej aplikacji
(CV i listu motywacyjnego) poprzez
stronę. W zakładce Informacje- Praca(dół strony internetowej) - rekrutacja@mediaexpert.pl
Szkoła tańca w Jeleniej Górze,
poszukuje doświadczonych, z pasją
i zamiłowaniem instruktorów tańca
nowoczesnego, jak również innych
form tańca do pracy z dziećmi i
młodzieżą! Stała współpraca. - 889
072 716
Szukamy niani do naszego synka
(3 latka) do Niemiec. Jeżeli jesteś
odpowiedzialna i sumienna oraz
kochasz dzieci to zgłoś się do nas.
Kontakt: aupair2014@web.de
Zatrudnię kosmetyczkę - Ekskluzywny salon piękności zatrudni
kosmetyczkę. Wymagane ukończenie studiów wyższych lub renomowanego studium kosmetycznego. Mile
widziane doświadczenie w zawodzie.
CV na info@ambasadaurody.jgora.
pl - 756 449 944
Zatrudnię operatora wypalarki
Plazma/Gaz CNC z doświadczeniem w pracy n podobnej maszynie.
Zapewniamy dobre warunki pracy
oraz płacy - 602 377 991
Zatrudnię spawacza z dużym
doświadczeniem w spawaniu konstrukcji. Zapewniamy dobre warunki
zarówno pracy jak i płacy - 602 377
991
Zatrudnię ślusarza konstrukcyjnego i spawacza mig mag, wysokie
zarobki Spaw-Hont Jelenia Góra tel.
508 083 209
Zatrudnię ślusarza spawacza
z doświadczeniem przy konstrukcjach. Mile widziana znajomość
rysunku technicznego .Praca w pełnym wymiarze godzin ze wszystkimi
świadczeniami - 602 377 991
Zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu kelnerkę-pokojową. Wymagane
doświadczenie w pracy w pensjonacie. - 604 287 331
Zatrudnię wykwalifikowaną krawcową od zaraz. Warunki umowy do
uzgodnienia. Wszelkie informacje pod
nr.663361298
Zatrudnię wykwalifikowaną
szwaczkę od zaraz. Warunki umowy
do uzgodnienia. Wszelkie informacje
pod nr.663361298
Zatrudnimy opiekunki osób
starszych do pracy w Niemczech.
Codziennie nowe oferty pracy. Biuro:
rekrutacja godz.10:00-13:00 Podwale
27 (obok sklepu Komfort) Zapraszamy serdecznie - 691104999 / 75
769 29 11

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Bagażnik samochodowy montowany na każdy samochód z rynienką
tel. 513 423 889
Części używane oryginalne - Posiadamy części używane w 100%
sprawne do vw, seat, mazda, mercedes,fiat, audi części pochodzą z bezwypadkowych aut w 100% sprawne
p.w auto-części ul. Zagłoby 3 58-100
Świdnica - 600 283 755
Mondeo mk3 kombi 2.0 diesel
sprzedam wszystkie części z rozbiórki-silnik osprzęt kola zimowe,
elementy blacharki, zawieszenia - 783
032 842
Opony do audi 80 koła zimowe - Do
sprzedania komplet felg stalowych
do audi 80, plus dwie opony zimowe,
cena za wszystko 130zł - 695 435
020

Opony zimowe i letnie 13 i 14 Sprzedam 64 opony 13 cali zimówki
oraz 14 cali zima i lato na stalowych
felgach. Cena 30 zł za sztukę przy
zakupie całości. Możliwa sprzedaż
par lecz cena ulega zmianie. - 536
087 475
Sprzedam niedrogo pompę ABS
do Mazdy 323 - 531 153 354

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup do 20tyś zł - 697 104
455
Auto skup Jelenia Góra - Kupię
każde auto całe, uszkodzone, powypadkowe, osobowe, dostawcze,
terenowe do 3 tys zl, odbieram za
darmo własnym transportem z Jeleniej Góry i okolic gotówka od reki, tel.
lub sms - 796 508 957
Auto skup kasacja 535574278
Auto skup zwrot oc 535574278
Kupie stare motory złom - Kupie
stare motocykle komar, wsk, wfm, shl,
junak i inne całe oraz nadające się na
części - 796 508 957
Kupię auta - wszystkie marki Chcesz legalnie, bezstresowo i
szybko pozbyć się auta? wszystkie
marki modele roczniki, mogą być bez
opłat i przeglądu. transport auta gratis,
legalna umowa do wyrejestrowania.
zadzwoń albo napisz sms. - 881
225 859
Kupię japońskie 1988-2006 - Kupię
mazda e2200 e2000 bus japonski,
toyota hiace, nissan urvan lub mercedes sprinter kaczka, zapłacę prowizje za pomoc w zakupie, również
interesuje mnie toyota corolla, carina,
tel 790-596-234
Kupię każde auto osobowe, dostawcze, ciężarowe, całe lub uszkodzone
do 40 tyś zł. gotówka od ręki, zadzwoń
lub wyślij smsa przyjedziemy i wycenimy twoje auto dawgoz@interia.pl
788 345 470 legalnie, umowa
Olej przepracowany, silniki, skrzynie
biegów 1 zł kg, alternatory, rozruszniki
2 zł kg, instalacje samochodowe 8,5
kg, inne, przy większych ilościach
transport, dla firm KPO - 607 232
330
Powypadkowe auto skup - Kupię
samochody całe, uszkodzone, powypadkowe, osobowe, dostawcze,
terenowe również sprowadzone,
wersje angielskie, odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic.
- 535 574 278
Skup aut legalnie 7 dni w tygodniu
- 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:
697 104 455
Skup aut osobowych, dostawczych,
starych, nowych, całych, uszkodzonych, do opłat, bez opłat. Dojazd do
klienta. Profesjonalna wycena. Legalnie. Umowa. Napisz lub zadzwoń
rafal8408@wp.pl tel 500 247 769
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 2004 pierwszy właściciel Poj. 1598cm2; 74 kW Serwisowany
w ASO, garażowany, bezwypadkowy.
Dodatki: hak, alarm, zest głośnomówiący, nowe opony letnie. - 799
292 992
Audi A4 S-Line - Więcej. Cena
28900zł - 512-804-409
Audi A4, 2.0 TDI,140KM - Sprzedam audi A4 w bardzo dobrym
stanie, zarejestrowany w kraju, ubezpieczony. Auto posiada klimatyzację, ABS, autoalarm, elektryczne
lusterka i szyby, skórzana tapicerka
i kierownica, radio cd, tempomat. 880844852, 757328908

BMW 525tds 1992r 2,5l - Sprzedam
auto bmw uszkodzona lewa strona
blacharki silnik super około150,000km oraz inne podzespoły w stanie dobrym cena 2000zł - 793743706
lub757839232
BMW e46 2.0 diesel Cena do neg Witam mam do sprzedania bardzo
ładne i zadbane bmw z ekonomicznym silnikiem 2.0diesel. Autko ma
ważne opłaty. Zależy mi na szybkiej
sprzedaży ponieważ wyjeżdżam
za granice. cena do neg. 11500. nr
665676214
Filtry FAP/DPF EKO Mapy Podnoszenie mocy, eko mapy auta
ciężarowe i osobowe usuwanie filtrów
cząstek stałych, wyłączanie zaw.
EGR, klap kolektora itd. Doświadczenie 15lat na rynku gwarancja.
- 6971044555
Kia Sportage 4x4 2.0TD 6700zł Autko doinwestowane dużo nowych
części ładne opony zadbany środek
napędy sprawne nowe łożyska oraz
układ hamulcowy polecam idealne
auto w teren - 697 104 455
Mam do sprzedania samochód opel
corsa b – 3-drzwiowy rocznik 97 1.4
16v benzyna centralny zamek szyber
dach klima 2x poduszka powietrzna
kolor czarny cena 2600 do małej
negocjacji - 882 008 370
Mazda 3 2006r. 1.4 (85 KM) 136 tys.
przebiegu, sprowadzona maj 2013,
czysta zadbana, - 783 263 555
Nissan Navara 2,5 TDI 15tyś zł Auto w pełnej opcji klima 4x szyby
el. itd bez korozji stan techniczny
idealny nie wymaga wkładu opłacony
przygotowany do rejestracji polecam
pierwszy właściciel. Okazyjna cena 697 104 455
Opel Omega B - 2.0 16v 1994r stan
dobry OC do maja przegląd do grudnia. Dużo części wymienione (układ
hamulcowy wydechowy sprzęgło rozrząd cały). Cena to 2500 do negocjacji
. zapraszam. - 603 768 068
Scenic 1.9TD 98r zadbany 5tyś
- Auto w bardzo dobrym stanie nie
wymaga kompletnie żadnego wkładu
finansowego nie ma rdzy zawieszenie nie wybite wnętrze idealne
wszystko sprawne klima elektryka
ABS centralny alarm polecam - 697
104 455
Sprzedam Audi A4 Avant 2007
kolor ciemny granat, silnik 1,9 TDI
116 KM auto w 2010r przyjechało do
Polski drugi właściciel, stan tech. bdb
bogata wersja m in. p chrom kolorowa
navi grzane 4 fotele - 693 455 775
Sprzedam fiata seicento 900, kolor
biały, rok 1999. Cena 2500 zł. - 601
911 824
Sprzedam Peugeot 406 coupe 3.0
V6, benzyna, 200KM, rok.prod.1999,
przegląd i ubezpieczenie do czerwca
2014, komplet opon. Cena 8900zł do
negocjacji. - 514 800 710
Sprzedam zadbane volvo v 40
zielony metalik kombi 1,8 benzyna
blachy ocynk, zarejestrowany ubezpieczony do grudnia tego roku po
wymianie rozrządu oleju itp - 532
698 954
Toyota Aygo 2005, 11500zl, 3dr Autko zadbane, nowy akumulator na
gwarancji, nowy wydech, dwa komplety opon, 137000km, z wyposażenia elektryczne szyby, 6 poduszek,
ABS, radio z CD, centralny zamek z
pilota, zapraszam do obejrzenia - 504
260 539
Turkusowe Audi A4 - Sprzedam
uszkodzone Audi A4 98r. 1.8T 150kM
bogate wyposażenie. Do naprawy
przód tak jak na zdjęciach. Auto ma
ważny przegląd i OC. Przebieg 234
tys. Więcej informacji telefonicznie. 795 068 725
VW Golf VI 1,4 TSI Trendline - 122
kM, 2009 r., 61 tyś przebiegu, kupiony
w salonie, serwisowany, właściciel
niepalący, bezdzietny, stan idealny,
bogata wersja, autoalarm , blokada
skrzyni biegów, garażowany okazja
- 609 170 973, 514 754 984
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ANONSE
MATRYMONIALNE
49lat czeka na swoich panów
zapomnieliście o mnie zapraszam do
Cieplic telefon 665 942 767
Ania 20 - jestem szczupłą atrakcyjna 20-letnią brunetką. Oferuje z
mojej strony seks oralny, pieszczoty,
pocałunki, masaż, 69, wspólną kąpiel
oraz seks klasyczny. Za spotkania
oczekuje gratyfikacji - 733 539 528
Dojrzała (46l), bezpruderyjna,
kobieca i wyrafinowana mistrzyni
loda, za symboliczną opłatą ze mną
wystrzelisz w kosmos! - 518 523
940
Dyskretna 45 - miła sympatyczna lat 45 dyskrecja 100% - 662
963 942
Fajny układ dla kobiet - Cześć
mam 32 lata z okolic J.G. szukam
zdecydowanej, zgrabnej kobiety
na stały bardzo dyskretny układzik
(oczywiście sponsorowany) napisz
sms, bo nie zawsze mogę odebrać.
Oddzwonię - 668 611 113
Młody 24 latek dla każdej pani.
Kontakt SMS - 539-909-648
Młody chłopak 24-letni dla pań i
panów za drobną opłatą. Kontakt tylko
SMS - 533 731 157
Pan 57 lat pozna panią do lat 56
charakter stały tylko z J. Góry tel.
781 674 531
Poznam kobietę od 40 do 70 lat
naturalną niedepilowaną lubiącą
pieszczoty, seks, itd, kontakt sms. tel.
Pozdrawiam - 795 820 910
Szukam pani albo pary w wieku 40
a 65 lat w wiadomym celu i żeby mnie
dużo nauczyli, ja 35 100 182 za mile
spędzone chwile wynagrodzę jak nie
odbieram to piszcie odezwę się - 733
642 623
Szukam partnerki do związku - Mam
26 lat i szukam kobiety zdecydowanej
na poważny związek polegający na
wzajemnym zaufaniu, miłości i wspieraniu się na wzajem. 691 016 448

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

og£oszenia / reklama
Szukam przyjaciela w wieku 70-75
lat, który nie chce być sam, potrzebuje
kobiety, przyjaciółki. To nie jest oferta
seksualna, samochód mile widziany
tel. 785 585 457 lub 75 64 270 17
dzwonić wieczorem

USŁUGI
BUDOWLANE
Budowa domów pod klucz dobrze
i niedrogo - 605 209 140
Ciesielstwo-dekarstwo Remonty starych, konstrukcje i pokrycie nowych dachów - 726 543 939
Dachy - Firma z wieloletnim
doświadczeniem, wykona wszelkiego
rodzaju usługi dekarskie. Posezonowe zniżki do 50%, dojazd i wycena
gratis, materiały od producenta! - 696
328 445
Design aranżacja wnętrz - AHAVA
design. Kompleksowa aranżacja
wnętrz Od projektu do wykonawstwa
- również z meblami Specjalizacja:
gabinety kosmetyczne , salony fryzjerskie, SPA, restauracje. Jelenia
góra - 662 004 000
Dla inwestora - Oferuje profesjonalną pomoc dla inwestorów
podczas budowy domu, remontu itp,
itd. Zakres usług: wyszukiwanie najkorzystniejszych cen w hurtowniach,
organizacja transportu, faktoringu,
liczenie z projektu - 730543277/
ekspert. budowy
Hydraulik- tanio i solidnie - Usuwanie awarii, wymiana rur, modernizacyjne, naprawy wod.-kan, c.o. i
inne usługi. Tanio i Solidnie. Tel.791001-236
Kompleksowe remonty budowlane - Jesteśmy firmą budowlaną rzetelnie i szybko wykonującą remonty
mieszkań i domów jednorodzinnych.
Zajmujemy się wszelkimi pracami
wykończeniowymi. - 795562580
Łukasz Rodziński

Kuchnie na wymiar - Kuchnie!
Szybko, tanio i solidnie. Projekty wg.
pomysłu klienta. Przejrzysta kalkulacja kosztów. Wykonuję również szafy
przesuwne, garderoby i meble na
wymiar. Tel. 604 526 929
Malowanie, tapetowanie, gładzie,
regipsy, panele, glazura, cała wykończeniówka wnętrz, solidnie i rozsądne
ceny. Zima 20% taniej. Wycena prac
gratis - 730 393 568
Ogrzewanie, podłogówka, cwu
- Przyjmę zlecenia na wykonanie
instalacji/ projektu centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego
oraz cwu. Wykonam również drobne
przeróbki i naprawy. - 665 121 240
Przygotuję działkę pod budowę,
wyczyszczę działkę, tereny zarośnięte
drzewami i chwastami. posiadam kop
-lad, czyszczenie rowów melioracyjnych, fak vat! - 502 101 743
Rekuperacja, Wentylacja, Klima
- Nasza firma zajmuje się doborem,
sprzedażą oraz montażem systemów rekuperacji czyli wentylacji z
odzyskiem ciepła. Zajmujemy się
także montażem: - klimatyzacji, odkurzaczy centralnych, - GWC - 663
157 595
Remonty mieszkań domów sklepów biur gmin szkól wspólnot mieszkaniowych a także dużych obiektów
handlowych. Wykonam na umowę
o prace. Wystawiam rachunek. tel.
884 380 315
Roboty ziemne, wykopy , przepusty, odśnieżanie, koparko-ładowarką, przystępna cena oraz
wykwalifikowany operator. - 793
776 659
Technika grzewcza - hydraulik
- Instalacje gaz, wod-kan, C.O.,
solary, pompy ciepła, podłogówka,
naprawa awarii. Montaż kotłów
gazowych i stałopalnych. posiadamy uprawnienia, załatwiamy
projekty i odbiory. Serwis kotłowni
- 793 511 444
Tynki maszynowe tel. 792 575
321

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Usługi geodezyjne A-Z - Wykonujemy pełen zakres usług geodezyjnych, m.in. podziały i połączenia
nier., mapy do celów projektowych,
tyczenie obiektów budowlanych,
inwentaryzacje powykonawcze,
wznowienie granic. Krótkie terminy
- 695 507 911
Wykonujemy wszelkiego rodzaju schody stalowe.
Wewnętrzne i zewnętrzne. Proste,
zabiegowe, kręcone. Indywidualne
projekty. Atrakcyjne ceny - 601
353 062
Wykonuję wszelkiego rodzaju
kosztorysy budowlane. Posiadam
aktualne cenniki. Wystawiam
rachunek - 516 103 314
Wykończenia i remonty fachowo - Wieloletnie doświadczenie - wysoki standard - usługi
glazurnicze (glazura, terakota,
gres) - kompleksowe malowanie
- zabudowa płytami G/K (ścianki,
zabudowy, sufity, półki, wnęki)
-gładzie, tynki - panele - wylewki
- 663 101 683
Wykończenia, remonty Docieplenia, zabudowy z regipsu,
łazienki, krótkie terminy realizacji.
Jan - 782 807 589
Wyremontuję mieszkanie,
dach, płytki, regipsy, tynki, gładzie,
malowanie, kanalizacja, CO, ogrodzenie, wstawię okna, dziwi itp. tel.
662 142 682
Żużel, transport 10km - Witam,
do sprzedania żużel, materiał
budowlany. Transport w promieniu 15 km od Jeleniej Góry. Cena
usługi : 200zł/5 ton (transport
wliczony). - 533-65-8000

USŁUGI
EDUKACYJNE
Chemia gimnazjum korepetycje
w domu ucznia 35 zł/godz, Jelenia
Góra, nauczyciel dyplomowany 667 219 850
Hiszpański. Native Speaker
- Jestem profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje na wszystkich poziomach,
przygotowanie do egzaminu oficjalne w Karpaczu i okolicach. tel.:
797 371 608 email: angelgua@
hotmail.com
Matematyka - studia PWr i UE
- Nauczyciel z doświadczeniem
akademickim pomaga w matematyce (analiza i algebra) studentom
Politechniki i Uniw. Ekonomicznego przed sesją. Zadania z list,
kolokwiów i egzaminów. Dojeżdżam. - 608-600-115
Profesjonalne pisanie prac
mgr, lic., maturalnych. Terminowo,
kompleksowo, uczciwie. Gwarancja wieloletniego doświadczenia,
kompetencji i anonimowości.
Indywidualne podejście do klienta,
możliwa umowa - 663 359 461
Studentka filologii angielskiej
udziela korepetycji z j. angielskiego w pełnym zakresie oraz j.
niemieckiego w zakresie szkoły
podstawowej. Zabobrze oraz
Jeżów Sudecki - 535 083 760
Studia w UE - Projektowanie
Multimedialne w Danii, Kryminologia w Szwecji, a może Turystyka w
Holandii? - 502-812-990

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
Serwis AGD - Naprawa pralek,
zmywarek, kuchenek gazowych,
piekarników płyt indukcyjnych.
Profesjonalne podłączenia nowych
wyrobów potwierdzone upr. SEP.
drobne modernizacje i naprawy instal
elektrycznych - 533 146 025

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

Fotografia ślubna - Artysta, fotografik z wyższym wykształceniem
artystycznym oferuje niebanalne
fotografie ślubne, komunijne itd.
Posiadam bardzo duże doświadczenie oraz w pełni profesjonalny
sprzęt. - 515-151-897 mat.gracz@
gmail.com
Id77 - videofilmowanie - Nasza
firma zajmuje się videofilmowaniem. Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie SONY realizując
filmy, reportaże i usługę plenerową.
Obsługujemy: śluby, wesela, komunie, studniówki, chrzty, prymicje itp
- 600 093 277
Profesjonalne wideofilmowanie i fotografia ślubna. Nagrania w
jakości HD i DVD, cyfrowy montaż,
pracujemy na sprzęcie najwyższej
jakości, posiadamy pozwolenie
Kurii. Atrakcyjne ceny. Studio Strefa
- 609 105 504
Wideofilmowanie i fotografowanie profesjonalne wszelkich
imprez - FotonART (Kamerzysta
video i fotograf). Zgrywanie, przegrywanie, kopiowanie na DVD
- 796 478 667

Opieka nad osobą starszą Doświadczona, zaopiekuję się osobą
niepełnosprawną, starszą-obydwie
strony bez nałogów, w województwie
dolnośląskim, najchętniej Zgorzelec i
okolice - Alicja, Katowice. Kontakt tel.
729 287 160
Opiekunka medyczna z uprawnieniami i doświadczeniem pomoże
osobie starszej, niepełnosprawnej
tel. 730 277 380
Pomogę w porządkach domowych,
zaopiekuje się dzieckiem, osobą
starszą tel. 781 050 813
Usługi pielęgniarskie/opieka - Pielęgniarka z 20-letnim doświadczeniem
podejmie się usług pielęgniarsko
medycznych oraz opieka ceny do
uzgodnienia - 663 641 261
Zaopiekuje się starszą osobą lub
starszym małżeństwem w zamian
za mieszkanie samotna kobieta bez
zobowiązań teren Jeleniej Góry - 667
369 232

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Karp z wody źródlanej dostawa
- Sprzedam po atrakcyjnej cenie
żywego karpia o bardzo dobrym
smaku hodowanego w wodzie
źródlanej. Możliwość cyklicznych
dostaw zamówionej ilości towaru
do klienta. - 507 148 918
Zajazd Wabi (parking granica
Jeleniej Góry - kierunek Wrocław)
zaprasza na smaczną kuchnię i
wędzonki jak za dawnych dobrych
lat. Dobre bo Polskie 502 552 195

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Projektowanie Stron WWW
- Oferuję Państwu Projektowanie
stron internetowych dla firm jak i
dla osób prywatnych oraz własny
Hosting. Usługi obejmują: Strony
reklamowe, Sklepy internetowe,
Systemy CSM, Blogi, Fora, Szablony Allegro. - 607 566 219

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Usuwanie filtrów FAP/DPF itd Podnoszenie mocy , eko mapy auta
ciężarowe i osobowe usuwanie
filtrów cząstek stałych, wyłączanie zaw. EGR, klap kolektora itd.
Doświadczenie 15lat na rynku
gwarancja. - 697 104 455

USŁUGI
MUZYCZNE
4-osobowy skład D.N.A + DJ
- Nowoczesny zespół muzyczny.
Super zabawa, szeroki repertuar
na najwyższym poziomie. DJ w
cenie! zapraszamy - 514 771 796
Seven Art - Oprawa muzyczna
- Jeżeli planujesz zorganizować
imprezę firmową, urodziny, wesele,
studniówkę - zapraszamy! Dj,
nagłośnienie, oświetlenie, reportaż
foto. Zapewniamy profesjonalizm,
niskie ceny, wystawiamy rachunki.
- +48 669 367 257
Wesela, przyjęcia, muzyka
akordeonowa, repertuar polski i
zagraniczny. Cena do uzgodnienia
"Muzyk Orkiestra" tel. 75 75 339 21,
692 046 727

USŁUGI
RÓŻNE
Anteny satelitarne montaż ustawiane szybko profesjonalnie tanio
- 691 385 830
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
Biuro Rachunkowe - 2 mc za 50
% - Dla nowych klientów promocja
2 mc za 50% ceny. Zapraszamy
do współpracy. Biuro Rachunkowe
Koala – Wojska Polskiego 54 - Jelenia
Góra - 782 020 635
Biuro Rachunkowe Koala - pełen
zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, książka przychodów
i rozchodów i wiele innych - znajdź
nas w sieci Biuro Rachunkowe KoalaW. Polskiego 54 - 782 020 635
Biuro Rachunkowe Scientia - Rozliczenia VAT z materiałów budowl, rozliczenia roczne PIT. Zapytania można
składać telefonicznie lub na adres
e-mail: biurorachunkowe.scientia@
gmail.com. Niedrogo i profesjonalnie.
Dojazd do klienta - 534 803 434
Chcesz zatrudnić BHP-owca Obsługa firmy w zakresie zadań
służby bhp przewidzianych ustawą–
umowa zlecenie, miesięcznie - 20 zł x
liczba zatrudnionych. Kontakt st.insp.
bhp@interia.pl tel. 667 219 850
Darmowa pomoc w otwarciu działalności. Biuro Rachunkowe Koala - 2
mc za pół ceny na start. Zapraszamy
do współpracy. Wojska Polskiego 54
koło sądu, budynek NOT w bramie
koło sklepu spożywczego - 782
020 635
Kredyt z komornikiem i banki
- Każdy klient ma inną sytuację,
dlatego każdy jest rozpatrywany indywidualnie. Oferuje kredyty bankowe,
chwilowe, bez bik, hipoteczne nawet
z komornikiem (indywidualna ocena)
i firmowe. - 533 847 277
Kredyty gotówkowe, konsolidacje - Potrzebujesz gotówki? Chcesz
spłacić swoje kredyty? Nie możesz
dostać pożyczki w Banku? W ofercie
także pożyczki bez BIK, chwilówki
Zadzwoń 601 200 166 i umów się
na spotkanie!
Księgi handlowe, PKPiR, ryczałt,
kadry i płace, rozliczenia CIT, PIT,
VAT, ZUS. Pierwszy miesiąc gratis.
Pisma i wnioski do urzędów. Długoletnie doświadczenie. Biuro Rachunkowe Scientia - biurorachunkowe.
scientia@gmail.com - 534 803 434
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Księgowość dla firm - Dla nowych
klientów promocja 2 mc za 50%
ceny. Zapraszamy do współpracy.
Biuro Rachunkowe Koala – Wojska
Polskiego 54 - JG – 58-500. - 782
020 635
Masz komornika, nie szkodzi W mojej ofercie jest kilkanaście
banków jak i wiele firm bez BIK,
dzisiaj pewna pani otrzymała 450
zł - Wszyscy odmówili ja nie. Każdy
zasługuje na szansę.. Minimum
formalności 70% decyzji na ta - 533
847 277
Naprawa maszyn do szycia
domowe i przemysłowe, możliwość
naprawy w domu u klienta. - 697
980 067
Naprawa: pralek, odkurzaczy, ul.
Karłowicza 25 tel. 603 835 483
Oferuję usługi z zakresu kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej dla małych firm. Posiadam
certyfikat kompetencji zawodowych
z zakresu wynagrodzeń i prawa
pracy oraz 10 letnie doświadczenie
zawodowe. - 665 031 331
Ogrody - Projektowanie i
aranżacja ogrodów. Ogrodzenia,
tarasy, oczka wodne, altany, patio.
Pielęgnacja trawników, kwiatów,
krzewów, drzewek ozdobnych i
owocowych. - 695 001 507
Parkiety dla Ciebie - Wszystko
co z parkietem, produkcja, montaż,
projektowanie, odnawianie, cyklinowanie 514-014-519
Pożyczki bez BIK - Nie możesz
dostać kredytu w Banku Potrzebujesz pilnie gotówki Masz za dużo
kredytów Zadzwoń do Nas 601 200
166 Akceptujemy dochody z różnych źródeł, także umowy na czas
określony i umowy zlecenia.
Prace leśne: wycinka, odkrzaczanie, pielęgnacja, wykaszanie
itp...trudny teren. Profesjonalnie,
możliwa faktura, rachunek. - 757
136 432
Pracodawca, kadrowa, firma Jesteś pracodawcą, kadrową (ym),
masz własną firmę? Stworzę ofertę
tylko dla Ciebie przy czym jeszcze
na pewno coś zyskasz. 27 ubezpieczalni! Negocjacja - 533 847 277
Skup i demontaż złomu - Profesjonalnie demontaż wszelkiego
rodzaju konstrukcji metalowych,
skup każdej ilości złomu dobre
ceny. - 533 188 754
Spłacasz kilka kredytów naraz
- Zamień wszystkie swoje zobowiązania finansowe na jeden tani
kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem 8,90% oraz z dodatkową
gotówką na dowolny cel! Środki w
ciągu 1 dnia Zapraszamy ul. Armii
Krajowej 13 - 756 451 993
Ślusarstwo awaryjne otwieranie - Naprawa, wymiana, montaż,
otwieranie zamków aut, mieszkań,
sejfach. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne. - 533 188 754
Tanie kredyty 10 Banków 7,99%
- Szybka gotówka, oferty z 10
banków, weź nową pożyczkę lub
zmniejsz ratę w swoim kredycie.
Zadzwoń Maciej Mokrzycki - 669
992 530

Ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczenia dla bezrobotnych,
rolników lub pracujących niekoniecznie na etacie. Warunki tak
jak w ubezpieczeniach grupowych
wielkich firm. Zabezpiecz siebie i
bliskich już od 1 zł dziennie. - 533
847 277
Ubezpieczenia od wszystkiego
- Oferuję ubezpieczenia życia,
majątku, zdrowia i firm wszystkich
towarzystw od PZU po AXE. Także
bezrobotni i rolnicy mają szansę
być ubezpieczonymi na zasadzie
grup od 30zł/mc. indywidualne
podejście - 533 847 277
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
Zapraszamy do hurtowni
odzieży używanej z Anglii w Łomnicy przy ul Górnej 3. Oferujemy
modny towar w dobrych cenach.
Możliwość dostarczenia towaru
do klientów. Więcej informacji pod
numerem 531 336 611
Złota rączka - Zepsuło się
gniazdko? Oberwał się karnisz?
Cieknie kran? Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić, a
mąż nie ma czasu. Szybka i solidna
likwidacja drobnych awarii domowych - zadzwoń. - 533 146 025

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Cito Usługi - czyszcząco sprzątające zapraszają do korzystania
z usług czyszczenia: -tapicerek
meblowych - krzesła, fotele, pufy,
narożniki, sofy, materace itp. dywany, wykładziny, tapicerki
samochodowe. Zadzwoń - telefon
kontaktowy: 794-667-405
Parowe czyszczenie i pranie - ParoSfera oferuje Państwu
parowe pranie, mycie, czyszczenie,
sprzątanie i dezynfekcje wszelkich
powierzchni użytkowych. Sprzątanie mieszkań, biur itp.... Nasza para
zabija wszystkie bakterie! - 793
646 001
Pięknie wyczyszczę dywany Tapicerkę domowa i samochodowa.
Karcher, wieloletnie doświadczenie, niskie ceny, zapraszam - 607
155 751
Sprzątanie, odśnieżanie posesji
z liści, gałęzi itp. - 695 001 507
Wynajem Karcher Puzzi 60zł/24h
- Przedmiotem wypożyczenia jest
Karcher Puzzi 200 odkurzacz piorący - Promocja do końca roku - 60
zł/doba! Pełne szkolenie w zakresie
obsługi urządzenia w cenie wypożyczenia Wystawiamy faktury VAT.
- 795-746-795
Zajmujemy się profesjonalnym
odśnieżaniem posesji, dachów,
chodników, parkingów oraz czego
sobie tylko zażyczysz Przy podpisaniu umowy na cały miesiąc bądź
sezon oferujemy duże rabaty%
- 696 328 445

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto do ślubu - do wynajęcia Warszawa 224, zabytkowa, kremowa,
wolne terminy na ten rok, zapraszam
- 695 435 020
Kierowca dostawczy - Podejmę
współprace z firmą lub osobą prywatną oferując transport towarów,
zaopatrzenia, dostawę przesyłek,
usługi kurierskie itp. Posiadam busa
Peugeota boxera 2006r.blaszak.Proszę o kontakt i oferty - 535 080 699
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport. Możliwość negocjacji cen.
Tel.691 262 797
Profesjonalne przeprowadzki.
Promocja usług do marca 2014.
Przeprowadzki nawet od 100 zl. - 516
146 075
Proponujemy Państwu nasze
Skibusy do Czech na stoki w: - Mala
Upa - Pec pod Śnieżką - Janskie
Laznie - Spindlerovy Mlyn - Harrahov
Narty zjazdowe i biegowe - jazdy
dzienne i nocne - Wyjazdy codziennie
- 502-251-756
Przeprowadzki & transport
- Usługi transportowe oraz przeprowadzki. Przewóz rzeczy różnych
(RTV, AGD, meble, materiały budowlane itp.) Pomoc przy załadunku i
rozładunku. - 793 511 444

USŁUGI
TURYSTYKA

KUPIĘ
Antykwariat kupi książki, mapy,
zdjęcia, dokumenty, czasopisma.
Dojazd, gotówka tel. 889 959 639
Kupię Fifę 14 na Xboxa za 90zł - 509
208 913
Kupię sprzęt audio uszkodzony
i działający, nowy i stary. Dojazd i
gotówka od ręki tel. 530 021 593

SPRZEDAM
Komputer szachowy Novag
Obsidian ( KS-3 ) Stan bardzo dobry.
Wymiary komputera: 36,7 x 26,8 x 3,5
cm Wysokośc króla: 5,1 cm Wymiary
szachownicy: 22,4 cm Wymiary pola:
2,8 cm Siła gry: 2320 Ilość poziomów:
128 Ilość półposunięć: 8900 Rozwiązanie zadań: mat max 8 posunięc
ROM: 32 kByte RAM: 1 kByte PU:
H8/3214 Clock rate: 16 MHz Weight:
1,120 kg Cena 300 zł - 509 208 913
Okap gastronomiczny, stoły, krzesła,
grille, sałaciarka, stare belki, sokowirówki tel. 601 822 396
Sprzedam koncentrator tlenu Invacare 5. Stan dobry. - 695 986
089
Sprzedam łóżeczko Ikea Gulliver
z materacem używane w bardzo
dobrym stanie cena 140 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. - 509 208 913

Sprzedam nowy dwuczęściowy
kombinezon narciarski, wzrost 175cm,
50% ceny tel. 513 423 889
Sprzedam stół na jednej nodze,
antyk tel. 602 402 998, 75 75 266
07
Sprzedam tanio klacz 4-letnią, rasy
pełna krew ang, nadaje się do sportu
tel. 601 741 471

ODDAM
Posiadam dużą ilość ziemi. Oddam
za darmo. Więcej informacji udzielę
telefonicznie. - 796-100-750
Tablet za otwarcie konta - Otwórz
konto bankowe i otrzymaj Tablet
Lenovo A1000 - za darmo. Skorzystaj
z najlepszej oferty na rynku. Maciej
Mokrzycki - Doradca Finansowy tel.
669 992 530

ZGUBIONO
W Siedlęcinie zaginał dorosły pies
ok. 3 lat, wilczur, luzem chodził po
ogródku tel. 75 71 373 60, 609 860
255

MIESZKANIA
KUPIĘ
Dam odstępne za mieszkanie kwaterunkowe w Jeleniej Górze lub okolicach. Załatwię formalności. Posiadam
inne mieszkanie za zamianę. - 508
484 911
Kupię mieszkanie 3-pokojowe
(55-70 m kw.) na ul. Małcużyńskiego
w Jeleniej Górze. Do 200 tys. zł. Bez
pośredników. tel. 695 200 640
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Kupię mieszkanie deweloperskie lub
wtórne na Zabobrzu III. 3 - pokojowe
(55- 70 m kw.) do 200 tys. zł. Bez
pośredników. tel. 695 200 640
Kupię mieszkanie na kredyt na
Zabobrzu, 2 pokoje do 80-90tys. lub
3 pokoje do 110tys. do remontu bez
pośredników. Tel: 691258991
Willowe, Cieplice - Do remontu
lub gotowe do zamieszkania - ogród
i miejsce do parkowania samochodu
- zdecydowany klient. lic.9549 - 726
290 939

MIESZKANIA
SPRZEDAM
137000 , 60 m.kw. 3 pokoje - Noskowskiego, winda, balkon, 3 pokojowe.
Okazja. Rychlewski Nieruchomości.
- 501 736 644
2 pok. + ogródek - Słowackiego - Po
remoncie o pow.49,6m2 na wysokim
parterze w powojennym bloku z cegły.
Ogrzewanie gazowe. Okna z PCV ,
panele podłogowe. Czynsz ok.150zł
(z f.remontowym). Nieruchomości
Rychlewski.Lic.9549. - 501 736 644
2 pok. Zabobrze 3, parter, 67 m2 - I
pokój 21,14 m2 (z wyjściem na taras
z widokiem na Górę Szybowcową),
II pokój 13,36 m2 - rolety antywłamaniowe, grzejniki panelowe marmurowe, z meblami kuchennymi oraz
sprzętem kuchennym - cena 270
tys. - 603 049 476

Profesjonalny serwis nart Odbieramy od klienta, serwisujemy,
zawozimy (transport gratis) Kompletny serwis: -regeneracja ślizgu
-smarowanie na gorąco -regeneracja
i ostrzenie krawędzi -montaż wiązań
i regulacja Itp. Zadzwoń - 883-166881

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Brafitting, dobieramy bieliznę
- Umów się na darmowe konsultacje. Oferujemy profesjonalny dobór
bielizny przez wyszkolone brafitterki.
Miseczki od A do M. Sklep La Rose
Lingerie w C.H. Tesco Jelenia Góra 510 026 445
Fryzjer w Twoim domu okazja
- Strzyż D/M i Dziecka Farbowanie
Refleksy Baleyage Pasemka Modelowanie krótkie i średnie fryzury usługi
50%tańsze niż w salonie, jestem
jeszcze praktykantem i chcę dorabiać
na sprzęt kont sms/tel/mail. - fryzurkipazurki@o2.pl 792028606
Solarium - Nowo otwarte solarium
lampy brązujące i uv minuta 1zl do
końca styczna promocja plus drugie
opalanie 3min gratis ul. Poznańska
10 naprzeciw Biedronki zapraszamy
- 727 467 364
Zumba, Aerobic, HIP HOP, Balet Serdecznie zapraszamy na zajęcia
Zumby, Aerobicu jak również zajęcia
dla dzieci i młodzieży HIP HOP,
Dancehall, Jazz i Balet. Szkoła Tańca
nowoczesnego No Name Dance
Studio ul. Wincentego Pola 8 - 889072-716

KUPON RABATOWY !!!
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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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2 pokoje, 51 m2, ul. Tkacka - Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe na I.
piętrze; budynek jednokondygnacyjny, z cegły; ogrzewanie gazowe;
duża, jasna kuchnia, łazienka; cena
120 tys.zł. - 668 454 531
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
158tys.zł+ ewent.garaż Lic.954 - 602
732 135
2-pok. na skraju Podgórzyna - Pow.
45,2m2 na parterze w niewielkiej
kamienicy. Ogrzewanie piecem typu
koza.Duża piwnica na opał. Woda i
ścieki miejskie. Bezczynszowe. Cena
80tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135

2-pokojowe - Podgórzyn - W
stanie deweloperskim o pow.43m2
na parterze w kamienicy ul.Żołnierska. Woda i ścieki miejskie , instalacja gazowa. Piec kaflowy. Czynsz
120zł. Cena 55tys.zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe - ul.Złotnicza - Po
remoncie w zmodernizowanej kamienicy na I piętrze o pow. całkowitej
50m2. Ekonomiczne ogrzewanie
elektryczne. Gotowanie i ciepła
woda z sieci gazowej. Cena 128tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski. - 501
736 644

2-pokojowe centrum Sobieszowa - Po remoncie o pow.43,3m2
na parterze w kamienicy. Układ
pomieszczeń amfiladowy. Ogrzewanie niewielkim piecem na paliwo stałe
(możliwe gazowe). Cena 110tys.zł. 5
do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
2-pokojowe ul. Matejki Pow.42m2 po remoncie na III ostatnim piętrze w kamienicy. Pokoje
przejściowe. Ogrzewanie obecnie
piecem kaflowym ( możliwe gazowe
lub elektryczne. Czynsz ok.75zł.
Cena 68tys.zł. Rychlewski Nieruchomości - 726 290 939
3 pokojowe 105 000 zł - Mieszkanie 45 m2, na drugim piętrze w
kamienicy na obrzeżach miasta. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
3 pokojowe centrum - Mieszkanie 64
m2 na pierwszym piętrze, po remoncie w pobliżu Pl. Ratuszowego. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
3-pokojowe - Kowary - 109 000
- Sprzedam mieszkanie w Kowarach
3-pokojowe z kuchnią i łazienką 46m na III piętrze w bloku z cegły
plus balkon i przynależna piwnica.
Bez pośredników. - 660 432 278
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 90m2, osobne wejście,
ogród, spokojne miejsce, okolice
lotniska, sprzedam lub zamienię
na 50m2 Zabobrze II lub III tel. 513
563 233
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
41 m2 za 90 000 zł - Mieszkanie,
2 pokojowe na pierwszym pietrze
w kamienicy w centrum Jeleniej
Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Bezpośrednio 3 pok. 73,3m2 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
z osobną kuchnia na trzecim piętrze
w budynku z 2004 przy ul. Zaułek.
Monitorowany, ogrodzony parking
z bramą na pilota. Cena 260 tys.
do negocjacji. Oferta bezpośrednio
- 509 936 630
Eleganckie 2-pok.- Kiepury
- W bloku, wysoki parter pow.
całk.58,2m2, użytkowa54,2m2.
Zadbane i pomysłowo urządzone. W
cenie część umeblowania i wyposażenia. Ogrzewanie i c.w. z sieci.Cena
195tys.zł. do negocjacji. Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
Kawalerka centrum Cieplic Kawalerka 27m2 do remontu na
parterze w kamienicy. Sieć gazowa.
Piec kaflowy. Okna niewymieniane.
Wydzielona niewielka łazienka. Cena
90tys.zł. do negocjacji. Rychlewski
Nieruchomości. Lic.9549. - 501
736 644
Kawalerka ok. M. Poczty - Jednopokojowe o pow. 35,5m2 na parterze w zmodernizowanej kamieniczce
obok centrum. Ogrzewanie gazowe.
Mini ogródek. Czynsz ok.70zł. Cena
80tys. zł. do negocjacji. Rychlewski
Nieruchomości. Lic.9549r. - 602
732 135
Luksus za 93 zł. czynszu - Spokojna okolica, 2 piętro 2 pokoje z
balkonem, całość po kapitalnym
remoncie, wszystko wymienione
na nowe. Przedpokój w zabudowie,
blisko plac zabaw, przystanek MZK,
las.(pomogę w uzyskaniu kredytu)
polecam. - 502 337 625
M3 garaż ogród ok. Morcinka - Mam
do sprzedania mieszkanie 82 m2
składające się z 3 pokoi, kuchni,
łazienki położone na parterze dwurodzinnego domu (1/2 domu) wraz
z garażem oraz ogrodem. Bez
pośredników. Cena 240 tyś. - 506
151 381

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 2 pokoje, 67 m2 – bez
pośredników - 270.000 - Zabobrze 3
Kiepury, parter/3, cicha okolica, kuchnia z meblami i sprzętem, dwa tarasy,
ogrzewanie elektryczne, drzwi i rolety
antywłamaniowe, czynsz 160 zł - 603
049 476
Mieszkanie w super cenie - w ścisłym centrum 36m bez czynszowe
po kapitalnym remoncie z ogrzewaniem miejskim nowy dach i elewacja
cena 69800 - 695 898 335
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 89tys.zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic.9549 - 602
732 135
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 - 501 736 644
Pilnie sprzedam mieszkanie 36m
na ul. Noskowskiego bez pośredników, częściowo umeblowane. Cena
do negocjacji. - 530 070 755
Plac Ratuszowy - Świetne mieszkanie, wysoki parter/piętro, solidnie
odremontowane. Wysoki standard,
wygodna lokalizacja. Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
Słowackiego z ogródkiem Ładne mieszkanie na pierwszym
piętrze. Rozkładowe, dwa pokoje,
umeblowana kuchnia. Słoneczne,
wygodne. Miejsce do parkowania.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549
- 501 736 644
Sprzedam mieszkanie 64m2 ul.
Osiedle Robotnicze, do remontu
tel. 692 468 426

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 120m2 w domu trzyrodzinnym, Cieplice tel. 600 314
087
Sprzedam mieszkanie trzy pok.
na 4 piętrze. Trzy pokoje , kuchnia,
łazienka, suszarnia, dwie piwnice.
Po remoncie klatka schodowa,
dach i elewacja. 60m kw. cena
123tyś . Do negocjacji. - 793 383
593
Sprzedam mieszkanie własnościowe 70m 2 piętro 3 pokoje na
placu ratuszowym w Jeleniej Górze
cena 220.000 tys. - 508 239 712
Stylowe 4-pok. centrum Cieplic
- Dwupoziomowe po modernizacji
(z garażem i dużym ogrodem) w na
pietrze i poddaszu stylowej kamienicy o pow. całk.151m2 , użytkowej
100m2. Ogrzewanie gazowe. Cena
350tys.zł. Rychlewski Nieruchomości. Li - 602 732 135
Ul. Wolności - Mamy do zaoferowania mieszkanie z ogrodem
usytuowane na parterze 3 rodzinnej odremontowanej kamienicy.
Kamienica przeszła gruntowny
remont w 2011roku - wymieniono
dach, ocieplono zewnętrzne ściany
. - 782 807 589
W y r e m o n to wa n e Z a b o brze 36m - Sprzedam mieszanie
po remoncie 36m dwa pokoje,
duża łazienka(wanna), aneks
kuchenny w zabudowie(zmywarka+kuchenka), przedpokój szafa
komandora duża, cena 159tyś
do negocjacji. zdjęcia prześlę na
pocztę – 509095061, 793306933
Z ogródkiem 2 pokojowe - Mieszkanie na wysokim parterze, dom po
remoncie, ul. Słowackiego, dobra
cena. Rychlewski Nieruchomości.
- 501 736 644

Zabobrze 3, 2 pok, parter, 76
m2 - Kiepury, parter/3, czynsz 160
zł, kuchnia + sprzęt, do wprowadzenia, cicha okolica, mały ruch
samochodów, koło Zusu, Reala,
tarasy na dwie strony, zadbane, 6
letnie mieszkanie, bez pośredników
270.000 zł - 603 049 476

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Chcę wynająć mieszkanie w Kowarach 1-2 pokojowe tel. 507 482 167
Małe mieszkanie do 550 zł - Starsza samotna emerytka poszukuje
do wynajęcia na dłuższy czas małe
mieszkanie do 550 zł + liczniki, nie
musi być umeblowane tel. 606 415
745
Szukam niedużego mieszkania
w rozsądnej cenie. Najlepiej umeblowane, może być do niewielkiego
remontu. W rozsądnej cenie. - 725
462 072

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
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
Do wynajęcia duża kawalerka, częściowo umeblowana, Jelenia Góra,
spokojna okolica niedaleko centrum,
tel.720-198-855 po godzinie 20-tej.
Do wynajęcia kawalerka 800 zl z
opłatami w domku jednorodzinnym
na Zabobrzu umeblowana niski
standard - 603 958 920
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje
kuchnia łazienka przed pokój 56 m
2 plus balkon po remoncie blisko
uczelni Kolegium spokojna cicha
dzielnica Jeleniej Góry więcej pod nr
600 666 232
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Do wynajęcia mieszkanie 90m2
za 450 zł tel. 608 329 957 po godz.
15.00
Do wynajęcia mieszkanie w Piechowicach około 60m2 z własnym ogrodem w ładnej i spokojnej dzielnicy.
Oferty proszę składać pod adresem
mailowym od teraz lub telefonicznie
od 10.01.2014 pod tel. 791 855 211
- dan.malec@wp.pl
Do wynajęcia osobny pokój na Zabobrzu w domku jednorodzinnym z
osobnym wejściem umeblowany z
dostępem do kuchni i łazienki cena
500 zl z opłatami - 603 958 920
Mam do wynajęcia mieszkanie
65m2 w Cieplicach, cena do uzgodnienia tel. 75 64 278 461
Mieszkanie 3 pokoje 70m
- Wynajmę ładne 3 pokojowe
mieszkanie na 4 piętrze kuchnia
umeblowana Zabobrze III Kiepury
900zł+opłaty - 516 171 448
Mieszkanie do wynajęcia (częściowo umeblowane) 2 pok. kuchnia, łazienka, słoneczne ciepłe,
ogrzewanie z sieci, duży balkon w
dobrym punkcie, na Zabobrzu. Tel.
609 637 845
Na atrakcyjnych warunkach
wynajmę wykończony lokal dwupoziomowy o powierzchni 400m2
zlokalizowany w ścisłym centrum
Jeleniej Góry przy ulicy Szkolnej.
Możliwość otwarcia sklepu bądź
restauracji. - 697 397 297/75 75
22 980
Od stycznia wynajmę mieszkanie
w bloku na 3piętrze wyposażone,
dwupokojowe ul. Kiepury - 502
334 076
Pokój- po remoncie dla uczących
się dziewczyn 1 lub 2 osobowy +
kuchnia, łazienka, czynsz 360zł +
liczniki + śmiecie, blisko UE, dla
niepalących tel. 502 560 136
Pokój z dostępem do kuchni,
łazienki, wi-fi, miejsce na samochód, blisko UE. - 698 673 047
Wygodne pokoje do wynajęcia,
z łazienkami, TV, 5 km od Karpacza, zimowej stolicy Karkonoszy.
Kuchnia dla gości - 501 707 173
Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie z łazienką toaletą i kuchnią
+ balkon. Świeżo pomalowane,
zadbane i umeblowane. Mieszkanie w bloku na 3 piętrze z
dostępem do windy. Cena:1200
wynajem + media (do negocjacji)
- 537 036 368
Wynajmę dwupokojowe, komfortowe, umeblowane mieszkanie
o pow. 52 m2, przy ul. Złotniczej
w Jeleniej Górze. Lokal obejmuje
pokój dzienny, otwartą na pokój
kuchnię, sypialnię, łazienkę, wc.
- 669 773 883
Wynajmę ekskluzywną kawalerkę, umeblowaną w Cieplicach
na dłuższy czas tel. 602 656 346
Wynajmę kawalerkę osobie
kulturalnej niepalącej. Mieszkanie
wysoki standard. Po generalnym
remoncie. Aneks kuchenny: nowe
meble, sprzęt AGD. Nowoczesna
łazienka. Słoneczne, cieple. Wolne
od 1-go marca. - 517 925 368
Wynajmę kawalerkę - 35 m2 Kawalerka na wysokim parterze
35m2 słoneczna okolice Malej
poczty. Kawalerka po remoncie
umeblowana rolety zewnętrzne.
650zl plus media - 607 100 905
Wynajmę mieszkania w Kowarach tel. 508 510 795
Wynajmę mieszkanie 84m Wynajmę mieszkanie (3pokoje,
kuchnia i łazienka)w Jeleniej
Górze, blisko centrum. Opłaty:
odstępne 800 zł(w tym czynsz)
plus media. Super oferta! Proszę
dzwonić - 661 724 167
Wynajmę mieszkanie na Zabobrzu - na Różyckiego, 44m2, 2
piętro, balkon. W przypadku dokonania przez najemcę remontu - rok
bez zysku (tylko czynsz i media).
Także opcja sprzedaży. - 602
194 135

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Kowary M3 luksusowe zamienię
- Komunalne mieszkanie, 3 pokojowe (Salon, sypialnia, dziecięcy,
kuchnia, łazienka, przedpokój - ok
70m2) po kapitalnym remoncie,
zamienię na większe. 4 pokojowe
najlepiej z ogrodem. - 513 153 665
Mieszkanie komunalne w centrum Jeleniej Góry z możliwością
wykupu 45m2 I piętro,2 pokoje duży
balkon kuchnia przedpokój łazienka
z wc ogrzewane piecem kaflowym
zamienię na większe komunalne do
70m2. - 509 311 408
Własnościowe M3 48m2, I piętro, balkon. Zamienię na kawalerkę
za dopłatą lub sprzedam. Wymagany lekki remont, blisko centrum
tel. 531 168 815
Zamienię kawalerkę 30m2 na
wysokim parterze do wprowadzenia, okolice ZUS Real Poczta na 2
pokoje w bloku do II piętra tel. 699
911 112
Zamienię mieszkanie 46m
2pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, ogrzewanie co gazowe na
drugim piętrze w centrum miasta.
Zamienię na większe - 500 490
882
Zamienię własnościowe 51m2, 2
pokoje, duża kuchnia, IIp z balkonem na mniejsze 2 pokoje do IIp
do 32m2, koniecznie z balkonem,
ul. Bacewicz, Kolberga, Elsnera tel.
75 64 270 17

DOMY
SPRZEDAM
105tyś. dom - do remontu. Piechowice. Rychlewski Nieruchomości.
Lic 9549 - 501 736 644
2pokojowe ul.Słowackiego
- Pow. 49,6m2 po remoncie z
ogródkiem na wysokim parterze w
bloku. Ogrzewanie gazowe. Okna
z PCV. Panele podłogowe. Czynsz
ok.150zł. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549. - 501 736 644
Dom 99000 - Dom w górach, pod
lasem, do remontu, okolice Jeleniej
Góry. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
Dom we Wleniu - Jednorodzinny,
wolnostojący, piętrowy w centrum.
Pow.całkowita ok.250m2, działka
1094m2, 5 pokoi. Ogrzewanie
piecem co.na koks-węgiel. Cena
340tys. zł. do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. 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, salon kuchnia jadalnia 5 pokoi, 2 łazienki, garaż
na dwa samochody, działka 1111 m2
w Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Nowa szeregówka - Oś.Czarne
- Pow.użytkowa 128m2 działka
277m2, 3-4 pokoje+ garaż , markowe materiały, wysoki standard.
Ogrzewanie gazowe + kominek.
Cena 470tys.zł. wraz z wyposażeniem i umeblowaniem kuchni.
Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
Piękny dom w Radomierzu Komfortowy dom z pięknym widokiem Powierzchnia działki 3000m2
Powierzchnia całkowita domu
270m2 Powierzchnia użytkowa
197m2. Istnieje możliwość podziału
na dwa niezależne mieszkania. 791 335 653

Skrajny szereg - Cieplice - Trzykondygnacyjny 6 pokoi o pow. całk.
305m2 na działce 266m2 + 600m2
(miasta). W przyziemiu lokal użytkowy ok.40m2. Ogrzewanie kocioł
c.o. lub gazowe. Cena 350tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.954
- 602 732 135
Sprzedam 2 domy: 400m2 i
220m2 na działkach po 1250m2
oraz działkę budowlaną 1250m2 w
Jeżowie Sudeckim tuż obok Jeleniej
Góry tel. 600 314 087
Sprzedam bez pośredników - 2
pokojowe z dużym balkonem na
3 piętrze na Zabobrzu III Kiepury.
Mieszkanie nasłonecznione. Sprzedam bez pośredników. Cena do
uzgodnienia. - 660 437 723
Sprzedam piękny dom w miejscowości Krzewie Wielkie okolice
Gryfowa Śl,o pow, 180m2 z działka
40akr, po kapitalnym remoncie,
garaż, media, częściowo umeblowany, cena 280.tys do negocjacji
nr tel.502 131 129
Sprzedam pół domu 65 m na parterze z garażem, 1,5 km od Jeleniej
Góry, bez czynszowe, centralne
ogrzewanie, cena 130 000 tys zł,
działka własnościowa 980m.kw w
dobrym stanie tel. kontaktowy 504
222 915
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
Urokliwy dom na Agroturystykę
- Piękny dom drewniany, dobry
biznes 130m2, pięć pokoi, umeblowany, 150m2 - trzy pomieszczenia
gospodarcze, działka 5000m2,
możliwość budowy na działce 2
domków. - 0048602667745
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
Wynajmę pół domu 65 m na parterze z garażem, 1,5 km od Jeleniej
Góry, bez czynszowe, centralne
ogrzewanie, cena 500zł + opłaty
tylko za prąd, tel. kontaktowy 504
222 915

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Domek przy wyciągu narciarskim
- 3- pokojowy, 60m2, umeblowany.
Salonik z otwartą kuchnią, kominkiem i WC. Piętro: 2 sypialnie,
łazienka/WC. Restauracja, kryty
basen, sauna tylko 30m od domu.40
km zjazdów - wszystkie czynne.
Kreischberg-2002m. - ar.jaornik@
live.de

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Atrakcyjne 3,5 ha - Sprzedam
3,5 ha gruntu rolnego i pod usługi
sportowo-turystyczne. Świetne
położenie, niska cena. Pośrednikom
dziękuję. - 887 053 400
Budowlana w Wojcieszycach - Z
widokiem na pasmo Karkonoszy,
1964 m kw. na słonecznym wyniesieniu przy drodze na Szklarską
Porębę - cena 85.000 zł lic.9549
- 726 290 939
Działka budowlana na sprzedaż
- Sprzedam działkę budowlana z
widokiem na Śnieżkę na obrzeżach Kowar w dzielnicy Bukowiec.
Działka w fazie rozpoczętej budowy
na etapie fundamentów, 1500m
kwadratowych, cena 150tys, projekt
na zdjęciu. - 515 745 970
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Działka w Parku Norweskim - Na
atrakcyjnych warunkach sprzedam
działkę o powierzchni 2000m2 zlokalizowaną w Parku Norweskim w
Cieplicach nieopodal nowo powstających term. Możliwość wybudowania hotelu, restauracji bądź domu.
- 697 397 297/75 75 22 980
Elegancki dom Oś. Czarne Piętrowy, niepodpiwniczony o pow.
całk. 200m2 na działce 962m2. 4
pokoje, podwójny garaż. Wszystko
nowe, markowe materiały. Ogrzewanie gazowe. Cena 670tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości Lic.9549
- 602 732 135
Rolna 3 ha - Niespełna 3 ha przy
asfalcie, przy głównej drodze w kierunku Lwówka ŚL. Rychlewski Nieruchomości. LIC 9549 501736644
- 501 736 644
Sosnówka widok na zalew i góry
- Działka budowlana 1813 m.kw.
129000. Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Sosnówka, budowlana - Działka
budowlana, woda, prąd, kanalizacja. Piękny widok, w sąsiedztwie
nowy, ładny dom. 75000. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644
Sprzedam działkę w Łomnicy
1418m2, warunki zabudowy oraz
przyłączenie energii wydane,
doskonała inwestycja na przyszłość
na nowo powstającym osiedlu tel.
504 385 211
Sprzedam piękną działkę
budowlaną na Czarnym przy ulicy
Wrzosowej. Cicha ulica, spokojne
sąsiedztwo. 10 arów. 99 tys. - 794
411 798
Sprzedam wysoko w górach
działkę zalesioną, południowy stok,
wszystkie media, Karpacz tel. 518
591 247
Super działka - budowlana,
Sosnówka, nad zalewem, 1813
m kw z pełnym uzbrojeniem z
widokiem na góry, dojazd drogą
asfaltową - cena 115.000 zł lic. 9549
- 501 736 644
Widokowa w Sosnówce - 1813
m kw z pełnym uzbrojeniem z
widokiem na zalew, dojazd drogą
asfaltową - cena 115.000 zł lic. 9549
- 726 290 939

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Tanio wynajmę grunt ok. 600m2
(utwardzony), monitorowany, chroniony przez ochroniarzy, ogrodzony.
ul. Karola Miarki 18 (dawny teren
pebexu) - 601 057 718

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal dla wymagających - Okazyjnie sprzedam wykończony lokal w
ścisłym centrum Jeleniej Góry przy
ul. Klonowica 2 ( parter). Lokal o
pow.162 m kw - cena wynosi jedyne
650.000,00 PLN netto - b.wysoki
standard. Zapraszam - 697-397297,75-75-22-980.
Na atrakcyjnych warunkach
sprzedam lub wynajmę lokal o
powierzchni 162 m2 zlokalizowany
w centrum Jeleniej Góry. Lokal
znajduje się na parterze i jest
wykończony. W budynku znajduje
się również winda. - 697 397 297/75
75 22 980
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.9549 - 602 732 135

biuro@ergonomika.com.pl

Pawilon centrum Zabobrza 20m2
- Pawilon w bdb stanie odnowiony,
plastikowe okna, rolety antywłamaniowe otwierane pilotem, toaleta,
podwójnie ocieplony styropian wata
szklana. Pawilonik podpiwniczony
gotowy do użytku 40tyś zł - 697
104 455
Sprzedam pawilon handlowy
przy ul. J. Kochanowskiego w J.G.
cena 6500 zł do negocjacji. - 502
540 863

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
450 zł lokal biurowy - Do wynajęcia
lokal biurowy na parterze zmodernizowanej kamienicy w Centrum.
Domofon. Czynsz wynajmu 450zł./
mies. + opłaty. Nieruchomości
Rychlewski. - 501 736 644
Atrakcyjnie położony lokal
- Lokal na każdą działalność. Z
witryną, usytuowany na parterze, z parkingiem, ogrzewany.
Powierzchnia 50m2. Lokal położony
w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii
Zabobrze i hipermarketu budowlanego. - 504-165-873
Atrakcyjny lokal usługowy - Do
wynajęcia komfortowy lokal użytkowy ścisłe centrum Jeleniej Góry
ul. Krótka, idealny na działalność
biurową, handlową, usługową ok.
60m-parter + 60m-1 piętro, media(lokal po firmie ubezpieczeniowej)
- 756 432 930
Dla kosmetyczki lub tipserki Wynajmę miejsce dla kosmetyczki
lub tipserki w centrum przy solarium
tanio zapraszam - 603 799 963
Do wynajęcia garaż w bloku przy
ulicy J.Kiepury 45B w Jeleniej
Górze. tel. kom. 510342585, stacj.
756413785
Do wynajęcia hala i sklep (biuro)
powierzchnia łączna 170 m2 z
przeznaczeniem na handel, usługi
lub produkcję. Cena 1000zł netto +
media. Wiadomość pn-pt 8-12.00
tel. 690-074-085, Jel. Góra, Wolności 82
Do wynajęcia lokal biurowy na parterze zmodernizowanej kamienicy
w centrum. Ogrzewanie gazowe.
Domofon. Czynsz wynajmu 450zł./
mies. + opłaty licznikowe. Nieruchomości Rychlewski. - 602 732 135
Lokal dla wymagających - Na
atrakcyjnych warunkach sprzedam
działkę o powierzchni 2000m2 zlokalizowaną w Parku Norweskim w
Cieplicach nieopodal nowo powstających term. Możliwość wybudowania hotelu, restauracji bądź domu.
- 697 397 297/75 75 22 980
Lokal dla wymagających - Na
atrakcyjnych warunkach sprzedam
lub wynajmę lokal o powierzchni
162m2 zlokalizowany w centrum
Jeleniej Góry. Lokal znajduje się na
parterze i jest wykończony. Obiekt
idealny pod działalność handlową 697 397 297/75 75 22 980
Lokal w centrum Jeleniej Góry
- Na atrakcyjnych warunkach
wynajmę wykończony lokal na
parterze o powierzchni 93 m2 - 697
397 297/75 75 22 980
Lokal w centrum Jeleniej Góry
- 110 m2 - 697 397 297/75 75 22
980
Ładny lokal z witryną 40m2 JG
- Ul.Grodzka k/Pasaż. Witryna,
dwa wejścia, alarm, rolety. Lokal
posiada 3 pomieszczenia, idealny
pod usługi, gabinet, biuro, punkt,
sprzedaży, ogrzewanie gazowe.
Odnowiony, gotowy do wprowadzenia 40m2/1400,00msc - 601
954 165

Mam do wynajęcia pomieszczenie
magazynowo-gospodarcze 40m2
Zabobrze 4a 400pln. 535 303 007
Miejsce dla tipserki kosmetyczki
przy solarium w centrum tanio - 603
799 963
Mieszkanie do wynajęcia 83 m. 3
pokoje kuchnia, wc,z toaletą taras,
plus drugi balkon, ul. Sygietyńskiego
19 - 504 470 627
Na atrakcyjnych warunkach
wynajmę lub sprzedam lokal o
powierzchni 63 m2 zlokalizowany
w centrum Jeleniej Góry - 697 397
297/75 75 22 980
Pawilon centrum Zabobrza 20m2
- Po remoncie ocieplony plastikowe
okna rolety antywłamaniowe, piwniczka, WC, idealny pod każdą
działalność wynajmę lub sprzedam
40tyś zł wynajem 1000zł - 697
104 455
Wynajmę garaż - Tanio, wynajmę
pomieszczenie magazynowe (blaszane), teren ogrodzony, monitorowany, ochraniany w Jeleniej Górze
ul. Karola Miarki 18 (dawny teren
pebex) - 601 057 718
Wynajmę lokal na Podwalu Wynajmę lokal na Podwalu 22/1 –
parter, parking. Biuro bardzo dobrze
urządzone. 25m2 = 500zł + liczniki,
50m2 = 1000zł + liczniki, 100m2 =
1800zł + liczniki. - 509 208 913
Wynajmę lokal pod usługi fryzjerskie bądź inne w Starej Kamienicy,
więcej informacji pod telefonem - 608
476 183
Wynajmę lokal w Jeleniej - dwupoziomowy o powierzchni 400m2 zlokalizowany w ścisłym centrum Jeleniej
Góry przy ulicy Szkolnej. Możliwość
otwarcia sklepu bądź restauracji. - 697
397 297/75 75 22 980
Wynajmę miejsce kosmetyczce
przy solarium na ul.Poznańskiej koło
Biedronki tanio - 512 331 043

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
2-pokojowe - centrum Sobieszów
- Po remoncie na parterze kamienicy
o pow.43,3m2. Ogrzewanie etażowe
niewielkim kotłem na paliwo stałe.
Ciepła woda z junkersa gazowego.
Cena 110tys.zł.Do negocjacji. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549. - 602
732 135
7000 zł kiosk - W Podgórzynie, koło
urzędu gminy. Własność na dzierżawionym gruncie. Możliwość przeniesienia w inne miejsce. Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 644
Budynek 800 m.kw. - Do adaptacji
na dowolny cel lub jako stodoła.
Siedlęcin, piękny widok, teren budowlany-mieszkaniowy. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Sprzedam pawilon handlowy, który
obecnie znajduje się na Zabobrzu.
Pawilon jest w dobrym stanie. Tel.
kontaktowy 609 235 851 e-mail: szadem@o2.pl - 609 235 851

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Tanio, wynajmę pomieszczenie
magazynowe (blaszane) ok. 20m2 na
terenie ogrodzonym, monitorowanym
(firma ochroniarska). ul. Karola Miarki
18 d (dawny teren pebexu) - 601
057 718
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CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA
SZKOŁA POLICEALNA

W JELENIEJ GÓRZE
PROWADZI NABÓR NA KIERUNKI MEDYCZN

E:

t ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA NOWOŚĆ!
t HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA NOWOŚĆ!
t TECHNIK DENTYSTYCZNY NOWOŚĆ!
t TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ NOWOŚĆ!
t 01*&,6/.&%:$;/:
t 01*&,6/,"%;*&$*Ɩ$"
t 5&$)/*,."4"ǈ:45"
POLECAMY RÓWNIEŻ:
t FLORYSTA - NOWOŚĆ!
t TECHNIK RACHUNKOWOŚ

t TECHNIK BHP
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CI - NOWOŚĆ!
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tel./fax. 75 648 83 85
jgoraQMFKBEB!PQQMwww.plejada.edu.pl

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ PROMOCJI!

