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Jedna z najstarszych fabryk w mieście rozwija się i stale inwestuje

Zorka zwiększa zatrudnienie
JELENIA GÓRA

Termy otwarte
ale na próbę

W aquaparku już kapały się
dzieci z półkolonii i zimowisk.
Oficjalnie obiekt zostanie otwarty 3. marca.
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„Ożywili”
dawną Zebrę

Rozbudowa zakładu kosztuje ok.
18 mln zł i ma zakończyć się pod
koniec maja tego roku. Magazyn
wysokiego składowania będzie miał
regały automatyczne, bo dwutygodniowy zapas wyrobów Zorka musi
przechowywać u siebie.
W hali będzie odbywać się montaż
elementów, znajdzie się tu również
lakiernia oraz pakowalnia. W miejscu, gdzie obecnie jest magazyn i
pakowalnia powstanie maszynownia, ponieważ dokupimy również
maszyny do obróbki drewna i płyt
– opowiada Jerzy Hałaj.
Zorka to zakład z dużą tradycją.
Powstał w 1950 roku po przekształceniu w spółdzielnię prywatnego
zakładu pracy, który w 1946 roku
utworzył w Jeleniej Górze meblarz
z Warszawy. Nazwa spółdzielni pochodzi od imienia żony właściciela
przekształconego zakładu. Produkcję
od początku stanowiła drobna galanteria drzewna oraz zabawki: kasety

JELENIA GÓRA

edukacyjne i wózki z klockami. W
1970 roku produkcja została rozszerzona o półki, wieszaki czy stojaki. W
latach 80’ Zorka rozpoczęła współpracę z Ikeą. Ta współpraca stale się
rozwija. Obecnie fabryka wytwarza
stoły, łóżka, szafki oraz toaletki.
Wyroby sprzedawane są na całym

naszych produktów, ostatnio o 27
procent. Za tydzień mają przyjechać
do nas dizajnerzy ze Szwecji, którzy
wdrażają nowe wyroby. Do 2020 r.
planujemy podwoić sprzedaż – podkreśla Jerzy Hałaj.
Konferencja prasowa na temat rozbudowy zakładu odbyła się 19. lutego.

świecie - od Japonii, przez Australię,
po Stany zjednoczone i Kanadę.
- Obecnie Zorka zatrudnia 480
osób, a średnia płaca wynosi 3 200
zł brutto. Warto podkreślić, że w
drewno i różne komponenty zapatrujemy się u regionalnych dostawców. Z roku na rok rośnie sprzedaż

Były pracownik filharmonii stanął przed sądem

JELENIA GÓRA

To była bestialska zbrodnia

Na wyścigach znów będzie
można zobaczyć replikę sławnej niegdyś rajdówki. Za czyją
sprawą?

Strona 10

Ta zbrodnia wstrząsnęła całą
Polską, dlatego na sali rozpraw
pojawili się przedstawiciele niemal wszystkich ogólnopolskich
mediów, którzy wnioskowali o
pozwolenie na uczestniczenie w
procesie. Sędzia jednak, ze względu
na dobro pokrzywdzonych i ich
rodzin utrzymał złożone wcześniej
wnioski o utajnienie rozprawy.

Przypomnijmy. 8.
marca minionego
roku w Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze zginęli:
27–letnia harfistka z
Warszawy Victoria,
Anna J. i 60–letni
ochroniarz Paweł K.
z Jeleniej Góry.
Michał M. przyznał
się do zarzucanych
mu czynów. Jak mówił
prokurator Sebastian
Ziembicki, motyw jest
bardzo złożony i nie
stwierdzili u podejrzanego żadnych
da się o nim mówić nie wchodząc
zaburzeń.
w szczegóły, a o ich nieujawnianie
Michałowi M. grozi 25 lat więzieprosiła rodzina jednej z ofiar.
nia lub dożywocie.
Podczas postępowania biegli
(Angela)
psychiatrzy i biegły psycholog nie

Jerzy Łużniak wiceprezydentem
Fot. Angela

W jeleniogórskim Sądzie
Okręgowym rozpoczął się
14.lutego proces Michała
M., oskarżonego o dwa
zabójstwa ze szczególnym
okrucieństwem, gwałt ze
szczególnym okr ucieństwem i rozbój z użyciem
noża.

Obecny był na niej prezydent Jeleniej
Góry Marcin Zawiła. – Cieszymy się,
że Zorka rozwija się i powstają nowe
miejsca pracy – powiedział. - Nasza
strefa ekonomiczna rozrasta się i
liczymy na kolejnych inwestorów –
podkreślał Marcina Zawiła
Agata Galas-Dudek

Po cofnięciu mu rekomendacji
przez dolnośląską Platformę Obywatelską na stanowisko wicemarszałka, Jerzy Łużniak ponownie
został zastępcą prezydenta Jeleniej
Góry. – Otrzymałem taką propozycję od prezydenta Marcina Zawiły i
przyjąłem ją, bo Jelenia Góra zawsze
była dla mnie najważniejsza – mówił
Jerzy Łużniak.
Polityk Platformy Obywatelskiej
po utracie rekomendacji przez kilka
dni odpoczywał. Po czym wrócił do
jeleniogórskiego Ratusza. Zajmę się
pracą powierzoną mi przez prezydenta M. Zawiłę – dodał.
Jerzy Łużniak to jeleniogórzanin,
mieszkaniec Osiedla Czarne, były
zastępca prezydenta Jeleniej Góry,
członek zarządu województwa dolnośląskiego, a w ostatnim czasie
wicemarszałek województwa.

Fot. M T

Marcin Zawiła będzie ubiegał
się o reelekcję. Kto dołączy do
wyścigu o prezydencki fotel?
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Nowy magazyn firmy Zorka
o powierzchni 7 tys. 400
mkw. powstaje przy ulicy
Meblowej w Jeleniej Górze.
– Już zatrudniamy nowych
pracowników, by ich wyszkolić. Łącznie będzie to
70 osób – mówi Jerzy Hałaj,
prezes zarządu Zorki, produkującej meble dla sieci
sklepów Ikea.

- Bardzo się cieszę, że będę mógł
współpracować z takiej klasy fachowcem i nie mogę zrozumieć,
dlaczego województwo nie chciało z
nim współpracować, ale to chyba nie
moja sprawa – komentuje prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła.
(Angela)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O oświacie kulturalnej w Bambergu z udziałem jeleniogórzan

- W styczniu to my zrobiliśmy
seminarium w ramach projektu
GreKo. Tematem była organizacja
masowych imprez sportowych,
na przykładzie Pucharu Świata
w Narciarstwie Biegowym w
Szklarskiej Porębie. Tym razem
wzięliśmy udział w spotkaniu poświęconym oświacie kulturalnej
i wychowaniu młodzieży m.in.
poprzez zajęcia pozalekcyjne –
informuje Wiesław Dzierzba.
Oprócz delegacji ze starostwa

w seminarium wzięli też udział
eksperci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach oraz
partnerzy projektu z Holandii i
Niemiec.
- Wśród ekspertów znaleźli się
pracownicy Wydziału Oświaty
Städteregion Aachen, nauczyciele i
uczniowie Szkoły Leeuwenborgh z
Maastricht w Niderlandach, którzy
przybliżyli realizację projektu „Euregio” Europejska Stolica Kultury
2018. Przedstawicielka Fundacji
Genshagen Christl HartmannFritsch opowiedziała o projektach
„Apollo 18” dla młodzieży w zakładach poprawczych - opowiada
Ewelina Ostrowska z WPTiS.
Melani Jager przybliżyła w
swoim wystąpieniu działalność
Serwisu Kulturalno-Szkolnego w
Bambergu, który dofinansowywany jest przez samorządy oraz
ze środków Fundacji BOSCH, a
realizuje projekty przy współpracy
Miasta i Powiatu Bamberg. Ze
strony polskiej w roli ekspertów
wystąpiły: Krystyna Patynowska i

POWIAT
Dzięki współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Vrchlabi oraz
Karkonoskim Parkiem Narodowym w Vrchlabi, możemy pozyskać ok. 100 tys. euro na promocję
turystyczną naszego powiatu –
mówi Wiesław Dzierzba, dyrektor
Wydziału Promocji, Turystyki i
Sportu Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.
Współpraca ma być finansowana ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013.
Każdy z uczestników projektu, czyli Związek Miast i Gmin,
Park Narodowy oraz Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze może
otrzymać z tego programu po 100
tys. euro na działania promocyjne,
które będą prowadzone wspólnie.
POWIAT

Gabriela Kolaszt – wicedyrektorki
szkoły w Kowarach.
– Panie opowiedziały o zaangażowaniu kowarskich uczniów
w działania kulturowe na rzecz
miasta m.in. poprzez uczestnictwo
w kołach teatralnych, zespołach
muzycznych, organizacji okazjonalnych imprez - mówi Wiesław
Dzierzba.

POWIAT

Promujemy się z Czechami
Dzięki temu będziemy mogli wesprzeć w tym roku Targi TourTec
oraz Mistrzostwa Kucharzy. W
drugim półroczu planujemy organizację Karkonoskich Spotkań
Turystycznych oraz wydanie kalendarzy powiatowych – wylicza
Wiesław Dzierzba.
- W 2015 r. chcielibyśmy stworzyć różne gadżety służące promocji regionu, a dostępne w miejscach, najczęściej odwiedzanych
przez turystów i urlopowiczów.
Planujemy również wydać przewodnik o najatrakcyjniejszych
miejscach i uczestniczyć w ważniejszych targach turystycznych,
m.in. w Hradec Kralove, Pradze,
Wrocławiu i Jabloncu nad Nysą
– dodaje.
(Mea)

Tegoroczne Targi Turystyczne TourTec zaplanowano na 9-10 maja.
- Podczas targów będziemy realizować międzynarodowy projekt GreKo,

nasi zagraniczni partnerzy z Holandii,
Belgii, Niemiec i Czech będą mieli w
Jeleniej Górze swoje stoiska promocyjne. Udział zapowiedziało również

100 tys. egzemplarzy map powiatu
jeleniogórskiego w językach: polskim
i angielskim za ok. 40 tys. zł wydało
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
wraz z gminami i hotelarzami z regionu.
Ogólna mapa odsyła do szczegółowych
map sześciu części naszego regionu.
Wspólnie z jeleniogórskimi gminami
oraz ok. 20. hotelami Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wydało mapę
regionu z opisem atrakcji, która odsyła
do precyzyjnych map różnych jego
części: Doliny Bobru, Gór Izerskich,
Doliny Pałaców i Ogrodów, Karkonoszy,
Gór Kaczawskich i Rudaw Janowickich.
Poszczególne mapy są już dostępne w
różnych punktach informacji turystycz-

nej oraz hotelach, które uczestniczą w
przedsięwzięciu i znalazły się na głównej
mapie regionu. Ta bowiem jest darmowa, z kolei już szczegółowe mapy np.
Doliny Bobru, kosztują każda ok. 8 zł.
Wydawnictwo jest efektem współpracy i spotkań gmin i gestorów związanych z turystyką. Podczas ostatniego
spotkania rozmawiano o współpracy.
– Ustaliliśmy plan targów turystycznych,
na których będziemy się promować. 5.
marca będziemy w Berlinie, 13. marca
w Aachen, w ramach projektu GreKo,
21. marca w Jabloncu, a 6. czerwca
w Chorzowie – wymienia Wiesław
Dzierzba.
(Mea)

Gościem specjalnym seminarium był burmistrz Miasta Buttenheim Johann Kalb, zaprzyjaźniony z powiatem jeleniogórskim,
który wystąpił jako potencjalny
kandydat do objęcia stanowiska
starosty powiatu Bamberg w zbliżających się wyborach w marcu
2014 roku.
Agata Galas-Dudek

Od czterech lat trwa wzorcowa współpraca z powiatem wolsztyńskim

Zimowisko dla przyjaciół
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zorganizowało
w Karpaczu zimowisko dla
piętnastoosobowej grupy
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zaprzyjaźnionego
powiatu.
Podczas tygodniowego wypoczynku młodzi goście wraz z opiekunami
wędrowali po górach, odwiedzili
Schronisko „Strzecha Akademicka”, jeździli na nartach, zwiedzali
Karpacz. Byli m.in. w Muzeum
Zabawek oraz Muzeum Sportu i
Turystyki. Ponadto mieli zajęcia na
hali sportowej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Karpaczu,
w którym również mieszkali i jedli
posiłki.

Na majowe targi turystyczne przyjadą wystawcy z wielu krajów

TourTec będzie w mocnej obsadzie

Są mapy z atrakcjami regionu

Fot. Mea

Przedstawiciele powiatu
jeleniogór skiego wzięli udział w Seminarium
Oświatowym w Bambergu.
– Spotkanie zorganizowano w ramach międzynarodowego projektu GreKo, w
którym bierzemy czynny
udział – mówi Wiesław
Dzierzba, dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Fot. Starostwo

Seminarium z myślą o młodych

POWIAT

nasze partnerskie miasto z Rosji. Gminy
powiatu zaprosiły zagraniczne gminy, z
którymi współpracują, więc spodziewamy się bardzo wielu wystawców w tym
roku – usłyszeliśmy w starostwie.
(Jel)

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

Adres:
ul. Jana Pawła II 24
58-506 Jelenia Góra

Starosta jeleniogórski Jacek Włodyga wraz ze starostą wolsztyńskim
Ryszardem Kurpą, odwiedzili młodzież. Zaplanowano też rozmowy o
dalszej współpracy. Chodzi o ustalenie
terminu wyjazdu w ramach wymiany
uczniów z Kowar, Piechowic, Szklarskiej Poręby i Karpacza na wakacyjny
obóz w powiecie wolsztyńskim.
- Oprócz wymiany uczniów, prowadzimy inne działania. Grupa muzyczna
z powiatu wolsztyńskiego wystąpiła u
nas na Targach Turystycznych TourTec,
na których walory swojego regionu
prezentują przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Wolsztynie. My też promujemy nasz powiat w Wolsztynie. W
ubiegłym roku gościliśmy przedstawicieli izby gospodarczej oraz handlowej
z Wolsztyna – wylicza dyrektor.
(Mea)

Fot. Starostwo
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O studium i planach
przestrzeni miejskiej
O tym co dobrego, a co złego jest
w studium i planach przestrzennych
miasta oraz co się komu „popieprzyło” – taka żywa dyskusja poprzedziła
przegłosowanie uchwały w sprawie
analiz zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym Jeleniej Góry oraz
programu sporządzania planów. Te
kwestię poruszono na wtorkowej
(18.02) sesji Rady Miejskiej w Jeleniej
Górze.
Jak mówił Radosław Jończak z firmy,
która przygotowywała analizę, studium
zagospodarowania przestrzennego
Jeleniej Góry jest do wymiany. Powód?
Zapisy są nieaktualne, często niezgodne
z prawem. Jelenia Góra ma natomiast
78 procent terenów miasta objętych
planami zagospodarowania przestrzennego. - Trzeba je jednak jak najszybciej
zaktualizować. Inaczej Gmina narażona
będzie na płacenie kar i sądowe konsekwencje – dodał R. Jończak.
W opinii komisji rozwoju, jej przewodniczący Wiesław Tomera, mówił,
że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany (przy jednym głosie
wstrzymującym się), ale zwracała się
o przyjęciu nowego studium, które
ma zostać zakończone za około dwa
miesiące.
W dyskusji, słów krytyki jak zawsze
nie szczędził Krzysztof Mróz, który
podkreślał, że należy jak najszybciej
usunąć błędy z planów przestrzennych. Józef Sarzyński (SLD) natomiast
mówił, że najpierw należy poczekać
na studium, bo jest ono podstawą przy
tworzeniu planów.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Radni opozycyjni sprzeciwiali się likwidacji martwych szkół

Bój o klasy, których nie ma
Siedem uchwał dotyczących
likwidacji liceów i techników
w jeleniogórskich szkołach
ponadgimnazjalnych przyjęli na ostatniej sesji (18.02)
miejscy radni. Mimo że
uchwały tylko porządkowały strukturę placówek do
obowiązujących przepisów,
radni opozycji grzmieli.
O co chodzi w tych likwidacjach
i przekształceniach odnoszących
się do siedmiu jeleniogórskich szkół
ponadgimnazjalnych wyjaśniał naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu
Paweł Domagała.
Uchwały mają zastosowanie do
nieistniejących bądź kończących
swoją działalność szkół różnych typów, funkcjonujących dotychczas w
zespołach szkół – tłumaczył. - Zostały
one zdeterminowane najnowszymi
przepisami o systemie oświaty.
Zgodnie z art. 7. Ustawy, z dniem 1
września 2012 r. likwiduje się klasę
pierwszą, a w latach następnych
kolejne klasy dotychczasowego
trzyletniego liceum profilowanego
dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
dla młodzieży oraz trzyletniego
technikum uzupełniającego dla
młodzieży. Likwiduje się także klasy
dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej dla dorosłych, technikum

dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Zgodnie z zapisami likwidacji
ulegają także klasy dotychczasowego
technikum uzupełniającego dla
dorosłych – dodał.
W przypadku Jeleniej Góry zmiany
dotyczą: Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze, Zespołu
Szkół Technicznych "Mechanik",
Centrum Kształcenia Ustawicznego,
Zespołu Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych nr
2, Zespołu Szkół Ekonomiczno- Turystycznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze.
Oprócz likwidacji nastąpiły też
przekształcenia: technikum uzupełniające dla dorosłych w liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole
szkół Technicznych „Mechanik” oraz
technikum uzupełniające dla młodzieży w liceum ogólnokształcące dla
dorosłych w Zespole szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2.
- Przekształcenia szkół mają na
celu poszerzenie oferty edukacyjnej
dla dorosłej młodzieży, która kończy
kursy kwalifikacji zawodowej w
szkołach zawodowych i ma ambicje
uzyskać tytuł technika - podkreślał
Paweł Domagała.
Mimo to przeciwni tym zmianom byli radni opozycji. - Polityka
prezydenta jest taka, by likwido-

Fot. M T
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wać szkoły, podnosić opłaty za
bursy i zwiększać podatki – mówił
radny Rafał Szymański (PiS). –
Przez to z miasta uciekają ludzie,
co pokazują statystyki – wytykał.
- Zacytuję hasło szefa PO: „nie
róbmy polityki, budujmy szkoły”,
a pan mówi „nie mamy szkół, ale
mamy klasy”. To trąci absurdem
– twierdził. Do krytyki dołączył
radny Krzysztof Mróz (PiS). Cały

czas coś likwidujemy, przenosimy jakieś klasy do innych szkół
i zostajemy z bardzo dużą bazą
i ogromną liczbą nauczycieli, z
którymi lada moment nie będzie
co zrobić – mówił radny K. Mróz.
- Niczego nie likwidujemy! Formalnie wycofujemy ze struktur szkół coś,
co nie funkcjonuje – przypominał
prezydent.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Drogo za holowanie
Pijani kierowcy oraz osoby, które
nieprawidłowo parkują czy porzucają swoje pojazdy, w tym roku
słono za to zapłacą. Na ostatniej sesji
(18.02) radni miejscy uchwalili nowe
stawki opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu
strzeżonym.
Nowe stawki, które wzrosły o od
1- 75 zł przedstawił na sesji naczelnik Wydziału Informatyki i Obsługi
Technicznej Tomasz Dumycz. I tak:
za usunięcie rowerów czy motorowerów stawka wynosi teraz 111 zł (było
110 zł), a za parkowanie – 18 zł (było
17 zł), motocykli (odpowiednio) 220
zł (było 218zł) i 25zł (było 24 zł), aut
do 3,5 tony – 483 zł (było 478 zł) i
38 zł, aut od 3,5 do 7,5 tony – 603
zł (było 597 zł) i 50 zł (było 49 zł),
aut powyżej 7,5 tony – 1259 zł (było
1184zł ) i 72 zł (było 71 zł), aut
powyżej 16 ton – 1259 zł (było 1247
zł) i 134 zł (było 132 zł), a samochodów przewożących niebezpieczne
ładunki – 1532 zł (było 1518 zł) i 198
zł (było 196 zł).
Radny Prawa i Sprawiedliwości
Krzysztof Mróz pytał czy te podwyżki
wynikają wprost z rozporządzenia,
bo niektóre są „kosmicznie wysokie”.
Naczelnik Tomasz Dumycz wyjaśniał,
że w minionym roku koszty i tak
były większe niż przychody z tego
tytułu.
- W minionym roku na parking
strzeżony trafił jeden rower oraz 77
samochodów. Uzyskaliśmy zwrot
kosztów tylko z 64. postępowań –
wyjaśniał T. Dumycz.
(Angela)
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W połowie marca br. poznamy oficjalne już kandydatury

Kto na prezydenta miasta?
W partiach politycznych trwają rozmowy i negocjacje dotyczące tego, kto w najbliższych wyborach stanie w szranki o
fotel prezydenta Jeleniej Góry. W kuluarach coraz głośniej słychać nazwiska, a typowani dyplomatycznie i wymijająco
odpowiadają „nie wykluczam, nie potwierdzam”. Oficjalnie zdeklarowanych jest tylko dwóch polityków: obecny prezydent Marcin Zawiła (PO) i Piotr Paczóski (SLD).
Najwięcej emocji związanych z tym,
kto będzie kandydatem na przyszłego
prezydenta Jeleniej Góry jest w Platformie Obywatelskiej. Apetyt na przejęcie
sterów w Jeleniej Górze przez najbliższe
cztery lata ma co najmniej dwóch polityków: Marcin Zawiła i Hubert Papaj.
Obecny prezydent zdeklarował się już
w grudniu 2013 roku.
Konflikt wewnętrzny w Platformie,
obecnie podzielonej co najmniej na
dwie części, gwarancji na ten start z
ramienia PO Marcinowi Zawile jednak
nie daje. Jego przeciwnicy mówią
bowiem, że nie ma on zgody PO, a bez
zgody startować nie może.
Drugi z kandydatów PO stojących
właśnie po stronie tych nieoficjalnych,
ale jednak przeciwników, to były za-

stępca prezydenta Hubert Papaj.
- Z pewnością wystartuję w wyborach samorządowych, ale czy prezydenckich, to się niebawem rozstrzygnie
– dodaje H. Papaj.
Żadnych nazwisk, ani informacji
dotyczących kandydata na prezydenta
aż do połowy marca br. nie poda Prawo
i Sprawiedliwość.
Określony, przynajmniej póki co, jest
kandydat z ramienia Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. I już wiadomo, że
nie będzie to typowany przez wielu
Wojciech Chadży.
- Stałą zasadą w SLD jest to, że naturalnym kandydatem na prezydenta jest
przewodniczący Rady Powiatowej SLD
czyli obecnie Piotr Paczóski – mówi
Wojciech Chadży, przewodniczący

jeleniogórskiego Klubu Radnych SLD.
– On potwierdził, że będzie ubiegał się
o to stanowisko, więc oficjalnie nie ma
innych kandydatur. Ja będę startował
do Europarlamentu – twierdzi Wojciech
Chadży.
Nieoficjalnie mówi się jednak, że o tę
kandydaturę może jeszcze powalczyć
Grażyna Malczuk, o wiele bardziej doświadczona politycznie, obecna radna
województwa dolnośląskiego.
Do tego grona dodać należy dwóch
oficjalnych kandydatów Obywatelskiego Dolnego Śląska: Marek Obrębalski
to obecny radny województwa, były
prezydent Jeleniej Góry, o którym mówi
się jako o mocnym konkurencie. Miłosz
Sajnog to obecny radny Rady Miejskiej
w Jeleniej Górze i przewodniczący Klu-

bu Radnych Razem dla Jeleniej Góry,
a były zastępca prezydenta miasta.
Oficjalnie żaden z nich nie potwierdził
jeszcze startu w wyborach.
Angelika Grzywacz- Dudek
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Politycy PO stracili stery
Zarząd i rada dolnośląskiej
Platformy Obywatelskiej cofnęły
(10.02) rekomendację dla dwóch
polityków z Kotliny Jeleniogórskich: wicemarszałka Jerzego
Łużniaka oraz przewodniczącego
Sejmiku Dolnośląskiego Jerzego
Pokoja, a także dla marszałka
województwa Rafała Jurkowlańca.
Co to oznacza dla regionu?
Po tej decyzji przewodniczący
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podał się do dymisji
(19.02).
- Jest nowe rozdanie w Platformie Obywatelskiej i nie wyobrażam sobie, żebym mógł stać w
poprzek tego rozdania – mówił
Jerzy Pokój. – Atmosfera, w której przyszłoby mi pracować po
tych zmianach, nie przyniosłaby
niczego dobrego. Nie oznacza to
jednak końca mojej działalności
na rzecz Kotliny Jeleniogórskiej.
Złożę bowiem rezygnację z funkcji
przewodniczącego Sejmiku, ale
w dalszym ciągu będę pracował
jako radny, czego nigdy nie zaniedbywałem. Czy te zmiany mogą
zaszkodzić regionowi? Nie aż tak
bardzo, jak by się mogło wydawać
– podsumowywał J. Pokój.
Tego, co dla regionu oznaczają
przetasowania w dolnośląskiej
Platformie Obywatelskiej, Jerzy
Łużniak komentować nie chciał.
Nie oceniał również decyzji zarządu i rady regionalnej PO.
- Mam nadzieję, że Dolny Śląsk
dalej będzie się rozwijał tak, jak

Praca dla asystentek

Obowiązek zapewnienia od 1 stycznia 2015 r. udziału
we wszystkich świadczeniach asystentki/higienistki
stomatologicznej (do końca 2014 r. pomocy dentystycznej) znalazł się w projekcie zmiany rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
Resort tłumaczy, że
w okresie przejściowym, tj. do
1 stycznia 2015 r., pomoce
dentystyczne będą mogły się
przekwalifikować, a wymóg
zatrudnienia asystentki poprawi jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjenta, co "jest
szczególnie istotne" w przypadku osób, których reakcje są
nieprzewidywalne, a w związku
z tym bezpieczeństwo świadczenia wymaga natychmiastowej fachowej pomocy”.
Obecnie opiekę stomatologiczną nad populacją ludności
Polski sprawuje około 38.000
tysięcy lekarzy dentystów,
i można przyjąć na podstawie
obserwacji, że tylko około 1/3
pracuje z dyplomowanymi
asystentkami stomatologicznymi. Wystarczy porównać te
wyniki, żeby przekonać się, że
kadry po prostu brakuje. Młode osoby nie chcą wracać na
wieś czy do małego miasteczka do pracy, starsze nie będą
już jeździć uzupełniać edukację. Jeśli zabraknie personelu,
nie będzie można zawrzeć
kontraktów z NFZ.

Dostęp pacjentów do bezpłatnego leczenia stomatologicznego, już dziś bardzo zły,
będzie jeszcze gorszy.
W charakterze personelu
pomocniczego będzie mógł
być zatrudniony jedynie fachowy personel, czyli osoby,
które ukończyły szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały:
a) tytuł zawodowy asystentka
stomatologiczna lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna lub
b) tytuł zawodowy higienistka stomatologiczna lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub
c) osoby, które ukończyły
studia wyższe i uzyskały tytuł
zawodowy higienistka stomatologiczna lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w zawodzie higienistka stomatologiczna
Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze umożliwia naukę

dotychczas i nadal będzie jednym
z najlepszych regionów w Polsce
– mówił Jerzy Łużniak. – Ja mogę
tylko podziękować, że przez te
4,5 roku mogłem kierować tak
ważnymi departamentami, jak
infrastruktura oraz polityka zdrowotna. Teraz wolą zarządu województwa te departamenty zostaną
przeznaczone dla koalicjantów.
Mam nadzieję, że mój następca
będzie kontynuował rozpoczęte
przeze mnie inwestycje, które są
praktycznie na ukończeniu - w
tym budowa dwóch szpitali, zakup
nowego taboru kolejowego czy
remont kolejowej infrastruktury
zwłaszcza na linii nr 274 – dodał.
Teraz Jerzy Łużniak wraca
na stanowisko wiceprezydenta
Jeleniej Góry. - Bardzo się cieszę,
że będę mógł współpracować z
takiej klasy fachowcem i nie mogę
zrozumieć, dlaczego województwo
nie chciało z nim współpracować,
ale to chyba nie moja sprawa – komentował prezydent Jeleniej Góry
Marcin Zawiła.
Rada regionu dolnośląskiego
przyjęła kandydaturę Cezarego
Przybylskiego na nowego marszałka i Barbary Zdrojewskiej na
nową szefową sejmiku. Po tych
zmianach, spośród jeleniogórzan,
najwyższą funkcję w dolnośląskiej
Platformie będzie miał Hubert Papaj, który jest członkiem zarządu
regionu.
(Angela)

na wyżej wymienionych kierunkach w systemie stacjonarnym lub weekendowym.
Nauka na kierunku Asystentka stomatologiczna trwa
1 rok (2 semestry), na kierunku Higienistka stomatologiczna trwa 2 lata (4 semestry).
Asystentka i Higienistka
stomatologiczna może zatrudnić się w każdym specjalistycznym gabinecie bądź poradni dentystycznej – średnia
wysokość zarobków osoby
zajmującej to stanowisko
pracy wynosi ok. 2000 złotych. Dużym atutem podjęcia
nauki w tym zawodzie jest też
fakt, iż jest to najbardziej
poszukiwany pracownik na
europejskim rynku pracy.
W Polsce praca w branży
medycznej zyskuje coraz
większą popularność, że
względu na przyszłościowy
charakter danego stanowiska.
Zajęcia planujemy rozpocząć na początku marca 2014 r.
Do tego czasu należy złożyć
w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: podanie, świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał), 2 zdjęcia i ksero
dowodu osobistego.
W razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności prosimy
o kontakt telefoniczny pod
numerem 75 648 83 85
lub e-mail
jgora.plejada@op.pl
www.plejada.edu.pl
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Darmowe porady w KSON
Od stycznia br. w Karkonoskim
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
poza dotychczasowymi bezpłatnymi poradami można skorzystać z
usług psychoonkologa z Fundacji
Psychoonkologii „Tu i teraz”. Aby
umówić się z nim na spotkanie
wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer infolinii 800 700 025,
czynnej od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9.00-16.00 lub pisząc
e-mail na adres biuro@kson.pl.
Pomoc jaką udziela psychoonkolog umożliwia przede wszystkim
poprawę jakości życia chorych i
ich rodzin bądź przyjaciół. Poprzez
konkretne działania terapeutyczne
chory uczy się rozpoznawać i radzić
sobie z emocjami, pogłębia wiedzę
z zakresu medycyny, uczy się rozpoznawać swoje potrzeby, poznaje
sposoby radzenia sobie ze stresem,
uczy się prawidłowej komunikacji z
lekarzem i pielęgniarkami.
Spotkania, odbywające się w
grupach wsparcia, w któr ych
uczestniczą chorzy, pomagają
niejednokrotnie przetrwać trudne
chwile. Nie ma lepszej pomocy
niż towarzystwo osoby mającej
podobne problemy i rozumiejącej
co dzieje się z chorym w trakcie
leczenia. Często trafiają do fundacji
osoby zamknięte w sobie, czasem
zmuszone przez rodzinę do przyjścia, same nastawione negatywnie
do jakiejkolwiek pomocy, ale jak
już przyjdą rzadko odchodzą –
tłumaczy prezes fundacji Renata
Bury.
(Jel)
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Drzewostan w parku zostanie uzupełniony

Pod topór idą (chore) drzewa
W Parku Zdrojowym jest coraz mniej drzew, 11. lutego
wycięto kolejnych pięć, jeszcze trochę a będziemy ich „ze
świecą” szukać – alarmują
Ciepliczanie. – Rozpoczynamy planowanie nowych nasadzeń – informuje Mirosława
Dzika, wiceprezydent.
Co jakiś czas wiatr przewraca
spróchniałe i wiekowe drzewa lub
są one usuwane. Tym razem wyciętych zostało pięć klonów przy tzw.
Polanie Schaffgotschów. – Drzewa
miały ok. 80 lat, były już schorowane,
wyschnięte i trzeba było je usunąć.
Jest pilna potrzeba nasadzenia w
parku ok. 200 młodych drzew, by
mogły w przyszłości uzupełnić aktualne braki – mówi Mieczysław
Gawryjołek, współwłaściciel firmy
„Ogród” z Cieplic, która zajmuje się
pielęgnacją parku.
To nie koniec wycinki. – Piękna ok.
150-letnia sosna wejmutka (zwana
amerykańską), wysoka na ok. 20 metrów, ma na całej długości szczelinę
po uderzeniu pioruna i jest już pusta
w środku, a jej korzenie obumierają.
Wkrótce również powinna zostać
wycięta, jeśli wcześniej nie powali
jej wiatr – dodał ogrodnik.
Mirosława Dzika, wiceprezydent
Jeleniej Góry zapewnia, że wkrótce
drzewostan w parku zostanie uzupełniony. – Rozpoczynamy tworzenie

planu nasadzeń młodych drzew. Ponieważ Park Zdrojowy jest wpisany
do rejestru zabytków, gatunki drzew
będą nawiązywać do tych, które
rosły tu niegdyś. Po stworzeniu planu w odniesieniu do historii parku,
będzie musiał zatwierdzić go jeszcze
konserwator zabytków – wyjaśnia
Mirosława Dzika.
Możliwe, że w przyszłym roku
Ciepliczanie będą mogli oglądać już
młode drzewka.

- Chciałbym, by powróciły tu
drzewa, które niegdyś sadzili Schaffgotschowie w XVIII i XIX w,. m.in.:
egzotyczne tulipanowce, platany,
czy też ambrowce. Przydałyby się
też klony kuliste oraz buki. W parku
jest dużo dębów i lip, więc te gatunki
nie powinny być dosadzane. Nie jest
to też miejsce na iglaki typu jałowce
czy cyprysy – twierdzi Mieczysław
Gawryjołek.
Agata Galas-Dudek
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Nasze miasto pomaga Ukrainie!
Zbiórka niezbędnych leków oraz pisanie listów „Solidarni z Ukrainą” - w taki
sposób jeleniogórzanie oraz mieszkańcy
okolicznych miejscowości będą mogli
włączyć się w pomoc Ukraińcom.
W poniedziałek, w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ruszy zbiórka leków, które
w chwili obecnej są najpotrzebniejsze w
ukraińskich miastach (ich lista poniżej).
W akcję poza KSON-em zaangażowały
się już all-ternatywa – Stowarzyszenie
Jeleniogórskiej Młodzieży oraz Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto. Pomoc
zadeklarował także Szpital MSW w
Jeleniej Górze. Leki będzie można
przynosić od 24 lutego do 7 marca do
siedziby KSON (ul. Osiedle Robotnicze
47 A) od poniedziałku do piątku w godz.
10:00 – 16:00.
Organizacje pozarządowe z Jeleniej
Góry bardzo chętnie włączają się w
pomoc Ukraińcom, bo jak same przyznają od dłuższego czasu współpracują
z organizacjami z tego kraju. Młodzież z
all-ternatywy kilka miesięcy temu była w
Winnicy, gdzie ma wielu znajomych i to
właśnie od nich otrzymują informacje,
jak wygląda sytuacja za naszą wschodnią granicą. Z winnickim stowarzyszeniem współpracuje również KSON,
który podjął się koordynacji zbiórki.
Więcej informacji nt. zbiórki pod
bezpłatnym numerem telefonu 800700-025.
Ponadto już w najbliższą niedzielę w
godz. 14:00 – 20:00 w Jeleniogórskim
Centrum Kultury przy ul. Bankowej
(w pokoju 211) akcję pisania listów
adresowanych do prezydenta Ukrainy

zainicjuje Joanna Kucharek, inicjatorka pierwszej zbiórki leków i odzieży,
która kilka tygodni temu trafiła już do
Kijowa.
Dzięki pani Joannie Jelenia Góra jest
jednym z kilkunastu miast w Polsce, w
których odbędzie się akcja pn. „Solidarni
z Ukrainą – Maraton pisania listów” pod
patronatem Amnesty International.
Kontakt z koordynatorką: 535-820306.
(all-ternatywa)

Lista niezbędnych leków:
Atropina w ampułkach
Diazepam w zastrzykach
Hydrokortyzon
Ketorolac ampułki
Cordipin (Adalat)
Baneocin,
Gentaxan – proszek
Sterillium
Lidokaina spray – dużo
Środki do zmywania gazu ze skóry
Metoklopramid
Tyrosur w proszku
Cerucal
A także:
Woda termalna w małych flakonach
Poduszki tlenowe
Koce termiczne

Areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Piechowicach

Tragiczny finał nieporozumienia
Do dramatu doszło we wtorek
(18.02.). Od ciosów nożem
zginął 33-letni Patryk W-O.,
mieszkaniec Piechowic.
Podejrzany 61-letni Kazimierz F.
usłyszał zarzut popełnienia zabójstwa.
Został tymczasowo aresztowany na 3
miesiące.
Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa W Jeleniej Górze. Przypomnijmy.
Wieczorem feralnego dnia doszło mię-

dzy mężczyznami do sprzeczki. Patryk
W-O. wrócił do domu, ale kiedy zauważył
przez okno, że przy jego aucie kręci się
Kazimierz F. postanowił zejść i zobaczyć,
czy ten nie uszkodził mu samochodu.
Wtedy 61-latek wyjął nóż i zadał dwa
ciosy. Patryk W-O. zmarł na skutek
odniesionych obrażeń.
Bezpośrednio po zdarzeniu Kazimierz
F. został zatrzymany. Prokurator 20. lutego br. przedstawił mu zarzut popełnienia
zabójstwa Patryka W-O. Kazimierz F. nie
przyznał się do popełnienia zarzuconego

mu czynu i złożył wyjaśnienia sprzeczne
z dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym. Tego samego dnia, celem zabezpieczenia prawidłowego toku
postępowania, Prokurator Rejonowy w
Jeleniej Górze wystąpił do miejscowego
Sądu Rejonowego o zastosowanie wobec
podejrzanego środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania.
Decyzja sądu nie jest prawomocna – informuje rzecznik Prokuratury w Jeleniej
Górze Violetta Niziołek.
(Jel)
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Placówka IT przy Bankowej ma zostać wkrótce zlikwidowana

Nowa informacja turystyczna

Lepsza lokalizacja z pewnością
sprawi, że będzie zaglądało tu sporo
osób – dodała.
Oficjalne otwarcie nowego punktu Informacji Turystycznej odbyło
się w piątek (14.02) w samo południe. Tradycyjny kieliszek szampana
oraz symboliczne „okno na region”
ufundował Pałac Pakoszów.
Jest to wynik porozumienia Miasta z Dolnośląską Organizacją
Turystyczną i Powiatem Jeleniogórskim – podkreślał prezydent Marcin

Zawiła. - Z okien
Ratusza będę doglądał tego miejsca – zapowiedział
żartem.
Przez siedem
dni w tygodniu w
godzinach od 8.00
do 20.00 informacji udzielają tu
dwie sympatyczne
dziewczyny, mówiące w dwóch
językach: angielskim i niemieckim. - Z Czechami
rozmawiamy po
angielsku lub po
polsku, więc to nie
jest żaden problem
– wyjaśniała Magdalena Kuczaj.
Do dyspozycji mają one infokiosk
znajdujący się wewnątrz obiektu
oraz szereg ulotek i wydawnictw.
Kolejną książkę o zabytkach i atrakcjach regionu wręczyła Gabriela
Zawiła, dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Fot. Angela

Nowy punkt informacji turystycznej otwarto na Placu Ratuszowym w Jeleniej
Górze, w miejscu dawnej
restauracji Azteca. – Już
zgłosiło się do nas ponad
60 osób: Polaków i zagranicznych gości, którzy pytali głównie o to, co można
zobaczyć i gdzie warto się
wybrać – mówiła Magdalena Kuczaj, pracownica
punktu.
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Przybędą cztery nowe ulice
Sosnowa i Jarzębinowa w Maciejowej, kompozytora Wojciecha Kilara
na Zabobrzu oraz znanego reżysera
Piotra Łazarkiewicza nieopodal II
LO – takie nowe ulice niebawem
pojawią się w Jeleniej Górze. Trzy
pierwsze nazwy wcześniej nie miały, a ostatnią przemianowano na
część absolwenta szkoły, przy której
będzie biegł trakt dotychczas zwany
Marysieńki Sobieskiej.
Nazwy te jednogłośnie przyjęli
wczoraj (18.02) jeleniogórscy radni.
Z wnioskiem o ich nadanie wystąpili
mieszkańcy, którzy zamieszkują przy
bezimiennych drogach stanowiących
odnogi ul. Wrocławskiej i Józefa Niećki. Sosnowa i Jarzębinowa idealnie
natomiast odnoszą się do drzew,
które rosną przy tych ulicach.
Nazwanie ulicy imieniem Wojciecha Kilara na Osiedlu Zabobrze,

Jarosław Charłampowicz, prezes
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej podkreślał, że punkt będzie
prowadzony przy pomocy biur
informacji turystycznych z miasta
i powiatu oraz zostanie wpięty w
sieć biur Dolnośląskiej Informacji
Turystycznej.

Bilety MZK od lata po nowemu
Od lipca br. ruszy wdrażanie
biletu elektronicznego w jeleniogórskiej spółce MZK. Podpisano
już umowę z firmą R&G z Mielca,
wyłonioną w przetargu na wprowadzenie tego systemu i omówiono jego funkcjonowanie. Technologiczny krok do przodu, który
m.in. ma ułatwić życie pasażerom
i kierowcom oraz dostarczyć rzetelnych danych dotyczących tzw.
potoków pasażerskich kosztował
7 mln 185 tys. zł, z czego 85 procent kosztów kwalifikowalnych
stanowi dofinansowanie unijne. – Wdrożenie systemu biletu
elektronicznego w Jeleniej Górze
umożliwi rozszerzenie ofert y
biletów dostosowując je do nowoczesnych standardów i odciąży
naszych kierowców. Jednocześnie
będzie cały czas funkcjonował
bilet tradycyjny i bilet mobilny
kupowany przy użyciu telefonu
komórkowego – mówi prezes MZK
Marek Woźniak.
Firma z Mielca, która wdroży
system biletu elektronicznego
była jedyną, która przystąpiła do
przetargu. Robert Pezda, prezes
zarządu R&G z Mielca wyjaśniał,

że każdy pasażer otrzyma bezpłatną kartę bezdotykową, którą
będzie przykładał do czytnika
dwukrotnie: wchodząc do autobusu i wychodząc z niego.
- Ten system jest mocno złożony,
ale prosty w obsłudze dla pasażera
– mówił Robert Pezda. – Wdrożyliśmy go już m.in. w Świdnicy,
Wałbrzychu, Zielonej Górze i 35.
innych miastach w Polsce. Korzysta z niego od 40 do 80 procent
pasażerów, przy czym kluczem do
przekonania ludzi, by z niego korzystali jest zachęta ekonomiczna
czyli atrakcyjna taryfa, ale to leży
już po stronie MZK i Rady Miasta.
W ramach tej inwestycji wszystkie autobusy zostaną wyposażone
w czytniki biletów elektronicznych bądź dwufunkcyjne (czyli do
kasowania biletów tradycyjnych
papierowych) oraz automat y
umożliwiające zakup biletów
i doładowanie karty.
Okres wakacyjny czyli lipiec
i sierpień ma być okresem testowania nowego systemu, od 1 września br. natomiast system zostanie
wdrożony dla pasażerów.
(Angela)

Zbiornik Sosnówka dostarcza wodę, ma też swoje życie

(Pod)wodne tajemnice miasta

Jesteśmy 19 metrów poniżej
poziomu lustra wody w tym
3 metry poniżej dna – mówi
Wojciech Nietupski, pracownik
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
gdzie patronami ulic są muzycy i
kompozytorzy, to forma uhonorowania kolejnego kompozytora i pianisty,
a zarazem Honorowego Obywatela
Jeleniej Góry.
Natomiast na pomysł nazwania
ulicy w Cieplicach imieniem Piotra
Łazarkiewicza wpadli byli absolwenci II LO - Marcin Zawiła prezydent Jeleniej Góry oraz Leszek Wrotniewski
przewodniczący Rady Miasta Jeleniej
Góry przy okazji uroczystości odbywającej się w Liceum „Norwida”.
(Angela)

Obecnie, razem z punktem IT
w Cieplicach i przy Książnicy
Karkonoskiej, Jelenia Góra ma
trzy informacje dla tur ystów.
Jednak t a przy ul. Bankowej
ma zostać niebawem zlikwidowana.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

- Zimą utrzymujemy tu temperaturę 4
stopni Celsjusza, a latem o dwa stopnie
wyższą. Chodzi o to, by nie zamarzły
rury i „Wodnik“ mógł bez problemów
dostarczyć wodę mieszkańcom Jeleniej
Góry.
Ujęcie mieści się na zbiorniku „Sosnówka” w tak zwanym „grzybku”.
Niewielki budynek znajduje się już nad
taflą wody, kilkanaście metrów od brzegu. Dojść można do niego tylko z jednej
strony - żelaznym mostkiem ciągnącym
się od korony zapory.

- Ujęcie jest w sumie bezobsługowe
- tłumaczy Dariusz Franczyk, również
pracownik RZGW. - Sprawdzamy je
średnio dwa razy w tygodniu. Przez
ponad dziesięć lat doszło w nim tylko
dwukrotnie do niewielkich awarii
- podkreśla.
Zbiornik "Sosnówka" zaopatruje
w wodę przede wszystkim mieszkańców śródmieścia Jeleniej Góry
i Cieplic. Jego budowę rozpoczęto
w 1986r., a zakończono w roku
2001. - Czasami przypatrujemy się,
jak krążą nad wodą orły - opowiada
Dariusz Fronczyk. - Są już trzy! Widok
jest wprost niesamowity! Przylatują
tu również inne ptaki, na przykład
łabędzie i kormorany.
wodzie pływa mnóstwo ryb! Są namiot ichtiolodzy z Wrocławia i
- Nie ma się co dziwić - śmie- szczupaki, okonie, karpie… Raz prowadzą jakieś badania.
je się Wojciech Nietupski. - W w roku na brzegu rozbijają swój
(Zeb)

tel. 724 899 484
www.pochylnia.jgora.pl

Jeżów Sudecki
ul. Polna 30
CZYNNA CODZIENNIE 17.00 - 22.30

JELENIA GÓRA

Bezpłatny angielski
Bezpłatne szkolenie z języka angielskiego kończące się uzyskaniem
certyfikatu TOEIC organizuje w Jeleniej
Górze Centrum Szkoleniowe Masterlang. Nabór już trwa.
- Na zajęcia mogą się zgłosić mieszkańcy województwa dolnośląskiego
lub osoby tu pracujące: kobiety w
wieku od 18-24 lata z wykształcenie co
najwyżej średnim (pracujące lub bezrobotne), osoby w wieku od 25- 49 lat (z
wykształceniem co najwyżej średnim)
oraz osoby w wieku od 50-64 lat bez
względu na posiadane wykształcenie –
informują organizatorzy szkolenia.
Z bezpłatnych lekcji nie skorzystają
natomiast rolnicy i osoby prowadzące
działalność gospodarczą. Zgłoszenie się
na kurs odbywa się pod nr tel.: 691 971
393 (poniedziałek -piątek /15.00-16.00
oraz 19.00-20.00) i na www.akademiajezykowa.info.
(Angela)

Fot. Zeb
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Obiekt otworzy podwoje dla wszystkich na początku marca, prezes zapowiada wiele zniżkowych wejściówek

Termy otwarte na próbę
– Uroczyste otwarcie Term planujemy na połowę marca – ogłosił Marcin
Zawiła, prezydent Jeleniej Góry.
Bilet dla osoby dorosłej na baseny i spa będzie kosztował 30 zł za

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

W mieście będzie wiele się działo
Koniec lutego i początek marca będzie Zbigniew Wrombel – kontrabas. Bilet
w Jeleniej Górze bardzo atrakcyjny kultu- kosztuje 35 zł.
ralnie. Zapowiada się wiele atrakcyjnych
i różnorodnych imprez. Każdy powinien Dla pań na Bankowej
znaleźć coś dla siebie.
W Święto Kobiet, 8 marca, od godz.
11.00 do 17.00 w Jeleniogórskim CenKoncert Andrzeja Gniewka
trum Kultury przy ul. Bankowej będą
„Moje spotkania z…” to tytuł koncertu trwały zajęcia, warsztaty i porady dla
Andrzeja Gniewka, który zaplanowano kobiet prowadzone przez psychologa,
na 26 lutego o godz. 19.00 w Muzuem instruktorów tańca i samoobrony,
Przyrodniczym przy ul. Cieplickiej 11 A. boiterapeutę, kosmetologa, pasjonatkę
Wstęp kosztuje 15 zł.
zdrowej żywności, refleksologia, dietetyka itp. Karnet kosztuje 20 zł.

"Gdzie te chłopy?"

Rozrywkowy Dzień Kobiet, dla kobiet
i nie tylko z Anetą Kolendo i Jackiem
Grondowym pt. „Gdzie te chłopy?” odbędzie się 8 marca o godz. 18.00 w JCK przy
ul. Bankowej. Bilet kosztuje 30 zł.

Trochę opery w Cieplicach

Viva Bella Donna to tytuł koncertu
operowego, który odbędzie się 8 marca
o godz. 19.00 w Zdrojowym Teatrze
Animacji. Wykonawcy: Anna Lichorowicz – sopran, Anna Bernacka – mezzosopran, Tomasz Maleszewski – tenor,
Katarzyna Neugubauer – fortepian. Bilet
kosztuje 30 zł.

Światowo w Staniszowie

„Buenos Aires - Paryż - Nowy Jork”
to tytuł koncertu zorganizowanego z
okazji Dnia Kobiet w Pałacu Staniszów,
który odbędzie się 8 marca o godz.
18.00. Wystąpi Trio Wiesława Prządki
w wykonaniu: Julia Mikołajczak śpiew, Wiesław Prządka – akordeon,
bondoneon, Piotr Kałużny – fortepian,

- Planujemy również zniżki dla
osób, które będą posiadać miesięczny
elektroniczny bilet MZK. Zniżki mają
osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny - powiedział Zbigniew Kubiela,
prezes spółki Termy Cieplickie.
Obiekt składa się z dwóch stref:
basenowej i spa. Basen pływacki
ma 25 m długości, są dwa brodziki
dla dzieci o głębokości 40 i 60 cm,
na basenie rekreacyjnym jest dzika
rzeka, huśtawka wodna, wodne
masaże. Z dwóch niecek można wypłynąć na zewnątrz. Obiekt posiada
też dwie zjeżdżalnie zewnętrzne
i basen sezonowy, który będzie
czynny latem.

Kabaret Paranienormalni...

W programie „Żarty się skończyły na
BIS” wystąpi znany Kabaret Paranienormalni 8 marca o godz. 20.00 w Hotelu
Gołębiewski w Karpaczu. Bilety kosztują
60 zł i 80 zł.

…i „Bella Mafia”

"Reanimacja" to tytuł nowego programu jeleniogórskiego Kabaretu
„Bella Mafia” na temat służby zdrowia.
Występ odbędzie się 10 marca o godz.
18.00 w JCK przy ul. Bankowej. Wstęp
jest wolny.

Wystąpi Katarzyna Groniec

Artystka podczas koncertu, który
odbędzie się 15 marca o godz. 19.00 w
JCK przy ul. Bankowej, zaprezentuje
najnowszą płytę „Wiszące ogrody już
się przeżyły”. Nie zabraknie również
największych przebojów z jej bogatego
repertuaru. Bilet w przedsprzedaży kosztuje 40 zł, a w dniu koncertu 45 zł.
(Mea)

W strefie spa są cztery sauny, trzy
wanny jacuzzi, dwa gabinety masażu, wytwornica lody, leżanki do odpoczynku w miejscu o podwyższonej
temperaturze i wilgotności.
Basen sezonowy pomieści ok. 100
osób, wewnętrzny 150, a strefa Spa
ok. 50 osób.
Agata Galas-Dudek

Fot. Mea

dwie godziny, liczone od momentu
przejścia przez bramkę w obiekcie.
Można wykupić bilet tylko na strefę
basenową za 25 zł. W godzinach porannych, czyli od godz. 6.00 do 8.00
wstęp będzie tańszy (14 zł).
Dzieci do lat czterech będą mogły
korzystać z kąpieli za darmo, a do
15 roku życia mogą liczyć na 50
proc. zniżki. Dla młodzieży szkolnej,
studentów, osób niepełnosprawnych
oraz emerytów przewidziano 30
proc. upustu. Za karnet (10 wejść)
zapłacimy o 15 proc. taniej. Będą też
karnety kwotowe dla pracowników
firm i zniżki dla grup zorganizowanych.

Fotografie w technice 3D zachwyciły uczestników wernisażu

Wystawa w okularach? Super!
Słoneczne pejzaże i zabytki
starożytności, niesamowita
głębia obrazu w trzecim wymiarze na wielkoformatowych
zdjęciach sprawiły, że wernisaż
wystawy „W stronę słońca” zauroczył gości Miejskiego Domu
Kultury „Muflon”. Ekspozycja
jest czynna do 7. marca, wstęp
bezpłatny.
Wystawa prezentuje prace fotograficzne w technice 3D, zainspirowane
obrazami z podróży w rejon Morza
Śródziemnego: powstały one m.in.
w Grecji i Turcji, a także na Wyspach
Kanaryjskich oraz w Egipcie. Autorzy:
Jacek Gniewek i Michał Grzywacz
są pasjonatami fotografii stereoskopowej. Fotografie prezentowane na
wystawie to zdjęcia wykonane w
trójwymiarowej technice zwanej

anaglifem. Zastosowanie tej niestandardowej techniki wykonania oraz
duży format fotografii, potęgują
odbiór rzeczywistego obrazu poprzez
iluzję przestrzeni.
Wystawa ta specjalnie została zaplanowana na okres zimowy, żeby
wprowadzić w szarą codzienność
odrobinę więcej ciepła, optymizmu i
słonecznych promieni – mówi Agata
Makutynowicz, kurator wystawy. –
Trójwymiarowe fotografie prowadzą
nas przez wielokulturowość – od
najbliższych sąsiadów – Czechy, poprzez Grecję, Hiszpanię, basen Morza
Śródziemnego do starożytnego Egiptu
– dodaje Agata Makutynowicz.
- Wspaniała wystawa, jeszcze czegoś
takiego nie widziałam. Wiadomo, że w
kinie coraz bardziej popularne są filmy
trójwymiarowe, ale to jest zupełnie
co innego. Moje dziecko myślało, że

Fot. Mestra

W pierwszy poniedziałek marca ruszą długo wyczekiwane
Termy Cieplickie. W sobotę
(22.02.) z pływalni korzystała
młodzież z półkolonii i zimowisk, a od dzisiaj (24.02.)
baseny oraz spa będą wypróbowywać mieszkańcy, którzy
wygrali wejściówki w konkursach , m.in. Jelonki.com.

wszystkie obiekty, które widzi w okularach są prawdziwe – mówi Grażyna
Krynicka.
Wernisaż uświetnił koncert w wykonaniu Romana Gizy, muzyka na
stałe mieszkającego i tworzącego w

Lizbonie, który zachwycił zebranych grą
na dziesięciostrunowym instrumencie
chapman stick.
Wystawa dofinansowana z Urzędu
Miasta Jelenia.
(Mestra)
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W tym roku dla dzieci

Zimowe ferie już
- Lubimy spędzać wolny czas
aktywnie – mówiły dzieci
uczestniczące w zajęciach
sportowych prowadzonych
podczas ferii zimowych w
Szkole Podstawowej nr 11 na
Zabobrzu. Ale nie tylko one!
Wszyscy uczniowie chcieli
zimowe wakacje przeżyć
wyjątkowo. Czy animatorzy
kultury i sportu sprostali ich
oczekiwaniom?
W warsztatach artystycznych
zorganizowanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury pod hasłem
„Wielkie działa sztuki w interpretacji wielkich małych twórców” w
pierwszym tygodniu zimowej laby
wzięło udział 30 dzieci w wieku od
7 do 10 lat.
– Dzieci poznały techniki malarskie takich artystów, jak Degas,
Vincent van Gogh, czy też Andy
Warhol – mówiła Maria Szubart,
koordynator półkolonii w JCK.

A półkolonie to nie tylko sztuka. –
Gościliśmy przedstawicieli ze straży
miejskiej, policji i straży pożarnej,
którzy opowiadali, jak bezpiecznie zachowywać się podczas ferii
zimowych. Dzieci były w kinie na
„Ryszardzie Lwie Serce”, zwiedziły
Jelenią Górę oraz grały w piłkę nożną
– wymieniła Maria Szubart. W tym
tygodniu odbędzie się wycieczka do
Piernikarni w Trzcińsku, gdzie dzieci
nauczą się wyrabiać i piec pierniki
oraz zwiedzanie Zamku Bolków.
Nudy nie było i nie ma również w
Młodzieżowym Domu Kultury w Jeleniej Górze, do którego na zimowisko
uczęszcza dla 55. Dzieci. Tu również
były już spotkania ze strażakami,
policjantami i strażnikami miejskimi, a także gry i zabawy, a także
wycieczki turystyczno–krajoznawcze
szlakiem zamków i pałaców Kotliny
Jeleniogórskiej.
- Super się bawimy – chwalą
dzieci półkolonie w Osiedlowym
Domu Kultury na jeleniogórskim
Zabobrzu. – Mamy 60. podopiecz-

Ferie na sportowo można spędzić w różnych szkołach. Plan zajęć dostępny jest na
ich stronach internetowych. W SP nr 11 każdy znajdzie coś dla siebie.
O godz. 9.00 do 10.30 odbywają się gry i zabawy dla dzieci z klas 1-3
O godz. 10.30 do 12.30 trwają „Ferie z koszykówką” dla klas 4 i 5 oraz zajęcia z
badmintona, hokej na sali, piłki nożnej halowej, zbijak, mini-siatkówka itp.
O godz. 12.30 do 16.30 organizowany jest turniej w piłce nożnej dla chłopców
O godz. 16.30 do 18.30 odbywają się treningi koszykarskie dla klasy 6
Od godz. 18.30 odbywają się zajęcia sportowe dla młodzieży

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

przygotowano prawdziwą moc atrakcji

na półmetku
nych w wieku od 7 do 12 lat – mówi
Danuta Brzezicka, wychowawca
zimowiska.
Dzieci były już na wycieczce w
Hali Wspinaczkowej w Jeżowie
Sudeckim, brały dział w zajęciach
muzycznych, teatralnych i cyrkowych, robiły prace ze sznurka,
rywalizowały w konkursie gier
komputerowych i matematycznych
oraz rozgrywkach tenisa stołowego. - Byliśmy też na basenie w
Szkole Podstawowej nr 11. Dzieci
próbowały swoich sił w pracy dziennikarskiej i z kamerą. Nie zabrakło
gier sportowych z instruktorami
oraz turnieju wiedzy z wyborem
półkolonijnego Omnibusa – wylicza
Danuta Brzezicka.
Będą też warsztaty artystyczne
„Robotyka z Lego”, wyjazd do Zdrojowego Teatru Animacji i do salonu
zabaw „Stonoga”, a także ognisko i

przejażdżki konne.
Do udziału we flashmobach i lipdubach zaprosił w tym roku Miejski
Dom Kultury „Muflon”. W pierwszym
tygodniu ferii był flashmob. Nie zabrakło zabaw ruchowych, warsztatów
plastycznych i muzycznych oraz niespodzianek. Teraz będą realizowane
lipduby czyli rodzaj wideoklipu, w
którym występujące osoby poruszają
ustami w rytm piosenki.
W Szkole Podstawowej nr 11 natomiast prowadzone są tzw. ferie z
koszykówką, które cieszą się dużym
zainteresowaniem. - Propagujemy
zdrowy styl spędzania wolnego
czasu. Zachęcamy dzieci, by odeszły
od komputera i uczestniczyły w
zajęciach sportowych i zabawach –
powiedział Rafał Sroka.
(Angela)
Fot. Jelonka.com i
Organizatorzy

Ferie zimowe z MOS-em (II tydzień)
24.02.2014 – poniedziałek, godz. 10.00, lodowisko przy II LO – ul. Gimnazjalna
2 - gry i zabawy dla dzieci
25.02.2014 – wtorek, godz. 11.00, hala przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 12 - gry
i zabawy ruchowe dla dzieci – Półkolonie MDK
26.02.2014 – środa, godz. 10.00, Lodowisko przy ul. Piotra Skargi - gry i zabawy
dla dzieci
27.02.2014 – czwartek, godz. 10.00, hala przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 12 turniej piłki siatkowej – szkoły ponadgimnazjalne
28.02.2014 – piątek, godz. 11.00, hala przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 12 - gry
i zabawy sportowe dla dzieci – Półkolonie z ODK.
W czasie ferii instruktorzy prowadzą naukę jazdy na łyżwach

ferie zimowe
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Na rajdach pojawi się replika sławnej „Zebry” – rajdowego Fiata 126p

Sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
1989 miał być dla załogi
Marek Gieruszczak / Maciej
Maciejewski przełomowy, a
wszystko za sprawą nowego
świetnie przygotowanego
samochodu.
Występ w pierwszej eliminacji,
Rajdzie Zimowym pokazał potencjał
rajdowego Fiata 126p. Trzeci czas w
klasyfikacji generalnej, uzyskany na
jednym z oesów, napawał optymizmem. Dokładnie 14 kwietnia 1989
roku załoga Automobilklubu Karkonoskiego przystąpiła do rywalizacji
na trasach 17. Rajdu Elmot, który był
drugą eliminacją krajowego czempionatu. Dzięki prezesowi nieistniejącej
już firmy "polonijnej" Sorima, udało
się przygotować jak na tamte czasy
bardzo dobry samochód. - Fiat był
mocny, obniżony a jego budowa
pochłonęła dużo czasu, dzięki czemu
był naprawdę szybki, ... ale niestety
był za szybki dla mnie. Udało nam
się przejechać tylko kawałek Rajdu
Elmot i skasowaliśmy samochód,
ale te odcinki, które przejechaliśmy
były wspaniałe, przyniosły nam dużo
wrażeń, a samochód był naprawdę
super! - relacjonuje z uśmiechem
Marek Gieruszczak.
- Na Rajd Elmot przygotowaliśmy
auto w barwach firmy Sorima, na
karoserii pojawiły się paski. Wszyscy

Fot. Raczyński

Powrót legendy po 25 latach

nazwaliśmy je "zebrą" i ta nazwa przyjęła się także wśród kibiców. Dobrze
nam się jechało te zawody, do czasu
kiedy spadliśmy na Jodłowniku w
przepaść. Kibice nam pomogli, wyciągnęli samochód na drogę. Udało nam
się przejechać jeszcze dwa odcinki, ale
niestety okazało się, że Marek miał
wstrząs mózgu i po drugim odcinku
pojechaliśmy do szpitala. Tak zakończył się dla nas ten rajd - wspomina po
latach Maciej Maciejewski.
Dzisiaj po 25 latach pamięć tych
wydarzeń ożyła. Wszystko dzięki

JELENIA GÓRA

Fot. Raczyński

Sudety ograły Gimbasket
Spotkanie 20. kolejki II-ligi koszykarzy pomiędzy Gimbasketem Wrocław,
a Sudetami Jelenia Góra rozegrano
awansem w środę, 19 lutego. Nie było
niespodzianki, zdecydowanie górą byli
jeleniogórzanie wygrywając na parkiecie rywala 66:45..
Trener Artur Czekański dał pograć w
spotkaniu z outsiderem, jeleniogórskiej
młodzieży. Na parkiecie we Wrocławiu
około 30 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności mieli Patryk
Ostrowski i Aleksander Raczek. Ponadto
od 13 do 19 minut zagrali Nadolski,
Jyż, Drąg i Dąbrowski, a starsi koledzy
wspierali ich w poczynaniach. Na boisko
nie wszedł Łukasz Niesobski, bowiem
sytuacja na placu gry nie wymagała
wsparcia czołowego snajpera - zajmującego trzecie miejsce w klasyfikacji
najlepiej punktujących ze średnią 17,6
pkt. na mecz. Po pierwszej kwarcie
wygranej przez gości 14:16 w kolejnej

trener Stachowski przetestował
trzy nowe zawodniczki: Klaudię
Chrabąszcz, Adriannę Sidorską i
Adriannę Biniecką. Z powodu choroby nie wystąpiła Pazurkiewicz,
ale za tydzień ma być gotowa do
gry. Bramki dla jeleniogórzanek
zdobyły: Sidorska i Biniecka, więc
można powiedzieć, że wykorzystały szansę.
Orlik Jelenia Góra - AZS PWSZ
Wałbrzych 2:7
Orlik: Cybulska - Zych, Dyzio,
Lechman, Sawicz, Wróbel, Sidorska, Walczak, Smagur, Biniecka,
Sadłucka, Malinowska, Chrabąszcz,
Curyło, Fierkowicz, Damasiewicz
(Przemo)

Igrzyska czas zacząć!
Ponad 600 polonijnych
sportowców z kilkunastu
krajów świata stanie na
starcie XI Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych
Karkonosze 2014, odbywających się pod honorowym
patronatem prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego.

odsłonie przyjezdni podkręcili tempo,
by w trzeciej "ćwiartce" wybić rywalom
z głowy nadzieje na korzystny rezultat.
W ostatnich 10 minutach wrocławianie
nieznacznie poprawili swój dorobek, ale
ulegli Sudetom 45:66 i w dalszym ciągu
z jedną wygraną na koncie zamykają
ligową tabelę. Drużyna ze stolicy Karkonoszy wygrała po raz szósty z rzędu i w
tabeli znajduje się na piątej pozycji.
Gimbasket Roeben Wrocław - KS
Sudety Jelenia Góra 45:66 (14:16, 10:18,
4:19, 17:13)
Gimbasket: Głuchowicz (17 pkt. +10
zbiórek), Krówczyński (10), Kościuk (9),
Wajerowski (6), Stach (3), Wiśniewski,
Kantarowski, Wasilewski, Borkowski,
Zagórski, Piasecki
Sudety: Wilusz (17), Czech (10), Raczek (8), Minciel (6), Drąg (5), Dąbrowski (5), Jyż (4), Kozak (4), Ostrowski (4),
Nadolski (3), Nierobski
(Przemo)

załogą Automobilklubu Karkonoskiego. - przyp. redakcja) oraz z uwagi na
bardzo ciekawe i charakterystyczne
malowanie auta, na które w czasie
lakierowania zostało zużyte ponad
150 metrów taśmy malarskiej - mówi
autor projektu. - Samochód powstał
z myślą o startach w rajdach i wyścigach, nie jest to eksponat muzealny,
tylko prawdziwa rajdówka, którą już
wkrótce będzie można zobaczyć na
odcinkach specjalnych - dodaje Maciek
Bryniarski.
Tomasz Raczyński

KARKONOSZE Rywalizacja kilkuset polonijnych sportowców od dzisiaj

Lekcja futbolu dla Orliczek
W towarzyskim spotkaniu rozegranym na stadionie przy ul.
Lubańskiej Orlik Jelenia Góra
uległ liderowi II-ligi, AZS PWSZ
Wałbrzych 2:7.
Silny rywal, z jakim przyszło się
zmierzyć podopiecznym Roberta
Stachowskiego bardzo dobrze
wszedł w mecz, który był rozgrywany systemem 3x30 minut.
Już pierwsza tercja przyniosła
trzy gole wałbrzyszankom, które
wykorzystały brak koncentracji
w szeregach "Orliczek". W dwóch
kolejnych tercjach gra się wyrównała i oba zespoły miały swoje
okazję na zdobycze bramkowe. W
spotkaniu z liderem II-ligi śląskiej

Maciejowi Bryniarskiemu, który
postanowił zbudować replikę tej
nietuzinkowej rajdówki, a prezentacja
auta stała się pretekstem do spotkania
z załogą i przyjaciółmi. - Powody
przygotowania repliki "Zebry" były
przynajmniej dwa. Po pierwsze z
powodu szacunku do Marka Gieruszczaka i Macieja Maciejewskiego za to
co zrobili dla lokalnego motosportu
(wicemistrzowie Polski w klasyfikacji
generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski z roku 1991.
Do dziś są najbardziej utytułowaną

JELENIA GÓRA

Fot. Archiwum – Sudety
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przez organizatorów. Dodatkowo
w poniedziałek, 24 lutego o 20.00 w
restauracji Hotelu Cieplice odbędzie
się Forum Polonijne.
- Igrzyska mają ogromną tradycję.
Jest to jedna z niewielu możliwości
spotkania się polonii z różnych krajów
świata na bazie własnych, osobistych
sympatii, jaką jest sympatia do sportupowiedział Witold Rybczyński. - Igrzyska są organizowane co 2 lata (od 12
lat) w różnych regionach Polski, ideą
Impreza, która potrwa od 24 lujest włatego do 1 marca upłynie pod kątem
szlachetnej rywalizacji, ale przede
wszystkim integracji z krajem i
rodakami.
Rywalizacja kilkuset polonijnych sportowców w
dziesięciu konkurencjach
olimpijskich rozpoczyna
się od rana w poniedziałek, 24 lutego i potrwa do
1 marca, kiedy to Polonusi wystartują w Biegu Piastów. W ramach Igrzysk,
zawody zostaną rozegrane
w Jeleniej Górze, Karpaczu,
Szklarskiej Porębie, czeskim
Jabloncu i w Sobieszowie pod
Chojnikiem. Wioskę olimpijską
zlokalizowano w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach
śnie
(bezpośrednio przy Placu Piastow- poprzez rozrywkę, zwiedzanie Polski.
skim). Codzienne planowane są Przyjemnie jedzie się tam gdzie możtam dekoracje medalistów, wystę- na siebie sprawdzić, zobaczyć nowe
py i inne atrakcje przygotowane miejsce i poznać nowych znajomych.

Pokazujemy im Polskę, po letnich
igrzyskach (we Wrocławiu w 2011
r. - red.) było ogromne wrażenie postępu tego regionu. Z punktu widzenia
polityki, w polonii mamy naturalnego
promotora Polski. To oni przyjeżdżają
tutaj, ale żyją w środowiskach obcych
krajów, a co może być lepsze jak
sąsiad sąsiadowi opowiada o kraju,
w którym był. Tego nie nadrobi ani
prasa, ani książka, ani inne elementy
promocyjne - dodał przewodniczący
komisji sportu, młodzieży i turystyki
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
- organizatora głównego imprez
polonijnych w Polsce.
Dyscypliny i miejsce ich
rozgrywania: hokej na lodzie
(Jablonec/Czechy), igrzyska retro – sanie rogate,
śnieżne rakiety (deptak
w Karpaczu), narciarstwo alpejskie – slalom
specjalny, slalom gigant,
slalom równoległy (Kopa,
Karpacz), narciarstwo
biegowe, biathlon (Polana
Jakuszycka), nordic walking
(Sobieszów pod Chojnikiem),
saneczkarstwo lodowe (Karpacz), short track (lodowisko w
Cieplicach, ul. Gimnazjalna), snowboard (Kopa, Karpacz), wielobój łyżwiarski (lodowisko w Cieplicach).
Wszelkie informacje na stronie:
igrzyskapolonijne.dips.pl
(MDvR)

CZECHY

Stoch w Harrachovie
Dwukrotny złoty olimpijski medalista
Kamil Stoch będzie walczyć o mistrzostwo świata w lotach narciarskich w
Harrachovie nieopodal Szklarskiej
Poręby. Polscy fani skoków narciarskich
nie mogą opuścić tych zawodów.
Wszyscy liczą nie tylko na indywidualne mistrzowskie tytuły, ale także
na świetny występ całej drużyny, która
otarła się o podium podczas Igrzysk w
Soczi. Liczymy, że tym razem będzie
miejsce na "pudle". Mistrzostwa świata
w lotach narciarskich odbędą się w
dniach 13-16 marca w Harrachovie.
Bilety na imprezę można nabyć przez
portal internetowy: www.eventim.cz,
ale także w biurze turystycznym Almar
w Szklarskiej Porębie. Dla osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci do 12 lat - i
do 140 cm wzrostu - wstęp jest darmowy.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych
mogą skorzystać z 50% zniżki.
Pod mamucią skocznią w Harrachovie organizatorzy przygotowali
bogaty program rozrywkowy, w tym
występy znanych zespołów muzycznych z Czech. Ze Szklarskiej Poręby do
Harrachova zmotoryzowani dojadą
w kilkanaście minut. Osobom bez
własnego środka transportu polecamy
połączenia „Kolei Izerskiej” oraz busy
TAXI kursujące pomiędzy Szklarską Porębą a Harrachovem. Po szczegółowy
rozkład jazdy pociągów oraz po inne
informacje zapraszamy do Informacji
Turystycznej w Szklarskiej Porębie
przy ulicy Jedności Narodowej 1a od
poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 16:00, a w weekendy od 9:00
do 17:00.
(MDvR)
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2014-01-24 godz. 19.00 - 2014-02-21 godz. 19.00
PRACA
DAM PRACĘ
Biuro, handel, angielski - Poszukuję ambitnej, osoby do prowadzenia biura handlowego, biegła
znajomość angielskiego, doświadczenie w handlu, miła aparycja,
prawo jazdy, dyspozycyjność. CV
ze zdj. proszę wysyłać na biurojg48@gmail.com - 608 368 320
Cukiernia w Karpaczu poszukuje osoby do wypieku ciast. Zainteresowane i zmotywowane osoby
proszę o kontakt 608 347 475
Dam pracę - Szanowni Państwo,
Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz
zatrudni diagnostę (SKP) oraz
elektryka samochodowego. Kontakt: e-mail: recepcja-jg@wrobel.
mercedes-benz.pl +48692441819
- +48756457750
Dino - Jelenia Góra - Poszukujemy
osób chętnych do podjęcia pracy
na stanowisku kasjera sprzedawcy
do marketów w Jeleniej Górze.
Aplikacje na karolina.damas@
marketdino.pl - 695 512 066
Dino - Stara Kamienica - Poszukujemy osób na stanowisko kierownik marketu i zastępca do
marketu Dino w Starej Kamienicy.
Mile widziane osoby z doświadczeniem w handlu. Aplikuj na
karolina.damas@marketdino.pl
- 695 512 066
DW. Mieszko w Karpaczu zatrudni:
recepcjonistkę/e, samodzielnego
kucharza-tylko osoby z doświadczeniem. Tylko osoby dyspozycyjne. CV: recepcja@mieszko.
karpacz.pl - 756 439 922
D W. M i e s z k o w K a r p a c z u
zatrudni od zaraz kelnerki/ów tylko osoby dyspozycyjne. CV:recepcja@mieszko.karpacz.pl - 756
439 922
D W. M i e s z k o w K a r p a c z u
zatrudni od zaraz: pokojowe.
CV:recepcja@mieszko.karpacz.
pl - 756 439 922
Elektromechanik - Wykształcenie elektryczne/elektroniczne,
praktyka w zakresie eksploatacji
urządzeń produkcyjnych, mile
widziane uprawnienia SEP, podstawy j. angielskiego, doświadczenie na podobnym stanowisku,
mail: mpatlewicz@jzo.com.pl - 75
75 391 00
Firma Maxus pilnie zatrudni
osoby niepełnosprawne do pracy
na terenie Jeleniej Góry (rejon ul.
Jana Pawła II). Praca od zaraz
umowa o pracę. - 601 156 466
Firma Prokostal spółka z o.o.
Jelenia Góra zatrudni księgową
na umowę na zastępstwo na okres
od 17.02.2014-30.11.2014r Cv+list
motywacyjny prosimy przesyłać na
adres: ksiegowosc@ladzinski.pl
Tel. 756435418
Firma transportowa z Leśnej
potrzebuje kierowców C+E do pracy w międzynarodówce.
doświadczenie minimum 1 rok
Dostępność od zaraz - 757 776
153
Firma z Gryfowa Śląskiego
zatrudni kierowcę z kategorią C+E
(ciągnik + naczepa) w transporcie
krajowym. - 513 107 326
Firma z Jeleniej Góry zatrudni do
pracy w biurze (dział handlowy).
Mile widziane doświadczenie w
obsłudze klienta CV prosimy na
adres rekrutacja biuro.duoplus@
vp.pl. - 728 160 262
Firma z Jeleniej Góry zatrudni
kobietę do biura. Biegła znajomość
języka niemieckiego, obsługa komputera, doświadczenie w obsłudze
klienta. CV prosimy na adres:
rekrutacjajeleniagora@o2.p

Grafik komputerowy - Podejmiemy współpracę z utalentowanym grafikiem(strony www).
Współpraca na miejscu lub zdalna.
Kontakt: biuro@netfactory.pl - 509
202 060
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerki śniadań. Praca na
umowę od godziny 6.00. CV proszę wysyłać na e-mail: kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem kelnerka lub dostarczyć osobiście do
działu kadr. - 757 670 715
Hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni fizjoterapeutę info@villaromantica.pl - 504 376 500
Hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni osobę na samodzielne
stanowisko do spraw organizacyjnych tel. 504376500 email info@
villaromantica.pl
Iwo-Bau poszukuje dekarzy,
kierowców kat. C+E i mont. rusztowań, prace ziemne. Praca w
Niemczech. Gwarantujemy kontrakt + st.godz.+ zakwaterowanie.
Kontakt pn-pt:9-17 tel.699952962,
756464557
Iwo-Bau poszukuje tynkarzy oraz
osób z upraw. kat.C+E. Praca w
Niemczech. Gwarantujemy kontrakt stawki godz.+ zakwaterowanie. Zainteresowanych prosimy o
kontakt pn-pt:9-17 tel. 699952962,
756464557
Kelner/ka - pomoc kucharza Francuska restauracja w Karpaczu
zatrudni: - młodego pomocnika
kucharza, - kelnera/kelnerkę,
Prosimy o kontakt telefoniczny
w godzinach: 09:00- 21:00. tel.
604917404
Kelnerka weekendy - Zatrudnię
studentki na weekendy do pracy w
restauracji w Szklarskiej Porębie.
CV ze zdjęciem proszę wysłać
na :adres.internet@wp.pl - 601
545 542
Kierownik Stacji Paliw - Czas
na zmiany ? Zostań Kierownikiem
Stacji Paliw. Koncern paliwowy o
uznanej pozycji na rynku, poszukuje na terenie Jeleniej Góry
Kierownika Stacji Paliw. - stacjapaliwjgora@wp.pl
Księgową z doświadczeniem
- Na stanowisko wdrożeniowca
- szkoleniowca. Wym. komunikatywność, prawo jazdy "b",
wykształcenie ekonomiczne. Oferujemy umowę o pracę i szkolenie
wprowadzające. CV i list prosimy
przesyłać na email - biuro@inet.
jgora.pl tel.753070308
Kucharz Szklarska Poręba
- Zatrudnię dobrego kucharza i
pomoc kuchenna do restauracji w
Szklarskiej Porębie. Szukam osób
sumiennych z doświadczeniem
- pracowitych . CV na : adres.
internet@wp.pl - 601 545 542
Kucharz w Hotelu *** - Doskonałe warunki pracy, nowoczesne
wyposażenie, atrakcyjne wynagrodzenie, forma zatrudnienia umowa
zlecenia/umowa o pracę/umowa
cywilnoprawna stosownie do preferencji - 501063083/600038195
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni barmana. Mile widziane
doświadczenie. Kontakt pod telefonem 504 995 338. CV ze zdjęciem
można składać osobiście lub słać
na jjacak@wp.pl - 504 995 338
Operator CNC maszyny DMG
- Zatrudnię operatora/programistę
tokarki i frezarki z doświadczeniem praca na maszynach DMG.
Zapewniamy wszystkie świadczenia . - 602 377 991

Ośrodek wczasowy nawiąże
współprace z masażystami/kami.
CV na adres: recepcja@mieszko.
karpacz.pl (Prosimy o podanie
informacji na temat sprzętu i
urządzeń na których Państwo
dotychczas pracowaliście) - 756
439 922
Pensjonat Karkonoski w Karpaczu przyjmie na miesiąc luty
pomoc kuchenną/pokojową. - 502
333 379
Poszukuje do prac wykończeniowych w nowym domu w
Kowarach najlepiej z Kowar, tel.
796 222 056
Poszukujemy fizjoterapeuty/
ki, pielęgniarki do pracy w sklepie
medycznym. CV wraz z listem
motywacyjnym prosimy wysyłać
na adres phu-medyk@pbox.pl 609 175 604
Poszukujemy Monterów Konstrukcji Stalowych(atut prawo
jazdy) oraz Kierownika Ekipy
(doświadczenie, znajomość języka
niemieckiego, prawo jazdy min kat.
B) Kontakt: 691116378 CV: info@
planner-ma.pl
Poszukujemy pracownika do
składu opału w Jeleniej Górze.
Wymagane prawo jazdy kat.B,
umiejętność obsługi wózka widłowego. CV z numerem telefonu
proszę przesłać na adres: pracawegiel@tlen.pl Skontaktujemy się
z wybranymi osobami
Poszukuję opiekunki bez nałogów do 10-cio miesięcznego
dziecka w Pasieczniku. Wysoka
kultura osobista, poczucie humoru
i "naturalne" podejście do dziecka.
- 517 370 886
Poszukuję osoby do prac
ogólnobudowlanych murarzy cieśli
i zbrojarzy. Praca w Szklarskiej
Porębie tel 695246686
Potrzebna pokojowa do pensjonatu w Karpaczu. Doświadczenie mile widziane na umowę
o pracę. - 757 618 511
Potrzebny Spawacz Metaloplastyka, spawanie punktowe
Mig-Mag, tigowanie Wojcieszyce
- 603 224 439
Praca na stałe - Pilnie poszukujemy na stałe doświadczonych
pracowników na stanowiska:
-kosmetyczka/masażystka
-pomoc kuchenna -kelnerka CV
ze zdjęciem proszę przesyłać na
adres : kierownik@2potoki.pl
Praca w Belgii - Firma zatrudni
tylko wykwalifikowanych z dośw.
4 pracowników ogólnobudowlanych do pracy w Belgii, umowa,
A1, firma, zakwaterowanie. Informacje i zapytania tylko na maila:
biuro.europol.hgc@wp.pl - 602
755 799
Praca w biurze - firma Duo
Plus przyjmie do pracy w dziale
w handlowym stała praca, wynagrodzenie podstawa + premia.
wykształcenie minimum średnie.
CV; duo.plus@vp.pl
Praca w Dino - Mysłakowice Poszukujemy osób do pracy na
stanowisku kierownika, zastępcy
oraz kasjera do marketu Dino
w Kowarach, Mysłakowicach i
Lubomierzu. Aplikacje na karolina.damas@marketdino.pl - (z
lokalizacją w tytule). - 695 512
066
Praca w Karpaczu - Pensjonat w Karpaczu na 30 miejsc
poszukuje uczciwej i czystej
pani do sprzątania pokoi oraz
prac pomocniczych -/jadalnia/.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Preferowana Pani z Karpacza lub bliskiej okolicy. tel. 660
474 649

Praca: broker, agent, sekretarka - Firma zatrudni brokerów, kandydatów na brokerów,
agentów z Dolnośląskiego oraz
pracownika do obsługi biura z
J. Góry. Stabilna praca, dobre
warunki, możliwość rozwoju,
szkolenia. Zgłoszenia w formie
CV. - praca.korespondencja@
interia.pl
Prężnie rozwijająca się firma
pożyczkowa przyjmie doświadczonych przedstawicieli. Teren
Jelenia Góra. Atrakcyjne wynagrodzenie. Praca od zaraz. Informacje pod telefonem 739 060
630
Prokostal Sp. z o.o. zatrudni
sekretarkę (od IV/2014 do X/2015)
wymagania: - b.d. znajomość j.
niemieckiego/mile widziana znajomość j.ang. - b.d. znajomość
MS Office kadry@ladzinski.pl
Reprezentant handlowy
Orange - 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
Rezydencja Seniora AS
zatrudni osobę z dobrą znajomością języka niemieckiego w
mowie i piśmie (Marketing, animacja, obsługa osoby starszej)
CV-pensjonat@as.karpacz.pl
- 692-466-125
Studentki kelnerki Szklarska
- Zatrudnię na ferie studentki do
pracy w restauracji. Praca od 12
do 20. CV na: adres.internet@
wp.pl - oddzwonimy do wybranych osób - 601 545 542
Szukam wspólnika do dobrze
prosperującego biura nieruchomości. Tel. 883 356 472
Wokalistka, praca, warsztaty
- Praca oraz profesjonalne warsztaty muzyczne dla utalentowanej,
kochającej muzykę dziewczyny,
pragnącej zostać wokalistka
tel.880 277 613 lub 792 796 991,
zapraszam do współpracy
Zachodniopomorska
SKOK zatrudni pracownika na
stanowisko kasjer-dysponent.
Mile widziane doświadczenie,
ul.1 Maja 28 Jelenia Góra, mail:
d.przedanski@zskok.pl
Zakład w Jeleniej Górze
zatrudni na stałe elektromechanika. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV -wraz
ze zdjęciem na adres e-mail:
rekrutacja.elektromechanik@
interia.pl - 602 259 256
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią sprzedawcę
w sklepie firmowym w Jeleniej
Górze. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie. Aplikację proszę
przesyłać na adres: grechowicz@niebieszczanscy.pl - 661
750 012
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią sprzedawcę
w sklepie firmowym w Karpaczu.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Aplikację proszę
przesyłać na adres: opoka.d@
niebieszczanscy.pl - 607 833
190

Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią sprzedawcę
w sklepie firmowym w Kowarach.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Aplikację proszę
przesyłać na adres: opoka.d@
niebieszczanscy.pl - 607 833
190
Zatrudnię elektromechanika
maszyn i urządzeń, elektronika,
automatyka - 886 666 896
Zatrudnię emeryta lub rencistę z prawem jazdy kat. BCE tel.
606 396 250
Zatrudnię księgową, księgowego - 886 666 896
Zatrudnię menadżera marketingu projektu pod nazwą
: Rezydencja Seniora AS
Doświadczenie : -tworzenie stron
-zaawansowany język niemiecki
w mowie i piśmie . -umowa o
pracę pensjonat@as.karpacz.
pl - 692-466-125
Zatrudnię młodego ambitnego kucharza lub kucharkę do
restauracji w Szklarskiej Porębie. Szukam osoby pracowitej
niekonfliktowej chętnej do pracy
i samodzielnej .CV ze zdjęciem
na :adres.internet@wp.pl - 601
545 542
Zatrudnię osobę o wysokiej
kulturze osobistej z doświadczeniem kelnerskim do restauracji
francuskiej w Karpaczu. Szukam
osoby pracowitej, niekonfliktowej
chętnej do pracy i samodzielnej .
Prosimy o - 604 917 404
Zatrudnię piekarza, pomocnika. Dwie zmiany. Piekarnia w
Mysłakowicach koło orła. - 504
018 415
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych (szczególnie
murarzy) do prac na terenie
Jeleniej Góry. Tel kontaktowy
601-799-489, 503-138-130
Zatrudnimy kierowcę do rozwożenia pizzy w Jeleniej Górze
w Centrum. Wymagane: Prawo
jazdy "B", znajomość miasta,
bezwypadkowa opinia. Warunki:
Nasz samochód i konkurencyjne
warunki pracy i płacy. Pilne tomasz.jelonka@gmail.com
Zatrudnimy konsultanta wdrożeniowca systemów ERP,
umowa o pracę - biuro@inet.
jgora.pl
Zatrudnimy na umowę o pracę
- Specjalistów do marketingu i
przygot. produkcji. Wykształcenie
wyższe techniczne-elektryczne
lub ekonomiczne, znajomość
kosztorysowania, prawo jazdy
B, dyspozycyjność. CV na: marketing@instal-service.pl
Zatrudnimy opiekunki osób
starszych. Codziennie nowe
oferty pracy. Biuro: rekrutacja
pon.-czw./godz.10:00-13:00
Podwale 27 (obok sklepu Komfort) Zapraszamy serdecznie 691104999 / 75 769 29 11
Zlecę robienie domowych
pierogów ruskich i z mięsem
601545542

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Poszukuje części do Opel
Astra II maska i zderzak najlepiej
w kolorze zielonym Z45L - 601580-193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Części do Astry I kombi: szyby z
drzwi, fotele przednie kubełkowe,
hak holowniczy, szyberdach,
tłumik końcowy, remusa tel. 666
074 093

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Autoskup całe i powypadkowe
- Kupię samochody po 2000 roku
- 796 508 957
Autoskup do 15 tys 796508957
Instalacje, wiązki samochodowe - Instalacje samochodowe
cena 8,5 ZŁ , każda ilość przy większych ilościach własny transport
dla firm kpo - 607 232 330
Kupię samochody całe i powypadkowe, dostawcze, terenowe
również sprowadzone i angliki,
odbieram własnym transportem,
gotówka od reki. - 796 508 957
Kupię samochody powypadkowe,
osobowe, dostawcze, terenowe po
2000-2013 również sprowadzone i
angliki - 535 574 278
Kupię samochód z LPG do 5
tys. Odpowiadam na sms - 697
772 554
Kupię skuter tel. 519 138 629
Skup aut konkretny - Zajmujemy się skupem wszystkich aut
do 40 tyś złotych, do opłat, bez
opłat, możliwość wypowiedzenia
ubezpieczenia, legalnie, umowa,
szybko gwarantuje szybka odpowiedz zadzwoń skuppojazdow@
interia.eu - 889 301 112
Skup aut legalnie 7 dni w tygodniu
- Kupie każde auto od 1000zł do
20000zł 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 dostawcze bus 535574278
– całe, uszkodzone, powypadkowe
jumper, boxer, ducato, sprinter, lt i
inne również sprowadzone do 15
tys odbieram własnym transportem
gotówka od ręki.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A3, 2.0 FSI, 2004. - benzyna
Moc: około 140 KM Przebieg:
124 000 km - auta używam do
dojazdów Kowary-JG W zestawie
opony ziomowe. Rok produkcji
2004 Cena: 27 000 PLN - 662
055 131
BMW e39 530d 2000r - 14tyś. zł Autko w stanie bardzo dobrym nie
wymaga kompletnie wkładu finansowego mnóstwo nowych części:
opony, tarcze, klocki, akumulator
zawieszenie ; silnik suchutki dynamiczny i ekonomiczny na trasie
6l - 697 104 455
Citroen Berlingo Pikap Sprzedam Citroen berlingo (dwuosobowy) rok 2001, 1,9d, hak,
przebieg 239 tyś bez wypadkowy
drugi właściciel. cena 4600 - 607
120 376

Szkolenia BHP

Wypadki przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zadzwoń: 660 431 602

www.ergonomika.com.pl

biuro@ergonomika.com.pl
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Citroen C5 03r 2.0HDI Igła Pełna opcja wyposażenia czujniki
cofania, klima itd. Auto nie wymaga
kompletnie żadnego wkładu stan
wizualny oraz techniczny bardzo
dobry, dofinansowana nowy rozrząd sprzęgło dwumas, Okazja
10500zł - 697 104 455
Corsa B - 1.2 benzyna , autko
jest ekonomiczne i niedrogie w
eksplantacji. Ważne ubezpieczenie a przegląd do listopada 2014r.
Cena 1400zł do negocjacji - 663
138 079
Części Ford super ceny - Sprzedam nowe części, oleje, opony do
Fordów, konkurencyjne ceny, duży
wybór. Proszę dzwonić od godz. 8
do 17. - 666 222 528
Do sprzedania golf 3 1,6 benzyna
+ gaz 1995, zielony metalic stan
idealny, cena 3500zł do negocjacji.
Więcej pod nr tel 508 401 582
Fiat Stilo 1,6 Dynamic, oliwkowy
metalik 2002r, przebieg 215000,
opony zimowe, 7500 zł do negocjacji tel. 695 671 579
Golf III 94 r 5d. 265 tys km
- Sprzedam golfa III w bardzo
dobrym stanie technicznym jak i
wizualnym. Nie wymaga wkładu
finansowego. Serwisowany na
bieżąco. Cena do negocjacji 38003400. Auto warte swojej ceny. - 691
466 848
Honda civic rmg lift 1,4 99r - ABS,
autoalarm, poduszki powietrzne,
klimatyzacja, centralny zamek,
radio, wspomaganie kierownicy,
tapicerka welurowa kola letnie i
zimowe. Sprowadzony i zarejestrowany, przebieg 181 tyś. 6,500
zl - 601 779 748
Honda Civic Sedan - rok 1998r.,
1.4 benzyna, srebrny metalic, przegląd do 11.2014, OC 07.2014, do
poprawek blacharskich, cena 2300
do negocjacji - 535 403 050
Land Rover Frelander 2.0TD
98r - Auto w rewelacyjnym stanie
dużo nowych części napędy 100%
sprawne nie wymaga kompletnie
żadnego wkładu wizualnie i technicznie igła. Opłaty OC i przegląd
do 2015r. Cena 10500zł - 697
104 455
Mam do sprzedania mercedesa
a 170 CDI rok 2004 stan bardzo
dobry garażowany do autka dorzucam opony letnie z aluskami w
stanie nie zniszczonym cena do
uzgodnienia więcej informacji pod
nr tel - 694 126 067

og£oszenia / reklama
Mam do sprzedania Renault
Twingo 1.2 benzyna z przebiegiem
autentycznym 215000. Posiada.
elektryczne szyby, klimatyzację
komplet opon zima i lato. Samochód świetny do jazdy miejskiej
- 665 407 607
Mazda 3 - 2006r. 1.4 (84KM)
138 tys. przebiegu, książka serwisowa, klimatyzacja, wspomaganie
kierownicy, el.szyby, el. lusterka,
centralny zamek, ABS, 8xairbag,
19.900 zł - 783 263 555
Mercedes W124 260E 2600cm3 benzyna. W kraju od
10lat.W kraju 1 właściciel, w Niemczech było 2 właścicieli. Wspomaganie, ABS, szyberdach, CZ,
ważne opłaty (świeżo po przeglądzie). Polecam - 724 257 019
Mitsubishi colt 1,3 1994 - w
bardzo dobrym stanie na zimowych oponach w komplecie letnie.
Ważny przegląd i ubezpieczenie. Gratis dorzucę oryginalne
reflektory i kierunkowskazy przód.
Cena: 1500zł do negocjacji. - 505
993 178
Nissan Micra k11 1.3Pb+LPG
centralny zamek wspomaganie
kierownicy el. szyby (przód) tył
uchylne (przyciemniane) butla
ważna do 2023, opłaty do maja(przegląd) OC aktualne. Rok
produkcji 1996, cena 3200 do
negocjacji, info pod tel. 530 293
292
Opel Corsa C 2004 r Książka
serw.! 137 tyś.3-drzw., bez wypad,
garaż, kier. niepalący, kpl. doku,
sprowadz, zarejestr., ABS, el. otw.
szyby, pod. pow. Sprowadzone w
2009 r. tel. 661 648 497
Peugeot 206 2.0 HDI 2002 klima
- 5 drzwi, złoty, alufelgi, 2 kompl.
kół z oponami, klima, garażowany,
światła LED do jazdy dziennej,
centr. zam., radio/CD, przeb. 165
tys. zarejestrowany, ubezb. OC do
08.2013, Cena 10700 zł do negocji
- 603 322 400
Peugeot 206 5drzwi 1,9 Diesel
- Ekonomiczne autko stan bardzo
dobry od 2008 roku w kraju, czyste,
zadbane, garażowane. Przebieg
201 000,(46 tys. w kraju) Nowe
opony zimowe. Przegląd do października 2014. Cena 5 800 do
negocjacji. - 796 996 199
Seat Cordoba, czerwony, poj. 1,9,
diesel, 1996r.,hak, przebieg 180
tys.km, przegląd do 19.04.2014r,
OC do 16.05.2014, opony zimowe,
cena 2300 zł tel. 662 183 102

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Skup aut legalnie super ceny Kupie każde auto od 1000zł do
20000zł gotówka od ręki, możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu, legalnie szybko i z własnym
transportem 7 dni w tygodniu. Wolności 59 tel: 697 104 455
Sprzedam Audi 100 C4,silnik
2,3 benzyna+LPG, 1996r,mechanicznie sprawny w 100%,w ciągłej
eksploatacji, blacharka do poprawek, hak, autoalarm,dwa kluczyki z
pilotami, szyberdach, cena 2500 zł
do negocjacji - 733 605 041
Sprzedam auto: Daewoo Matis,
2000r.,czarny, poj.800cm, przebieg
153 tys.km, przegląd do 07.2014r,
OC do 09.2014r, nowe sprzęgło,
nowy akumulator, koła letnie i
zimowe, alufelgi, cena 2800 zł tel.
662 183 102
Sprzedam pilnie forda Mondeo Ghia 2,0 TDCI 130 KM, rok
2001,pierwsza rejestracja 2002,
196 tys.km, bezwypadkowy, 8
x airbag, kombi, automatyczna
klima, alufelgi, stan dobry. - 603
340 311
Sprzedam Renault Megane
1,6:16V;1999 r,stan bardzo dobry
tel.601 560 859
Usuwanie filtrów FAP/DPF
itd - Podnoszenie mocy , eko
mapy auta ciężarowe i osobowe
usuwanie filtrów cząstek stałych,
wyłączanie zaw. EGR, klap kolektora, diagnostyka komputerowa
itd. Doświadczenie 15lat na rynku
gwarancja. - 697 104 455
WV Golf 1.4 1995 stan bdb - Golf
1.4 CL zadbany, ładny, oszczędny
a przy tym żwawy silnik. Zakonserwowany, odrestaurowane progi,
nowe kompletne zawieszenie.
2800 zł - do niewielkiej negocjacji.
Auto na terenie Jeleniej Góry. - 665
857 403

Strona internetowa dla Pani Wykonamy profesjonalną stronę
internetową dla Pani co świadczy
usługi towarzyskie. Pełen kompleks usług, strona www, domena,
hosting. Opieka nad stroną 1
rok w cenie. Wystawiamy FV lub
paragon. - tel.692 627 191 email
strony.xxx@o2.pl

ANONSE
MATRYMONIALNE

Firma D.M.D. Dachy- ciesielstwo,
dekarstwo, prace ogólnobudowlane. Solidnie - 722 124 656

Dwóch kulturalnych dla kobiet
- Witamy. Chętnie umówimy się
z kobietami lub z kobietą. My
jesteśmy w średnim wieku. Dyskretni, mili zadbani i konkretni.
Dojedziemy w okolicach Jeleniej
Góry i Wałbrzycha. Pozdrawiamy
- 788 986 251
Lucky Club GO-GO w Karpaczu
- Szampańska zabawa do białego
rano, profesjonalny striptease dyskretny VIP Room niezapomniane
wieczory kawalerskie Towarzystwo
pięknych tancerek niezapomniane
erotyczne doznania! zapraszamy 733 416 043

USŁUGI
BUDOWLANE
Architekt - Adaptacje projektów gotowych, wszelkie projekty
budowlane wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę - 600
338 494
Budowa domów pod klucz
dobrze i niedrogo - 605 209 140
Budowy remonty adaptacje
prace nietypowe(prace rozbiórkowe, podnoszenie dachów bez
konieczności rozbiórki) docieplenia elewacji i poddaszy. - 506
808 951
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki i podłóg. Renowacja
starych podłóg - profesjonalnie tel.
601 313 541
Dachy od A do Z. Remonty i
naprawy, upusty dla wspólnot,
dojazd i wycena gratis, wolne
terminy tel. 880 044 951
Dachy profesjonalne usługi ciesielskie i dekarskie - 605 209 140
Elewacje tynki malowanie Elewacje budynków, malowanie,
usługi tynkarskie, docieplenie,
solidnie, faktura, tel. 732 859 183
Firma "Zygi" Wykonujemy
remonty mieszkań, hale - gładzie,
malowanie, panele. Ceny do
uzgodnienia - 537-827-892
Firma Budowlana "ZYGI" - 537827-892

Firma dekarska - Wykonujemy
dachy z wszelkiego rodzaju
dachówki, blachodachówki, papy.
Malowanie dachów, obróbki blacharskie, przemurowanie kominów-duże doświadczenie, dobre
ceny. - 511 311 510
Hydraulika - Usługi hydrauliczne w zakresie wymiany,
montażu ,naprawy urządzeń
sanitarno kanalizacyjnych,
grzewczych. Awarie obsługa
gwarancyjna i pogwarancyjna. 533 188 754
Instalacje gazowe - Wykonuje
instalacje gazowe wewnętrzne,
zewnętrzne, wymiana kotłów,
podgrzewaczy, instalacje c.o.
wod-kan, wszystkie systemy
dozwolone w UE, gwarancja,
odbiory, konkurencyjne ceny 691 072 873
Instalacje gazowe, gaz,
domowe - Instalacje gazowe
budowa i montaż nowych (centralne i inne) oraz modernizacja
i doszczelnienia istniejących
instalacji gazowych Uprawnienia
gazowe, odbiory oraz projekty 508 647 464
Kładzenie paneli, remonty,
malowanie, regipsy tel. 668
838 355

Kuchnie łazienki - Kompleksowe remonty mieszkań - nowoczesne rozwiązania w kuchni
- łazience - pokoju. Oferta dla
szukających solidnej ekipy za
solidne pieniądze - w castingach nie uczestniczymy. - 509
786 364
Łazienki, kominki, regipsy,
kompleksowa obsługa - 605
209 140
Posadzki betonowe na ogrzewanie podłogowe i nie tylko,
cena od 10zł/m2 zacieranie
mechaniczne tel. 600 023 416
Poszukuję wykonawcy do
budowy dużego domu w Karpaczu. Stan surowy zamknięty
z możliwością wykończenia.
Praca od marca, kwietnia 2014.
Tel.606737530, 075 7618225
Prace wykończeniowe, płyty
g-k, malowanie, szybko, solidnie, w rozsądnej cenie. - 694
600 808
Prace ziemne odśnieżanie CAT
- Prace ziemne, usługi koparko
ładowarką Cat, odśnieżanie
parkingów i dużych powierzchni.
f-vat, wszystko potrafimy - 502
101 743
Remonty aranżacja wnętrz AHAVA design Kompleksowa
aranżacja wnętrz od projektu do
wykonania - również z kafelkami
panelami hydrauliką. Produkcja
profesjonalnych mebli Specjalizacja: gabinety kosmetyczne
salony fryzjerskie SPA - 662
004 000
Remonty i wykończenia wnętrz,
adaptacja pomieszczeń, łazienki
od A do Z, centralne ogrzewanie, hydraulika,itp. Wieloletnie
doświadczenie. Zapraszamy 509 666 342
Rzeczoznawca budowlany
- książki obiektu, przeglądy
budynków, opinie kategoryzacji
obiektów hotelarskich tel. 608
413 869
Sanitarne hydrauliczne Wykonuje instalacje wod-kan,co,
gaz, przyłącza wodne, gazowe,
spawanie gazowe, klimatyzacja,
wentylacja, kotłownie wodne,
parowe, sprżone powietrze,
gazy techniczne i wiele innych
instalacji dozwolonych w UE 691 072 873
Spawanie - Firma zajmuje się
spawaniem rozdzielaczy gazowych i centralnego ogrzewania
pod zamówienie klienta oraz
spawaniem instalacji c.o. i gazowych. - 691 072 873
Stolarstwo schody meble
renowacja zab 501 762 958
Ślu sa r stwo - N a p ra w a ,
wymiana, montaż, wymiana
zamkow aut , sejwow, nieruchomości. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne. - 533 188 754
Wykonujemy remonty
mieszkań, biur, hale - glazura,
tetrakota, gładzie, malowanie,
panele. Instalacje wod-kan. C.O
ceny do uzgodnienia. Wycenimy
doradzimy. - 537-827-892
Wyk on u j em y w sze l ki e g o
rodzaju konstrukcje stalowe.
Bramy, kraty, ogrodzenia, wiaty,
schody. Pomiar, projekt, wykonanie, montaż. Atrakcyjne ceny
- 601 353 062

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
Hiszpański. Native Speaker
- Jestem profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje na wszystkich poziomach,
przygotowanie do egzaminu oficjalne w Karpaczu i okolicach.
tel: 797371608 email: angelgua@
hotmail.com
Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
organizuje Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej
Górze ul. Tuwima 2, tel 75 752 42
37, 721294831; e-mail: cechjel@
o2.pl
Matematyka i fizyka-każdy
etap - Pomoc z matematyki i fizyki.
Do poprawek dla studentów, dla
uczniów przygotowanie do matury
podstawowej i rozszerzonej (praca
z arkuszami egz.). Także pomoc
na bieżąco-poprawianie ocen, do
sprawdzianów. - 608-600-115

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Id77 - videofilmowanie + foto
- Nasza firma zajmuje się videofilmowaniem. Pracujemy na
profesjonalnym sprzęcie Sony
realizując filmy, reportaże i usługę
plenerową. Również obsługa fotograficzna. Rabaty przy obsłudze
kompleksowej - 600 093 277
Photo-Mar Usługi fotograficzne - Zapraszam do rezerwacji
terminów, sesje ślubne-reportaże,
portret, sesje dziecięce, rodzinne,
reklamowe sesje dla firm, różne
inne. Każde zlecenie traktuje
indywidualnie. Zapraszam - 602
309 783
Wideofilmowanie i Fotografia
- 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 - Wideofilmowanie i fotografowanie profesjonalne wszelkich
imprez - FotonART (Kamerzysta
video i fotograf) Zgrywanie, przegrywanie, kopiowanie na DVD
- 796 478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Sprzedaż wyrobów kulinarnych
pierogi, krokiety, kopytka, naleśniki, sałatki, dania obiadowe i
wiele innych od 8 zł/kg. Zadzwoń
a z nami obniżysz koszty swojej
działalność. Dodatkowo świadczymy usług - 669 312 102

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Naprawa komputerów, serwis, - Masz problem ze swoim
komputerem PC czy laptopem?,
zadzwoń już teraz i umów się ze
mną gwarantuję szybką naprawę
za niewielkie pieniążki. Naprawiam
już od dłuższego czasu. Zapraszam - 733 346 978

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Profesjonalne strony www
- W naszej ofercie znajdują się
usługi takie jak: -Tworzenie stron
internetowych -Projektowanie i
druk wizytówek -Hosting stron
-Serwis informatyczny - 537 864
387
Wizytówki 500 szt, 69,90 zł Wykonamy drukiem ofset 500szt
kolorowych, dwustronnych, lakierowych (matowo lub błyszcząco)
wizytówek w cenie 69,90 brutto.
Dostawa kurierem na wskazany
adres w Polsce gratis. Prosty
projekt w cenie. - +48721832019
email reklama@polandseo.pl

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Usuwanie filtrów FAP/DPF mapy
- Profesjonalne usuwanie filtrów
cząstek stałych, podnoszenie
mocy, eko mapy, usuwanie egr,
Auta osobowe i ciężarowe - Gwarancja, Faktura = satysfakcja. - 697
104 455

USŁUGI
MUZYCZNE
Profesjonalna gra na pianinie lub fortepianie - Muzyka
fortepianowa, profesjonalna gra
na pianinie lub fortepianie-muzyka
klasyczna, filmowa i relaksacyjna,
przy spotkaniach okolicznościowych, tel. 725462081

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opieka nad osobą starszą Doświadczona, cierpliwa, wierna,
zaradna, opiekuńcza do niepełnosprawnej osoby (obydwie strony
bez nałogów). Jelenia Góra, Zgorzelec, okolice. Kontakt: 729 287
160
Opieka nad starszą osobą - Od
01.03.2014r. podejmę się opieki
nad starszą osobą. Dzwonić wieczorem tel. 607 967 510
Podejmę się opieki nad dzieckiem od 1,5 roku tylko Zabobrze.
Opieka od 01.03.2014r. Dzwonić
wieczorem tel. 607 967 510
Zaopiekuje się starszą osobą
lub starszym małżeństwem w
zamian za mieszkanie samotna
kobieta bez zobowiązań teren
Jeleniej Góry - 667 369 232

USŁUGI
OPIEKA - ZWIERZĘTA
Domowy hotel dla zwierząt
Bestfriend. Jelenia Góra - 781
829 902

USŁUGI
RÓŻNE
19.000 dla bezrobotnego z UP
- 19.000 zł czeka na Ciebie w
Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze
- Biuro Rachunkowe Koala - kompleksowe wypełnianie wniosków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wojska Polskiego 54
Jelenia Góra - 782 020 635

Anteny sprzedaż montaż serwis
- Punkt Sprzedaży NC+ oferuje
swoje usługi: sprzedaż, montaż
anten naziemnych DVB-T, satelitarnych, obrotowych i multifeed,
serwis instalacji zbiorczych, domki
hotele, pensjonaty. Mont-Sat tel.
602 810 896
Biuro Rachunkowe - 2 mc za
50% - Biuro Rachunkowe Koala
pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe,
książka przychodów i rozchodów
i wiele innych - W. Polskiego 54.
Zapraszamy - 782 020 635
Darmowa pomoc w otwarciu
firmy - 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
Język niemiecki - Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Na
terenie Jeleniej Góry dojazd do
klienta. - 607 296 597
Kredyt Konsolidacyjny tylko
8,9% - Zmień drogie kredyty na
jeden nowy i tańszy , z promocyjnym oprocentowaniem tylko 8,90%
i z dodatkową gotówką na dowolny
cel. Minimum formalności, szybka
decyzja kredytowa a środki w ciągu
1 dnia - 756 451 993
Kredyty dla Firm - *bez zaświadczeń z Zus i US *nawet do 300 tys.
zł *bez zabezpieczeń majątkowych
*na dowolny cel *bez zbędnych
formalności *nawet na 120 m-cy
*środki w ciągu 48 h Zapraszamy
ul. Armii Krajowej 13 - 756 451
993
Kredyty konsolidacyjne od 7%
- Oprocentowanie już od 7% Długi
okres kredytowania Decyzja w
kilka minut Chcesz połączyć kilka
rat w jedną? Posiadasz pożyczki
pozabankowe i chcesz je spłacić?
Z Nami to Proste- Zadzwoń 601
200 166
Książka Przychodów i Rozchodów – 120 zł netto/mc do 35
dokumentów. Dla nowych klientów promocja 2 mc za 50% ceny.
Zapraszamy do współpracy. Biuro
Rachunkowe Koala– Wojska Polskiego 54. - 782 020 635
Meble na wymiar SPS Przyszłość
- Już ponad 70 lat tworzymy meble
na wymiar do kuchni, salonu, biura.
Stworzymy dla Ciebie projekt wg
Twojego pomysłu. Przyjdź do nas a
my urzeczywistnimy Twoje marzenia. JG ul.Wiejska 52; tel.75/75223-14 - 600 220 280
Naprawa: pralek, odkurzaczy
Jelenia Góra ul. Karłowicza 25 tel.
603 835 483
Obrazy na zamówienie, łupek,
deska, płótno. Temat: Karkonosze
i inne tel. 605 523 932
Pełna księgowość - Biuro Rach. Pełna księgowość od 300 zł netto/
mc. Dla nowych klientów promocja
2 mc za 50% ceny. Zapraszamy
do współpracy. Biuro Rachunkowe
Koala – Wojska Polskiego 54 - JG
– 58-500. - 782 020 635

Pomogę w organizacji wesela
- Chętnie pomogę w organizacji
ceremonii ślubnej oraz wesela.
Jeśli masz mało czasu, a dużo
spraw, wtedy pojawię się Ja i
sprawię, by Wasz najszczęśliwszy
dzień w życiu był taki,jak sobie
wymarzyliście! - 695-095-833
Pracownia Reklamy AD. Studio
- Reklama zewnętrzna: witryny,
tablice, litery 3d, banery, szyldy,
oklejanie pojazdów Reklama
wewnętrzna: wizytówki, ulotki,
katalogi, kalendarze, nadruki na
odzież - 757 695 112
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów do 35 dokumentów miesięcznie 70,00 zł netto
/m-c. - 757 461 007
Spłacamy chwilówki i pożyczki
- Tylko u nas: - możliwość spłaty
chwilówek i pożyczek bez BIK
- kwoty już do 30 tyś - akceptujemy dochody z tyt. działalności
gospodarczej i rolniczej - szybka
decyzja Wystarczy zadzwonić
601 200 166
Szybki kredyt na oświadczenie
- Kredyt na Oświadczenie dla
Pracowników Sektora Publicznego
*do 200 tys. zł *bez zaświadczeń
o zarobkach *błyskawiczna decyzja kredytowa *bez poręczycieli,
zabezpieczeń majątkowych *nawet
na 10 lat - 509 375 412
Szybkie kredyty dla Firm - Prowadzisz działalność od 12 miesięcy? Rozliczasz się na zasadzie
karty podatkowej lub ryczałtu?
Nie masz zdolności kredytowej?
Zapraszamy ul. Sobieskiego 2 w
Jeleniej Górze tel 601 200 166
Taneczne zimowe ferie - Jeśli
chcecie aktywnie i tanecznie spędzić ferie zimowe, zapraszamy na
warsztaty taneczne w No Name
Dance Studio! 15h super zabawy
i tańca, style: waacking, dancehall,
hip hop i jazz, termin: 17-20.02 889 072 716
Tapicerstwo od A do Z. Przyjazd do klienta, transport i wycena
gratis tel. 880 044 951
Windykacja należności, długów - Centralne Biuro Windykacyjne oddział JG, al.Wojska
Polskiego 27. Skup wierzytelności,
weksli, długów. Pokrywamy wszelkie koszty prowadzenia sprawy.
Naszym wynagrodzeniem jest
prowizja od ściągniętej kwoty. - 888
322 110
Wnioski - dotacja z PUP - Kompleksowe pisanie wniosków do
Urzędu Pracy o przyznanie dotacji
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozliczanie otrzymanych
dotacji oraz obsługa księgowa
działalności - Biuro Rachunkowe
Koala - 782 020 635

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pięknie wyczyszczę dywany
- Dywany, tapicerkę domową i
samochodową. Karcher, wieloletnie doświadczenie i wysoka jakość
usług-zapraszam - 607 155 751

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport. Możliwość negocjacji cen.
Tel.691 262 797
Paczki przeprowadzki transport Oferujemy państwu profesjonalna
usługę transportową, przewozimy
paczki Dolny Śląsk - Londyn i
Londyn - Dolny Śląsk. Robimy
także przeprowadzki w kraju jak i
za granicą. - 665 564 721
Przeprowadzki kompleksowe.
Krajowe i zagraniczne. Solidnie i
profesjonalnie. - 516 146 075
Przeprowadzki kompleksowo, miasto-kraj-zagranica, 3
samochody, różne gabaryty. Profesjonalnie, niedrogo tel. 880
044 951
Przeprowadzki transport
paczki - Oferujemy usługi transportowe takie jak; przeprowadzki,
miejscowe jak i międzynarodowe
przewozy przedmiotów nietypowych takich jak sejfy kasy itd.
Oferujemy także przeprowadzki
kompleksowo od a do z. - 665
564 721
Samochód na ślub - Posiadamy
no wynajęcia zabytkową kremową
Warszawę 223, wolne terminy,
zapraszamy - 695 435 020
Wyjazdy do Niemiec i Holandii z
adresu na adres. Co 6 wyjazd 50
%taniej - 690 014 900

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Fryzjer męski - Uprzejmie informuje że fryzjer Grzegorz pracujący
dotychczas przy ulicy Groszowej 5
, od 3 lutego będzie przyjmował w
Salonie Fryzjerskim "Merlyn" na ul.
Poznańskiej 24 .Zapraszam - 509
156 648
Grzegorz zaprasza wszystkich
swoich klientów do nowego salonu
przy ul. Poznańskiej 24 "Merlyn"Grzegorz fryzjer z ul. Groszowej 5
tel. 603 367 220
Hit: Trwała tylko 45 zł dla emerytek i rencistek w salonie fryzjerskim
"Merlyn" ul. Poznańska 24 Jelenia
Góra. Promocja tylko w lutym.
Zapraszamy tel. 505 939 593
Masaże lecznicze i relaksacyjne
z dojazdem do domu mgr Andrzej
Tarnowski - 603 620 402
Nowy gabinet masażu - Masaż
klasyczny, relaksacyjny: aromaterapia, masaż ciepłą świecą,
gorącymi kamieniami, bańką chińską. Dyplomowana masażystka,
własny stół, kosmetyki, akcesoria.
Pełne odprężenie i odstresowanie.
- 531093423/martynika1974@
wp.pl

Produkty naturalne - Sklep "Zielona Apteczka" Produkty na
bazie ziół i naturalnych składników.
Kremy, maści, soki, suplementy,
ksylitol, jagody Goji, zielona kawa
i inne. ul. Moniuszki pawilon 13
(koło basenu szkoły 11) - 661
692 630

KUPIĘ
Kupię spalone lampy żarowo
rtęciowe 400W E-40 tel. 537 416
447

SPRZEDAM
Pianino XIX w. Blutner Leipzig
sprzedam tel. 662 971 241

ODDAM
Oddam bardzo dużą ilość gruzu
budowlanego tel. 509 949 961
Oddam dużą ilość ziemi - Posiadam dużą ilość ziemi. Głównie
humus. Oddam za darmo. Miejscowość Szklarska Poręba. Wymagany własny transport i załadunek.
- 796-100-750

PRZYJMĘ
Pilna pomoc dla pani 90-letniej
z Jeleniej Góry, którą okradli z
całej renty, pomoc żywnościowa,
aby przeżyła do następnej renty
- tel., można pisać sms 510 085
845 Maria
Samotna matka prosi o pomoc
dla chorej córeczki: potrzebujemy
żywność, środki czystości, ubrania
na 150cm tel. 536 763 868

MIESZKANIA
KUPIĘ
2 pokojowe - Mieszkanie na Zabobrzu pilnie dla zdecydowanych
klientów. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Kupię mieszkanie w Karpaczu w
blokach (ul. Nadrzeczna lub Zagajnik) dwupokojowe, do drugiego
piętra - tel. 694-482-146

MIESZKANIA
SPRZEDAM
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 pokojowe 90 000 zł - Mieszkanie
na pierwszym piętrze w kamienicy,
41 m2 w centrum Jeleniej Góry.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
2 poziomowe - Wańkowicza - 2
pok. II piętro w bloku, 52m2 pow.
użytk. (70m2 pow.całk.) Słoneczne
i zadbane. Ogrzewanie i cw. z sieci.
Czynsz ok.420zł. W cenie meble
kuchenne i szafa Komandor. Cena
158tys.zł+ ewent.garaż Lic.954 602 732 135
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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
3 pokoje, centrum, druciana Mam do sprzedania 3-pokojowe
mieszkanie 47m2 w centrum - ulica
Druciana. -prestiżowa lokalizacja
-3 oddzielne pokoje +kuchnia
+łazienka -położenie z dala od
jezdni -3 piętro Cena: 125 000
zł - 502 926 559
3 pokojowe 105 000 zł - Mieszkanie na drugim piętrze w kamienicy,
przedmieścia Jeleniej Góry. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752
3 pokojowe centrum - Mieszkanie
po remoncie, 64 m2 na pierwszym
piętrze w kamienicy w pobliżu Pl.,
Ratuszowego. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
3 pokojowe sprzedam - Sprzedam
mieszkanie na 4 piętrze pow.
56m :3 pokoje, kuchnia, łazienka,
suszarnia, 2 piwnice. Po remoncie elewacja, klatka schodowa,
dach. Możliwość zamieszkania.
Cena 111 tyś do negocjacji. - 793
383 593
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.Do negocjacji. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732
135
4 pokojowe 90m2 - 4 pokojowe
90m2, osobne wejście, ogród,
spokojne miejsce, okolice lotniska, sprzedam lub zamienię na
50m2 Zabobrze II lub III tel. 513
563 233
75tys - Sprzedam mieszkanie do
remontu ok 55m2 na ul. Wojska
Polskiego kolo sadu na pierwszym
pietrze - 512 331 043
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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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Eleganckie 2-pok.- Kiepury
- W bloku, wysoki parter pow.
całk.58,2m2, użytkowa 54,2m2.
Zadbane i pomysłowo urządzone.
W cenie część umeblowania i
wyposażenia. Ogrzewanie i c.w.
z sieci. Cena 195tys.zł. do negocjacji. Rychlewski Nieru - 602
732 135

Karpacz sprzedam lub zamienię - Na Wrocław 53m2,2pok.z
balkonem, kuchnia, łazienka,
przedpokój, piwnica, blok z cegły,
IIp. spokojna okolica, widok na
las i góry, wszystkie media,5 min.
do centrum (możliwe z meblami)
garaż, 210tys. - de2007po@
onet.eu
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
M2 w Piechowicach - 36 m ², 2
pokoje, kuchnia, łazienka razem z
WC, parter, środkowe, ciepłe, do
remontu(poza stolarką okiennąokna PCV), wspólnota mieszkaniowa, niski czynsz. cena 90 tys.
oczywiście do negocjacji - 75 75
543 36, 721 360 521
M-3 + Balkon,I p Cieplice - Sprzedam M-3 w bloku 3 pokoje 69m
+ duży balkon z widokiem na
zieleń + ogródek + komórka, I
piętro, własnościowe spółdzielcze,
ogrzewanie z sieci, zadbane, okna
plastik, ciepła woda junkers. Bez
pośredników. - 796 672 430
Mieszkanie 35 m 2 pok. kuchnia
mał.i łazienka na 2p. do odświeżenia okolice zajezdni. w sąsiedztwie
lasy, łąki piękny teren tanio. bez
pośredników. - 793 482 447
Mieszkanie J.Góra 50.000
zł - Sprzedam mieszkanie na ul.
Spółdzielczej bez pośredników50.000 zł do negocjacji. Pokój,
kuchnia, łazienka, pomieszczenie
przynależne, WC na korytarzu z
możliwością zrobienia w mieszkaniu. Metraż 28m2. - 517-201-404
Mieszkanie same Centrum
+Garaż - Mieszkanie na 3 piętrze w
kamienicy, ścisłe centrum Jeleniej
Góry, z widokiem na Góry. Dwa
przestronne pokoje (w tym bardzo
duży salon), przedpokój, kuchnia,
łazienka z toaletą i garderoba +
Garaż podziemny - 699 922 033
Okazja - 3 pok. + garaż - Wleń
- 49m2 w bloku na 3 piętrze.
Zadbane po remoncie. Ogrzewanie i c.woda z sieci. Okna z PCV.
Kuchenka gazowa ( gaz z butli).
Garaż - blaszak. Cena tylko 89tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549 - 602 732 135
Okazja 45m2 za 45 tys - Pilnie
sprzedam 2 pok do remontu. w
Sobieszowie, ogródek, balkon, 1
piętro. Cena 45tys.MH. Nr telefonu
883 356 472. - 883 356 472
Piękne mieszkanie 120 m.kw - 4
pokojowe, centrum, przestronne,
słoneczne, ciepłe, po gruntownym
remoncie. Łazienka z oknem,
wygody i klimat Doskonała oferta.
Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644
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 odstąpię - Mieszkanie
spółdzielcze w Kowarach za 50tys,
od zaraz - 509 160 813
Pilnie sprzedam - nowa cena
- Sprzedam bez pośredników
mieszkanie na ulicy Świętojańskiej
9 Pow. 56 ,1 m.kw. I p., 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Mieszkanie jest po kapitalnym
remoncie. Cena 149.000 pln - 509
630 894
Pilnie sprzedam 63m2 3 pokoje,
kuchnia, balkon, po kapitalnym
remoncie, piwnica, strych, ogrzewanie z sieci, cena 135 tys zł tel.
885 040 959
Po remoncie 2 pok. 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. - 602 732
135

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Po remoncie w zmodernizowanej
kamienicy na I piętrze o pow.
całkowitej 50m2 - 2-pokojowe,
ul.Złotnicza. Ekonomiczne ogrzewanie elektryczne. Gotowanie
i ciepła woda z sieci gazowej.
Cena 128tys.zł. Nieruchomości
Rychlewski. - 602 732 135
Słowackiego z ogródkiem Mieszkanie 2 pokojowe, z ogródkiem. Wysoki parter, wygodne,
ekonomiczne, słoneczne, dom
po remoncie, ocieplony, teren
ogrodzony. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 49m2, Jelenia Góra ul. Wolności, za Małą Pocztą tel. 518 601
419, 518 426 680
Sprzedam mieszkanie dwu
pokojowe, 35,22m z dużym
balkonem na trzecim piętrze.
Mieszkanie znajduje się w bloku
na ulicy Noskowskiego 6. Bez
pośredników. Cena: 103 000zł 530 070 755
Sprzedam mieszkanie w TBS
przy ul Kiepury 77 (Ginekomed)
2 pokoje duża łazienka balkon 65
tys - 606 210 819
Sprzedam mieszkanie, duży
pokój z aneksem sypialnym,
kuchnia, jadalnia, 40,3 m2 Cieplice, zielona własność gruntu,
komórka k/parku + meble 155
tys do negocjacji tel. 724 844 805
godz. 17.00
Sprzedam w Cieplicach 3 pok,
2 piętro 62m2, słoneczne, po
remoncie lub zamienię na Jelenią
Górę na 2 pok, 1 piętro, 40m2,
cena 170 tys bez pośredników tel.
505 227 958
Stylowe 4-pok. centrum Cieplic
- Dwupoziomowe po modernizacji
(z garażem i dużym ogrodem) w
na piętrze i poddaszu stylowej
kamienicy o pow. całk.151m2
, użytkowej 100m2. Ogrzewanie gazowe. Cena 350tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości. - 602
732 135
Własnościowe M3 48m2,
I piętro, balkon sprzedam lub
zamienię na kawalerkę z dopłatą,
bez pośredników tel. 531 168
815
Zabobrze 2-pokojowe 54m
2p. - Sprzedam mieszkanie po
kapitalnym remoncie rozkładowe
z dużym balkonem słoneczne na
drugim piętrze bardzo ciepłe środkowe idealna lokalizacja kuchnia
w zabudowie - 517 803 873

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
3-pokojowe - Legnica, okolice
centrum: umeblowane, parter do
2 piętra, 1000 zł za m-c. Magda 726 290 939

ART-DOM Developer Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży:
ul. Szkolna 5/10, 58-500 Jelenia Góra
artdomjg@wp.pl ; www.artdomjg.eu
tel.: 697-397-297; 75/75-22-980
1. LUKSUSOWY APARTMANET - DO WYNAJĘCIA
W spokojnej dzielnicy przy
ul. Kochanowskiego i jednoczenie
blisko centrum Jeleniej Góry.
Na 78m2 powierzchni składają
się stylowo urządzone: 3 pokoje
(w tym duży salon), kuchnia,
łazienka i przedpokój.

Do lokalu przynależy piwnica.
Przed budynkiem znajdują się
miejsca parkingowe.
Apartament po generalnym
remoncie (m.in. wymieniona
stolarka i wszystkie instalacje).
Apartament wyposażeniem
i częściowym umeblowaniem.
Cena wynajmu
wykończonego mieszkania
1.300,00 PLN + opłaty.
Tel. 609-086-800, 697-397-297

2. PRESTIŻOWY LOKAL DLA WYMAGAJĄCYCH
Sprzedam wykończony lokal o powierzchni 63 m2, zlokalizowany
w ścisłym centrum Jeleniej Góry w nowym budynku przy
ul. Klonowica 2.
W budynku znajduje się winda osobowa. Możliwość podnajęcia
miejsca parkingowego.

3. LOKAL DLA WYMAGAJĄCYCH
Na bardzo atrakcyjnych warunkach
sprzedam bądź wynajmę wykończony
lokal handlowo-usługowy o powierzchni
162 m2 zlokalizowany na parterze
w nowym budynku przy ul. Klonowica 2
w Jeleniej Górze.
Niskie koszty utrzymania.
Okazyjna cena:
- najmu wynosi: 5.000,00 PLN
netto + należny podatek VAT

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 -pok. umeblowane- Kiepury Blok I piętro pow.35,7m2 (salon z
aneksem kuchennym i sypialnia).
Zadbane, kompletnie umeblowanie
i wyposażone. Ogrzewanie i cw z
sieci. Koszt najmu 980zł. + czynsz
250zł.+ liczniki. Rychlewski Nieruch
- 602 732 135
2 -pok. umeblowane- Kiepury Blok I piętro pow.35,7m2(salon z
aneksem kuchennym i sypialnia).
Zadbane, kompletnie umeblowanie
i wyposażone. Ogrzewanie i cw z
sieci.Koszt najmu 980zł. + czynsz
170zł.+ liczniki. Rychlewski Nieruchom - 602 732 135
2-pok. _ Pl.Ratuszowy Pow.39,6m2 na III (ostatnim) piętrze w kamienicy. Pokój dzienny z
aneksem kuchennym , sypialnia,
łazienka i p.pokój. Ogrzewanie
sieciowe. Cena najmu 850zł. +
liczniki.Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135

wynosi jedyne

- sprzedaży wynosi jedyne:
650.000,00 PLN netto
+ należny podatek VAT.

4. MALOWNICZA DZIAŁKA
Sprzedam działkę o powierz. ok 2000 m2 zlokalizowaną
w Parku Norweskim. Możliwość wybudowania hotelu, pubu,
restauracji, pensjonatu, bądź budynku mieszkalnego.
Wyjątkowo urokliwe miejsce.

Zapraszamy na prezentację

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Apartament okolice centrum.
- Na atrakcyjnych warunkach
wynajmę urządzony lokal mieszkalny zlokalizowany w centrum Jeleniej Góry. Zapraszam do prezentacji.
- 697-397-297,75-75-22-980.
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje
kuchnia łazienka przedpokój 56m2
po remoncie kapitalnym remoncie
blisko Kolegium z balkonem polecam cicha dzielnica - 600 666 232
Do wynajęcia od marca mieszkanie
po kapitalnym remoncie w Łomnicy
kolo Pawilonu. 49m2, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój. Cena
do uzgodnienia. - 697 349 012
Kawalerka 30 m2 JGóra Morcinka - Umeblowana pokój+kuchnia+łazienka. Kuchnia w pełni
wyposażona. CO i CW - miejskie.
Możliwość podłączenia kablówki
i internetu. Opłata 650 zł+czynsz
200 zł+media (woda, prąd, śmieci).
Kaucja 1000 zł. - 668 439 137
Kawalerka wysoki standard
40m2 - W centrum blisko dworca
PKP z ogrzewaniem własnym, ciepła i tania w utrzymaniu, niedawno
po remoncie. W kamienicy 3 piętro
częściowo umeblowana Najem z
czynszem 900 zł + zużycie z liczników kaucja 900 - 510 687 377
Mam do wynajęcia mieszkanie 3
pok. + kuchnia na osiedlu "Fampa"
Cieplice tel. 75 64 274 61
Mam do wynajęcia mieszkanie 3
pokojowe - 100m2 - centrum Jeleniej
Góry ul. Wolności tel. 501 856 953
Mam do wynajęcia pokój z wygodnym dostępem do kuchni i łazienki,
dla pracującego pana tel. 885 040
959
Mieszkanie Sobieszów - Ładne,
wygodne mieszkanie 3 pokojowe,
łazienka, wc, balkon, 3 piętro. Centrum Sobieszowa, 150 m. Biedronka, Apteka, przystanek. 1300
zł + rachunki - 695 363 478
Oddam w dzierżawę pokoje
gościnne na 18 miejsc noclegowych w Szklarskiej Porębie Górnej.
majfill@onet.eu - 790 677 636
Wynajmę mieszkanie 100m2
w centrum Jeleniej Góry tel. 501
856 953
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
na Zabobrzu. Na I piętrze, w większości umeblowane (bez pralki).
Obok przedszkole. Cena 700 zł +
czynsz w którym jest ogrzewanie +
media (woda, prąd, gaz). Kaucja 700
zł - 665 658 000
Wynajmę nowe mieszkania w
Kowarach tel. 508 510 795
Wynajmę od marca mieszkanie
po kapitalnym remoncie w Łomnicy
koło pawilonu.49m2, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój. Cena
do uzgodnienia. - 697 349 012
Wynajmę tanio słoneczny pokój
blisko centrum tel. 535 982 147

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię kawalerkę 30m2 na
wysokim parterze do wprowadzenia, okolice ZUS Real Poczta na 2
pokoje w bloku do II piętra tel. 699
911 112

DOMY
KUPIĘ
Dom w Jeleniej Górze - Jeżowie
Sudeckim, Cieplicach, Łomnicy.
Zdecydowani klienci N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752

DOMY
SPRZEDAM

175000 - Dom w Karpnikach,
urokliwy, niezwykle klimatyczny.
Rychlewski Nieruchomości LIC
9549 - 501 736 644
95000 dom - Do remontu, malowniczo położony w Piechowicach, do
remontu oczywiście Działka 1287,
pod lasem, widokowo i ciekawie.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549
- 501 736 644
Dom w Karpnikach - Z muru pruskiego piętrowy (11 pokoi)o pow.
ok.300m2 do remontu- modernizacji
na działce 1407m2. Dogodny dojazd
asfaltową drogą. Nieruchomości
Rychlewski.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.95 - 602
732 135
Elegancki dom Os. Czarne.
- Nowy, wolnostojący, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem o
pow.całk. 200m2 na działce 962m2.
4 pokoje, 2-stanowiskowy garaż,
ogrzewanie gazowe + kominek.
Markowe materiały. Cena 670tys.
zł.Lic.9549. - 602 732 135
Komfortowa willa z basenem Sobieszów. Pow. całkowita 260m2 ,5
pokoi, piętrowa, nie podpiwniczona,
na pięknej działce o pow.1960m2
z widokami. Ogrzewanie gazowe
+ kominek. Nowa cena 890tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549 - 602 732 135
Mały domek w Górzyńcu. - Pow.
ok.100m2 piętrowy do kapitalnego
remontu na działce 1287m2.Własna
woda , en.elekryczna , linia telefoniczna. Nieruchomości Rychlewski
lic.9549. - 501 736 644
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 Nieruchomo - 602
732 135
Piękny z murem pruskim - Dom w
Karpnikach, wymagający remontu
ale niezwykle klimatyczny dom.
Rychlewski Nieruchomości LIC
9549 - 501 736 644
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.9 602 732 135
Stylowa willa w Karpaczu - Obok
Białego Jaru. Po gruntownej modernizacji. Dwa niezależne mieszkania.
Ogółem 300m2 8 pokoi na działce
858m2. Wszystkie media, Ogrzewanie gazowe. Do sprzedaży lub
wynajmu. Rychlewski Nieruchomości. - 602 732 135
Willa w Cieplicach - Piętrowa,
częściowo podpiwniczona, 4 pokoje
pow. całk.220m2 , działka 856m2.
Ogrzewanie gazowe. Budynek w
dobrym stanie technicznym. Cena
590tys.zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549 - 602 732 135
Wolnostojący w Centrum
J.Góry. - Pow. całk. ok.170m2
piętrowy, podpiwniczony, 5 pokoi.
działka 444m2. Piec c.o węglowy.
Dom 1972r do zamieszkania ale
wymaga stopniowej modernizacji.
Cena 370tys.zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię działkę w Karpaczu od
1400m pod działalność usługowoturystyczną. Bez pośredników. - 697
104 455

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
8,63 ha rola / siedlisko - Ładna
ziemia w jednym kawałku z możliwością utworzenia siedliska.
Asfalt, obok prąd. Doskonała cena.
Rychlewski Nieruchomości. lic 9549
- 501 736 644
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
Nad zalewem Sosnówka - Piękna
działka budowlana, uzbrojona,
widok na góry i zalew, słoneczna,
przy asfalcie. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Rola - Od 1,7 zł/m.kw. Strzyżowiec. 1,9 zł/m.kw. Wleń. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736
644
Sosnówka widok na zalew i
góry - budowlana, ogrodzona, 1813
m.kw. woda, gaz, prąd, kanalizacja,
nowy asfalt. Otwarty widok na zalew
i góry. 115tyś. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 644
Sprzedam działkę 2.4ha częściowo budowlana Dziwiszów
(kapela). Pięknie położona widok
na góry. 25zł za metr (do uzgodnienia) - 607 841 236
Sprzedam działkę bud. w Sobieszowie - Działka budowlana pow.
791 m2 położona w spokojnej
dzielnicy domków jednorodzinnych
z widokiem na Chojnik. Wszelkie
media na granicy działki, gotowe
plany budowlane - 660 467 639
Sprzedam działkę w Łomnicy
1418m2. Doskonała inwestycja na
przyszłość, warunki zabudowy i
energii wydane. Zaproponuj własną
rozsądną cenę a się dogadamy tel.
504 385 211
Sprzedam działki w Jeżowie
Sudeckim od strony Zabobrza. 70
zł m2. Cena nie podlega negocjacji.
- 607 841 236
Sprzedam piękną działkę
budowlana na Czarnym przy ulicy
Wrzosowej. Cicha ulica, spokojne
sąsiedztwo. 10 arów. 99 tys. - 794
411 798
Widokowa w Wojcieszycach
- Pow. 1964 m kw. Działka zlokalizowana w sąsiedztwie wybudowanych domków jednorodzinnych
z widokiem na pasmo Karkonoszy.
Dojazd drogą utwardzoną. Atrakcyjna cena. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 726 290 939

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal w centrum Jeleniej Góry - 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.95
- 602 732 135
Pawilon centrum Zabobrza 40tyś
- Pawilon dobrze ocieplony podpiwniczony toaleta. Rolety antywłamaniowe el. na pilota świeżo po
remoncie od razu można działać
pow. ok. 22m2. Karłowicza 41a na
wprost Jubilata. - 697 104 455
Podgórzyn - sprzedam lokal
na parterze budynku + piwnica,
przeznaczony na mieszkanie, woda,
CO, WC, powierzchnia 96m2, cena
50 tys.zł tel. 601 751 782
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Sprzedam pawilon lub zamienię
na mieszkanie, dopłata tel. 692
951 764

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia budynek o pow
ok150m, trzy pomieszczenia, plus
duży plac, ogrodzone, media, w
Maciejowej, cena do uzgodnienia 601 924 778
Kawalerka 35m2 - Kawalerka
w pełni umeblowana/wyposażona.
Mieszkanie słoneczne, po remoncie.
Dodatkowo piwnica. Okolice malej
poczty. Cena 600 zł plus liczniki. 603 961 594
Lokal biurowy - centrum - Do
wynajęcia lokal biurowy po remoncie na parterze zmodernizowanej
kamienicy w Centrum .Ogrzewanie
gazowe. Domofon. Czynsz wynajmu
450zł./mies. + opłaty licznikowe. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135
Lokal biurowy w Jeleniej Górze
- Wynajmę lokal biurowy na działalność prawniczą. Powierzchnia
42m2,mały taras, parter, ul. Mickiewicza 12,Jel.Góra, parking na
posesji. Lokal położony w bliskiej
odległości od sądów i prokuratury.
- 757 649 500
Lokal blisko nowej Galerii - Do
wynajęcia lokal przy ul. Noskowskiego 11. Blisko nowo budowanej
galerii Sudeckiej. Lokal o powierzchni
30m2, prąd, woda, wc, alarm, parking, zaplece sanitarne. Cena 800zł
za miesiąc. - 504 505 508
Lokal usługowy Zabobrze II.
- Lokal po remoncie w ciągu handlowym o pow.65m2 + taras na
biuro, sklep, usługi itp. Duże okna
witrynowe. Ogrzewanie elektryczne.
Klimatyzacja. Cena wynajmu 1600zł
+ liczniki. Ruchlewski Nieruchomości. - 602 732 135
Lokal w centrum Jeleniej Góry - 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
Lokal w centrum miasta - Na
atrakcyjnych warunkach wynajmę
lub sprzedam lokal o powierzchni
63 m2 zlokalizowany w centrum
Jeleniej Góry. Lokal znajduje się na
drugim piętrze i jest wykończony. W
budynku jest również winda. - 697
397 297/75 75 22 980
Pawilon centrum Zabobrza 1200zł
- Pawilon dobrze ocieplony podpiwniczony toaleta. Rolety antywłamaniowe el. na pilota świeżo po
remoncie od razu można działać
pow. ok 22m2. Karłowicza 41a na
wprost Jubilata. - 697 104 455
Wynajmę lokal dla kosmetyczki
w istniejącym salonie fryzjerskim na
Kiepury - 509 841 000
Wynajmę lokal użytkowy 55 m2,
przy ulicy Wojska Polskiego 36, na
przeciwko Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze. Zainteresowanych proszę o
kontakt pod numerem 501 265 011.
Serdecznie zapraszam

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Murowany garaż na Podchorążych 6000 zł sprzedam tel. 606
362 697

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę Bilbord Dziwiszów Wymiary tablicy to 5X2,5 m (200zł
miesięcznie) do negocjacji - 783
263 555

to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
fax.: 75/ 64 66 661
www.grzywinscy.pl
ZEB 4308 Komfortowe mieszkanie trzypokojowe na trzecim piętrze
w bloku z 2001 roku w Cieplicach. Rozkładowe
i bardzo słoneczne o pow. 73 m2. Ogrzewanie
oraz ciepła woda z sieci możliwość wstawienia
kominka z rozprowadzeniem. Teren w całości
ogrodzony i zamknięty. Zapraszamy na prezentację. Cena 279 000 do małej negocjacji.
Monika Kielar 695 316 954
ZEB 4308 Dwupokojowe mieszkanie o pow. 38 m2 usytuowane na drugim piętrze w bloku na Zabobrzu I z windą. Rozkładowe, słoneczne i ciepłe. Blok po termomodernizacji, czynsz wynosi 280 zł wraz z ogrzewaniem i podgrzaniem ciepłej wody, okna PCV.
Mieszkanie do remontu. Bardzo dobra lokalizacja. Cena 108 000.
Monika Kielar 695 316 954
ZEB 4278 Dwupokojowe mieszkanie 39,6m 2,
usytuowane na trzecim piętrze w kamienicy w
centrum Jeleniej Góry. Meble kuchenne wliczone
w cenę. Niskie koszty utrzymania 219zł w tym
ogrzewanie. Bardzo ciepłe i słoneczne.
CENA 120 000. GODNE POLECENIA.
Joanna Chabiniak 661 223 812
ZEB 4315 Trzypokojowe mieszkanie z balkonem
o powierzchni 60m2 usytuowane na czwartym piętrze
w bloku z winda na Zabobrzu II. Oferta dla klienta
szukającego własnego M-3 do remontu i wykończenia według własnego pomysłu. Koszty miesięczny
z ogrzewaniem i ciepłą wodą to 420zł (w trakcie
spłaty termomodernizacji).
Joanna Chabiniak 661 223 812
ZEB 4122 Mieszkanie dwupokojowe o pow.51m2, położone na Zabobrzu
II, na pierwszym piętrze w czteropiętrowym bloku po termomodernizacji.
Rozkładowe, bardzo słoneczne składa się z przedpokoju, dużego salonu
z wyjściem na balkon, sypialni, kuchni, łazienki
oraz osobnego WC. Mieszkanie wymaga nakładów finansowych (według uznania). Lokal środkowy położony w cichej części osiedla.
Krzysztof Ponisz 787 630 400
ZEB 4256 Mieszkanie o pow. 74m2, po kapitalnym remoncie usytuowane w kamienicy na trzecim piętrze. Mieszkanie znajduje się w centrum
Jeleniej Góry. Lokal składa się z przedpokoju,
przestronnego salonu, trzech sypialni, kuchni oraz
łazienki z WC. Do mieszkania przynależy duża
piwnica oraz strych.
Cena 170.000
Krzysztof Ponisz 787 630 400
ZEB 4287 Dwupokojowe mieszkanie o pow. 39,40 m2 usytuowane na
drugim piętrze w bloku po termomodernizacji na Zabobrzu II. Mieszkanie
środkowe, bardzo ciepłe i słoneczne, wymagające
pewnych nakładów finansowych. Niskie koszty
utrzymania - czynsz z ogrzewaniem 180 zł. Oferta
dla klienta szukającego własnego M2 do wykończenia wg swojego pomysłu.
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4318 Mieszkanie trzypokojowe o powierzchni 61 m2 na trzecim
piętrze w bloku przy ulicy Elsnera -Zabobrze II.
Mieszkanie z zasobów JSM. Czynsz 320 zł
NA WYŁĄCZNOŚĆ
z ogrzewaniem i ciepłą wodą. Mieszkanie
rozkładowe, bardzo ciepłe i słoneczne do
kosmetyki. Oferta dla klientów szukającego
mieszkania w okazyjnej cenie. CENA 159.000
DO NEGOCJACJI Anna Roziel 509 156 552
ZEB 4320 Kawalerka o pow. 27 m2 usytuowana na trzecim piętrze w bloku na Zabobrzu I. Mieszkanie wymaga pewnych nakładów finansowych. Okna nowe PCV, nowe
drzwi wejściowe. Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. ATRAKCYJNA CENA 69.000
Magda Czaprowska 601 852 382

NA WYŁĄCZNOŚĆ

ZEB 4266 Dom w zabudowie szeregowej o pow. 123 m2 na działce
o pow. 276 m2 przy ulicy Kossaka, z bliskim dostępem do lasu, parku i wody. Budynek z cegły, docieplony, nieruchomość do kosmetyki, okna PCV, na
podłogach panele i kafle, ogrzewanie gazowe.
Cena 329.000 DO NEGOCJACJI.
NA WYŁĄCZNOŚĆ Magda Czaprowska 601 852 382
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