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Przedsiębiorcy wciąż się rozwijają i poszukują kolejnych pracowników

W strefie przybywa pracy
JELENIA GÓRA

Pływanie tylko
dla wybranych

Około 4,5 tysiąca osób pracuje obecnie w zakładach funkcjonujących w jeleniogórskiej strefie przemysłowej przy ul.
Spółdzielczej w Jeleniej Górze. Przenosi się tu coraz więcej
przedsiębiorstw, które wykupują działki do budowy lub
rozbudowy swoich firm.
- To nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców – mówi prezydent Marcin Zawiła. - Draexlmaier
czy O.P.S.O. w tym roku zatrudnią
nowych pracowników – dodaje.
Kiedy i na jakich zasadach?
W minionym tygodniu (26.03.)
na zaproszenie prezydenta, Marcina Zawiły jeleniogórscy radni zobaczyli „od kuchni” firmy: Kubex,
O.P.S.O. oraz DWS Draexlmaier.
Ostatni z wymienionych przedsiębiorców to największy pracodawca w strefie. 17 marca br. firma
odebrała od prezydenta Marcina
Zwiły pozwolenie na budowę V hali
produkcyjnej o powierzchni ponad
10 tys. metrów kwadratowych,
o wartości 11 mln euro. Już w
październiku br. rozpocznie nabór
kolejnych 350 pracowników.

Darmową naukę pływania w
Termach Cieplickich mają dzieci
tylko z miejskich przedszkoli. A
pozostałe maluchy?
Strona 6

W dzielnicy przemysłowej nadal są wolne miejsca pracy: - Pracownicy fizyczni potrzebni
od zaraz - mówił podczas spotkania z radnymi prezes O.P.S.O. Jacek Ratasiewicz. W
zakładzie produkującym odwodnienia oferuje się na początek 2 tys. zł. „na rękę”, co
ważne - na umowę o pracę.
Oficjalnie w Jeleniej Górze bezrobocie wynosi 8,9%.

Dziewczyny z MKS MOS pokazały w końcówce sezonu karkonoski pazur i I-liga została w
Jeleniej Górze.
Strona 9

Fot. Raczyński
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Brawa dla
koszykarek

- Teraz zatrudniamy 1538 osób,
z czego 132 osoby pracują w biurze
koncepcyjnym, a pozostali na produkcji – mówił Thomas Kruger,
prezes zarządu DWS Draexlmaier.
– Od nowych pracowników nie wymagamy żadnego wykształcenia,
sami przyuczamy i szkolimy ich do
zadań, które tu wykonują. Średnia
wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w naszym zakładzie to
2500 zł brutto, a rotacja wynosi
zaledwie 0,6 procenta – dodał.
W nowej hali produkcy jnej
potrzebne będą głównie szwaczki
oraz operatorzy maszyn i wózków
widłowych.
Jednak nie tylko w firmie Draexlmaier następują dynamiczne
zmiany polegające z jednej strony
na rozbudowie istniejących firm

Szef PiS-u dla Jelonki.com
Jarosław Kaczyński podczas
pobytu w Jeleniej Górze (30.03.)
zgodził się na nagranie wywiadu
dla Jelonki.com. Film, zrealizowany przez telewizję karkonoszeplay, z rozmową Marka
Tkacza z prezesem Prawa i Sprawiedliwości można obejrzeć na
portalu: www.jelonka.com. Tam
też znajdziecie Państwo naszą
relację ze spotkania Jarosława
Kaczyńskiego z mieszkańcami
Jeleniej Góry.

(Zorka), przenosinach istniejących dawniej w innych miejscach
(O.P.S.O, Kubex), jak i powstawaniu nowych, budowanych od
fundamentów (w najbliższym
czasie – przedstawiciel Toshiby). – To nie koniec – mówi M.
Zawiła – bo trwają rozmowy o
kolejnych przenosinach i rozbudowach (Dobiegniew, Jelenia
Plast), a także nowych. Nowa też
będzie droga – kolejny odcinek
ulicy Spółdzielczej – planowany
do oddania przed końcem czerwca
br., a umożliwiający „przełożenie”
części kursów autobusów MZK
i skrócenie drogi, a właściwie –
wytyczenie alternatywnej trasy
– łączącej Cieplice i Zabobrze.
„Kubex” zainwestował w budowę 10 mln złotych, z czego tylko
ok. 20% pochodzi z kredytu, reszta
to wkład własny. Firma nie znajduje się w strefie ekonomicznej, co
nie hamuje jej rozwoju.
- Zatrudniamy aktualnie ok. 50
osób. Mamy teraz doskonałe warunki magazynowe. Zamierzamy
dokupić działkę (1,2 ha), 2.kwietnia podpiszemy akt notarialny.
Uważamy, że gdybyśmy tego nie
kupili to zamkniemy sobie możliwość rozwoju - oświadczył prezes
firmy „Kubex” Ryszard Kubiak.

Fot: Angelika Grzywacz-Dudek/ Przemysław Kaczałko

Taką szansę dla Cieplic stwarza
program KAWKA. Czy mieszkańcy tej dzielnicy z tego skorzystają?
Strona 5

Angelika Grzywacz-Dudek
Przemysław Kaczałko

JELENIA GÓRA

Pas startowy będzie z siatki?
Niebawem ogłoszony zostanie
przetarg na projekt budowy pasa
startowego na jeleniogórskim
lotnisku. Trwają ostatnie rozmowy
dotyczące tego, co ma się znaleźć
w specyfikacji zamówienia. Na
jednym ze spotkań pojawił się
pomysł obniżenia kosztów inwestycji i zamiast pasa asfaltowego,
wybudowania pasa ze specjalnej
siatki. – Takie rozwiązania stosuje
się na całym świecie – mówi Jacek
Musiał, dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego.
Dotychczas w sprawie budowy
pasa startowego odbyło się kilka
spotkań. Przedstawiciele urzędu
m.in. z wydziału rozwoju i zamówień publicznych oraz władze
miasta i aeroklubu pracują nad
ostateczną wizją pasa startowego
dla małych samolotów pasażer-

skich. To wielka szansa dla całego
regionu – podkreśla dyrektor Jacek
Musiał – ale nie jest to kwestia pomalowania pokoju, tylko wydania
ogromnych pieniędzy, stąd tak
długie rozmowy na temat tego, co
faktycznie ma powstać.
Na przygotowanie dokumentacji
pasa startowego w minionym roku
Urząd Marszałkowski (wraz z ówczesnym wicemarszałkiem Jerzym
Łużniakiem) przyznał Jeleniej
Górze 150 tys. zł.
Było jednak za mało czasu, by te
pieniądze do końca roku wykorzystać, ale wnioskowaliśmy o przesunięcie tych środków na ten rok
– mówi Jerzy Łużniak. - Na budowę
pasa natomiast chcemy zdobyć pieniądze z Unii Europejskiej – dodaje
wiceprezydent Jeleniej Góry.
(Angela)

POWIAT / REKLAMA

POWIAT

TourTec z atrakcjami
Tegoroczne Targi TourTec odbędą się w dniach 9-10 maja. Na
jeleniogórskim Placu Ratuszowym
będą prezentować się wystawcy nie
tylko z kraju. Zaplanowano też wiele
imprez towarzyszących. - Do tej pory
zgłosiło się ponad 60. wystawców –
mówi Wiesław Dzierzba, dyrektor
Wydziału Promocji, Turystyki i
Sportu Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.
W targach wezmą też udział
partnerzy powiatu jeleniogórskiego
z projektu GreKo: z Belgii, Holandii,
Francji, Czech oraz Niemiec. – W
ramach GreKo odbędzie się seminarium dotyczące „Form Promocji
Regionu na Podstawie Porozumień lub Programów Współpracy
Partnerskiej”. Będziemy mówić o
tym, w jaki sposób poszczególne
miejscowości z różnych krajów
współpracują ze sobą – wyjaśnia
Wiesław Dzierzba.
Jak co roku nie zabraknie występów artystycznych regionalnych zespołów oraz atrakcyjnych
konkursów. – Tradycyjnie już wystąpi orkiestra z Bambergu oraz
55-osobowa orkiestra dęta z powiatu
wolsztyńskiego. Ponadto zaprezentują się regionalne zespoły ludowe,
które również zachęcamy jeszcze do
uczestniczenia w targach – mówił
Wiesław Dzierzba.
Trzeba dodać, że powiat jeleniogórski na targach będzie obchodzić
15-lecie istnienia, dlatego Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze planuje z
tej okazji wiele dodatkowych atrakcji.
(Red)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

POWIAT Nowoczesny ośrodek na rzecz niepełnosprawnych

POWIAT

Warsztaty z rehabilitacją

To są mistrzowie swego zawodu

Oficjalne otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Kowarach, utworzonego
przez Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem Oddział
Terenowy w Jeleniej Górze, Powiat Jeleniogórski
oraz Państwowy Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odbyło się
19.03.
Podczas uroczystości placówce
został przekazany sprzęt do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ufundowany przez Rotary
Club Karpacz Karkonosze, Rotary
Club of Aberdeen ST Machar ze
Szkocji oraz Rotary Club Jelenia
Góra. W zestawie znalazły się
między innymi: kabina UGUL z
osprzętem, stoły rehabilitacyjne,
tor do nauki chodzenia, orbitrek,
rotor elektryczny, tablica do ćwiczeń manualnych, aparat y do
elektroterapii, magnetoterapii,
laseroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz tablica multimedialna
z projektorem.
Uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach uhonorowali dyplomem
„Szkarłatne serce” wiele osób w
dowód wdzięczności za wkład
i pomoc w utworzeniu miejsca,
gdzie osoby niepełnosprawne

będą uczestniczyć w rehabilitacji
społeczno-zawodowej.
Aktu przecięcia symbolicznej
zielonej wstęgi dokonali: starosta
jeleniogórski Jacek Włodyga, burmistrz Kowar Mirosław Górecki,
prezes Polskiego Towarzystwa
Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze Lech
Karbowski oraz uczestniczka
Warsztatu Karolina Jakubowska.
Podczas uroczystości prezes
Zarządu Głównego Towarzystwa
Walki z Kalectwem Henryk Waszkowski wręczył Lechowi Karbowskiemu Akt Nadania Medalu
Twórców Polskiej Rehabilitacji.

Karkonosze coraz popularniejsze za granicą

Promowaliśmy się w Aachen

Promocja odbywała się pod hasłem „Mam w sobie ducha gór” i była kontynuacją wspólnych
z gminami powiatu jeleniogórskiego i miastem Jelenia Góra działań na rzecz promocji
marki Karkonosze oraz częścią projektu GreKo.
- Prezentowaliśmy się wspólnie z
miastem Jablonec nad Nysą, z powiatem
Bamberg oraz z partnerami z Holandii,
którzy biorą udział w projekcie GreKo
i przyjadą również do Jeleniej Góry
na Targi Turystyczne TourTec. Nasze
stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Prezentowaliśmy

przewodnik aktywnej turystyki, mapę
bazy noclegowej i zabytkowych obiektów oraz oferty poszczególnych gmin
z regionu. Widać, że Karkonosze są
coraz popularniejsze. Na naszym stoisku
gościliśmy burmistrza Miasta Aachen i
starostę Regionu Miast Aachen – mówił
Wiesław Dzierzba, dyrektor Wydziału

Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
Warto przypomnieć, że międzynarodowy projekt GreKo, realizowany z dotacji
unijnej, dotyczy wymiany doświadczeń
między krajami w oświacie, turystyce i
promocji regionalnej oraz sporcie.
(Mea)

To wyróżnienie przyznano za
całokształt działań Lecha Karbowskiego na rzecz tworzenia
struktur TWK, warsztatów terapii
zajęciowej oraz integracji osób
niepełnosprawnych.
(WTZ)

Koszt wyposażenia warsztatów to ok.
150 tys. zł, z czego 70 proc. pochodzi
z dotacji PFRON-u, a 30 proc. z gmin,
których mieszkańcy korzystają z
warsztatów.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
wygrali regionalny konkurs ,,Najlepszy uczeń w zawodzie” dla uczniów
kształcących się na kierunku Technik
Elektryk. Zmagania odbyły się w
ramach projektu ,,Modernizacja
Kształcenia Zawodowego na Dolnym
Śląsku II” właśnie w piechowickiej
szkole.
Placówka była organizatorem
konkursu na etapie regionalnym. Do
zmagań przystąpiły cztery drużyny
po trzech uczniów każda. Reprezentowali oni: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych z Piechowic, Zespół
Szkół Elektronicznych z Bolesławca,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 z Lubania oraz Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych ze Zgorzelca.

Konkurs regionalny wygrała
drużyna z ZSTiL w Piechowicach
w składzie: Jan Bartko klasa III
Technikum, Michał Obolewicz
klasa III Technikum oraz Piotr
Wójcik klasa II Technikum. Opiekunem drużyny był mgr inż. Robert Lipawski. Zwycięzcy przeszli
do etapu wojewódzkiego, który
odbędzie się 3 kwietnia.
Dzień później odbył się konkurs
dla uczniów Zasadniczych Szkół
Zawodowych, kształcących się w
zawodzie elektryk. W konkursie
udział wzięły dwie drużyny: Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” z Jeleniej Góry oraz Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
z Lubania.
(Org)
Fot. Org
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Kremacja bez dopłaty
- Od dwóch lat Urząd Miejski w
Jeleniej Górze nie dopłaca już do
transportu zwłok do krematorium,
ale o tym wie niewielu mieszkańców – mówi miejski radny Krzysztof
Kroczak. Do końca 2011 roku Miasto
zwracało koszty transportu zwłok do
miejsca ich spopielenia, pod warunkiem, że chodziło o mieszkańców
Jeleniej Góry. Kiedy na prośbę mieszkanki zacząłem sprawdzać, który
wydział się tym zajmuje okazało się,
że takiej dopłaty od dwóch lat już
nie ma. Ludzie o tym nie wiedzą i
zdziwieni pytają o powód zniesienia
tej pomocy. Dlatego jako Komisja
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej
Górze zapytaliśmy prezydenta, dlaczego ta dopłata zniknęła – dodaje
radny.
W odpowiedzi Komisja otrzymała
informację, że od 2012 roku Miasto nie dopłaca już do transportu
zwłok, bo w grudniu 2011 roku
Wojewoda Dolnośląski uchylił ten
zapis w uchwale. Dlaczego? „ (…)
bo przedmiotem dofinansowania
nie była usługa spopielenia zwłok
świadczona przez Miasto Jelenia
Góra, ale usługa przewozu zwłok do
zakładu kremacji i transportu urny z
prochami. Usługa taka nie może zostać uznana za usługę komunalną o
charakterze użyteczności publicznej
(…) – czytamy w decyzji Wojewody.
Mimo to, radny Krzysztof Kroczak
chce rozmawiać z władzami miasta,
jak znaleźć inne rozwiązanie prawne, które umożliwi dopłacanie do
przewozu zwłok do kremacji.
(Angela)
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Radni miejscy rozpoczęli dyskusję na temat uchybień przy budowie Term Cieplickich

Sesja przerwana awarią systemu
- W przekonaniu Komisji Rewizyjnej ta inwestycja w takiej
formie, za taką kwotę i w tym miejscu nie powinna w ogóle
powstać – tak o Termach Cieplickich mówił na ostatniej
sesji nadzwyczajnej (21.03) Rady Miejskiej w Jeleniej Górze
Józef Gajewski.
Sesja w całości się nie odbyła. Już w
trakcie wystąpienia Józefa Gajewskiego z Komisji Rewizyjnej, który mówił
o wynikach przeprowadzonej w 2013
roku kontroli Term Cieplickich, spalił
się system nagłośnienia sali i nie działały mikrofony. Dlatego przewodniczący Rady Leszek Wrotniewski ogłosił
przerwę do 8 kwietnia do godz. 9.00.
Zanim jednak sesję przerwano
Józef Gajewski odczytał 13 wniosków
pokontrolnych oraz odpowiedzi na
pytania otrzymane z Urzędu Miasta.
Zarzucał on ówczesnemu prezydentowi Markowi Obrębalskiemu
m.in. przepłacenie za zdegradowaną
działkę, złą lokalizację inwestycji,

niedoszacowanie kosztów inwestycji,
brak nadzoru, błędne podjęcie decyzji
o zasadności budowy Term i wiele
innych.
- Zły wybór lokalizacji i niedoszacowanie kosztów pociągnęły za sobą
kolejne skutki i nieprawidłowości –
mówił Józef Gajewski. – Podkreślam,
że decyzję o budowie term w tej formie jednoosobowo podjął ówczesny
prezydent Marek Obrębalski, dlatego
przykro mi, że to pan – zwrócił się do
Marcina Zawiły – musi teraz zjadać tą
przysłowiową żabę – dodał.
Podkreślał on również, że inwestycja pierwotnie była szacowana na
około 48 mln zł, a obecnie jej koszt

- Dobrze, że ta sesja została przesunięta do 8 kwietnia, bo obecnie skala emocji jest
tak wielka, że trudno dyskutować o argumentach – mówił prezydent Marcin Zawiła.
– Jeśli Państwo radni nie skierujecie sprawy do kontroli NIK-u, ja to zrobię. Niech
to w końcu zostanie wyjaśnione. Co by nie mówić o Termach, zostało zrealizowane
marzenie mieszkańców, którzy na ten obiekt czekali od 20 lat. Budowa Term stała się
małomiasteczkową awanturą na forum ogólnopolskim. Dla dobra przedsiębiorców i
właścicieli hoteli oraz restauracji w Cieplicach zacznijmy brać odpowiedzialność za
słowa i nie rzucajmy zbyt łatwo zarzutów, które nie mają uzasadnienia w rzeczywistości,
a mogą bardzo zaszkodzić Miastu – mówił prezydent Marcin Zawiła.

wyniósł już ponad
63 mln 516 tys. zł.
- Dofinansowanie
unijne tego obiektu wyniosło około
16 mln zł, to około
tyle, ile koszty z
tytułu nieterminowego wykonania
inwestycji – mówi
Józef Gajewski, z
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w
Jeleniej Górze.
- Błędy dokumentacyjne, brak
nadzoru projektanta, nietrafny wybór
wykonawcy oraz
znaczne przekroczenie terminów
realizacji i kosztów,
dają podstawy do stwierdzenie, że
mogło dojść do niegospodarności
na znaczna skalę, dlatego całość
dokumentacji z przebiegu realizacji
Term Cieplickich powinno być po
zakończeniu poddane szczegółowej
analizie przez organy Kontrolne Miast
i Najwyższej Izby Kontroli - dodał
radny Józef Gajewski.
Podkreślał on również wody termalne są wykorzystywane w obiekcie
do ogrzewania budynku i ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji
mechanicznej, na potrzeby techno-
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logii do przygotowania ciepłej wody
basenowej oraz użytkowej.
- W żadnym z tych punktów nie
ma wykorzystania wody do celów
leczniczych – mówił Józef Gajewski.
Prezes Term Cieplickich po sesji
tłumaczył jednak po raz kolejny, że w
taki sam sposób funkcjonują baseny
termalne w Polsce i na świecie.
- Nasz basem ma być basenem
rekreacyjnym, a nie leczniczym –
mówił Zbigniew Kubiela. - Nie ma
definicji, która wprost mówiłaby, że
baseny termalne muszą mieć wodę
wydobywaną z odwiertów. W wielu

przypadkach byłoby to niewskazane
dla osób korzystających i niemożliwe
ze względów na skład wody i jej właściwości, które nie służą wszystkim,
a niektórym mogłyby zaszkodzić.
My wykorzystujemy dwa aspekty
wody termalnej czyli ciepło, które
zabezpiecza nam ogrzewanie obiektu
i stosujemy ją do basenów. Analizujemy sprawę i być może w najbliższym
czasie w basenach termalnych pojawi
się jej więcej, ale musimy wiedzieć ile
może jej być by ona komuś po prostu
nie zaszkodziła – dodał.
Angelika Grzywacz-Dudek

Radny zapewnia, że nie pracował dla bezpieki

Sąd uznał W. Tomerę kłamcą

2ĞURGHN 6]NROHQia ZawRGRwHJR

Jak informowała Katarzyna Maziej – Choińska, asystentka prasowa Instytutu Pamięci
Narodowej – KŚZpNP z oddziału we Wrocławiu, Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł 11.03.,
że Wiesław Tomera złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Radny Rady
Miejskiej w Jeleniej Górze od wyroku będzie się odwoływał.

uO. JaĞmiQRwa 1 58–573 PiHchRwicH

Prowadzimy nabór na podstawowe kursy spawania:
TIG (141) - aluminium lub stal wĊglowa.
MAG (135) - stal wĊglowa.
Po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez TUV
Rheinland Polska Sp. z o. o. Kursant otrzymuje
upUawQiHQia miĊGzyQaURGRwH.

ANtuaOLzuMHmy uprawnienia spawalnicze
NDĪyczenie Pracodawców szkolimy, egzaminujemy
i uaktualniamy uprawnienia spawaczy na
stanowiskach pracy bezpRĞUednio w Zakáadach
Pracy.

www.mHWDOmDJSO
V]NROHQLa@mHtaOmDJ.SO

Fot. Angela
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Sąd pierwszej instancji orzekł wobec
Wiesława Tomery utratę prawa wybieralności do Sejmu, Senatu i Parlamentu
Europejskiego oraz zakaz pełnienia
funkcji publicznej na okres lat pięciu i
zasądził od lustrowanego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu. Orzeczenie
nie jest prawomocne, a Wiesław Tomera
zapowiada, że będzie się odwoływał.
- Czuję się ofiarą tamtego systemu
– mówi Wiesław Tomera. – Jest to
wyrok pierwszej instancji, którego
nie będę komentował. Wydano go
na podstawie papierów SB i zeznań.
Rzekomi świadkowie zeznawali

jednak, że nie pamiętają, nie wiedzą,
bo zajmowali się czymś innym lub
byli gdzieś wyżej. Moich świadków
natomiast nie dopuszczono do
głosu. Będę się odwoływał jak tylko
otrzymam uzasadnienie wyroku
– mówi.
Zdaniem jeleniogórskiej Platformy
Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia
sprawy Wiesław Tomera powinien zawiesić swoje członkostwo w Platformie
i działalność w Radzie Miejskiej.
- Jako jeleniogórska Platforma Obywatelska jesteśmy niemile zaskoczeni
całą tą sytuacją – mówi przewodniczący

Hubert Papaj. - To poważne oskarżenia
i poważne zarzuty. Moim prywatnym
zdaniem, dla dobra Rady Miejskiej, PO
i całej sprawy, do czasu prawomocnego
wyroku - jeśli Wiesław Tomera będzie
się odwoływał - powinien zawiesić swoje
członkostwo w Platformie Obywatelskiej
– dodaje H. Papaj.
- Zamierzam wyciszyć swoją działalność, ale nie będę jej zawieszał, bo wyrok
nie jest prawomocny i nie niesie za sobą
żadnych konsekwencji prawnych, a raz
jeszcze powtórzę, ja nie czuję się winny
– odpowiada Wiesław Tomera.
Angelika Grzywacz-Dudek

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Ciągle nie ma na remont zabytkowego obiektu

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Bilety MZK już w telefonie

Co dalej z tym zameczkiem?

Jest już dostępna najnowsza
wersja SkyCash – aplikacji na telefony komórkowe, dzięki której w
Jeleniej Górze można m.in. kupować bilety komunikacji miejskiej.
Wśród wielu nowości na pierwszy
plan wysuwa się możliwość okazywania biletów do kontroli w trybie
offline, bez konieczności łączenia
się z Internetem.
Jeleniej Góry mogą już korzystać ze SkyCash 3.0 – najnowszej
wersji uniwersalnego systemu
płatności przez komórkę. Poza
odświeżoną, bardziej intuicyjną
szatą graficzną aktualizacja wprowadza istotne ułatwienie dla osób
używających aplikacji do kupowania biletów komunikacji miejskiej,
które można teraz okazywać do
kontroli bez konieczności łączenia
się z Internetem. Użytkownicy
mogą wyłączyć połączenie z siecią
od razu po skasowaniu biletu. Nie
muszą też obawiać się braku możliwości okazania biletu do kontroli
w sytuacji, gdy telefon nie ma
chwilowo dostępu do Internetu.
Korzystanie z nowej funkcji
SkyCash jest bardzo proste. Bezpo-

średnio po dokonaniu transakcji
na pasku powiadomień w telefonie pojawia się ikona zakupionego
biletu. Wystarczy jej dotknąć, żeby
na ekranie pojawiły się szczegółowe informacje, jak fotokod, nr
transakcji czy okres ważności.
„Kontrola biletów” jest też dostępna po uruchomieniu aplikacji.
Na ekranie telefonu wyświetlony
zostaje wtedy komunikat o braku
połączenia internetowego wraz
z możliwością ur uchomienia
zakładki w trybie offline.
- Aktualizacja wprowadza nowości, na które czekało wielu naszych użytkowników - powiedział
Dariusz Mazurkiewicz, prezes
zarządu SkyCash Poland S.A. Zależy nam na tym, aby SkyCash
był rozwiązaniem jak najbardziej
uniwersalnym i praktycznym, nie
tracąc jednocześnie tak ważnej w
płatnościach mobilnych prostoty
użytkowania - dodaje Mazurkiewicz.

Ministerstwo kultury odrzuciło jeleniogórski wniosek dotyczący renowacji
zabytkowego XIX–wiecznego tzw. zameczku na
Zabobrzu z jego adaptacją
na centrum kultury.

Dlatego radny Krzysztof Mróz
w interpelacji do prezydenta pyta,
co dalej z tym obiektem. – Odwołaliśmy się, bo zostaliśmy niesprawiedliwie ocenieni – odpowiada
prezydent Marcin Zawiła.
Miasto starało się o pieniądze na
renowację tego obiektu w ramach
funduszy norweskich. - Niestety
nie przeszedł nawet pozytywnie
etapu oceny merytorycznej - mówi
radny Krzysztof Mróz. - Obiekt ten
przejęty przez Miasto kilka lat
temu systematycznie niszczeje.
Oddala się perspektywa przeniesienia tam Osiedlowego Domu
Kultury na Zabobrzu. Brak pozyWięcej informacji: www. skania środków z tzw. funduszu
norweskiego i jednocześnie brak
skycash.com
(SkyCash) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na 2014
roku rodzi pytanie o przyszłość
tego obiektu – dodaje radny PiS.
- Nie wszystko stracone - odpoKorzystanie ze SkyCash jest bezpłatne, a kupowane za jego pomocą bilety
nie różnią się cenowo od swoich tradycyjnych odpowiedników, dostępnych w wiada prezydent Marcin Zawiła i
tłumaczy, że Miasto dalej walczy o
kioskach i automatach. Z najnowszej wersji aplikacji mogą korzystać wszyscy pieniądze i na wygranie tej sprawy
ma spore szanse.
użytkownicy iPhone’ów oraz smartfonów z systemem Android.
Projekt był oceniany w pięciu
kategoriach, ale według oceny

Do 2011 roku był tu Zakład Wdrożeniowo-Badawczy Politechniki Wrocławskiej.
Naukowcy pracowali w nim m.in. nad technologią oczyszczania ścieków. Na parterze
była biblioteka naukowa. Miasto zamieniło ten obiekt na budynek przy ul. Piłsudskiego
i dopłaciło Politechnice 1,1 mln zł.
bardzo uznaniowej – mówi prezydent. - Pod uwagę brano np.
oddziaływanie projektu na krajową politykę kulturalną. Zgodnie
z procedurą mamy prawo się
odwołać od decyzji i zrobiliśmy
to. Uważamy, że zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie i staraliśmy się to wykazać w naszym
szczegółowym odwołaniu. Póki co,
walczymy o te pieniądze, ale jeśli
ich nie dostaniemy, z pieniędzy

własnych zamierzamy jeszcze w
tym roku wyremontować dach
pałacyku – dodaje.
W secesyjnym budynku, niegdyś
należącym do jeleniogórskiego fabrykanta, mają powstać m.in. sale
taneczne i sportowe, kameralna
sala widowiskowa, kawiarnia
i pracownie. Budynek ma być
również ocieplony, zyskać nowy
dach i okna.
Angelika Grzywacz-Dudek

REGION

Ratujmy rzekę Bóbr
Akcja Ratujmy Bóbr, organizowana przez Chrześcijański Ośrodek dla
Osób Uzależnionych Nowa Nadzieja
z Janowic Wielkich oraz Urząd Gminy
Janowice Wielkie, rozpocznie się w
poniedziałek (31.03.) i będzie trwała
do soboty (5.04.).Jak co roku, pensjonariusze ośrodka posprzątają brzegi
rzeki na odcinku przebiegającym
przez teren gminy. W poprzednich latach impreza cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy
oraz instytucji. Udział w niej brali
strażacy OSP, uczniowie, pracownicy
Urzędu Gminy, dzieci ze świetlic wiejskich, pracownicy Dolnośląskiego
Zarządu Parków Krajobrazowych,
PTTK „Sudety Zachodnie”, wędkarze. Podczas ubiegłorocznej edycji
z brzegów rzeki zebrano ponad 21
tys. litrów śmieci (od początku akcji
– ponad 120 tys. litrów). - Również
w tym roku zapraszamy do udziału
sprzątania brzegów rzeki. Każdy dostanie rękawice i worki – informują
organizatorzy.
Od poniedziałku do piątku –
zbiórka uczestników o godz. 9.00
przy Ośrodku „Nowa Nadzieja”, ul.
Sportowa 5. W sobotę – początek
o godz. 10.00. Tego dnia odbędzie
się zakończenie akcji z ogniskiem i
pieczeniem kiełbasek.
(Org)

CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA
SZKOŁA POLICEALNA
W JELENIEJ GÓRZE
PROWADZI NABÓR NA KIERUNKI MEDYCZN

E:

t ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA NOWOŚĆ!
t HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA NOWOŚĆ!
t TECHNIK DENTYSTYCZNY NOWOŚĆ!
t TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ NOWOŚĆ!
t OPIEKUN MEDYCZNY
t OPIEKUNKA DZIECIĘCA
t TECHNIK MASAŻYSTA
POLECAMY RÓWNIEŻ:
t FLORYSTA - NOWOŚĆ!
t TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - NOWOŚĆ!
t TECHNIK BHP
t TECHNIK ADMINISTRACJI
t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
t NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra

tel./fax. 75 648 83 85
jgora.plejada@op.pl

www.plejada.edu.pl

NABÓR WRZEŚNIOWY – ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

KUPON RABATOWY

b1$&$<$6257<0(17
NXSRQZDĹQ\GRNZLHWQLDU

Więcej informacji u koordynatora akcji
Pawła Tuły, tel. 501 988 842, mail:
paweltula@btinternet.com
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Od sześciu lat 39–letnia Gizela,
mama 9–letniego Armina, walczy
z rakiem. Teraz, kiedy przeszła już
chemio–, radio–, hormonoterapię i
wiele operacji, jej ostatnią nadzieją
są kliniczne badania eksperymentalne w Molekularnym Centrum
Diagnostycznym KPS GmbH w Budapeszcie.- Mój czas na eksperymenty
w leczeniu już się skończył. To dla
mnie ostatnia szansa, żeby znaleźć
lek, który zadziała dokładnie na
mojego raka – mówi jeleniogórzanka. Do czasu, kiedy Gizelę dopadła
choroba, była ona bardzo aktywna.
Rak zmienił całe jej życie.
- Początkowo lekarze twierdzili, że
to tylko malutki gruczolakowłókniak
– opowiada jeleniogórzanka. - Po
dwóch miesiącach okazało się, że
to rak o III stopniu złośliwości z nadekspresją HER2. Usunięto mi część
piersi i węzły chłonne. Przeszłam
agresywną chemię, radioterapię i
hormonoterapię. Po ok. roku okazało
się, że mam przerzuty do wątroby i
mózgu. Świat mi się wtedy zawalił,
pierwsza moja myśl to: Co będzie
teraz z moim dzieckiem? – pytanie,
które zadaje sobie pewnie każda
matka dotknięta tą straszną chorobą.
Na szczęście zakwalifikowałam
się na chemioterapię w badaniu
klinicznym i przerzuty na wątrobie zniknęły. Z głową było gorzej.
Przeszłam szereg naświetlań, w
tym stereotaksję, które wstrzymały
na krótki czas progresję choroby.
Potem przyszedł czas na 3-krotną
operację mózgu (Warszawa, Lublin,
REGION

W Łomnicy cudeńka
W dniach 5–6 kwietna warto
wybrać się na Kiermasz Wielkanocny do Pałacu Łomnica. Będzie
można zobaczyć i kupić produkty
u ponad trzydziestu wystawców i
producentów.
Oprócz wyrobów regionalnych
oraz kulinarnych specjałów zawsze,
obecnych na kiermaszach w Łomnicy, pojawią się także unikatowe
ozdoby wielkanocne oraz wiosenne.
Będzie też okazja kupić bliskim oryginalny, świąteczny prezent.
(Red)

FOT. Archiwum Domowe

Pani Gizela potrzebuje pomocy!
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Szansa dla Cieplic w programie KAWKA. Co zrobią mieszkańcy?

Uzdrowisko bez smogów?
W II LO odbyło się spotkanie
mieszkańców Cieplic z radą
tej uzdrowiskowej dzielnicy
Jeleniej Góry oraz pracownikami Urzędu Miasta, w ramach
programu „KAWKA”, który
dotyczy eliminacji węglowego
systemu grzewczego na rzecz
nowoczesnych rozwiązań.

Bydgoszcz) i znów spokój na kilka
miesięcy. Niestety od września tego
roku rak wrócił ze zdwojoną siłą.
Ale pojawiło się światełko w tunelu:
kliniczne badania eksperymentalne
w Molekularnym Centrum Diagnostycznym KPS GmbH w Budapeszcie,
na które – na początek - potrzeba
cztery tysiące euro.
- To dla mnie ostatnia szansa, żeby
znaleźć lek, który zadziała dokładnie
na mojego raka. Proszę, bądźcie ze
mną w tych trudnych dniach, które
jednak dają mi nadzieję na powrót do
zdrowia. Bardzo Wam za to dziękuję
– dodaje jeleniogórzanka.
(Jel)

Darowizny na rzecz mojego leczenia
proszę przekazywać wchodząc na:
www.siepomaga.pl/f/wchodzewto/c/1339

Spotkanie zorganizowała Rada Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry
„Uzdrowisko Cieplice” oraz Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Jeleniej Góry.
Program pilotażowy „Kawka”, jak
powiedziała otwierająca spotkanie
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Ewa
Grześkowiak, to program mający na
celu likwidację niskich emisji, czyli
indywidualnych palenisk węglowych
oraz lokalnych i osiedlowych kotłowni
węglowych na rzecz podłączeń do
miejskiej sieci grzewczej.
Przystąpienie do programu jest
konieczne, bo dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza są bardzo przekroczone. Dotyczy to szczególnie Cieplic,
gdzie duża emisja zanieczyszczeń może
w najbliższym czasie doprowadzić do
utraty statusu uzdrowiska.
Zainteresowanie spotkaniem wśród
mieszkańców Cieplic było spore, bowiem dzielnica to głownie stara, gęsta
zabudowa, gdzie funkcjonują paleniska i
kotłownie opalane paliwem stałym, więc

emitują dużą ilość zanieczyszczeń. Program „KAWKA” w swoich założeniach
oferuje kontrahentom likwidującym
paleniska lub kotłownie węglowe,
dofinansowanie, które może sięgnąć
nawet 90 proc., w tym 60 proc. w formie
dotacji bezzwrotnej (do 45 proc. środki
NFOŚiGW i do 15 proc. WFOŚiGW we
Wrocławiu oraz 30 proc. w formie
pożyczki na zasadach preferencyjnych).
Informacji na temat rozbudowy istniejącej sieci ciepłowniczej i podłączenia
istniejących obiektów ogrzewanych ze
źródeł lokalnych, przy wykorzystaniu
paliwa stałego, do sieci systemowej omówił prezes firmy ECO Wojciech Makarski.

Zasadniczym kryterium przyłączenia
dużych budynków wielorodzinnych
(wspólnot) jest ponad 50 proc. mieszkańców przystępujących do programu.
Spotkanie nie obligowało do złożenia deklaracji, ale miało na celu
zapoznanie mieszkańców z programem „Kawka” oraz uzyskanie ich
opinii w tej sprawie. Na wiele pytań
padających z sali starała się udzielić
odpowiedzi obecna na spotkaniu
kierowniczka Referatu Ochrony
Środowiska Bożena Mazurek. Sytuacje skomplikowane prawnie,
administracyjnie, czy też spore oddalenia konkretnego obiektu od sieci

ciepłowniczej zostaną rozpatrzone
indywidualnie.
Aby Jelenia Góra otrzymała środki
w ramach programu „Kawka” musi
zostać złożonych minimum 95 deklaracji w terminie do 30 kwietnia 2014 r.
(rylit)

Deklaracje można składać oraz zasięgnąć szerszej informacji na temat
programu „KAWKA” w biurach Urzędu
Miasta (ul. Sudecka 29, ul. Ptasia 6a i
Plac Ratuszowy 58).

REGION Mamy nominacje w prestiżowym konkursie Zabytek Zadbany

Park Norweski i kapliczki

352'8&(17.21)(.&-,672á2:(-,32Ķ&,(/2:(-

przyjedziemy

W tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków
„Zabytek Zadbany” dwa jeleniogórskie obiekty uzyskały nominację do nagrody w kategorii
B (rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu).
„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem
sprawuje Generalny Konserwator
Zabytków. Procedurę konkursową
prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W tym roku do konkursu przystąpiło
75 obiektów z 15 województw w Polsce.
26 marca w siedzibie NID w Warszawie
odbyło się posiedzenie Jury, które to
wyłoniło w kategorii rewaloryzacja
przestrzeni kulturowej i krajobrazu
dwa obiekty z Jeleniej Góry:
- Park Norweski w Cieplicach

- Zespół kaplic cmentarnych w
Jeleniej Górze
Więcej na temat nominowanych
obiektów:
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.
php?ID=2117
(Manu)

dla
Hoteli
Restauracji
Pensjonatów

doradzimy
dowieziemy
75 755 78 12
601 757 336

sklep@decors.info.pl

www.decors.info.pl

JELENIA GÓRA

Wywiozą wielkie graty
Organizujemy kolejną zbiórkę zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
a także mebli, zużytych opon samochodowych i innych odpadów wielkogabarytowych – zapowiada Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. – Przez
cały kwiecień służby porządkowania
miasta będą zbierały te odpady.
Szczegółowy harmonogram zbiórki
można poznać pod adresem: http://
jeleniagora.pl/content/odbi%C3%B3r-odpad%C3%B3w-wielkogabarytowych.
Ze względu na konieczność utrzymania
porządku jest prośba, by nie wystawiać
tych przedmiotów wcześniej, niż na 24
godz. przed terminem odbierania ich z
konkretnych miejsc.
Ta akcja ma na celu nie tylko udzielenie
pomocy lokatorom w uwolnieniu się
od niechcianych przedmiotów, ale też
ma zapobiegać tworzeniu kolejnych
„dzikich wysypisk”.
(UM)

Fot. Rylit
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Przedszkola niepubliczne chcą mieć darmowe lekcje pływania

JELENIA GÓRA

Nauka w wodzie dla wybranych Kto będzie dbał o nasze mosty?
Ogłoszono przetarg na bieżące
utrzymanie mostów w Jeleniej Górze. Przedsiębiorca, który wygra,
przez najbliższy rok będzie zajmować się 64. mostami i kładkami w
mieście, w tym ich malowaniem,
wymianą elementów, nawierzchni
czy naprawą chodników. Termin
składania ofert mija 8 kwietnia br.
Jak mówią przedst awiciele
zarządu dróg i mostów, każdy
z istniejących mostów wymaga
konserwacji i naprawy przez cały
rok. Przykładowo na ul. Rataja
nieopodal Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego pilnie potrzebna jest naprawa chodników.
Malowanie poręczy potrzebne
jest na moście na ul. Powstańców
Wielkopolskich. Wymiany elementów łączących most z jezdnią

- Moje dziecko chodzi do niepublicznego przedszkola,
dlatego nie może skorzystać z bezpłatnej nauki pływania,
bo jest ona finansowana przez Miasto tylko dla dzieci z
przedszkoli publicznych - skarży się pani Ewelina, mama
sześciolatka z Jeleniej Góry. W tej sprawie do prezydenta
miasta wpłynęło pismo od wszystkich jeleniogórskich
przedszkoli niepublicznych.
minut – informuje Paweł Domagała,
naczelnik wydziału Edukacji i Sportu
UM w Jeleniej Górze.
Z bezpłatnych zajęć korzysta 1011
dzieci w wieku 5- 6 lat z placówek
miejskich. Teraz o takie bezpłatne
lekcje pływania wnioskują rodzice
maluchów z przedszkoli niepublicznych oraz właściciele przedszkoli
prywatnych.
- Czym się różni moje dziecko od
dzieci uczęszczających do przedszkoli
miejskich? – pyta pan Adam, ojciec

Nietrzeźwy kierowca z „marychą”
pięciolatka. – My też płacimy podatki,
więc chcemy by nasze dzieci były
traktowane na równi z innymi – dodaje pani Karolina.
- Prezydent zastanawia się co z tym
zrobić – wyjaśnia wiceprezydent M.
Dzika. – Myślę, że decyzja zapadnie w
przyszłym tygodniu – dodaje.
Tymczasem Miasto informuje,
że od lat finansuje naukę pływania
dla 706 uczniów wszystkich klas III
publicznych szkół podstawowych w
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Podpalacz w areszcie
– To była już dziesiąta akcja gaszenia pożaru, spowodowanego przez
Stanisława R., który regularnie
wygarnia pozostałości z pieca na
drewnianą podłogę – mówi jeden
ze strażaków. – To kiedyś skończy
się tragedią – dodaje. W środę
(26.03) około godz. 21.30 po raz
kolejny gaszono pożar budynku
przy ul. Mickiewicza w Karpaczu.
Ewakuowano 10 osób. Agresywnego
mężczyznę zabrała policja.
- Czy tym razem coś się zmieni,
czy ktoś nam pomoże? – pytają
mieszkańcy, którzy zadzwonili do
nas z prośbą o pomoc. Nie podają
nazwisk, bo boją się o bezpieczeństwo swoich rodzin. – Co chwile
ten człowiek podpala nasz budynek.
Dotychczas było to w ciągu dnia.
Wczoraj zapalił podłogę w swoim
mieszkaniu późnym wieczorem.
Następnym razem zrobi to w nocy i
spali nas żywcem. Siebie już kiedyś
podpalił. Strażacy wyciągnęli go z
domu i ugasili. Boimy się o zdrowie
i życie naszych rodzin – dodają
mieszkańcy.
Strażacy musieli wyważyć drzwi.
Po wejściu do mieszkania na pierwszym piętrze zastali to, co zwykle.
Ognisko na środku pokoju. Ogień
przez ponad godzinę gasiło 11 osób.
W tym czasie 10 osób zostało ewakuowanych. Agresywnego mężczyznę
zabrano na komisariat policji. Trafił
on do aresztu, ale na jak długo?
Burmistrz Karpacza obiecał pomoc
mieszkańcom. Więcej na tet temat
na www.jelonka.com.
(Angela)

wymaga obiekt na Al. Jana Pawła
II przy Aniluxie. Z kładek remontowany ma być m.in. łącznik przy
ul. Wolności i Francuskiej.
Koszt rocznego utrzymania
wszystkich mostów poznamy po
rozstrzygnięciu przetargu.
(Angela)
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Dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczające do miejskich przedszkoli oraz z
oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach
podstawowych uczą się od 17. marca
nieodpłatnie pływać w Termach
Cieplickich. Ich zajęcia sfinansowało
Miasto, przekazując na ten cel do
końca roku 250 tys. zł brutto.
- Każda grupa przedszkolna oraz
oddział przedszkolny funkcjonujący
przy szkołach podstawowych korzysta z baseny raz w miesiącu przez 90
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Oszukują na pracę za granicą
– Znów uaktywnili się oszuści, żerujący na ludziach, którzy mają „nóż
na gardle” i szukają pracy za granicą
– alarmuje nasza Czytelniczka i dodaje: Anonse na różnych portalach
o pracy w Niemczech przy zbiorach
warzyw z koniecznością wpłaty 50
zł na wstępie, to oszustwo!
Nasza Czytelniczka jest jedną z
tysięcy oszukanych w całej Polsce.
Sprawą zajmuje się policja i prokuratura, a mimo to przez cały czas
pojawiają się nowe ogłoszenia. Zmienia się tylko adres e-mailowy,
numer telefonu oraz lokalizacja
pracy – mówi nasza Czytelniczka.
– Scenariusz działania oszustów
jest ten sam.
Na portalach ogłoszeniowych
pojawiają się oferty wyjazdu zagranicę. Firma poszukuje pracowników
fizycznych do pracy przy zbiorze
i pielęgnacji warzyw i owoców.
Miejsce pracy: Niemcy, Holandia.
Praca w godzinach 8:00-16:00, od
poniedziałku do piątku i stałe wynagradzane. Wymagania do spełnienia
przez każdego: osoby pełnoletnie,
dobra kondycja fizyczna, gotowość
do wyjazdu na minimum dwa
miesiące, chęci do pracy. A oferta
bogata: umowa zlecenie (początkowo - na warunkach niemieckich
- później o pracę), zakwaterowanie
bezpłatne, wynagrodzenie w kwocie
1000 euro/netto (do wypłaty) i
ewentualne nadgodziny. Po przyjeździe możliwość zaliczki w wysokości
wynagrodzenia tygodniowego, a

także
możliwość stałej pracy na umowę o pracę, po przepracowaniu minimum
sześciu miesięcy.
By dostać tę pracę trzeba tylko
przesłać CV, skan dowodu osobistego oraz wpłacić za rezerwację
miejsca w busie 50 zł od osoby. Po
wpłaceniu pieniędzy na konto, do
chętnych miały dotrzeć w ciągu
5-7 dni dokumenty do podpisania.
Do nikogo nigdy one jednak nie
dotarły. Sprawą już zajmuje się
prokuratura na Śląsku, a zgłoszenia
przeciwko oszustom spływają do
policji w całej Polsce.
Mimo to proceder kwitnie. - W
ostatnim czasie pojawiły się kolejne
ogłoszenia z nowymi lokalizacjami
miejsc pracy i innymi kontami
bankowymi oraz adresami e-mail.
Zawsze jednak osoba, która chce
wyjechać, musi wpłacić pieniądze.
Na każdą taką ofertę należy więc
bardzo uważać. Poza tym apeluję
do oszukanych, by wysyłali na adres redakcyjny (redakcja@jelonka.
com) dane kontaktowe, żeby złożyć
pozew zbiorowy do sądu - dodaje
Czytelniczka.
(Angela)

ramach miejskiego programu „Powszechna Nauka Pływania”.
Ponadto Miasto przystąpiło do projektu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać” wdrażanego przez Ministerstwo
Sportu i Turystki za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Realizatorem na terenie Dolnego Śląska
jest Dolnośląska Federacja Sportu - zajęcia powinny ruszyć jeszcze w bieżącym
roku szkolnym.
Angelika Grzywacz- Dudek

Policjanci zatrzymali mężczyznę,
który kierował samochodem pod
wpływem alkoholu. Miał też marihuanę, z której można uzyskać
blisko 50 porcji handlowych. Nie
posiadał uprawnień do kierowania
pojazdami.
Dzisiaj (26.03.) około godziny
1.15 policjanci jadąc ulicą Sudecką
w Jeleniej Górze zauważyli pojazd
marki Rover. Sposób jazdy kierowcy
wskazywał, że może być on pod
wpływem alkoholu. W związku z tym

zatrzymali go do kontroli drogowej.
- Kierującym okazał się 43-letni
jeleniogórzanin. Badanie wykazało
u niego blisko 0,6 promila alkoholu.
W samochodzie policjanci podczas
kontroli wyczuli również zapach
marihuany. Okazało się, że 43-latek
posiadał w kieszeni reklamówkę, w
której ukrył ziele konopi indyjskich.
Nie miał ponadto uprawnień do
kierowania pojazdami – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik
prasowy KMP w Jeleniej Górze.

Szczęśliwa trzynastka
Szkoła Podstawowa nr 13
w Jeleniej Górze dokłada
wszelkich starań, aby dziecko osiągnęło jak najwyższy
poziom wiedzy i umiejętności, czuło się w niej dobrze
i bezpiecznie.
Działają koła zainteresowań- SKS,
koła: muzyczne, plastyczne, matematyczne, ekologiczno-przyrodnicze, zespół wokalno-muzyczny, gimnastyka
korekcyjna. Zasoby szkoły to: 2 sale
gimnastyczne, biblioteka, pracownia
komputerowa, sala multimedial-

na, zespól boisk Orlik, lodowisko.
Wysoko wykwalifikowani nauczyciele stawiają na rozwój uzdolnień
i zainteresowań uczniów, motywują do uczestnictwa w konkursach
i zawodach międzyszkolnych. Dla
dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu prowadzone są zajęcia
z socjoterapii i terapii pedagogicznej.
Pielęgniarka szkolna udziela
pomocy pro-zdrowotnej i prowadzi
zajęcia edukacyjne o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym.
Pedagog sprawuje opiekę psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z rodzicami, instytucjami

lokalnymi, współorganizuje pomoc
materialną ( stypendia, wyprawki
szkolne). W szkole funkcjonuje
sklepik i stołówka, które oferują
ciepłe posiłki (obiady), i możliwość
zakupu 2. śniadań oraz owoców
i napojów.
Świetlica „Maciusiowo” czynna
jest w godzinach 7.00 – 16.00.
Codziennie do godziny 17.00 otwarta jest świetlica środowiskowa,
w której opiekę znajdują dzieci
wymagające wspomagania, wsparcia w rozwoju i nauce, a także te,
których jeszcze pracują.
TS

POLITYKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

31 marca 2014 r.

7

Dawid Jackiewicz: Musi zniknąć „gorsza” Polska

Wiktor Marconi: - Co pan dziś
robi w Jeleniej Górze?
Dawid Jackiewicz: - Ja tu bywam
tak często, że de facto jestem u siebie.
Mam domek w gminie Podgórzyn i
czuję się pełnoprawnym mieszkańcem powiatu jeleniogórskiego. A
dzisiaj? Zamierzam kandydować do
Europarlamentu, mając zaszczyt reprezentować Prawo i Sprawiedliwość.
Skoro tak, to jako odpowiedzialny
polityk, poważnie traktujący swoją
profesję, chciałbym tam pójść nie
tylko ze znajomością spraw, którymi
zajmuję się w Sejmie, ale także z
dobrym rozeznaniem problemów
W.M.: - Odkąd weszliśmy do
mieszkańców regionu (dolnośląsko- Unii Europejskiej (1 maja 2004
-opolskiego-przyp. red.), z którego r.), mniejsze ośrodki wyludniają
mam kandydować.
się. Na przykład w Jeleniej Górze
ubyło w ostatniej dekadzie kilkaW.M.: - No to może o tych pro- naście tysięcy mieszkańców. Co
blemach. Ich skala w dużych, pana zdaniem, mimo ogromnych
mniejszych i małych ośrodkach nakładów środków unijnych,
jest bardzo różna. Podczas gdy poszło nie tak?
metropolie rozkwitają, mniejsze
D.J.: - Według niektórych ekspermiejscowości podupadają coraz tów migracja ludności do większych
bardziej. Dlaczego i co pan na to? ośrodków, nie tylko w Polsce ale i na
D.J.: - To efekt wizji Platformy Oby- świecie, jest rzeczą naturalną i da się
watelskiej, opisanej w dokumentach naukowo uzasadnić. Ja dostrzegam
rządowych przez Michała Boniego, a w tych „ucieczkach” konkretne błędy
promującej i stwarzającej szanse roz- u podstaw tych procesów. Po prostu
woju największym ośrodkom, kosz- mniejsze ośrodki mają coraz mniej do
tem mniejszych. Mówiąc w skrócie: zaoferowania. Dotyczy to najważniejta koncepcja zakłada, że metropolie szych dziedzin: oświaty, rynku pracy,
mają być motorem napędowym roz- komunikacji, dostępu do usług zdrowoju całego kraju. Czyli rząd Platfor- wotnych, urzędów, itp. To czasami
my Obywatelskiej zakłada, że rozwój bierze się ze słabości władz samorząnp. Wrocławia, spowoduje również dowych, które nie mają dostatecznej
rozkwit regionu. Naszym zdaniem, determinacji w tworzeniu wizji roz-
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Fot. Użyczone

W.M.: - Większość komentatorów mówi, że w Prawie i Sprawiedliwości jesteście, za przeproszeniem, nienormalni, bo agresję
na Krym traktujecie jako dowód,
że Putin zestrzelił samolot w 2010
roku…
D.J.: - To osobny temat na wielogodzinną dyskusję. Powiem tyle,
że nigdy z ust naszych polityków z
kierownictwa partii nie padła taka
teza. Natomiast posługujemy się argumentem, że to, co wydarzyło się na
Krymie, m.in. inwazja przebierańców
z armii rosyjskiej to dowód, że polityka
premiera Donalda Tuska i Radosława

JELENIA GÓRA

Debata o rzemiośle w Sobótce
W Sobótce koło Wrocławia odbyła
się konferencja nt. ,,Mikro przedsiębiorczości na terenach pozaaglomeracyjnych” z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza
Piechocińskiego. Rzemieślników na
konferencji reprezentował Zbigniew
Ładziński.
Konferencja została zorganizowana przez posłankę Halinę Szymiec - Raczyńską, Dolnośląską Izbę
Rzemieślniczą, Dolnośląski Urząd
Marszałkowski, WSSE Wałbrzych,
DCHRS Wrocław, LGD Ślężanie oraz
PSL w Sobótce.
W spotkaniu wzięło udział ponad
500 osób z różnych środowisk gospo-

darczych, społecznych i politycznych.
Reprezentantem rzemieślników był
Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, który
podkreślił znaczącą rolę rzemiosła
w szkolnictwie zawodowym, jak i w
pomocy w przekwalifikowywaniu
zawodowym osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia.
Podał przykłady nowych kierunków
kształcenia młodzieży, dobrych
praktyk współpracy i wymiany międzynarodowej prowadzonej przez
Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą. Podkreślał potrzebę pomocy państwa w
kształcenia młodych rzemieślników
przez system dualny tj. praktyka
w zakładzie pracy i nauka teorii w
szkole.
Na zakończenie swojego wystąpienia Zbigniew Ładziński wręczył
podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilonie Antoniszyn
¬Klik, wicewojewodzie dolnośląskiej
dr Ewie Mańkowskiej i Grzegorzowi
Dzikowi, przewodniczącemu Zachodniej Izby Gospodarczej Złote
Medale Medal im. Jana Kilińskiego.
To wyróżnienie dla osób działających
na rzecz rozwoju rzemiosła.
(Przemo)

Sikorskiego w kwestii rosyjskiej legła
w gruzach. Przekonanie (i próba
wpajania polskiemu społeczeństwu),
że Putin jest człowiekiem cywilizowanym, miłującym pokój i szanującym
swobody obywatelskie jest mrzonką
i intelektualną porażką. Każdy rozsądnie myślący człowiek wie, że Rosji
w takich kategoriach postrzegać nie
można. Lech Kaczyński w 2008 roku
powiedział: „Dzisiaj Gruzja, jutro
Ukraina, następnie kraje nadbałtyckie, a potem może przyjdzie czas i na
moją ojczyznę”. Miał rację. Co z tego
wynika? To, że musimy budować silne
sojusze w ramach NATO, zwłaszcza ze
Stanami Zjednoczonymi.
W.M.: - Tylko, że Francja i Niemcy zachowują się teraz jak dzieci,
bo Putin na nich nakrzyczał.
Jaka jest gwarancja, że w razie
naszego zagrożenia te państwa
w ramach NATO nie zachowają
się tak samo?
D.J.: - Jest takie powiedzenie, jeśli
umiesz liczyć, licz na siebie. Ale
mamy przecież świadomość, jakimi
środkami dysponujemy. Dlatego
jeśli nawet mamy zastrzeżenia do
solidarności europejskiej, to w
tych sojuszach musimy być, przede
wszystkim ze względu na Stany
Zjednoczone. Musimy też walczyć w
Unii Europejskiej o silny głos. Żeby
nikt nie dogadywał się ponad nami z
Rosją. W Europarlamencie potrzebni
są zdecydowani politycy, którzy
będą domagali się respektowania
polskich interesów. Nie idziemy tam
po to, żeby klepać się po plecach, nie
musimy być lubiani, ale musimy być
skuteczni. W sprawie naszego bezpieczeństwa energetycznego przede
wszystkim. Mówiąc kolokwialnie,
znam się na tym, i to jeden z głównych powodów, dla których chcę
pracować w Europarlamencie. Nie-
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woju. Także z nierównego podziału
pieniędzy unijnych i państwowych.
Ale również z powodów politycznych,
gdzie niektóre programy są zarzucane
właśnie z tej przyczyny, bo na przykład
pani prezydent Gronkiewicz-Waltz
musi wygrać wybory. Co my na to?
Po prostu nie zgadzamy się z taką
wizją zwijania się państwa. Nie może
być tak, że finansuje się pięć czy sześć
największych aglomeracji kosztem
pozostałych ośrodków, gdzie mieszka kilkadziesiąt procent Polaków.
Kolejna sprawa, to uznaniowość w
rozdziale tych pieniędzy. Posłużę się
przykładem dolnośląskim. Kilka dni
temu powstało porozumienie od
prawa do lewa, które stworzyło zarząd
województwa. Nie ma wspólnego
mianownika tych organizacji: ani
program, ani światopogląd, ani dokonania, ani obyczaje i kultura tych środowisk nie dają impulsu, żeby usiąść
do stołu i rozmawiać. Tym impulsem,
jak się okazuje, była chęć partycypacji
w podziale środków budżetu województwa i środków unijnych. Czyli
powstał „kartel”, który będzie dzielił
pieniądze według własnego uznania,
a nie według obiektywnych kryteriów.
To jest rzecz przerażająca, patologia.

zależność energetyczna Polski musi
być jednym z głównych priorytetów,
bo uniezależni nas od Rosji m.in. gospodarczo. A jak jest? Gdzie Gazociąg
Bałtycki, który miał nas połączyć
z Danią? Dlaczego nie zbudowano
elektrowni w Opolu, Ostrołęce?
Dlaczego budowa gazoportu jest o
rok opóźniona? I w końcu, dlaczego
rząd uzależnił nas od rosyjskiego

Kongres Nowej Prawicy zbiera popdpisy

Wyścigi do Europarlamentu
Na ulicach Jeleniej Góry działacze partyjni zbierają podpisy
poparcia dla swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Do Brukseli wybierają
się również przeciwnicy Unii
Europejskiej z Kongresu Nowej
Prawicy Janusza Korwina–
Mikke.
- My, podobnie jak UKIP (United
Kingdom Independence Party - Partia
Niepodległości Zjednoczonego Królestwa - red.) chcemy tam wejść, żeby
pokazać ludziom w Polsce jak Unia
działa od środka. Do tej pory były tam
partie prounijne. PO, PiS, SLD i PSL to
są partie, które głosowały za Unią i oni
nas w dalszym ciągu utrzymują w iluzji,
że byłoby nam o wiele gorzej, gdyby nie
Unia Europejska - tłumaczy Tomasz
Elbl z jeleniogórskiego koła Kongresu
Nowej Prawicy.
- Chcemy pokazać Polakom jaka tam
jest korupcja. Pokazać takie absurdy, jak
dyrektywa zabraniająca używania termometrów rtęciowych pod pretekstem,
że rtęć jest szkodliwa dla środowiska, a
jednocześnie wprowadzono dyrektywę

wycofującą zwykłe żarówki, wprowadzając w to miejsce żarówki, które
zawierają rtęć. Czy jest to hipokryzja?
Nie! Podejrzewam, że za tym chodzą
lobbyści, którzy kupują te ustawy, a
my, konsumenci za to płacimy. Takich
wymysłów w Unii jest mnóstwo - kontynuuje Tomasz Elbl.
- Idziemy tam jako Nowa Prawica,
bo wierzymy, że wśród tych 28 państw
są partie takie jak nasza - antyunijne.
Będziemy dążyć do tego, by Unia Europejska stała się strefą wolnego handlu,
taką jak Hongkong, ale na dużą skalę, a
nie unią celną, bo unia celna nie ma nic
wspólnego ze strefą wolnego handlu mówi lokalny działacz KNP.
Najbardziej miarodajnym badaniem
poparcia partii politycznych są wybory
powszechne. Tymczasem publikowane
w ogólnopolskich mediach sondaże
wskazują wzrost poparcia dla partii
kontrowersyjnego polityka. Jaki wynik
osiągnie KNP? Przekonamy się po 25.
maja 2014 r.
- Rośnie nam poparcie. Widzimy
jaka była frekwencja na wykładach
Janusza Korwina-Mikke dwa lata temu,
a jaka jest dzisiaj. Kilka dni temu na

gazu przez następnych kilka lat,
podczas gdy leży u nas odłogiem
gaz łupkowy? Wniosek nasuwa
się sam. Rządzący z PO to chłopcy
zdolni jedynie do robienia babek
z piasku. Do rządzenia Polską się
nie nadają.
- W.M.: Dziękuję za rozmowę.
TS
JELENIA GÓRA

Informator pacjenta
spotkanie edukacyjne
Fot. alaasafei / www.sxc.hu

mówię w imieniu mojej organizacji,
to przesłanka z gruntu błędna, z
którą się absolutnie nie zgadzamy.
Już u podstaw tej filozofii tkwi bardzo
poważny błąd. Obserwujemy bowiem
raczej przeciwne tendencje. Rozwój
Wrocławia, wspierany środkami
unijnymi i państwowymi powoduje,
że sąsiadujące ośrodki ubożeją i popadają w coraz większe problemy
finansowe. To jest nieuczciwe. Dlatego
my mówimy o potrzebie solidarnego,
równomiernego rozwoju kraju, bo
nie ma lepszych i gorszych Polaków.
Nie ma Polski A i Polski B. Daliśmy
temu wyraz w czasie rządu Prawa i
Sprawiedliwości. W latach 2005-2007
ustanowiliśmy specjalne programy
finansowe, mające uzdrowić zapaści
cywilizacyjne poszczególnych regionów Polski. Te dysproporcje, poprzez
m.in. racjonalny podział pieniędzy,
trzeba wyrównać.

Fot. Przemo

Rozmowa z byłym wiceministrem skarbu, posłem Prawa
i Sprawiedliwości, szefem
dolnośląskiego PiS–u, kandydatem do Europarlamentu o
sprawach dla Polski i regionu
najważniejszych.

spotkanie w Olsztynie przyszło ponad
1200 osób. Takich spotkań kiedyś
nie było, teraz tak się dzieje. Janusz
Korwin-Mikke jest bardzo pracowity.
Bardzo dużo jeździ w teren, to nie jest
polityk, który sezonowo spotyka się z
wyborcami, gdy kampania się zaczyna.
Korwin jeździ cały czas. Poza tym jest
coraz więcej ludzi, którzy już mają
dosyć walki PO i PiS-u, zawiedli się na
Palikocie i mimo że mamy utrudniony
dostęp do mediów publicznych, to docieramy do ludzi przez internet - dodaje
Tomasz Elbl.
Przemysław Kaczałko

Jeleniogórskie Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych, Dolnośląski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Delegatura w Jeleniej
Górze oraz Książnica Karkonoska zapraszają na spotkanie edukacyjne ”ZIP
– Zintegrowany Informator Pacjenta”,
które odbędzie się 7. kwietnia o godz.
16.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej JCIiER – Książnica Karkonoska
przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze
(III–piętro).
Obiekt jest w pełni przystosowany
do potrzeb osób z niepełnosprawnością
ruchową. Wstęp jest bezpłatny.
(Angela)
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Stowarzyszenie chce wychowywać poprzez teatr i kulturę

Obecnie pracują nad sztuką „Miłość i żałość” wyreżyserowaną przez założyciela Teatru Mirosława Samsela i szukają
chętnych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z teatrem – mowa o nowym Stowarzyszeniu „Na progu”, które
od kilku miesięcy zaraża pasją do teatru i kultury. Ostatnio
z młodymi aktorami spotkał się dyrektor Teatru im. C. K.
Norwida w Jeleniej Górze Piotr Jędrzejas.
Spotkanie w Jeleniogórskim
Centrum Kultury, zorganizowane
przez członków Stowarzyszenia
Teatru „Na progu”, było pierwszym takim spotkaniem, ale z
pewnością nie ostatnim. Teatr „Na
progu” istnieje bowiem od października 2013 roku i ma bardzo
ambitne plany.
- Chcemy, by takie spotkania
odbywały się regularnie – mówi
Mirosław Samsel, reżyser i aktor
oraz prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego „Na progu” w jednym.
– Dzięki nim młodzi ludzie mają
szansę poznać prawdziwy teatr,
warsztat teatralny, pracę aktora.
Bardzo zależy mi na tym, by nasze
teatry zaczęły się przenikać. Jest to
szeroko pojęta edukacja poprzez
teatr i kulturę – dodał.

Fot. Archiwum

Teatr „Na progu” dla młodych

Fot. Org

Początek wiosny obfituje w mieście i regionie w wiele różnych imprez. Z
pewnością każdy w tej ofercie znajdzie coś dla siebie.

Autostopem do PRL–u...
...to tytuł koncertu, na który
zaprasza 6. kwietnia o godz. 17.00
Artystyczna Galeria Izerska w
Kromnowie. Piosenki z tamtych lat
wykonają doskonale znane stałym
bywalcom galerii cztery wokalistki:
Eliza Niebieszczańska, Natalia Lis
oraz Martyna i Oliwia Gasiulewicz.
Bilety w cenie 10 zł można kupić w
Artystycznej Galerii Izerskiej także
w dniu koncertu. Organizatorem
imprezy jest Fundacja Optimo
Modo.

Anioły życia Janiny Peikert
Wernisaż wystawy fotograficznej
Janiny Peikert „Anioły Życia” zaplanowano na 8 kwietnia o godz. 17.00
w Galerii Małych Form, w Książnicy
Karkonoskiej, przy ul. Bankowej 27
(ekspozycja czynna do dnia 8 maja).
Kabaret pod Wyrwigroszem
9 kwietnia (w środę) o godz. 19.00
w sali widowiskowej Jeleniogórskiego
Centrum Kultury wystąpi Kabaret
pod Wyrwigroszem w najnowszym
programie pt. „Kurde Pologne”. Bilety:
45 zł do nabycia w kasie biletowej JCK
przy ul. Bankowej 28/30 oraz na www.
bilety.jck.pl. Kasa czynna od wtorku
do piątku w godzinach od 13.00 do
18.00 oraz na dwie godziny przed
wydarzeniem.

Wystawa w Pałacu Staniszów
Fundacja Forum Staniszów zaprasza na otwarcie wystawy „Eurydyki
Wilkowyje w Norwidzie
ocalone Joli Załeckiej 12 kwietnia
7 kwietnia (w poniedziałek) o (sobota), o godz. 18:00 w Centrum
godz. 19.30 na scenie Teatru im. Sztuki Pałacu Staniszów.
Norwida będzie można zobaczyć
gościnny spektakl „Cud medyczny „Ziarna Nadziei w ODK
w Wilkowyjach” w reżyserii WojOsiedlowy Dom Kultury w Jeleniej
ciecha Adamczyka, na podstawie Górze (ul. Trzcińskiego 12) zaprasza
scenariusza Roberta Bruttera. Pro- na spotkanie z cyklu „ars poetica”:
ducentem spektaklu jest stołeczny „Ziarna Nadziei” - prezentacja tomiku
Teatr Gudejko. Sprzedaż biletów i re- poezji Mieczysławy Kłos-Kuligowskiej.
zerwacje: Connect Sklep, ul. Krótka Spotkanie odbędzie się 28. marca o
17, tel.: 75-640-60-55, koordynator: godz. 17:00 w kawiarni Muza.
(Red)
531-591-601.

Teatr oraz stowarzyszenie założył i prowadzi Mirosław Samsel, reżyser i aktor
współpracujący niegdyś z teatrami w całej Polsce. Jego sztuki i role były wielokrotnie
nagradzane. Jego ostatni spektakl to monodram „Czułem się dobrze tylko w górnych
sytuacjach” na podstawie opowiadania A. Camusa „Upadek”.

Patriotycznie i muzycznie w…

W mieście będzie wiele się działo
Teatr Zdrojowy
W sobotę, 5.kwietnia, o godz.
16.00 Zdrojowy Teatr Animacji w
Jeleniej Górze zaprasza młodych
widzów na spektakl „O ósmej
na arce”. Przedstawienie będzie
prezentowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Dotknij Teatru.

Dyrektor Teatru im. C. K. Norwida Piotr Jędrzejas, który odpowiadał na liczne pytania młodzieży
zapewniał, że jest otwart y na
współpracę i chce ją rozwijać.
- To, co nas łączy to fakt, że
jesteśmy ludźmi teatru – mówił
Piotr Jęrzejas. - Taka współpraca
również dla mnie jest bardzo ważna i chcę by się ona rozszerzała.
Obecnie młodzież przychodzi do
nas na widownię, ale w przyszłości
chciałbym ich zaprosić na próby, a
sam zobaczyć ich przedstawienie
– dodał.
Chętni do przyłączenia się do
Teatru „Na progu” mogą się kontaktować pod numerami tel. 798
252 465 i 514 288 483.
Angelika GrzywaczDudek

JELENIA GÓRA
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Ma 8 lat i myśli o śmierci!
Mateusz ma 8 lat i powiedział „babciu chcę umrzeć wcześniej od Ciebie, jak umrzesz
zostanę całkiem sam, nikt nie będzie potrafił się mną zaopiekować”. Chłopiec cierpi na
wrzodziejące zapalenie jelita grubego: Choroba ta jest nieuleczalna jednak podając regularnie leki i stosując odpowiednią dietę można znacznie łagodzić jej przebieg. Problem
polega na tym, że w rodzinie występuje poważny problem alkoholowy pije mama i ojciec,
a Mateuszem i czwórką jego rodzeństwa zajmuje się 82 letnia Babcia.

W Jeleniogórskim Centr um
Kultury odbyło się podsumowanie ósmej edycji Dolnośląskiego
Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Spośród 20 laureatów
eliminacji rejonowych z byłego
województwa jeleniogórskiego
wyłoniono piątkę, która wystąpi na
koncercie galowym we Wrocławiu.
- W tym roku regulamin został
tak skonstruowany, aby były preferowane piosenki i pieśni związane
z Powstaniem Warszawskim, z
okazji przypadającej 70. rocznicy.
Od ośmiu lat organizatorem prze-

słuchań i koncertu jest Młodzieżowy Dom Kultury, dzisiaj finalizujemy to duże przedsięwzięcie. Dla
uczniów będzie to lekcja wychowania patriotycznego – mówiła
Danuta Sitek, dyrektor MDK.
Przegląd odbywa się pod patronatem Beaty Pawłowicz, kuratora
dolnośląskiej oświaty.
Koncert rozpoczął się od występu zespołu emerytowanych
nauczycieli i pracowników oświaty
„Perfectum” pod przewodnictwem
Alfredy Rękowskiej. Potem odbył
się konkurs.

Jury, któremu przewodniczyła Alfreda Rękowska za najlepszych wykonawców uznało:
- zespół muzyczny z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu,
- Annę Góralik z Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze,
- zespół wokalny „Akord” ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu,
- Natalię Rozum z Publicznego Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim
- Natalię Sikorzyńską z Gimnazjum w Ruszowie.

To ona podejmuje wszelkie starania, aby wykupić leki i podawać je
dziecku, niestety na ich wykupienie
nie zawsze starcza pieniędzy, nie
mówiąc już o możliwości stosowania specjalnej diety. Chłopiec
mieszka w jednej z dolnośląskich
wsi, co pewien czas powinien
przechodzić badania i terapię we
Wrocławskiej klinice, jednak nie
ma pieniędzy na dojazd, a poza tym
nikt go tam nie zawiezie. Rodzice
piją, a babcia jest w podeszłym
wieku i schorowana sama ledwie
się porusza.
Lekarze biją na alarm, jeśli
sytuacja się nie poprawi Mateuszowi grozi operacja i usunięcia części jelita grubego.
Dlatego tym drastycznym przypadkiem zainteresowała się Fundacja na ratunek dzieciom z Dolnego
Śląska. Gdy usłyszałem od znajomej
co Mateusz powiedział do Babci
w aptece stwierdziłem, że trzeba
mu pomóc – mówi Krzysztof Dereń
– prezes fundacji.
Mateuszowi pomagamy finansując zakup leków, pieniądze prze-

lewamy bezpośrednio do apteki,
a babcia odbiera lekarstwa w ten
sposób nie ma niebezpieczeństwa,
że zostaną przeznaczone na inny
cel np. alkohol. Dzięki rozmowie
naszego psychologa z rodzicami
chłopca udało się namówić ojca
aby pojechał z nim do kliniki we
Wrocławiu, koszty podróży pokryła
fundacja. Jednak, aby Mateusza opuściły przygnębiające myśli musimy
objąć jego i całą rodzinę kompleksową opieką. Potrzeby Mateusza i jego
rodzeństwa są olbrzymie, dzieci
nie mają wszystkich przyborów
szkolnych, a także odpowiednich
ubrań. Z uwagi na sytuację rodzinno - zdrowotną chłopiec ma duże
zaległości w szkole, dlatego chcemy
zapewnić mu indywidualną pomoc
w nauce, pomoc psychologiczną,
a także wysłać na specjalny turnus
rehabilitacyjny dla dzieci z tą chorobą jego koszt to 2700 zł.
Ponadto namówiliśmy rodziców
na spotkanie z psychologiem/
terapeutą i będziemy motywować
ich do podjęcia leczenia choroby
alkoholowej.
Ktoś może powiedzieć, przecież
od tego jest opieka społeczna, tak

rodzice dziecka otrzymują zasiłek,
jednak na co jest on przeznaczany
tego już nikt nie pilnuje. A ponadto
utrzymanie 7 osobowej rodziny
z zasiłku i jednej pensji robotnika
rolnego jest bardzo trudne. Można
też powiedzieć, że jeśli rodzina jest
dysfunkcyjna to chłopiec powinien
trafić do domu dziecka lub rodziny
zastępczej. Jednak jest on bardzo
związany emocjonalnie z Babcią
i rodzeństwem, a ponadto jak sam
mówi kocha mamę i tatę pomimo,
że nie potrafią się nim zająć. Należy
tu zaznaczyć, że w rodzinie nie ma
przemocy, a rodzice chłopca są
zagubieni i przerosła ich rola jaką
przypisało im życie - stąd ucieczka
w alkohol. Zabrać dziecko z rodziny to pójście po najmniejszej linii
oporu, tą rodzinę trzeba ratować

i jeśli się to uda będzie to nasz wielki sukces – dodaje Krzysztof Dereń.
Chcemy pomagać dzieciom
z takich rodzin jednak wiąże się to
z dużymi kosztami - zakup leków,
wyprawek szkolnych, pokrycie
kosztów dojazdu dzieci do szpitala
czy lekarza specjalisty, a także
pracowników fundacji do rodziny
to wszystko wymaga nakładów.
Ponadto cały czas pomagamy
chorym dzieciom finansując zabiegi i operacje ratujące ich zdrowie
i życie, zakup wózków, sprzętu
rehabilitacyjnego oraz dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne.
TS

Dlatego prosimy czytelników o wsparcie w postaci 1 % podatku w zeznani podatkowym
należy wpisać nr KRS 0000305648.
PIT można wypełnić na naszej stronie: www.naratunekdzieciom.pl
Mateuszowi można także pomóc wpłacając darowiznę na konto 53 1940 1076 3080
2634 0000 0000 z dopiskiem Mateusz
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Od pierwszych minut zdecydowanie przeważali jeleniogórzanie

KOWARY

Sukces janowickich siatkarek

Karkonosze górą w derbach!

Fot. Użyczone

REGION

stopniu podium ustępując miejsca
jedynie ekipie gospodyń. Na trzeciej
lokacie rywalizację zakończyły
siatkarki SP 1 Lubań, a kolejne
miejsca zajęli: SP 4 Bolesławiec,
SP Marciszów, SP Ruszów oraz
SP Wleń. Trenerem janowickich
siatkarek jest Piotr Lesiński Awans
do zawodów wojewódzkich, które
odbędą się 8 kwietnia w Głogowie
uzyskał niestety tylko jeden zespół
- SP Smolnik.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Wichoś w ćwierćfinale
Zespół koszykarek KS Wichoś
Jelenia Góra zapewnił sobie na dwie
kolejki przed zakończeniem ligi
młodziczek awans do rozgrywek centralnych o mistrzostwo Polski U–14.
Ćwierćfinały rozegrane zostaną w
dniach 25–27 kwietnia, ich miejsce
wyznaczy wkrótce PZKosz.
- Bardzo cieszymy się z tego wyniku, który nie przyszedł nam łatwo.
Kontuzje Jagody Kuduk na początku
tego roku, Jagody Maląg (skręcenie

stawu skokowego) i ostatnio Juli
Walczak (złamana ręka - wyklucza
tę zawodniczkę z MP) były bardzo bolesne, ale drużyna walczyła z wielką
determinacją. Kluczowe okazały się
nasze zwycięstwa w Głogowie oraz
w Gorzowie Wielkopolskim i jest
prawie pewne, że utytułowany klub z
lubuskiego (AZS PWSZ) nie awansuje
do dalszych gier - podkreślił trener
Wichosiek Rafał Sroka.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Na inaugurację rundy jesiennej
III-ligi piłkarskiej kobiet, jeleniogórzanki musiały podzielić się punktami z rezerwami Zagłębia mimo, że
należał im się walkower. W rewanżu
trenerka Zagłębia wsparła swój
zespół sześcioma zawodniczkami ze
składu ekstraklasowego, które rozbiły ekipę Roberta Stachowskiego 7:1.
Niepowodzeniem zakończyła się
wyprawa Orliczek do Lubina. Zespół
miejscowego Zagłębia górował
przygotowaniem fizycznym, „zabiegał” naszą ekipę i bez problemu
zwyciężył 7:1. Honorowe trafienie
dla jeleniogórzanek zanotowała w
44. minucie Biniecka. W następnej
kolejce (6 kwietnia) Orlik zagra na
wyjeździe z UKS-em Bierutów, a
przed własną publicznością nasze
dziewczyny zaprezentują się 12
kwietnia (godz.13:00) w meczu
przeciwko Czarnym Jelcz Laskowice.
KGHM Zagłębie II Lubin - Orlik
Jelenia Góra 7:1 (2:0)
Orlik: Dziewit - Zych, Dyzio,
Lechman, Sawicz, Curyło, Sidorska, Biniecka, Smagur, Sadłucka,
Fierkowicz, Damasiewicz, Walczak,
Brommer
(Red)

Fot. Raczyński

ale na posterunku był Trynda.
Trzy minuty później piłka trafiła
do bramki, ale arbiter dopatrzył
się zagrania ręką przez Kowalskiego. Napastnik Karkonoszy w
polu karnym uderzał dwukrotnie,
pierwsza próba została zblokowana przez obrońcę Olimpii, piłka
podskoczyła, otrała się o brzuch
„Kowala”, a przy drugiej próbie
futbolówka wpadła do sieci. Ku
zdumieniu jeleniogórzan sędzia
odgwizdał zagranie ręką i nadal
było 0:0. Mimo optycznej przewagi
przyjezdnych kibice długo czekali
na gola, ale doczekali się... W 80.
minucie rzut wolny w pobliżu pola
karnego wywalczył Kusiak, do

stałego fragmentu podszedł Malarowski, który zagrał w piątkę, a
egzekutorem okazał się Kazimierz
Hamowski. Co ciekawe zanim
piłka dotarła pod nogi byłego
zawodnika Lotnika Jeżów Sudecki,
trafiła w rękę obrońcy Olimpii.
Na szczęście dla gości Hamowski
trafił do bramki, bowiem sędzia
nie dawał oznak, żeby dostrzegł
nieprzepisowe zagranie w polu
karnym. W końcówce pier wsi
kibice zaczęli opuszczać trybuny,
widząc st yl w jakim Olimpia
przegrywała ten mecz nie mając
nadziei na wyrównanie, ale w
sporcie trzeba wierzyć do końca
i niewiele zabrakło, by „królowie

remisów” uratowali punkt. W
ostatniej akcji spotkania w zamieszaniu pod bramką Dubiela
kowarzanie trafili w poprzeczkę
i to była jedyna i najlepsza okazja
gospodarzy na strzelenie gola w
sobotnich derbach.
Olimpia Kowary - Karkonosze
Jelenia Góra 0:1 (0:0)
Olimpia: Tr ynda, Smoczyk,
Kraiński, Nowiński, Kuźniewski,
Bębenek, Szaraniec, Zieliński,
Chajewski, Milczarek, Krupa
Karkonosze: Dubiel, Palimąka,
Wawrzyniak, Ziomek, Hamowski,
Malarowski, Pacan, Bednarczyk,
Kusiak, Firlej, Kowalski
Przemek Kaczałko

MKS MOS pokazał w końcówce sezonu karkonoski pazur JELENIA GÓRA

I-liga została w naszym mieście
Wymarzony scenariusz dla
koszykarek Karkonoszy
stał się faktem. Pierwsza
liga zostaje w Jeleniej Górze!
JAS-FBG Sosnowiec po dramatycznej końcówce przegrał z ŁKS-em Łódź 63:67, dzięki czemu jeleniogórzanki miały zapewnione
utrzymanie bez względu na wynik
rywalizacji z Basketem. MKS MOS
Karkonosze wykonał jednak także
swoje zadanie w 100 procentach
pokonując na własnym parkiecie
ekipę z Aleksandrowa Łódzkiego
79:49. Pojedynek rozgrywany w hali
SP 10 z początku był wyrównany, ale
od 12. minuty (21:20) MKS odjechał
rywalkom na 32:20, a do przerwy
było 36:28. Po zmianie stron świadome utrzymania jeleniogórzanki
zagrały na pełnym luzie pokazując
swoje możliwości. Od stanu 36:30
ponownie zanotowały 11-punktową
serię, a po 30 minutach prowadziły
56:37. W czwartej kwarcie podopieczne trenerów Gadzimskiego
i Tomasika odskoczyły na 65:37, a

najwyższą przewagę zanotowały
w 37. minucie prowadząc 78:44.
Po końcowej syrenie radości nie
było końca, MKS MOS pokazał w
końcówce sezonu karkonoski pazur
wychodząc z (wydawało się) beznadziejnej sytuacji z tarczą.
- Cała liga była pod górkę, od
stycznia było lepiej, ale widać, że
dziewczyny walczyły do końca i udowodniły, że ta liga nam się należy. To
był rok bardzo dużego doświadczenia, nauczyliśmy się pewnych rzeczy,

a teraz widać, że ta praca poszła do
przodu - powiedział po meczu trener
Karkonoszy, Jerzy Gadzimski.
MKS MOS Karkonosze Jelenia
Góra - UKS Basket Aleksandrów
Łódzki 79:49 (18:16, 18:12, 20:9,
23:12)
MKS: Szczęśniak 30, Kosalewicz
23, Arodź 11, Kret 9, Myślak 3,
Olszak 2, Buraczewska 1, Krawczyszyn-Samiec, Kosiorowska, Palewicz, Smajda-Młodnicka.
Przemek Kaczałko

Powalczą w dolnośląskim finale
Dobiegł końca finał
szkół gimnazjalnych
strefy jeleniogórskiej w
piłce ręcznej dziewcząt
w ramach rozgrywek
organizowanych przez
SZS ,,Dolny Śląsk” i MOS
Jelenia Góra – Gimnazjada 2013/14. Finał
rozgrywek odbył się w
hali sportowej ,,Parku
Złotnicza” w Jeleniej
Górze, a wzięły w nim udział cztery
najlepsze gimnazja z naszego regionu – dwa z Jeleniej Góry oraz po
jednym z Mirska i Zgorzelca.
Bezkonkurencyjne okazały się ponownie zawodniczki Gimnazjum nr 4
im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze, które to już drugi rok z rzędu będą
reprezentować strefę jeleniogórską w
finale rozgrywek wojewódzkich. Dla
przypomnienia – w poprzednim roku
szkolnym 2012/13 nasze zawodniczki
zdobyły trzecie miejsce w turnieju
finałowym i był to jeden z większych
sukcesów tego gimnazjum w rozgrywkach drużynowych na terenie Dolnego Śląska. W tym roku jest szansa na
poprawę tego wyniku, czego życzymy
naszym młodym szczypiornistkom.

Fot. Użyczone

Orlik rozgromiony

Sobotnie IV-ligowe derby ściągnęły na stadion przy ul. Karkonoskiej w Kowarach tłumy
kibiców. Około 150-osobowy młyn
stanowili fani biało-niebieskich.
Wsparcia kowarzanom udzielili
zaprzyjaźnieni kibice Piasta Żmigród, którzy dotarli na stadion pół
godziny przed końcem, wcześniej
młyny obu zespołów zasilili kibice
wrocławskiego Śląska. W sumie na
trybunach zasiadło ok. 1300 osób!
Z przekroju całego spotkania
należy zaznaczyć, że wynik inny
niż zwycięstwo Karkonoszy, byłby krzywdzący dla ekipy trenera Milewskiego. Od pierwszych
minut zdecydowanie przeważali
goście. Swoje okazje w pierwszej
połowie zmarnowali Kusiak i
Kowalski, miejscowi tylko raz
zagrozili bramce strzeżonej przez
Dubiela, kiedy to Krupa uderzył
słabo i dwa metr y od słupka.
W przerwie na kibiców czekała
niespodzianka. Wśród widzów
derbów powiatu jeleniogórskiego
było trzech piłkarzy ekstraklasowego Śląska Wrocław, którzy w
ramach promocji klubu rozdawali
autografy i wręczyli nagrody rozlosowanym kibicom. Byli to Rafał
Gikiewicz, Krzysztof Ostrowski i
Dudu Paraiba.
Po zmianie stron biało-niebiescy
nadal przeważali. W 53. minucie
Kusiak z trudnej pozycji po rzucie
rożnym uderzył w światło bramki,

Fot. Raczyński

Smolnik leżący w gminie Leśna
był 27 marca gospodarzem finałów
strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej dziewcząt klas piątych szkół
podstawowych. Na starcie zawodów
zameldowały się zawodniczki z
Janowic Wielkich, które nie chciały
być gorsze od swoich koleżanek z
klas szóstych, które niedawno zdobyły wicemistrzostwo strefy jeleniogórskiej. Plan został zrealizowany.
Drużyna z Janowic Wielkich uplasowała się ostatecznie na drugim

Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra pokonali na
wyjeździe Olimpię Kowary
1:0. Zwycięskiego gola zdobył w 80. minucie meczu
Hamowski.

Wyniki: Gimnazjum nr 4 Jelenia
Góra – Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu
23-2 (7-2), Gimnazjum nr 1 Jelenia
Góra – ZSL-G Mirsk 8-9 (5-2), Gimnazjum nr 2 Zgorzelec - Gimnazjum
nr 1 Jelenia Góra 7-13 (6-10), Gimnazjum nr 4 Jelenia Góra – ZSL-G Mirsk
16-8 (6-4).
Skład jeleniogórzanek: Małgorzata
Rybarczyk-Rokita (wychowawca),
bramkarki: Daria Skoczke, Weronika Płudowska oraz zawodniczki
z pola: Urszula Zielińska, Natalia
Janas, Agata Skowrońska, Marika
Klimaszewska, Marta Kubiak, Marlena Grabarczyk, Ania Szczepańska,
Angelika Stefan, Zuzia Dubiel, Magda
Starczyk.
(MDvR)
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Jeleniogórskie witanie wiosny
Młodzi jeleniogórzanie witali
wiosnę (21.03) na różne sposoby.
Jedni naukowo, inni artystycznie i na
sportowo. Wszyscy jednak żegnając
zimę symbolicznie topili marzannę
lub palili ją w asyście strażaków.
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Jeleniej
Górze spędzali ten dzień aktywnie.
Ćwiczyli swoje mięśnie i umysły.
Nauczyciele przygotowali dla nich
szereg zajęć. Obowiązywał strój z
wiosennymi elementami lub przebranie za postać z bajki. Uczniowie
mieli do wyboru zajęcia takie, jak np.
warsztaty językowe, seans filmowy,
doświadczenia chemiczne w laboratorium, warsztat matematyczny.
Odbyły się też wykłady. Szkoła gościła
dyrektora Muzeum Przyrodniczego
Stanisława Firszta oraz podróżnika
Stanisława Dąbrowskiego.
- Ja wybrałam doświadczenia
chemiczne w laboratorium, bo jest
to związane z kierunkiem, na którym jestem. Bardzo lubię chemię,
doświadczenia sprawiają mi wiele
radości - mówiła Julia Siedliska.
W jeleniogórskim Liceum Plastycznym witano wiosnę artystycznie.
Młodzież pracowała twórczo i pomagała zaproszonym – uzdolnionymi plastycznie gimnazjalistom
wykonywać prace w różnych technikach plastycznych. Był to witraż,
drzeworyt, linoryt z odbitkami, a
także płaskorzeźby i odlewy gipsowe.
Pokazy tańca, konkursy, piosenki,
zawody sportowe i tradycyjny przemarsz z marzanną pod Chojnik – to
tylko kilka z atrakcji, w których z
okazji pierwszego dnia wiosny wzięli

udział uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w
Sobieszowie. Każda klasa wykonała
ekologiczną kukłę marzanny, a jury
pod przewodnictwem Małgorzaty
Kruczkowskiej, wybrało najładniejszą. Świętowanie rozpoczęto występem grupy tanecznej Krzysztofa
Cieślaka „Dansing Heels” i dzieci z
oddziału przedszkolnego. Następnie
wszyscy uczniowie przemaszerowali
w kolorowym i głośnym korowodzie
ulicami Sobieszowa pod Chojnik do
Centrum Turystyki Aktywnej. Tu
pożegnano zimę i powitano wiosnę
piosenką. Po części oficjalnej gry i zadania sportowe przygotowała grupa
harcerska, a rada rodziców - ciasta i
kiełbaski z rożna.
Maluchy z Przedszkola „Krasnala
Hałabały” w Sobieszowie gościły
zwiastun wiosny czyli Bociana. Na
początek w programie artystycznym dzieci w pięknych, kolorowych
kostiumach prezentowały się jak
prawdziwi aktorzy. Potem w plener
z kwiatami i marzanną wyruszyły w
kolorowym korowodzie: biedronki,
pszczółki, motylki, żabki, jeże i inne
postaci, symbolizujące nową porę
roku. Przedszkolaki przeprowadziły
marzannę ulicami Sobieszowa.
Natomiast maluchy z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr
14 w Jeleniej Górze przebrane za
zwierzątka pożegnały zimę paląc
marzannę pod okiem strażaków.
Ten dzień zakończyły wspólnym
balem prowadzonym przez Piotra
Zamorskiego oraz zabawami na
świeżym powietrzu.
(Angela)

Fot. Organizatorzy
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BIURO (fakturowanie) - Duo Plus przyjmie
osobę do pracy w biurze (fakturowanie).
Kontakt 757 677 875
DO pracy na straganie z serami góralskimi
w Karpaczu - 666 376 345
DUO Plus przyjmie magazyniera 4
godziny dziennie/5 dni w tygodniu. Kontakt:
757677875 - 757 677 875
ELEKTRO-AUTOMATYK - Firma KMSYSTEM zatrudni osobę na stanowisko
do projektowania szaf sterowniczych i systemów sterowania. Wymagane wykształcenie min. średnie techniczne, doświad.
zawodowe min 2 lata, język angielski. - 75
6105577/ biuro@km-system.pl
ELEKTRYK z uprawnieniami - poszukuję
elektryka z uprawnieniami do wykonania
usługi: Pomiar impedancji pętli zwarcia
(skuteczność zerowania). Pomiar rezystancji obwodów 1-fazowych i 3-fazowych.
- 601 580 193
FIRMA budowlana zatrudni technika lub
inżyniera budownictwa tel. 509 796 151
FIRMA informatyczna zatrudni pracowników do telefonicznej obsługi klienta.
Wymagamy dyspozycyjności oraz szybkiego przyswajania wiedzy. Oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie. CV rekrutacja@
nldev.pl - 536 860 444
FIRMA Iwo-Bau poszukuje pracowników
ogólnobudowlanych z komunikatywną
znajomością j. niemieckiego. Gwarantujemy kontrakt + zakwaterowanie. Kontakt
pon-pt:9-17 tel. 699952962, 756464557
iwobau@tlen.pl
FIRMA ogrodnicza poszukuje pracowników ﬁzycznych z doświadczeniem przy
urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni.
- 603 386 247
FIRMA Planto Kuchnie zatrudni na umowę
o pracę pracowników na stanowiska: montażysta mebli kuchennych oraz projektant
mebli kuchennych. CV proszę kierować na
biuro@plantokuchnie.pl - 606 684 776
FIRMA przyjmie osobę do pracy w biurze
(dział handlowy). Obowiązki: utrzymanie
kontaktów biznesowych z klientami ﬁrmy.
Stawka stała (1600 zł) plus premia (min.
400 z/ max 2300 zł) CV: pracajelenia@
wp. - 757 677 875
FIRMA transportowa z Gryfowa Śląskiego
zatrudni kierowcę w transporcie krajowym
C+E. tel. 513 107 326
FUNDACJA Forum Staniszów zatrudni
pracownika galerii. Wymagana znajomość
j. niemieckiego. Zgłoszenia wraz z CV
prosimy przesyłać na adres: fundacja@
palacstaniszow.pl. - 757 558 445
HANDLOWIEC sprzedawca w sklepie SUPON Sp. z o.o. poszukuje sprzedawcy
do swojego sklepu w Jeleniej G. Obsługa
klientów oddziału, wystawianie dokumentów sprzedaży, odpowiadanie na telefony
i maile. Umowa o pracę, pełny etat - 601
782 982
HOTEL Artus zatrudni kelnerkę/kelnera
na pełny etat. CV ze zdjęciem na adres
manager@hotelartus.pl. Znajomość języka
obcego mile widziana - 757 616 346
JELENIOGÓRSKIE Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. zatrudni operatora remontera drogowego typu patcher.
CV prosimy wysyłać pod adres jprd@
jprd.pl lub dzwonić pod numer telefonu
721 700 307
KARCZMA Skalna w Miłkowie zatrudni
kucharkę z doświadczeniem oraz pomoc
kuchenną. Dobre warunki i miła atmosfera. drugi nr tel 606 214 909 - 692 495
233 Irena
KUCHARZ - umowa o pracę - Hotel w
Szklarskiej Porębie poszukuje samodzielnych kucharzy. Oferujemy atrakcyjne
warunki zatrudnienia, możliwość zakwaterowania. CV proszę wysyłać na adres
aquapark@interferie.pl - 75-64-72-503
NIGHT club Bell Ami II Zgorzelec zaprasza
wszystkie chętne Panie do współpracy w
charakterze Pani do towarzystwa! Club
znajduje się blisko granicy niemieckiej co
świadczy o wysokich zarobkach - 787931-977
OD zaraz przyjmę do pracy dekarza z
doświadczeniem. Bardzo dobre warunki
współpracy. Tel. 696-328-445 - 883 708
053
PARK Linowy Szklarska Poręba - Zatrudnię
uczniów / studentów do pracy w parku
linowym. CV wraz ze zdjęciem proszę
przesłać na justynaswierk@parkilinowe.pl
z dopiskiem Szklarska. - 661 222 155

PILNIE poszukiwane opiekunki w Niemczech od zaraz. Wynagrodzenie od 1100
do 1400 euro. Mile widziane prawo jazdy.
Prace legalne. Szczegółowe inf. pod nr
telefonu. Wymagana komunikatywna
znajomość języka - 511 844 939
PILNIE przyjmę do pracy na stragan z
serami góralskimi w Karpaczu. Dobre
warunki - 666 376 345
PISANIE programów CNC - Poszukuję
osoby, która nauczyłaby kilku pracowników
ﬁrmy produkcyjnej pisania programów do
tokarki CNC - sterowanie Eltropilot 10. Mile
widziane osoby, które szkolenie przeprowadziłyby w Lubaniu. - 693 577 195
POSZUKUJEMY osób na stanowisko
pomoc kuchenna i kucharz (mile widziane
osoby z doświadczeniem) proszę dzwonić
pod nr tel kont 516 386 578 .(nie odpisujemy
na smsy) - 516 386 578
POSZUKUJEMY recepcjonistki do pensjonatu w Karpaczu Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku. - 600
356 050
POSZUKUJĘ księgowej do pełnej księgowości. Doświadczenie wymagane i jest
to praca na stałe. CV proszę przesyłać na
adres jeleniam@op.pl - +48697916806
POSZUKUJĘ mechanika do utrzymania
ruchu. Mile widziane doświadczenie w
serwisie maszyn szwalniczych. Cv proszę o
podsyłanie na adres michal.w@questsport.
pl - 697 916 806
POSZUKUJĘ mechanika do warsztatu
w Jelenia Góra, Jeżów Sudecki. CV ze
zdjęciem proszę kierować na adres rallyservice@wp.pl lub osobiście Rally Service
Jeżów Sudecki Długa 1c
POSZUKUJĘ osoby do kadr. Do obowiązków należą zadania związanymi z
kadry i płace. Wymagane doświadczenie
i oferujemy pracę na pełny etat. Oferty
proszę przesyłać na jeleniam@op.pl - 697
916 806
POSZUKUJĘ przedstawiciela handlowego
na teren Zgorzelca, Bogatyni, Lubania
w branży instalacyjnej, sprzedawca CO.
WOD-KAN. Aplikację CV proszę przesłać
na email pgorczyca@bimsplus.com.pl 510 022 971
PRACA Dinopark w Szklarskiej Porębie
poszukuje osób na stanowiska: -animator -kasjer -kucharz -pomoc kuchenna
-sprzątaczka -porządkowy CV(z nazwą
stanowiska)prosimy wysyłać na: praca@
dinopark.com.pl - 795 577 755
PRACA dla opiekunek - Firma doraMED
ogłasza nabór dla osób chcących podjąć
pracę w charakterze opiekunki osoby starszej w Niemczech, a nie znających języka.
Nasze zaplecze dydaktyczne gwarantuje
wysoką efektywność. Podwale 27 - 75 769
29 11 / 726512131
PRACA na budowie - Zatrudnimy pracowników ogólnobudowlanych na terenie
Jeleniej Góry. Kontakt w godzinach 9-13
tel. 601-799-489, 503-138-130
PRACA od zaraz - Praca przy produkcji
plastików, w Jeleniej Górze i Staniszowie. Praca w systemie trzyzmianowym,
czterobrygadowym. Tel. 756475564 lub
e-mail:wojkat@wojkat.eu
PRACA sezonowa - Przedsiębiorstwo
Simet SA poszukuje pracowników na
umowę zlecenie do prac sezonowych
(koszenie trawy, cięcie żywopłotów), w
okresie od maja do września. Kontakt pod
numerem telefonu: 605 611 468
PRACA w Holandii - Prace produkcyjne,
sortownie. Mile widziane kobiety i pary do
40 roku życia. Kontakt vpupolska@gmail.
com bądź 774 810 356
PRACA w Niemczech - Firma "Intelekt"
poszukuje chętnych do pracy w charakterze
osób starszych do Niemiec. Zapraszamy
do kontaktu od pn. do pt. pod nr. tel.(75)
721 04 31.
PRACUJ jako kasjer sprzedawca w Dino w
Jeleniej Górze, Mysłakowicach, Kowarach,
Janowicach Wielkich i Starej Kamienicy.
Aplikuj na adres karolina.damas@marketdino.pl w temacie wpisując odpowiednią
miejscowość. - 695 512 066
PRZYJMĘ do kawiarni Appetit Cafe w
Cieplicach studentki studiów dziennych
i zaocznych na stanowisko barmanki i
kelnerki. Wymagana dyspozycyjność i
umiejętność szybkiego uczenia się. Tel.
693 389 292
RESTAURACJA Mazurkowa Chata
zatrudni na umowę o pracę kelnerki/ów.
Korzystne warunki pracy i płacy. tel 606
991 160
RESTAURACJA w Leśnej poszukuje
kucharzy. Oferujemy stałe zatrudnienie i
atrakcyjne zarobki. - 505 109 840

SALON Fryzjerski Anna który powstaje
w Realu Jelenia Góra zatrudni fryzjerów
damsko-męskiego. Wynagrodzenie gwarantowane plus premia - 605 316 233
SPRZĄTANIE, Niemcy Munchen - Szukamy pań chętnych do pracy bez znajomości języka, umiejętność mile widziana.
sprzątanie obiektów mieszkań. umowa o
prace na warunkach niemieckich. kontakt
tel.004981413989390 lub e-meil avalon48@gmx.d - 667 953 397
SZUKAM dyspozycyjnej, uczciwej niani do
opieki nad dwójka dzieci u mnie w domu.
Pani w wieku od 20-60 lat, nie studentka.
Praca w Olszynie k. Lubania. - 518 891
254
UMIESZCZĘ reklamę - Pilnie szukam osób
chętnych do użyczenia-odpłatnie swojego
auta-busa który robi częste i stałe kursy po
okolicach jeleniej góry. - 883 708 053
WYSOKIE zarobki-praca biurowa - Pilnie
poszukujemy dwóch osób do nowo otwartego biura w Jeleniej Górze. Podjęcie pracy
na własnej działalności lub za okazaniem
umowy o pracę, albo na zaświadczeniu
studenckim. Praca dodatkowa lub stała! 511-055-127
ZAJAZD Poręba w Szklarskiej Porębie
zatrudni od zaraz gospodynię domu do
prac kuchennych oraz porządkowych.
Wymagane umiejętności kulinarne (kuchnia polska, dania regionalne). Możliwość
zakwaterowania. - 731 811 616
ZATRUDNIĘ dekarzy, blacharzy, cieśli tel.
509 796 151
ZATRUDNIĘ fryzierke do salonu fryzjerskiego więcej informacji pod numerem
telefonu 500 540 473 lub 075-75-222-76
ZATRUDNIĘ fryzjera lub fryzjerkę, Jelenia
Góra centrum tel. 75 75 326 49 lub 692
144 959
ZATRUDNIĘ kierowcę do rozwożenia
pieczywa. Praca w godzinach porannych.
- 607 841 236
ZATRUDNIĘ kreatywnego fryzjera-fryzjerkę z doświadczeniem. Potrzebujemy
osobę dyspozycyjną, uśmiechniętą i
ambitną. Warunki pracy bardzo dobre.
Fryzjerstwo, paznokcie, solarium. Salon
Magnolia -Cieplice - 696 028 929
ZATRUDNIĘ montażystów okien lub
pomocników. Wiek do 30 lat - 692 062
343
ZATRUDNIĘ pokojową - Wymagania:
sumienność, dokładność i dyspozycyjność.
Praca w Hotelu k.Karpacza kontakt 511
36 46 42
ZATRUDNIĘ pomoc kuchenną i kelnerkę
do Domu Wczasowego w Dusznikach
Zdroju z zamieszkaniem. CV na email.
korund@dwkorund.pl - 74/8669574
ZATRUDNIĘ tokarza frezera z dużymi
umiejętnościami i doświadczeniem. Praca
w pełnym wymiarze godzin z wszystkimi
świadczeniami. Informacje od godziny
7- 17 - 602 377 991
ZATRUDNIĘ tokarza/frezera na maszyny
CNC DMG z doświadczeniem i umiejętnościami .Praca w pełnym wymiarze godzin
.Wszelkie informacje w godzinach 7-17
- 602 377 991
ZATRUDNIMY do restauracji na umowę o
prace kucharkę i kelnerkę w wieku powyżej
30 lat w Piechowicach - 509 208 754
ZATRUDNIMY opiekunki osób starszych.
Codziennie nowe oferty pracy. Biuro: rekrutacja pon.-czw./godz.10:00-13:00 Podwale
27. Zapraszamy serdecznie – 691104999
/ 75 769 29 11
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ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą, posprzątam, ugotuje, zadbam o ogród tel. 731
734 423
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CZĘŚCI samochodowe super ceny - Części nowe w konkurencyjnych cenach do
Audi, Forda, VW, Opla itp. Proszę dzwonić
od 8 do 17 - 666 222 528
CZĘŚCI używane Świdnica - Posiadamy
sprawdzone części używane do: VW, audi
a4 a6 a3; opel omega b ﬂ; renault scenic ii,
laguna; mercedes; volvo v40 i wielu innych.
Atrakcyjne ceny Auto części ul. Zagłoby 3
58-100 Świdnica - 600 283 755
DO audi 80 R15 - Do sprzedania felgi plus
dwie opony zimowe do audi 80, cena 110zl
- 695 435 020

OPONY zimowe Nexen - eurowin155/70/
R13. Jeździłem nimi jeden sezon zimowy,
7mm bieżnika. Sprzedam komplet po 120
zł za sztukę, dowiozę na terenie Jeleniej
Góry - 609 027 638
SPRZEDAM 4 nowe opony letnie
225x55x16,bieznik 7mm – 723 215 084
SPRZEDAM opony 185x65R14, Michelin
x 2, Energy x 2, Firestone x 2, cena 45 zł
za sztukę, zapasowe nowe cena 150 zł do
negocjacji tel. 733 571 304
SPRZEDAM opony letnie fulda 175/65/r
14. Sprzedaje bo zostały mi po aucie które
sprzedałem cena 100zł – 663611874
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LAGUNA 2,0 1997 z LPG alufelgi - Na
sprzedaż Laguna 2.0, instalacja sekwencyjna ważna do 2016 r, nowe sprzęgło i
rozrząd. Dobry stan techniczny i wizualny.
Ważny przegląd i ubezpieczenie. Komplet
opon letnich i zimowych. Cena 2800. - 793
989 232
MERCEDES a 170 - rok produkcji 2004
garażowany stan techniczny bardzo dobry
więcej informacji pod nr telefonu 694126067
cena 12900 do negocjacji
MERCEDES ML420 Dci 2007r - 420DCI
7g-tronicDPF 2007r 306KM czarny metalik felgi 19cali panorama dach przebieg
92tys bananowa skora pełna elektryka
cena 65tys do negocjacji. Proszę dzwonić
podam więcej info. - 0048780017914/
004915218531552

AUTO skup - Skupujemy auta każdej
marki zarejestrowane w kraju od 500 zł do
30 tyś. całe, uszkodzone mechanicznie,
gwarantujemy: płatność gotówką od ręki,
najlepsze ceny, profesjonalna wycena 727 300 444
AUTO skup uszkodzone 796508957 do 10
tyś - Kupie samochody 2000-2014 rok całe
do poprawek, powypadkowe ,uszkodzone
niesprawne osobowe terenowe dostawcze
również sprowadzone odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i okolice gotówka
od reki - 796 508 957
KUPIE busa t4 dukato LT oraz inne auta
Dobre ceny własny transport gotówka od
ręki Legalnie i szybko. Wolności 59 Tel:
697 104 455
KUPIE samochody terenowe 1990-2013
całe uszkodzone powypadkowe w całości
na części również sprowadzone odbieram
własnym transportem z Jeleniej Góry i
okolic gotówka od reki - 796 508 957
KUPIĘ auto terenowe do 10tyś - 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
KUPIĘ każde auto od 1tys do 40 tys zł
osobowe dostawcze ciężarowe ciągniki
rolnicze motocykle cale uszkodzone do
opłat bez opłat, szybko, umowa gotówka
od reki email skuppojazdow@interia.eu 889 301 112
KUPIĘ samochody 1995-2013 całe uszkodzone powypadkowe w całości na części
również sprowadzone i angliki odbieram
własnym transportem z Jeleniej Góry i
okolic gotówka od reki - 796 508 957
SKUPUJEMY auta każdej marki zarejestrowane w kraju od 500 zł do 30 tyś. całe,
uszkodzone mechanicznie, gwarantujemy:
płatność gotówką od ręki, najlepsze ceny,
profesjonalna wycena - 511 209 408
SKUPUJEMY auta każdej marki zarejestrowane w kraju od 500 zł do 30 tyś. całe,
uszkodzone mechanicznie, gwarantujemy:
płatność gotówką od ręki, najlepsze ceny,
profesjonalna wycena - 882 222 219

OPEL Corsa 1.0 benzyna 1998 r - 3 drzwi,
sprowadzony, nie zarejestrowany, kolor
czarny, w bardzo dobrym stanie, przebieg
164 tys km, Cena 2500 zł. Jelenia Góra 602 439 794
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ALFA Romeo 156 2,4 JTD 2001r - 140KM
przebieg 280.000tys.Z przodu nowe opony
zimowe Dębica Frigo 2, półroku temu
wymienione całe zawieszenie, miesiąc temu
wymiana rozrządu. Zapraszam na jazdę.
Cena 8200zł - 601575612/661533522
CITROEN C5 2.0 HDI 110km 03r - Auto
w bardzo dobrym stanie pełna opcja 2
strefowa klima czujniki cofania pełna el.
itd nie wymaga wkładu 216tyś przebiegu
niedawno wymieniony kompletny rozrząd
zawieszenie w bdb stanie okazja 9000zł
- 697 104 455
DAEWOO Kalos 2004 Pełna opcja Oryginalny przebieg 105tyś km Zadbany
wszystko 100% sprawne silnik 1,4b 16v
95km niskie koszty eksploatacji opłaty do
czerwca, Pełna opcja klima elektryka wersja
SX Carbon cena 7500zł bez wkładu. - 697
104 455
DAEWOO Tacuma 2.0 gaz super
oszczędny. 9l/100 Gazu! Klimatyzacja
automatyczna, el. lusterka i szyby. Alu
letnie. Do lekkich poprawek. Tydzień temu
wymienione kompletne sprzęgło. 7500 793 911 049

RENAULT Twingo 1.3 - Sprzedam rocznik 1995, przebieg 217922 spalanie 6l,
przegląd do października. Sprzedaje na
oponach letnich, do wymiany klamka
plastikowa kierowcy. Wszystko sprawne
szyb. elekt. wraz z lusterkami cena 1600zł
- 663 577 547
RENAULT Twingo 1995r bez OC i przeglądu, środek zadbany, do małych poprawek lakierniczo-blacharskich, mechanicznie
sprawny w 100% - cena 900zł - 530 379
838
SPRZEDAM auto: Seat Cordoba, czerwony, 1996r 1,9 diesel, 192 tys.km, hak,
radio, wspomaganie, opony letnie i zimowe,
przegląd do 19.04.2014, OC ważne do
06.05.2014, cena 2200 zł tel. 662 183 102
SPRZEDAM Matiza 06/1999.I właściciel,
kupiony w salonie, bezwypadkowy, koreańska produkcja. Samochód w ciągłej
eksploatacji, technicznie sprawny, po
przeglądzie 03.01.2014, ubezpieczenie do
czerwca 2014. - 604 911 790
USUWANIE ﬁltrów FAP/DPF itd - Profesjonalne usuwanie ﬁltrów cząstek stałych,
podnoszenie mocy, eko mapy, usuwanie
egr, Auta osobowe i ciężarowe - Gwarancja.
Usunięcie ﬁltra powoduje obniżenie spalania, lepsza praca turbo. - 697 104 455
VOLKSWAGEN Polo 1.9SDI 1997rok sprzedam w dobre ręce z b. oszczędnym
i niezaw. silnikiem. Ważne OC i przegl.
Wyposaż: kplt opon lato (alu) zima (stal),
2x airbag, wspom. kier, radio CD, uszk.
dolna część przedn. zderzaka. Cena: 3700
- 608 694 124
VW Passat B5 1999r. stan bdb - 2,5 TDI
przebieg 214 000 km ,sedan, automat, po
wymianie rozrządu, świec, pompy, oleju w
skrzyni, nowe opony, zawieszenie w stanie
idealnym, bardzo zadbany zarejestrowany
cena 8500zł - 888 588 855

49 lat czeka na swoich panów, zapomnieliście o mnie, zapraszam do Cieplic telefon
665 942 767
DLA Pani - Poszukuje koleżanki która od
czasu do czasu zechce się spotkać na
kawę, albo wyjść na spacer. Mogę dojechać
do ciebie. Preferuje dziewczyny od 20 lat
Czekam na kontakt - 605 086 259
JESTEM z Jeleniej i szukam uległej
kobiety. Możliwa jest uległość psychiczna
albo ﬁzyczna albo dwa naraz. Panowie
Bi oraz homoseksualni proszę nie pisać.
uleglejszukam@gmail.com
MIŁA i zadbana para dla Pani - Jesteśmy
fajną parką 30+ Zaprosimy do siebie Panią
na miły wieczór z lampką szampana w
jackuzzi. Prosimy o kontakt zdecydowane
panie. Prosimy o kontakt tylko Panie tel
513-370-987. Odwagi
MIŁY dyskretny 32 latek - Witam. Czujesz
sie niespełniona? mąż za granicą a Tobie
brakuje miłych i ulotnych chwil? Jeśli tak, to
dobrze traﬁłaś. Pogadamy, a może coś więcej, wiek do 55lat. Również pary. Oczekuje
czegoś w zamian - 788 986 251

NOWA bardzo seksowna Klaudia - Nadeszła wiosna , czas na zmiany wiec skończ z
monotonia i starymi kochankami! Odwiedź
mnie i nawiąż nowa znajomość a nie pożałujesz moje młode śliczne ciałko czeka na
Twoje pieszczoty Klaudia - 691 429 148
PAN po 50 szuka panią lubiącą przyrodę.
Proszę o szybki kontakt tel. 732 757 131
POSZUKUJE dobrej dziewczyny o
dobrym sercu w celu zapoznania i trwałego
związku ja kawaler 36 lat z Kowar kontakt
marek1400@gmail.com - 669 395 453
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BUDOWA domów pod klucz dobrze i
niedrogo - 605 209 140
BUDOWY remonty adaptacje docieplenia
wznoszenie budynków od podstaw prace
brukarskie atrakcyjne ceny krótkie terminy
realizacji. Faktura Vat - 506 808 951
CYKLINOWANIE, renowacja, podłóg,
schodów, drzwi, futryn, itp. polerowanie
odnawianie przedmiotów z metali kolorowych żyrandoli, kinkietów i nie tylko - 697
707 989
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
DACHY, konstrukcje, pokrycia tel. 509
796 151
ELEWACJE, docieplenia tel. 509 796
151
FIRMA budowlana podejmie prace przy
tynkach maszynowych, dociepleniach i
wykończaniu wnętrz. - 507 680 119
FIRMA wykona docieplenia budynków
remonty dachów prace brukarskie. Atrakcyjne ceny szybkie terminy realizacji.
Gwarancja faktura Vat - 506 808 951
GAZ- Serwis - Gazowe piece dwu funkcyjne, junkersy, kuchenny sprzęt gazowy,
serwis, przeglądy instalacji, montaże,
dopuszczenia do eksploatacji. - 604 569
785
HYDRAULIKA - Wykonuje montaż,
naprawy wymiany instalacji wodno kanalizacyjnych, sanitarnych, grzewczych. Usuwanie awarii. 2 lata gwarancji na wykonane
usługi. - 533 188 754
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. Sprawdzanie szczelności
gazu - 508 647 464
KANALIZACJA woda szamba CAT - Firma
Ogólnobudowlana przyjmie zlecenie na
położenie struktury wodno-kanalizacyjnej,
budowa domów od A do Z, materiały
budowlane, usługi transportowe i ziemne
koparko-ładowarką CAT 428E - 533
033 009
KOMPLEKSOWE cyklinowanie od a do
z , gwarancja faktura, rzetelność. Tanio. 732 859 183
KOPARKO ładowarka CAT - Usługi koparko-ładowarkom Cat, transport od10t do 30t
materiały budowlane, kruszywa, piaski itp.
szybko i solidnie - 533 033 009
MALOWANIE, panele, biały montaż. - 725
884 333
OFERUJĘ spawanie konstrukcji metalowych metodą Mig Mag. Małe i średniej
wielkości konstrukcje -reklamy, ogrodzenia
itp. - 791 652 150
OFERUJĘ usługi z zakresu nadzoru
budowlanego, doradztwa budowlanego,
wydawanie ocen budowlanych, kierowanie
budową - 604 609 855
PRZEGLĄDY instalacji gazowych - Wspólnoty Mieszkaniowe - prowadzimy badania
i przeglądy instalacji gazowych, przeglądy
obiektów budowlanych, nadzory budowlane oraz instalacyjne. Uprawnienia. - 607
329 970
REMONTY kompleksowo - Remonty
z gwarancją solidnie wykonanej usługi.
Malowanie, tapetowanie, montaż ścianek
K/G, glazura, łazienki kompleksowo, panele
itp - 506 174 252

Szkolenia BHP

Wypadki przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zadzwoń: 660 431 602

www.ergonomika.com.pl

biuro@ergonomika.com.pl
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REMONTY łazienek i inne - Kompleksowe
remonty. Malowanie, szpachle, ścianki,
panele itd. Szczególnie płytki i łazienki.
Referencje. - 727 238 693
REMONTY szybko i solidnie - Kompleksowe remonty domów, mieszkań. Wszelkie
montaże, zabudowy g-k, ozdobne wykończenia, malowanie itd. Zadzwoń a przyjedziemy i wycenimy gratis. - 515 680 750
ROLETY tkaninowe - rolety, żaluzje, plisy.
Ponad 1000 wzorów i kolorów tkanin.
Przedstawienie dostępnych produktów,
pomiar i wycena w trakcie jednej wizyty.
Termin realizacji max 7 dni. Do 15.04.14
montaż gratis. Tel. 668 836 030
SOLIDNE docieplenia budynków, elewacje. Gwarancja rzetelność. Tanio. - 732
859 183
SPRZEDAM tanio dachówkę karpiówkę
- 603 879 119
STOLARSTWO - Wykonam schody,
architekturę ogrodową, meble z litego
drewna. Konkurencyjne ceny Zapraszam
- 723 529 403
STUDNIE kopane. Kopanie, pogłębianie,
czyszczenie, podłączanie, hydrofornie. 797 456 274
SZYBKO, czysto i solidnie- wykonam
mury, murki ogrodzeniowe, oporowe z
kamienia, elewacje budynków, niewielkie
powierzchnie, ścieżki z kostki granitowej.
- 605 915 789
WYKONAM prace budowlane i wykończeniowe: stany surowe, sucha zabudowa,
glazura, gres i terakota, malowanie, gładzie,
panele itp. w wyżej wymienionym temacie.
Wszystko szybko, rzetelnie i tanio - 793
298 013
WYKONAM wszelkie prace ziemne koparko-ładowarką Komatsu. - 794 133 233
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WYKONUJĘ kosztorysy budowlane i sanitarne w programie Norma Pro. Kosztorysy
ofertowe do przetargów, inwestorskie i
powykonawcze. Zapraszam do współpracy
ﬁrmy budowlane. Tel. 514 282 130

UDZIELAM korepetycji z chemii na poziomie gimnazjum. - 666 868 889
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ELEKTRYK profesjonalnie - Montaż
nowych instalacji elektrycznych, modernizacja starych. usuwanie awarii 24h, pomiary
elektryczne, odbiory do ZE. Usługi dla
wspólnot mieszkaniowych. Tanio, szybko,
solidnie. Negocjacja cen. - 664-475-323
ELEKTRYK profesjonalnie wykona instalacje elektryczną przy remoncie mieszkania,
domu, lokalu usługowego, pensjonatu itp.
Szybki termin realizacji, niski koszt, fachowość. tel. 606 621 577
ELEKTRYKA - Instalacje elektryczne.
Pomiary i odbiory elektryczne. Certyﬁkat
energetyczny budynku. Systemy alarmowe. Wymiana tablic bezpiecznikowych
oraz montaż rozdzielni. Systemy alarmowe
i klimatyzacje. - 502 695 741
FIRMA elektroinstalacyjna wykona wszelkie prace elektroinstalacyjne: dokumenty,
pomiary, usuwanie awarii, montaż i rozbudowa instalacji. Swoje prace wykonujemy
szybko i tanio dla ﬁrm i osób prywatnych.
- 783 472 171

HISZPAŃSKI. Native Speaker - Jestem
profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje na wszystkich
poziomach, przygotowanie do egzaminu
oﬁcjalne w Karpaczu i okolicach. tel: 797
371 608 email: angelgua@hotmail.com
KOREPETYCJE - Magister ﬁlologii polskiej
udzieli korepetycji z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Cena 20zł. za
godzinę, dojazd do ucznia. - 793 140 581
MATEMATYKA - przygotowanie do matury,
korepetycje dla uczniów szkół średnich i
studentów tel. 728 217 498
MATEMATYKA i fizyka-każdy etap Przygotowanie do matury podstawowej i
rozszerzonej - praca z arkuszami egz. (baza
typowych zadań i tzw. pewniaków). Także
bieżące poprawianie ocen, sprawdzianów.
- 608-600-115
PIANINO-PROFESJONALNA nauka gry
na instrumentach klawiszowych, dzieci,
młodzież i dorosłych, tel. 725 462 081
PRACA licencjacka-niemiecki - Poszukuje
osoby, która będzie w stanie udzielić mi
pomocy w napisaniu pracy licencjackiej
z języka niemieckiego z literatury. Jelenia
Góra i okolice. Proszę o kontakt mailowy:
mila89m@interia.pl.
SZKOLENIA spawaczy TIG alu, MAG
- Ośrodek Szkolenia Zawodowego metalmag zajmuje się szkoleniem, egzaminowaniem oraz weryfikacją uprawnień
spawaczy. Aktualnie organizujemy nabór
na szkolenie MAG stal węglowa oraz TIG
aluminium. - 793 495 938
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ID77 - videoﬁlmowanie + foto - Nasza ﬁrma
zajmuje się videoﬁlmowaniem. Pracujemy
na profesjonalnym sprzęcie Sony realizując
ﬁlmy, reportaże i usługę plenerową. Również obsługa fotograﬁczna - 600 093 277
VIDEOFILMOWANIE ﬁlmowanie ślubów,
wesel, chrzcin, imprez okolicznościowych
oraz innych materiałów wideo zgodnie z
życzeniem Klienta. Profesjonalny montaż
materiałów audio wideo. - 782 166 408

WIDEOFILMOWANIE i fotografowanie
profesjonalne wszelkich imprez - FotonART
(Kamerzysta video i fotograf) Zgrywanie,
przegrywanie, kopiowanie na DVD - 796
478 667
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DWIE kucharki lub kucharzy - Przyjmę do
pracy w Sarbinowie nad morzem od 20
maja do 31 sierpnia. Warunki do uzgodnienia tel. 608 345 167
KOMUNIA - przyjęcia - Zorganizujemy
przyjęcie. Menu dostosowane do gustów
Gości, piękny wystrój i sceneria, przystępne
ceny. Olympia w Przesiece. - 519 525 935,
75 742 89 75
KOMUNIE, chrzciny, imprezy - Organizujemy wszelkiego rodzaju przyjęcia rodzinne.
Zapewniamy elegancką salę, pyszne jedzenie, dobrą atmosferę. Przystępne ceny.
Pozwól się wyręczyć. - 519 525 935
WESELE komunia - Dom Weselny w
Jeżowie Sudeckim zaprasza do organizacji
Państwa przyjęcia. Gwarantujemy świetną
zabawę pyszne jedzenie. Na miejscu
noclegi. Możliwość profesjonalnej dekoracji
sali. - 607 106 100
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TWOJA Strona WWW - Szybko - Kompleksowa budowa stron WWW z zapleczem do
samodzielnego zarządzania. Indywidualna
szata graﬁczna zaprojektowana na Twoje
potrzeby. Pełne wsparcie, krótkie terminy,
bardzo rozsądne ceny, faktura VAT - 661
572 702
USŁUGI IT, RTV, GPS - Oferuję: wieszanie
tv na ścianie, podłączenie sprzętu rtv, wieszanie anten, aktualizacje i naprawa GPS,
serwis komputerów, podłączenie wiﬁ, strony
www i inne. Zadzwoń zapytaj! Wystawiam
f-vat - 792 846 133
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AUTO naprawa-diagnostyka komp. Zapraszamy do serwisu specjalizującego
się w naprawach samochodów osobowych
i dostawczych. Skrzynie biegów manualne, turbiny, diagnostyka komputerowa,
naprawy bieżące, wtryskiwacze, tanie
przeglądy. - 666 222 528
BUS transport sprinter 1.4 t - Usługi transportowe Sprinter 8 euro palet 1400 kg
plandeka kraj zagranica - 796 508 957
NAPRAWY Ford i inne marki - Naprawy
mechaniczne wszystkich marek aut, diagnostyka komputerowa, klimatyzacja, tanie
części, specjalizacja Ford - 666 222 528
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WESELA, przyjęcia, repertuar polski,
zagraniczny - Wesela, przyjęcia, repertuar
polski, zagraniczny. Muzyka akordeonowa,
prowadzenie zabaw, wokal, muzyka na
żywo "Muzyk Orkiestra", cena umowna tel.
75 75 339 21, 692 046 727
ZESPÓŁ Muzyczny "Medium" oferuje
swoje usługi typu: wesela, studniówki,
zabawy, oraz różne imprezy okolicznościowe. Oraz nagłaśniamy różne imprezy
wedle potrzeb. tel. 799 315 798 email:
bartek56@onet.eu
ZESPÓŁ muzyczny Ewenement (dawniej
Evelele) zaprasza. Zespół Ewenement to
nieprzypadkowa grupa muzyków z wieloletnim doświadczeniem estradowym. Jeśli
szukasz wykonawcy „na poziomie”, nie
mogłeś lepiej traﬁć. - 693 7,2 948
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NIANIA Karpacz - Jestem młodą doświadczoną osoba szukającą pracy jako niania
- 601 460 106

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub starszą
osobą, najchętniej Zabobrze lub centrum
tel. 607 967 510 lub 75 64 270 17
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą lub starszym małżeństwem w zamian za mieszkanie samotna kobieta bez zobowiązań teren
Jeleniej Góry - 667 369 232
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ANTENY satelitarne montaż ustawiane
szybko profesjonalnie tanio - 691 385 830
BEZPŁATNE porady prawne we wtorki po
rejestracji telefonicznej, ul. Teatralna 1, pok.
311 Jelenia Góra tel. 602 467 812
BIURO Rachunkowe Koala - 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 - 782 020 635
BIURO Rachunkowe Koala - Dla nowych
klientów promocja 2 mc za 50% ceny.
Zapraszamy do współpracy. Biuro Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego 54, Jelenia
Góra, 58-500 - obok sądu w bramie koło
sklepu spożywczego. - 782 020 635
DARMOWA pomoc w otwarciu firmy Pomoc w wypełnianiu wniosku do UM
- CEIDG. Biuro Rachunkowe Koala- 2
mc za pół ceny na start. Zapraszamy do
współpracy. Wojska Polskiego 54 - 782
020 635
DARMOWE porady prawne - Bezpłatne
konsultacje windykacyjne w każdy wtorek
i czwartek w godz. 11.00-19.00 w Oddziale
Omega Kancelarie Prawne w Jeleniej
Górze ul. Karola Miarki 18 lok. 104 prosimy
o tel. umówienie spotkania. - 733 711 273
FIRMA ogrodnicza zajmująca sie kompleksowym wykonawstwem, opieką oraz
wszystkimi pracami związanymi z ogrodem
zaprasza do współpracy. - 606 918 651
KOSZENIE traw i zarośli - Posiadam własny sprzęt. Wykonam również inne usługi
ogrodnicze. Dojazd do klienta gratis. Tanio
i solidnie. Teren Jeleniej Góry i okolic. - 721
631 548
KREDYTY gotówkowe, konsolidacje Potrzebujesz gotówki? chcesz spłacić
kredyty i mieć jedna ratę? nie możesz
dostać kredytu w banku? Przyjdź do Nas
ul. Sobieskiego 2 od 10.00 do 18.00 lub
zadzwoń 601 200 166
KSIĄŻKA Przychodów i Rozchodów KPiR – Książka Przychodów i Rozchodów
– 100 zł netto/mc do 35 dokumentów. Dla
nowych klientów promocja 2 miesiące za
50% ceny. Zapraszamy do współpracy.
Biuro Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego 54 - 782 020 635
KSIĘGOWOŚĆ dla firm - Pełna księgowość – 300 zł netto/mc. Dla nowych
klientów promocja 2 mc za 50% ceny.
Zapraszamy do współpracy. Biuro Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego 54 - JG
– 58-500 - 782 020 635
KUPIMY każdy dług. 90 % kwoty - Centralne Biuro Windykacyjne, oddział JG,
Wojska Polskiego 27. Skup wierzytelności,
weksli, długów. Profesjonalna pomoc
prawna bez opłat wstępnych. Pokrywamy
wszelkie koszty prowadzenia sprawy. - 888
322 110
MALARSTWO, usługi artystyczne - Obrazy
autorskie, obrazy na zamówienie, kopie,
freski ścienne, murale, graﬁki, ilustracje do
książek i bajek, karykatury weselne, banery,
foldery reklamowe, plakaty, renowacja ram.
Our art-Izabella Masalska - 531 392 381
MARKETING małej gastronomii - Podejmę
oferty rewolucji malej gastronomii (bary,
kawiarnie, restauracje, bistro)marketing,
zarządzanie, aranżacje wnętrz, świeże
spojrzenie na ﬁrme skuteczne zmiany 667 268 877

USŁUGI pielęgniarsko-opiekuńcze (dorośli, dzieci). Ceny do uzgodnienia. - 663
641 261

MASZ PIT - masz kredyt dla osób prowadzących działalność gospodarczą dla
zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie
i inne kwota kredytu do 300 tyś decyzja w
kilka minut Zadzwoń 601 200 166 - 601
200 166

ZAOPIEKUJE się starsza osoba, posiadam doświadczenie w opiece zarówno
przy osobach lezących jak i przy starszych
osobach chodzących tel. 690 004 160

ODDAM 7 tygodniową suczkę maści
brązowo-czarnej - 530 394 492

NAPRAWA: pralek, odkurzaczy Jelenia
Góra ul. Karłowicza 25 tel. 603 835 483

PRZEPROWADZAM wstępne szkolenia
psów (zaadoptowanie w domu, podstawowe komendy, posłuszeństwo, zabawa)
ras małych i średnich, szczeniąt i starszych.
Własny dojazd, sukcesy na koncie - 667
268 877
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
SKUTECZNIE udrażniamy zatkane rury,
odpływy i studzienki. Sprzęt WUCO,
pompa ciśnieniowa + spirala + kamera
inspekcyjna. Najlepsi w Jeleniej Górze i
okolicach! Porady telef. ekspertów gratis 601 - 841 - 896
STOLARSTWO schody meble renowacja
zab - 501 762 958
SZYBKA pożyczka pozabankowa do 25
000 zł. Kontakt 696 744 557
SZYBKI Kredyt Gotówkowy 8,90% - *bez
zabezpieczeń,poręczycieli i opłat *do 200
tys. zł *niskie oprocentowanie tylko 8,90%
*środki w ciągu 1 dnia *nawet na 10 lat
*dochody od 500 zł netto *bez zgody współmałżonka *niskie raty - 756 451 993
ŚLUSARSTWO - naprawa, wymiana,
montaż, awaryjne otwieranie drzwi nieruchomości, aut. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne.2 letnia gwarancja na
wykonane usługi. - 533 188 754
TANIO i solidnie rozliczę PIT za rok 2013.
Kontakt: biurorachunkowe.scientia@gmail.
com lub tel.534 803 434
TAPICERSTWO od A do Z. Przyjazd do
klienta, transport i wycena gratis tel. 880
044 951
ZAPRASZAMY do nowo otwartego serwisu rowerowego przy ulicy Kiepury 4 koło
pizzerii Grande Roma. Telefon kontaktowy
504-121-257 dla pierwszych klientów rabat
15% godz otwarcia: 11:00 do 17:00 - 504
121 257
ZWROT VAT z mater. budowlanych - W
rozsądnej cenie rozliczę zwrot z materiałów
budowlanych. Kontakt: biurorachunkowe.
scientia@gmail.com lub tel.534 803 434
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PIĘKNIE wyczyszczę dywany - Dywany,
tapicerkę domowa i samochodowa. Karcher-wieloletnie doświadczenie, niskie ceny.
Zapraszam - 607 155 751
PODEJMĘ się sprzątania tel. 607 967 510
wieczorem
WIOSENNE porządki mycie okien - Czas
na wiosenne porządki, skorzystaj z pomocy
- sprzątnie mieszkań, domów, mycie okien.
tel. 690 004 160
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AUTO do ślubu - do wynajęcia Warszawa
223, kremowa, wolne terminy, zapraszamy
- 695 435 020
NAJTAŃSZE, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
NAJTAŃSZY, profesjonalny transport. Możliwość negocjacji cen. Tel.691 262 797
POSZUKUJE kierowcę taxi, który
30.12.2013 o godz. 11.05 na postoju
ul.Różyckiego rozmawiał ze mną i użyczył
mi długopisu, proszę o kontakt. Nagroda 512 269 901
PRZEPROWADZKI kompleksowe. Krajowe i zagraniczne. Solidnie i profesjonalnie.
- 516 146 075
PRZEPROWADZKI? Załatwimy to! - Miasto, kraj, zagranica. Posiadamy 11 lat dośw.
kilka samochodów i przyczep oraz sprawdzoną ekipę. Dobierzemy odpowiedni sam.
lub zestaw dla ciebie, przygotujemy meble
do transportu, załadujemy i umeblujemy 535044951
PRZESYŁKI lokalne od ręki 24/7 - Błyskawiczne przesyłki lokalne na terenie Jeleniej
Góry. Transport małogabarytowy od ręki, z
adresu na adres (door to door). Bezpieczny,
tani i szybki transport przesyłek i dokumentów. - 726 623 236
TRANSPORT busem dł. paki 2,8m - więcej
informacji pod nr tel. - 664 456 506
WYJAZDY z adresu na adres do Niemiec,
Holandii co 6 wyjazd 50 taniej - 601 946
424
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DOŁADUJ emocje - Zachęcamy do skorzystania z jeleniogórskich atrakcji. Doładuj
emocje na avatararena i kf1-karting. - 608
708 640
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SERWIS rowerowy Kiepury 4 - Jelenia
Góra i okolice. Cena przeglądu roweru u
konkurencji nawet 100zł. U mnie jedyne
70zł. i otrzymujesz jeszcze rabat 15% Punkt
naprawy i konserwacji roweru Kiepury 4,
doświadczenie w branży. - 504 121 257
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DIETETYKA, trener personalny - Zaplanuje zdrową dietę do twoich potrzeb oraz
opracuje plan treningowy, pokarzę jak prawidłowo ćwiczyć. Pomogę uzyskać ładną
sylwetkę i kondycje - 501 554 313
FIZJOTERAPIA/MASAŻE - Fizjoterapia
w domu u klienta. Masaż leczniczy, bańką
chińską, gorącymi kamieniami. - 695
299 244
FRYZJER lifting włosów botox - Tak,
tak... kosmetyka wkroczyła do salonów
fryzjerskich. Zabieg odmładzający i silnie
regenerujący włosy na bazie kwasu hialuronowego, kolagenu, keratyny i arganu
- Nowość w Jeleniej Górze - 607 237 882
OFERUJĘ rehabilitację w domu klienta.
Jelenia Góra i okolice. - 695 299 244
PROMYCZEK - Mega promocja, co
trzecia wizyta 50% taniej przy wykupieniu
10 masaży lub zabiegów rehabilitacyjnych
50% taniej zadzwoń i umów się na wizytę
e-mail: anita.zajac@op.pl prowadzimy
usługi w zakr – 48786229892
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ANTYKWARIAT - skup książek, czasopism, zdjęć, starych dokumentów, map tel.
889 959 639

zwylkht
SPRZEDAM pralkę Amica w dobrym
stanie, mało używana, 200 zł tel. 603
073 293
TANIO sprzedam klacz 4-letnią, rasa pełna
krew angielska tel. 601 741 471
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ODDAM wersalkę rozkładaną typu Indian
- brązowa, niezniszczona. Odbiór we własnym zakresie, tel. 513 87 85 572
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POSZUKIWANY taxi-kierowca, który w
dn. 30.12.2013r godz. 11.00 był świadkiem
kolizji na postoju ul. Różyckiego (użyczał
długopisu poszkodowanej) proszony o
kontakt tel. 512 269 901. Nagroda
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2 pokojowe - Mieszkanie może być do
remontu na Zabobrzu. Dla zdecydowanego
klienta. Nieruchomości Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
KUPIĘ mieszkanie w Mysłakowicach
gotówka bez pośredników tel. 694 258
713
KUPIĘ w Karpaczu mieszkanie - poszukuję
mieszkania w Karpaczu lub bliskiej okolicy
mieszkania 2 lub trzy pokoje do kwoty 150
tyś. - 507 136 498
POSZUKUJE mieszkania w Jeleniej Górze
w okolicach Wzgórza grota Roweckiego,
Ptasiej luż Żeroma (oprócz ul Wojska Polskiego) do kwoty 120tyś - 507 136 498
POSZUKUJEMY dla naszego klienta
mieszkania 2 - pokojowego w Cieplicach,
Sobieszowie, Piechowicach do 120 tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski .Lic.9549.
- 501 736 644
POSZUKUJĘ do kupienia mieszkanie 2 lub
3 pok. do wprowadzenia....bez pośredników
- 507 136 498

POSZUKUJĘ na Zabobrzu - Mieszkania
2 pokojowego w rozsądnej cenie. W domu
bez windy. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
ZABOBRZE - Słonecznego mieszkania 2
pokojowego, najlepiej w bloku bez windy
, może być do remontu poszukujemy dla
zdecydowanego klienta. Rychlewski Nieruchomości Lic 9549 - 501 736 644
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2 pok. + ogródek - Słowackiego - Po remoncie o pow.49,6m2 na wysokim parterze w
powojennym bloku z cegły. Ogrzewanie
gazowe. Okna z PCV , panele podłogowe.
Czynsz ok.150zł (z f.remontowym). Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549. - 501
736 644
2-POK. 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 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 pokojowe 138tyś - Zabobrze Noskowskiego, rozkładowe, do remontu, winda, 3
pokoje, osobno wc i łazienka, słoneczne,
balkon, piwnica. Nieruchomości Rychlewski
lic 9549 - 501 736 644
3.POK.SZKL. Poręba Dolna - Do remontu
na Ip. w niewielkiej kamienicy o pow. użytkowej 56,2m2.+ spiżarka i strych. Ogrzewanie
gazowym piecem dwufunkcyjnym. Okna
z PCV.Dach po remoncie. Czynsz 117zł.
Cena 120tys.zł. Rychlewski Nier. - 602
732 135
3-POKOJOWE Plac Ratuszowy - 54 m
kw. II p. słoneczne- 169000 zł. lic.9549 726 290 939
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. Kategoria - 602 732 135
4 pokojowe 90m2, osobne wejście, ogród,
spokojne miejsce, okolice lotniska, sprzedam lub zamienię na 50m2 Zabobrze II lub
III tel. 513 563 233
69000 Cieplice - Parter do remontu. Ul
Cieplicka, 43 m.kw. okolice oś. Orle.
Wygodna lokalizacja. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
75TYŚ - Jednopokojowe, ul. Karłowicza.
Niski czynsz. Polecam Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
CIEPLICE 59000 - Mieszkanie do remontu.
Cieplice. 43 m.kw. Parter. Okolice oś. Orle/
sp 6. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości.
- 501 736 644
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
Ni - 602 732 135
KAWALERKA - bardzo ładna po remoncie
ul Modrzejewskiej , parter, umeblowana,
niskie koszty, piwnica, okolice teatru, blisko
park. Fajna oferta lic 9549 . - 501 736 644

KAWALERKA - Zadbana, ładna, niskie
koszty utrzymania, parter, piwnica, zaciszne
osiedle, blisko park, okolice teatru. Lic 9549
- 501 736 644
KAWALERKA 75000 - Zabobrze. 27 m.kw.
Ul Karłowicza. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644
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 na Zabobrzu - Mieszkanie
27 m2 na czwartym piętrze w bloku 75 000
zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
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
KAWALERKA parter - ładna ok. teatru.
Po solidnym remoncie. Wysoki parter, spokojna okolica, Rychlewski Nieruchomości
Lic 9549 - 501 736 644
M2 z ogródkiem - Ul Słowackiego, parter, 50
m.kw. okna nowe, dom po remoncie, nowy
dach, elewacja. docieplony. Własny ogródek, piwnica. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
MIESZKANIE 39m ul.Przeskok - Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 39m. Brak
łazienki wanna w kuchni.WC osobno 2
piętro w kamienicy, okna plastikowe cicha
okolica mieszkanie do remontu cena 70tyś.
do negocjacji 698 133 460
MIESZKANIE 50m 65tys w TBS - 2 pokoje
kuchnia umeblowana, duża łazienka
wanna. Kiepury 77 (Ginekomed) w budynku
winda oraz piwnica. Proszę tylko o kontakt
osoby które wiedzą co to jest TBS. - 606
210 819
MIESZKANIE 56m super - odstąpię wykup
mieszkania na preferencyjnych warunkach
od ZEZK, mieszkanie 56m2 w centrum
Kowar ul. I-go Maja, więcej informacji pod
numerem tel. 790300264 w godzinach
10-18.
MIESZKANIE 63m Kowary Średnie Mieszkanie dwa pokoje-kuchnia-łazienkaprzedpokój do zamieszkania od zaraz dom
wielorodzinny parter - 506-190-183
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
PARTER z ogródkiem - Mieszkanie 2
pokojowe ( 50m.kw.) z własnym ogródkiem,
miejscem do parkowania auta, teren ogrodzony, ul Słowackiego. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 644
PILNIE sprzedam 63.m2 3 pokoje, kuchnia, łazienka, strych, piwnica, ogrzewanie
z sieci+balkon, cena 125 tys zł tel. 885
040 959
PLAC Ratuszowy - 3 pokojowe mieszkanie
z widokiem na ratusz.2 piętro. Do zamieszkania. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości
- 501 736 644
PRZY Placu Ratuszowym - II p. 54 m kw.
3 pokoje, kuchnia, łazienka. Słoneczne
do modernizacji /łazienka po remoncie/.
lic.9549 - 726 290 939
SŁOWACKIEGO z ogródkiem - Mieszkanie 2 pokojowe, wysoki parter, ogródek, 49
m.kw. Doskonała oferta. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
SPRZEDAM komfortowe mieszkanie w
nowym budownictwie, 57 m2,ścisłe centrum. Kompletnie wyposażone. Możliwość
parkowania. Cena 300tys. do negocjacji.
Tel. 510 111 330

SPRZEDAM lub zamiennię na mniejsze
mieszkanie 51,9m2, 2 pokoje, II piętro,
balkon, Zabobrze I, do remontu, najchętniej
do zamiany na Zabobrze I lub II, dzwonić
wieczorem tel. 607 967 510
SPRZEDAM mieszkanie 63m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, strych, piwnica, pom.
gosp. ul. Matejki, II piętro, cena 125 tys tel.
885 040 959
SPRZEDAM mieszkanie Jelenia GóraSobieszów 115m2 + ogród + miejsce
parkingowe tel. 693 354 415
SPRZEDAM mieszkanie nowe 61m2
z pełnym wyposażeniem, atrakcyjne
położenie obrzeża parku, blisko centrum,
rozsądna cena, tylko poważne oferty tel.
692 087 166
SPRZEDAM mieszkanie w śródmieściu
Wrocławia o pow. 81m. B. dobre dla biznesu w całości wynajęte przez studentów. II
piętro, cztery pokoje, balkon plomba z cegły
Cena wraz ze sprzętem i meblami 435000
zł - 504 206 208
STYLOWE 4-pok. centrum Cieplic - Dwupoziomowe po modernizacji (z garażem i
dużym ogrodem) w na pietrze i poddaszu
stylowej kamienicy o pow. całk.151m2,
użytkowej 100m2. Ogrzewanie gazowe.
Cena 350tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. - 602 732 135
SUPER kawalerka - Okolice teatru. Wysoki
parter. Po solidnym gruntownym remoncie.
Niskie koszty, świetna lokalizacja. Lic 9549
- 501 736 644
UL. Słowackiego - 2 pokojowe z ogródkiem,
miejsce na samochód, ogródek, piwnica,
50 m.kw. wysoki parter, niskie koszty. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501
736 644
W Starej Kamienicy - 64,9 m kw: dwa
pokoje, duża kuchnia, łazienka, centralne
ogrzewanie, okna PCV - I piętro, czynsz
20 zł. lic.9549 - 726 290 939

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

WŁASNOŚCIOWE m3 48m2, I piętro,
balkon, sprzedam lub zamienię na kawalerkę za dopłatą, bez pośredników tel.
531 168 815
Z ogródkiem - 2 pokojowe, 50 m. kw. ul
Słowackiego, blisko parku. Ogródek, piwnica, miejsce do parkowania auta, wysoki
parter, słoneczne, wygodne. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644

tplzrhuphê
thtêkvê~uhq jph
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 1100zł. + czynsz 250zł.+
liczniki. Rychlewski Nieru - 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.954 - 602 732 135
3 -pok. ok. M.Poczty - Na I pietrze 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
CICHE w centrum, 52 m, okazja - Spokojna,
zielona okolica, 5 min od centrum, blisko
sklepy, przedszkola, uczelnia. Komfortowe,
wyposażone, po remoncie. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Osobna pralnio-suszarnia. 900 zł, w tym już czynsz + media.
- 602402185, 693647408
DLA odpowiedzialnych do wynajęcia kawalerka w centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie
na parterze składa się z pokoiku, małej
kuchni i łazienki z WC. Ogrzewanie gazowe
z własnym piecem. Wszędzie blisko. - 661
025 865
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DO wynajęcia 3 pokoje dwu- lub jedno-osobowe(kuchnia i łazienka wspólne) w pięknie
położonym mieszkaniu niedaleko Uniwersytetu Ekonomicznego - 607 775 954
DO wynajęcia duża kawalerka częściowo
umeblowana, z balkonem, Jelenia Góra,
spokojna okolica niedaleko centrum,
dla osoby niepalącej, tel.720198855 po
godz.20-tej
DO wynajęcia komfortowy, duży pokój w
mieszkaniu studenckim. dla 1 lub 2 osób.
kuchnia nowoczesna( lodówka, kuchenka),
łazienka (prysznic/wanna)+ pralka. blisko
centrum - 669 538 053
DO wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
duży balkon, umeblowane, TV, pralka,
lodówka, słoneczne, ul. Kiepury, cena 1000
zł+liczniki+kaucja 1000 zł tel. 601 318 439
DO wynajęcia nowe mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, ciepłe, słoneczne, na
I piętrze tel. 606 101 372
KARPACZ mieszkanie do wynajęcia tel.
603 591 169
KAWALERKA do wynajęcia od 1-ego
kwietnia okolice malej poczty. cena
450zl.+kaucja+media - 503 160 035
MAM do wynajęcia mieszkanie 3 pok.
w Jeleniej Górze, ul. Wolności, centrum,
110m2, ogrzewanie gazowe, I piętro, ogrodzone podwórko tel. 501 856 953
MAM do wynajęcia mieszkanie komfortowe
49m2, ul. Sygietyńskiego 5, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, garderoba, balkon, 7
piętro, winda, cena 800 zł + media tel.
607 071 987
MAM do wynajęcia mieszkanie w Kowarach tel. 508 510 795, 510 673 523
MAM do wynajęcia pokój jednoosobowy w
centrum Jeleniej Góry od 1 kwietnia 2014r.
Cena 300 zł plus media tel. 508469168
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 SRNRMRZH W\Ğ  =DEREU]H
2''$0 ZHUVDONĊ UR]NáDGDQą 1RVNRZVNLHJR UR]NáDGRZH
ODDAM

&DUUHIRXU-HOHQLD*yUD=DZnajdziesz
nas m.in.:
bobrze
.DXÀDQG-HOHQLD*yUD=Dbobrze
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
7HVFR&LHSOLFHXO:ROQRĞFL
Kauﬂand - Jelenia Góra- Za%DU7DGR-HOHQLD*yUDXO.DUROD0LDUNL
bobrze
&HQWUXP+DQGORZH3DVDĪ*URG]NLXO*URG]ND
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
&02UOH&LHSOLFHXO&LHSOLFND
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
&HQWUXP6WRPDWRORJLF]QH-HOHQLD*yUDXO:RMVND3ROVNLHJR
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
'HOLNDWHV\''-HOHQLD*yUDXO.UyWND
CM
Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
']LĊFLRáRZVNL-HOHQLD*yUDXO3DGHUHZVNLHJR
Centrum
Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
(QHUJHW\ND-HOHQLD*yUDXO:LQFHQWHJR3ROD
Delikatesy
DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
*LQNRPHG-HOHQLD*yUDXO.LHSXU\
Dzięciołowski
- Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
)LUPDSU]HZR]RZD5R.R-HOHQLD*yUDXO.D]LPLHUVNLHJR
Energetyka
- Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
)LUPD6FKQHLGHU5DGRPLHU]
Ginkomed
- Jelenia Góra, ul. Kiepury
+DOD6SRUWRZD026-HOHQLD*yUDXO6XGHFND
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
+RWHO(XURSD-HOHQLD*yUDXO0DMD
Firma Schneider - Radomierz
+RWHO-HORQHN-HOHQLD*yUDXO0DMD
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
+UWRZQLD%HVW-HOHQLD*yUDXO6RELHVNLHJR
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
+XUWRZQLD5HQRYD-HOHQLD*yUDXO:ROQRĞFL
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
+XUWRZQLD'XNR-HOHQLD*yUDXO:LQFHQWHJR3ROD
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
+XUWRZQLD*DMD-HOHQLD*yUDXO:LQFHQWHJR3ROD
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
,QWHU&DUVF]ĊĞFL]DPLHQQH-HOHQLD*yUDXO:LQFHQWHJR3ROD
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
-HOHQLDSODVW-HOHQLD*yUDXO6SyáG]LHOF]D
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
-HONDU-HOHQLD*yUDXO6SyáG]LHOF]D
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
.U\&KDàRPQLFD
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
.OXE.ZDGUDW-HOHQLD*yUDXO%DQNRZD
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
0HGLFWD-HOHQLD*yUDXO:ROQRĞFL
Kry-Cha, Łomnica
003OXV/HZLDWDQ-HOHQLD*yUDXO3R]QDĔVND
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
0=.-HOHQLD*yUDXO:ROQRĞFL
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
2EHUĪDSRG.RURQą&LHSOLFHUyJSO3LDVWRZVNLHJRL.XEXVLD3XFKDWND
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
2OG3XE-HOHQLD*yUDXO:RMVND3ROVNLHJR
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
3HUIHNWàD]LHQNL-HOHQLD*yUDXO:LQFHQWHJR3ROD
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
3HUIHNW6HUZLV2SRQ\-HOHQLD*yUDXO:LQFHQWHJR3ROD
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
3DĔVWZRZD,QVSHNFMD3UDF\-HOHQLD*yUDXO:LQFHQWHJR3ROD
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
3L]]D.LQJ-HOHQLD*yUDXO5yĪ\FNLHJRD
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
3,3SRUDG\SUDZQH-HOHQLD*yUDXO:LQFHQWHJR3ROD
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
3LZLDUQLD:DUHFND-HOHQLD*yUD5\QHN
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
3URNRVWDO-HOHQLD*yUDXO.0LDUNL
Piwiarnia
Warecka - Jelenia Góra, Rynek
3U]\FKRGQLD-HOHQLD*yUDXO1RZRZLHMVND
Prokostal
- Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
3U]\FKRGQLD=DEREU]H-HOHQLD*yUDXO2JLĔVNLHJR
Przychodnia
- Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
3U]\FKRGQLD2UOH&LHSOLFH
Przychodnia
Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
3U]\FKRGQLD=GURZLH-HOHQLD*yUDXO0RVWRZD
Przychodnia
Orle - Cieplice
3U]\FKRGQLDħUyGáR&LHSOLFHXO6SU]\PLHU]RQ\FK
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
3XE%HOIDVW-HOHQLD*yUD5\QHN
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
3XE%OXHV&DIH-HOHQLD*yUD
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
5HPEXG&LHSOLFHXO:RMHZyG]ND
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
5HVWDXUDFMD5HOD[-HOHQLD*yUDXO0DMD
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
5\QHF]HN&LHSOLFH
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
6DQDWRULXP$JDW&LHSOLFH
Ryneczek - Cieplice
6DQDWRULXP06:&LHSOLFH
Sanatorium Agat - Cieplice
6FKQHLGHU5DGRPLHU]
Sanatorium MSW - Cieplice
6NOHS7RZDU\7UDG\F\MQH-HOHQLD*yUDXO0DMD
Schneider - Radomierz
6WDFMD3DOLZ6RPELQ0\VáDNRZLFH
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
6WDFMD3DOLZ6WDWRLO.RZDU\
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
6WRZDU]\V]HQLH%H]URERWQ\FK-HOHQLD*yUDXO:ROQRĞFL
Stacja Paliw Statoil - Kowary
6WXGLR)U\]MHUVNLH7UHQG\-HOHQLD*yUDXO.RSHUQLND
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
6]SLWDO-HOHQLD*yUDXO2JLĔVNLHJR
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
805DWXV]-HOHQLD*áyUD5\QHN
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
8U]ąG0LDVWD-HOHQLD*yUDXO6XGHFND
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
8U]ąG3DV]SRUWRZ\-HOHQLD*yUDXO:LHMVND
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
8U]ąG3UDF\-HOHQLD*yUDXO3RGFKRUąĪ\FK
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
8]GURZLVNR&LHSOLFH&LHSOLFH
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
=RUND6SyáND]RR'ZRUFRZD.ROHMRZD2EMD]GRZD
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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WHUDSLDZGRPXXNOLHQWD0DVDĪ
khtêwyhj
OHF]QLF]\ EDĔNą FKLĔVNą JRUą-

DUO Plus przyjmie
magazyniera
3520<&=(.
 0HJD
SURPRFMD4
godziny
dziennie/5
dni w tygodniu.
Kontakt:
FR
WU]HFLD
ZL]\WD
 WDQLHM
SU]\
Z\NXSLHQLX
 PDVDĪ\
757677875
- 757 677 875

OXE
]DELHJyZ UHKDELOLWDF\MQ\FK
ELEKTRO-AUTOMATYK
- Firma KMcymi kamieniami.
695Plus
299
244 WDQLHM]DG]ZRĔLXPyZVLĊ
BIURO
(fakturowanie) --Duo
przyjmie
SYSTEM zatrudni osobę na stanowisko
ZL]\WĊ HPDLO DQLWD]DMDF#
osobę do pracy w biurze (fakturowanie). QD
do projektowania szaf sterowniczych i sys)5<=-(5
OLIWLQJ ZáRVyZ ERWR[  RSSOSURZDG]LP\XVáXJLZ]DNU
Kontakt 757 677 875
temów sterowania. Wymagane wykształ7DNWDNNRVPHW\NDZNURF]\áD ±
cenie min. średnie techniczne, doświad.
DO
pracy na straganie z serami góralskimi .83,ĉ
GRVDORQyZIU\]MHUVNLFK=DELHJ
zawodowe min 2 lata, język angielski. - 75
w Karpaczu - 666 376 345
 VNXS NVLąĪHN
6105577/ biuro@km-system.pl
RGPáDG]DMąF\ L VLOQLH UHJHQHUX- $17<.:$5,$7
MąF\ ZáRV\ QD ED]LH NZDVX KLD6 . 8 3  $ 8 7  2 6 2 % 2 : < & +
OXURQRZHJRNRODJHQXNHUDW\Q\
'267$:&=<&+'27<ĝ=à..
*27Ï:.$2'5ĉ.,/(*$/1,(
L DUJDQX
 1RZRĞü Z -HOHQLHM
*yU]H
8PRZD 1DSLV] OXE ]DG]ZRĔ

F]DVRSLVP]GMĊüVWDU\FKGRNXELEKTRYK z uprawnieniami - poszukuję
PHQWyZPDSWHO

elektryka z uprawnieniami do wykonania
SPRZEDAM
usługi: Pomiar impedancji pętli zwarcia
SUDONĊ $PLFD
Z
635=('$0
(skuteczność zerowania).
Pomiar rezyGREU\P
VWDQLH
PDáR XĪ\ZDQD
stancji obwodów
1-fazowych
i 3-fazowych.
]áWHO
UDIDO#ZSSO
- 601 580 193
2)(58-ĉ UHKDELOLWDFMĊ Z GRPX
7$1,2
NODF] technika
OHWQLą
FIRMA VSU]HGDP
budowlana zatrudni
lub
WHO

NOLHQWD-HOHQLD*yUDLRNROLFH UDVD SHáQD NUHZ DQJLHOVND WHO
inżyniera budownictwa tel. 509 796 151

695 299 244

GR UHPRQWX ZLQGD  SRNRMH
W\SX,QGLDQEUą]RZDQLH]QLV]FIRMA informatyczna zatrudni pracow-RVREQRZFLáD]LHQNDVáRQHF]QH
POSZUKUJĘ mechanika do utrzymania
F]RQD
ZHobsługi
ZáDVQ\P
ników do2GELyU
telefonicznej
klienta.EDONRQ
ruchu. SLZQLFD
Mile widziane
doświadczenie w
1LHUXFKRPRĞFL
]DNUHVLHWHO
Wymagamy dyspozycyjności oraz szyb- serwisie maszyn szwalniczych. Cv proszę o
5\FKOHZVNL
OLF

  
kiego przyswajania wiedzy. Oferujemy podsyłanie na adres michal.w@questsport.
ZGUBIONO
atrakcyjne wynagrodzenie. CV rekrutacja@644
pl - 697 916 806
326=8.,:$1<
WD[LNLHURZFD 32.6=./ 3RUĊED 'ROQD 
nldev.pl - 536 860 444
POSZUKUJĘ mechanika do warsztatu
NWyU\
GQ U
JRG] Dow Jelenia
FIRMAZIwo-Bau
poszukuje pracowników
remontu
Ip.Sudecki.
w nieGóra, na
Jeżów
CV ze

E\á ĞZLDGNLHP
NROL]ML QD w i zdjęciem
ogólnobudowlanych
z komunikatywną
e l ki e j proszę
ka m i kierować
e n i cy na
o adres
p o w.rallyznajomością
niemieckiego. Gwarantuservice@wp.pl
lub osobiście
Rally Service
SRVWRMX
XOj.5yĪ\FNLHJR
XĪ\- XĪ\WNRZHM
P
VSLĪDUND
L
jemy kontrakt + zakwaterowanie. Kontakt
Jeżów Sudecki
Długa 1c JD]RZ\P
F]DáGáXJRSLVXSRV]NRGRZDQHM
 VWU\FK
2JU]HZDQLH
pon-pt:9-17 tel. 699952962, 756464557
POSZUKUJĘ
osoby do kadr.
Do zoboproszony
o kontakt tel. 512 269 piecem
dwufunkcyjnym.
Okna
iwobau@tlen.pl
wiązków należą zadania związanymi z
3&9'DFKSRUHPRQFLH&]\QV]
1DJURGD
FIRMA ogrodnicza poszukuje pracowni- kadry i płace. Wymagane doświadczenie
]á&HQDW\V]á5\FKOHZ0,(6=.$1,$
ków ﬁzycznych z doświadczeniem przy i oferujemy pracę na pełny etat. Oferty
urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni.VNL1LHU
.83,ĉ
proszę przesyłać na jeleniam@op.pl - 697
- 603 386 247
32.2-2:(
3ODF 5DWXV]RZ\ 
916 806
 SRNRMRZH0LHV]NDQLHPRĪH
FIRMA Planto Kuchnie zatrudni na umowęPNZ,,SVáRQHF]QH
POSZUKUJĘ
przedstawiciela
handlowego
E\ü
GR UHPRQWX QD =DEREU]X
o pracę pracowników na stanowiska: mon-]áOLF
na teren Zgorzelca, Bogatyni, Lubania
'OD
]GHF\GRZDQHJR
NOLHQWD
tażysta mebli kuchennych oraz projektant w branży instalacyjnej, sprzedawca CO.
XO'U]\PDá\1D
1LHUXFKRPRĞFL
5\FKOHZVNL
OLFna32.2-2:(
mebli kuchennych. CV
proszę kierować
WOD-KAN. Aplikację CV proszę przesłać
biuro@plantokuchnie.pl - 606 684 776 SLĊWU]HSRZP0LHV]NDQLH

na email pgorczyca@bimsplus.com.pl i kamienica po modernizacji.
FIRMAPLHV]NDQLHZ0\VáDNRZLprzyjmie osobę do pracy w biurze 510 022 971
.83,ĉ
JD]RZH &]\QV]
(dział handlowy). Obowiązki: utrzymanie2JU]HZDQLH
PRACA Dinopark w Szklarskiej Porębie
FDFKJRWyZNDEH]SRĞUHGQLNyZ
]IUHPRQWRZ\P &HQD
kontaktów biznesowych z klientami ﬁrmy.RN]á
poszukuje
osób
na stanowiska: -animaWHO
QHJRFMDFML
Stawka stała (1600 zł) plus premia (min.W\V]á'R
tor -kasjer -kucharz
-pomoc1LHUXkuchenna
400
z/
max
2300
zł)
CV:
pracajelenia@
FKRPRĞFL5\FKOHZVNL/LF
.83,ĉ w Karpaczu mieszka-sprzątaczka -porządkowy CV(z nazwą
wp. - 757 677 875
.DWHJRULD
stanowiska)prosimy wysyłać na: praca@
QLH  SRV]XNXMĊ PLHV]NDQLD Z
FIRMA transportowa
z Gryfowa
Śląskiego SRNRMRZH
dinopark.com.pl
- 795 RVREQH
577 755 ZHMKarpaczu
lub bliskiej
okolicy
P
zatrudni kierowcę w transporcie krajowym PRACA dla opiekunek - Firma doraMED
ĞFLH
RJUyG
VSRNRMQH
PLHMVFH
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Wymagana znajomość szej w Niemczech, a nie znających języka.
OXE,,,WHO
j. niemieckiego. Zgłoszenia wraz z CV Nasze zaplecze dydaktyczne gwarantuje
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40 roku życia. Kontakt vpupolska@gmail.
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kuchenną. Dobre warunki i miła atmos-QLDLZ\SRVDĪHQLD2JU]HZDQLHL
ĞFLOLF
fera. drugi nr tel 606 214 909 - 692 495 PRACA w Niemczech - Firma "Intelekt"
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osób starszych
do Niemiec.
PLHV]NDQLDSRNRMRZHJRQDMKUCHARZ - umowa o pracę - Hotel w
do kontaktu od pn. do pt. pod nr. tel.(75)
Szklarskiej Porębie poszukuje samo- 721 04 31.
OHSLHMZEORNXEH]ZLQG\PRĪH
dzielnych
kucharzy. Oferujemy
atrakcyjne.$:$/(5.$  EDUG]R áDGQD SR
E\ü
GR UHPRQWX
SRV]XNXMHP\
PRACUJ jako
sprzedawca w Dino w
warunki zatrudnienia, możliwość zakwa-remoncie
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GOD
]GHF\GRZDQHJR
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Kowarach,
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Janowicach Wielkich i Starej Kamienicy.
aquapark@interferie.pl
- 75-64-72-503
koszty,
piwnica,
okolice
teatru,
Aplikuj na adres karolina.damas@market
NIGHT club Bell Ami II Zgorzelec zapraszablisko park. Fajna oferta lic 9549
dino.pl w temacie wpisując odpowiednią
0,(6=.$1,$
wszystkie chętne Panie do współpracy w
miejscowość. - 695 512 066
charakterze
Pani
do
towarzystwa!
Club
SPRZEDAM
=DGEDQD
áDGQD
PRZYJMĘ do kawiarni
Appetit
Cafe w
znajduje się blisko granicy niemieckiej co.$:$/(5.$
świadczy
SRNRJUyGHN6áRZDFNLHJR
Cieplicach
studiówparter,
dziennych
kosztystudentki
utrzymania,
o wysokich zarobkach - 787-niskie
i zaocznych
na stanowisko
barmanki i
931-977
3RUHPRQFLHRSRZPQD
piwnica,
zaciszne
osiedle, blisko
kelnerki. Wymagana dyspozycyjność i
wysokim
parterze
powojenOD zaraz przyjmę
dowpracy
dekarza zpark, okolice teatru. Lic 9549 umiejętność szybkiego uczenia się. Tel.
doświadczeniem. Bardzo dobre warunki
Q\PEORNX]FHJá\2JU]HZDQLH
współpracy. Tel. 696-328-445 - 883 708 693 389 292
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uczniów / studentów do pracy w parku Korzystne warunki pracy i płacy. tel 606
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/LF  
991 160
linowym. CV wraz ze zdjęciem proszę

przesłać na justynaswierk@parkilinowe.pl.$:$/(5.$
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FHQWUXP
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z dopiskiem
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zatrudnienie i
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2NQD
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do 1400 euro. Mile widziane prawo jazdy.QLHZ\PLHQLDQH
w Realu Jelenia Góra
zatrudni fryzjerów
:\G]LHORQD
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Prace legalne. Szczegółowe inf. pod nrQLHZLHONDáD]LHQND&HQDW\V
damsko-męskiego. Wynagrodzenie gwaQDRSDá:RGDLĞFLHNLPLHMVNLH
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]á
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PILNIE
przyjmę do
pracy na stragan z kamy pań chętnych do pracy bez znajo
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serami góralskimi w Karpaczu. Dobre mości języka, umiejętność mile widziana.
.$:$/(5.$
QD mieszkań.
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 o
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sprzątanie obiektów
umowa
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PLHMVNLH
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RN 0 3RF]W\ 
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w Lubaniu.&]\QV]
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3LHF
NDIORZ\
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Pani w wieku od 20-60 lat, nie studentka.
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osób na stanowisko Praca w Olszynie k. Lubania. - 518 891
na254
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5\FKOHZVNL
widziane

nejUMIESZCZĘ
kamieniczce
obok centrum.
osoby
z
doświadczeniem)
proszę
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reklamę - Pilnie szukam osób
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V ]POSZUKUJEMY
R Z D    3 R  recepcjonistki
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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 wynosi jedyne 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
wynajęcia miejsca parkingowego
w przyziemiu budynku.

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

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

Wyjątkowo urokliwe miejsce

Zapraszamy na prezentację

0(04;&/*"
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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
OFERTA dla dewelopera - sprzedam
grunt budowlany w Jeleniej Górze-Czarne
tel. 729 585 796

58-500 Jelenia Góra, ul. Wyszyńskiego 35/4
tel.: 666 - 222 - 031
www.nieruchomosci-jarzabek.pl

Piękne mieszkania 2-3 pokojowe
z tarasem i ogródkiem w stanie
developerskim. Ogrody Paulinum.
Powierzchnie od 48 do 57 m2!
Do każdego mieszkania miejsce
parkingowe!

SIEDLISKOWA 2,9 ha - Płaska, słoneczna, widokowa działka , prostokąt.
Okolice zalewu Bukówka, blisko planowanej S3. 55 tyś. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549. - 501 736 644
SPRZEDAM działkę budowlana w Starej
Kamienicy o pow.1364m2. Kształt działki
prostokątny, ładne położenie. Cena 35zl
m2 - 601 874 794
SPRZEDAM działkę w Jeżowie Sudeckim ul. Leszczynowa- nr działki 667/201303m2- wszystkie media na granicy
działki. Dobra cena. - 605 661 481

tel.: 666 222 031
At rak c yj ne m ies zk anie
3-pokojowe, 2-poziomowe
z dwoma balkonami i widokami na Karkonosze.
Pow. 70 m2, 3 piętro,
cena 208.000 zł.
tel.: 666 222 031
Piękne 3-pokojowe mieszkanie
z balkonem, w kamienicy w pobliżu
ścisłego centrum. Powierzchnia 78m2,
2 piętro, balkon, słoneczne,
cena 220.00 zł - DO NEGOCJACJI
tel.: 666 222 031

Komfortowa willa w wysokim
standardzie w Jeżowie Sudeckim.
300 m2, garaż, piękny zagospodarowany ogród !
cena 750.000 zł z wyposażeniem!

tel.: 666 222 031
Pięknie położone działki budowlane i rolne: Jelenia Góra, Jeżów
Sudecki, Dziwiszów, Podgórzyn,
Karpniki, Kostrzyca, Kowary,
Siedlęcin, Łomnica, Komarno,
Mniszków, Ścięgny, Cieplice, Miłków.
SUPER CENY!
Piękne widoki na góry !!!
Tel.: 666 222 031, 886 306 886
55.000 zł ! NAJTAŃSZA kawalerka na Zabobrzu.
2

Pow. 21m , 8 piętro, pokój, kuchnia, łazienka.
Mieszkanie na każdą kieszeń!
Zamieszkaj od zaraz!
tel.: 886 306 886

Mieszkanie w zielonej części
miasta za jedyne m 148.000 zł.
Pow. 48 m2, 3 pokoje, balkon
z widokiem na góry! Niski czynsz,
ogrzewanie miejskie!
tel.: 886 306 886
Atrakcyjne, dwupokojowe mieszkanie w stanie developerskim, na
parterze z tarasem i miejscem postojowym. Powierzchnie od 47 do 126 m2 w
tym również 2-poziomowe
cena - 3.200 zł/m2
DO NEGOCJACJI !
tel.: 886 306 886
Bezczynszowe, słoneczne, 3-pokojowe mieszkanie z widokiem na góry. Pow.70 m2.
Cena - 189.000 zł
tel.: 530 640 740
Piękny, wolnostojący dom w Jeżowie Sudeckim.
Pow. domu 240 m2,
pow. działki 1100 m2, 5 pokoi, kominek
z płaszczem wodnym, materiał: ytong.
cena - 650.000 zł.
tel.: 530 640 740

SPRZEDAM działkę w Łomnicy 1418m2,
wydane warunki zabudowy, przyłącza
energii. Doskonała inwestycja na przyszłość, cisza i spokój, widok na całe
pasmo Karkonoszy tel. 504 385 211
SPRZEDAM działkę w Maciejowej Działka budowlana o pow.7350m2 z
możliwością podzielenia. Dostępne
media: gaz, prąd, woda. Dobra lokalizacja, dwie drogi dojazdowe. Piękna okolica
z widokiem na Rudawy Janowickie.
Cena:63zł/m2. Zapraszam - 695603600,
adzia79@op.pl
SPRZEDAM działki budowlane, lokalizacja Czarne w Jeleniej Górze tel. 729
585 796
SPRZEDAM grunt rolny o pow. 0,57 ha z
możliwością przekształcenia, z pięknym
widokiem na Karkonosze, w sąsiedztwie
os. Zacisze Leśne w Dziwiszowie tel.
601 741 471 SPRZEDAM uzbrojoną działkę budowlaną w Mysłakowicach. Bardzo ładnie
położona(płaska, blisko przystanek,
sklepy przychodnia NFZ)z widokiem na
góry, pow. 12 arów, cena 100000 zł tel.
504 206 208
WOJCIESZYCE - Słoneczny stok na
trasie Jelenia Góra-Szklarska Poręba,
widok na pasmo Karkonoszy - 1964 m
kw. lic.9549 - 726 290 939

svrhsl
zwylkht
BOKSY garażowe - przy ul. Chrobrego
10 - nowy budynek usługowo-mieszkalny,
ścisłe centrum miasta - cena za każdy
20000 zł. lic.9549 - 726 290 939
DO sprzedaży kiosk drewniany na
Zabobrzu przy ul. Noskowskiego 6. Lokal
o powierzchni 19m2. Posadowiony na
terenie JSM. Super niska cena. Oferta
osoby prywatnej. Bez pośredników. - 504
505 508
DUŻY lokal usługowo-handlowy - Obok
ścisłego centrum J.Góry. Budynek parterowy 576m2. Ogrzewanie gazowe, 5
okien witrynowych. Dwa wejścia. Miejsca
parkingowe i plac manewrowy. Duży
potencjał. Cena 1,5mln.zł. Rychlewski
Nieruchomości. - 602 732 135
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
PROSPERUJĄCY kebab - Sprzedam.
Pizza, kebab. Punkt dzierżawiony na
stabilnych , uczciwych warunkach. - 883
797 878
RESTAURACJA + pensjonat, centrum,
Karpacza - sprzedam tel. 605 633 231

svrhsl
thtêkvê~uhqljph
ATRAKCYJNY sklep, niski najem - Ul.1
Maja koło Biedronki Jelenia Góra- sklep
z trzema wystawami (szyby antywłamaniowe), 26mkw., niski czynsz i ogrzewanie, Tel.609498080 w godz.11-17
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
DO wynajęcia lokale biurowe w Jeleniej
Górze atrakcyjna lokalizacja, łatwy
dojazd, obszerny parking. 25zł za m2.
Karola Miarki 18- były budynek Pebex
- 537 997 807
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DO wynajęcia lokale w atrakcyjnej lokalizacji Jeleniej Góry, idealne na gabinet
stomatologiczny lub biuro, 25zł za m2,
darmowy internet. Karola Miarki 18- były
budynek Pebex. - 537 997 807
HALA produkcyjna 3400m - Przedsiębiorstwo Simet SA w Jeleniej Górze ofertuje do
wynajęcia halę produkcyjną zlokalizowaną
na terenie siedziby spółki. Kontakt: Wiesław
Kędroń pn-pt od 7.00 do 11.00, tel. 75 64
71 424
LOKAL 120m2 w Jeleniej Górze - do wynajęcia z parkingiem na każdą działalność.
Położony w bezpośrednim sąsiedztwie
Galerii Zabobrze i Castoramy. - 504-165873
LOKAL na biuro. Podwale - ok 17 m.kw.
hall - poczekalnia ok 20m.kw. wc. Parter.
Stały dostęp. 450 zł + media. Oferta prywatna. - 501 736 644
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. Rychlewski Nieruchomości. - 602
732 135
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
MAM do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie, Zabobrze I, ul. Różyckiego, 51 m.kw,
umeblowane, w pełni wyposażone, balkon,
piwnica, ciepła woda z sieci, po remoncie.
- 792-436-475
MAM do wynajęcia lokal pod usługi fryzjerskie bądź inne w Starej Kamienicy, więcej
informacji pod tel - 608 476 183
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
PAWILON na Zabobrzu - mam do wynajęcia od 01.04.2013 r. pawilon o pow. 60
m2 na każdą działalność handlową lub
usługową. Okolice "garbatego mostku". 606 889 588
WYNAJMĘ lokale, parter 60m2, I piętro
60m2, ul. Krótka 6 Jelenia Góra, parking
na 4 auta tel. 75 64 329 30
WYNAJMĘ lub sprzedam pawilon handlowo-usługowy 30m2 możliwa dotychczasowa lokalizacja - 667730090
ZABOBRZE Noskowskiego lokal użytkowy
44 m do wynajęcia - 608 820 381
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GARAŻ centrum - Miejsce parkingowe w
podziemnym garażu w nowym domu przy
ul Chrobrego. Blisko centrum. Okolice Flory.
20 tyś. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości.
- 501 736 644
GARAŻ murowany za 6000 zł na Podchorążych sprzedam tel. 606 362 697
POSIADAM stodołę murowaną 150m 2
idealnie nadająca sie do adaptacji na dom
.Wystarczy zgłosić remont, stan więżby
idealny leży w miejs Oleszna Podgórska
na działce budowlanej 900 m2 cena 65000
zł - 792 385 695
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WYNAJMĘ plac z garażem - Tanio
wynajmę plac 200m2 z pomieszczeniem
magazynowym ok 20m2, obiekt monitorowany, chroniony (ochrona), ogrodzony ul.
Karola Miarki 18 d (dawny teren Pewex).
- 601 057 718

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 3791 Dom w zabudowie bliźniaczej
NA WYŁĄCZNOŚĆ
położony na działce o pow. 574 m2 w atrakcyjnej miejscowości Jagniątków. Dom na obecną
chwilę podzielony na dwa osobne apartamenty, idealny pod wynajem lub dla dwóch rodzin.
Wymarzone miejsce dla osób lubiących spędzać aktywnie czas i kochających góry.
ATRAKCYJNA CENA 320.000 Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4376 Wyjątkowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 39m2 z ogrodem,
na parterze w czterorodzinnym budynku w atrakcyjnej - górskiej miejscowości Michałowice. Budynek malowniczo położony z widokami na panoramę
gór i lasów - widoki zapierają dech w piersi. Do
lokalu przynależy również garaż wolnostojący
oraz ogród. Mieszkanie po kapitalnym remoncie do wprowadzenia, wykończone ze smakiem. CENA 129.000
Joanna Chabiniak 661 223 812
ZEB 4374 Ładne mieszkanie dwupokojowe usytuowane na I piętrze w kamienicy położone blisko SP10
w JG - okolica Małej Poczty. Mieszkanie o powierzchni 40m2 po kapitalnym remoncie do wprowadzenia.
Niskie koszty utrzymania jedyne 140 zł. Do mieszkania przynależy piwnica, wspólny strych oraz teren
zielony. Monika Kielar 695 316 954
ZEB 4347 Przytulne słoneczne mieszkanie dwupokojowe o pow. 45m2
usytuowane na II piętrze w kamienicy, położone blisko centrum miasta JG.
Lokal nie wymaga (prócz łazienki) nakładów finansowych. Ogrzewanie gazowe dodatkowo piec kaflowy,
który ogrzewa całe mieszkanie. Koszty do wspólnoty
wynoszą 100 zł. Do mieszkania przynależą dwie
piwnice oraz część terenu zielonego przy budynku.
Cena 99.000 Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4367 Kawalerka o powierzchni 23m2
usytuowana na parterze bloku w Piechowicach.
Wymieniona instalacja elektryczna. Na podłogach
panele oraz kafle. Stolarka okienna nowa PCV.
Do mieszkania przynależy piwnica. Budynek po
termomodernizacji oraz remoncie dachu Koszty:
200 zł za m-c z ogrzewaniem, ciepła woda
z junkersa gazowego. Atrakcyjna cicha i spokojna
okolica. Krzysztof Ponisz 787 630 400
ZEB 4142 Nowy dom wolnostojący z 2012 roku o pow. 110m2 na działce
1200m2. Dom położony w atrakcyjnej i poszukiwanej miejscowości 10 km od
JG. Nieruchomość malowniczo położona z pięknymi widokami na panoramę
gór. Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Ogrzewanie na opał stały. Woda własna hydrofor. Szambo zwykłe - zamknięte. Posesja w
całości ogrodzona z bramą wjazdową.
CENA 279.000 Anna Roziel 509 156 552
ZEB 3155 Bardzo ładny dom wolnostojący położony w malowniczym
miejscu nad zalewem w Sosnówce. Nieruchomość o pow. użytk. 150m2
posadowiona na działce 2640m2 z pięknymi
widokami. Dom dwukondygnacyjny z garażem
jednostanowiskowym. Budynek z 2008 roku nie
wymaga żadnych nakładów finansowych. Wnętrze domu bardzo gustownie urządzone i starannie utrzymane. Cała posesja w całości
ogrodzona Widoki zapierają dech w piersiach.
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 4363 Przepiękny komfortowy apartament o indywidualnym projekcie
urządzony w stylu prowansalsko-rustykalnym o pow. 69.15 m2. Lokal usytuowany na III piętrze w nowo powstałym budynku z windą z 2012 roku na
zacisznym monitorowanym osiedlu w Cieplicach.
Zarówno z salonu jak i z kuchni mamy wyjście na
przestronny balkon z patio. Mieszkanie urządzone
z gustem i ze smakiem z najwyższych jakościowo
materiałów. Możliwość dokupienia garażu.
Krzysztof Ponisz 787 630 400
ZEB 4262 Kawalerka o powierzchni 27 m2 usytuowaną na III piętrze
w bloku na Zabobrzu I w JG. Mieszkanie
środkowe, bardzo ciepłe i słoneczne. Pokój
został przedzielony na dwa mniejsze. Mieszkanie do kosmetyki. Budynek idealnie nasłoneczniony po termomodernizacji. Ciepła woda
z junkersa gazowego. Atrakcyjna oferta inwestycyjna. Cena 80.000
Magda Czaprowska 601 852 382
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