w numerze

Miesięcznik Regionalny

JELENIA GÓRA

Nakład
udokumentowany: 10 tys.
egzemplarzy

Po co komu
ten parking?

Nr 4

(322)

28 IV 2014 r.

JELENIA GÓRA

Rok VIiI ISSN 1896-5164

Indeks 224065

Egzemplarz
bezpłatny

3
15
OGŁOSZE
Ń

Do czego miejscy radni mieli zastrzeżenia i jak wyjaśniały to władze miasta?

Parking w Cieplicach na 100
aut osobowych i 10 autokarów
stoi pusty i niszczeje. Kto wymyślił tę inwestycję?
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Na jesień
nowa galeria

Po długiej i burzliwej dyskusji na temat budowy Term
Cieplickich radni Rady
Miejskiej w Jeleniej Górze
szesnastoma głosami za,
przy jednym przeciwnym
i dwóch wstrzymujących
podjęli decyzję, że całość
dokumentów z przebiegu
realizacji inwestycji trafi do
Najwyższej Izby Kontroli.
Było to dokończenie poprzedniej
sesji przerwanej z przyczyn technicznych. Po przerwie na naradę w
klubach radnych, stanowisko Rady
Miejskiej w Jeleniej Górze odczytał
Józef Sarzyński:
- Padło na mnie, ale nie jestem
do tego przygotowany od strony
psychicznej – mówił radny Józef
Sarzyński. – Stanowisko Rady Miej-

Nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe na Zabobrzu ma
być otwarte za kilka miesięcy.
Najemców przybywa.
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Wielki sukces
Klubu Oyama

skiej w Jeleniej Górze popierające
stanowisko komisji rewizyjnej
przybiera następująca postać: „Błędy dokumentacyjne, brak nadzoru
projektanta, nietrafny wybór wykonawcy oraz znaczne przekroczenie
terminów realizacji i kosztów,
dają podstawy do stwierdzenia, że
mogło dojść do niegospodarności
na znaczną skalę. Dlatego całość
dokumentacji i przebieg realizacji
inwestycji Termy Cieplickie po jej
zakończeniu powinno być poddane
szczegółowej analizie przez Najwyższą Izbę Kontroli” – mówił.
Zanim jednak to stanowisko
wypracowano, Józef Gajewski,
przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał w całości raport
pokontrolny komisji. Po nim radni
zadawali szczegółowe pytania
dotyczące budowy Term. Rafał
Szymański (PiS) pytał, czy woda

Na wszystkie pytania szczegółowo odpowiadała Jolanta Piasecka-Nowak, naczelnik
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta. Zaczęła od ekspertyzy
przed zakupem działki pod Termy (która pierwotnie kosztowała 2 mln 223 tys. zł, a
po negocjacjach wynosiła 1 mln 980 tys. zł). Mówiła też o pozytywnej opinii komisji
rozwoju ówczesnej rady miejskiej, o analizach innej lokalizacji Term przy ul. Dolnośląskiej, pierwotnie szacowanych kosztach inwestycji na 49 mln zł, cenie po przetargu
42 mln zł, (najniższa, a najwyższa to 52 zł) i ostatecznie jej zakończenie z wynikiem
62 mln 900 tys. zł. Zapewniała, że wszystkie roboty były zlecane w przetargach
ogłaszanych zgodnie z prawem, a zawarcie i wypowiedzenie umowy firmie Tiwwal
nastąpiło po uprzednim przygotowaniu się do tego.

JELENIA GÓRA

Fot. Mea

NIK weźmie Termy pod lupę

termalna po wykorzystaniu jest
„zrzucana” do Wrzosówki i czy
jest system awaryjny w termach.
Janusz Grodziński pytał, czy jest
już koncepcja zagospodarowania
obiektu , w którym obecnie funkcjonuje Przedszkole Zaczarowany

Nagrodzeni w konkursie "Zabytek Zadbany 2014"

Laury dla zespołu kaplic i parku

Parasol. Radny Krzysztof Mróz
dopytywał o koszty, rozwiązanie
umowy z pierwszym wykonawcą
i o to, czy Miasto wystąpiło o
odszkodowanie do firmy, która
przygotowała projekt z błędami
oraz kto z ramienia Urzędu Mia-

sta nadzorował tę inwestycję. Na
wszystkie pytania odpowiedzieć
próbował Józef Gajewski, ale jak
słusznie zauważył radny Miłosz Sajnog (klub Razem dla Jeleniej Góry),
dyskusja nie miała sensu, bo...
Więcej na stronie 3

JELENIA GÓRA

Pogrzeb poety przy kościele Wang

W miniony czwartek (24.04.)
we Wrocławiu, wieku 93 lat zmarł
Tadeusz Różewicz, jeden z najwybitniejszych współczesnych
polskich poetów, a także dramaturg
i prozaik. Jego pogrzeb odbędzie się
właściwej opieki nad zabytkami i po- 29 kwietnia o godz. 12.00 na cmenkazanie najlepszych wzorów utrzy- tarzu ewangelicko–augsburskim
przy kościele Wang w Karpaczu
mania obiektów zabytkowych.
(Manu) Górnym.
Msza żałobna w intencji Tadeusza
Różewicza będzie miała miejsce 28
kwietnia we Wrocławiu, skąd urna
z prochami poety przyjedzie do
Karpacza. Zgodnie z ostatnią wolą
i życzeniem, Tadeusz Różewicz
zostanie pochowany na małym
cmentarzyku przy świątyni Wang
w Karpaczu. Od 5 marca 2003 roku
w szafie pancernej Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu przeleżał
testament Tadeusza Różewicza.

W miniony czwartek (24 kwietnia) na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony
Zabytków w Żyrardowie ogłoszono laureatów ogólnopolskiego konkursu Generalnego
Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2014”. Wśród zwycięzców znalazły się dwa
jeleniogórskie obiekty.

Zawodnicy Jeleniogórskiego
Klubu Oyama na mistrzostwach
Polski wywalczyli trzy złote
medale i jeden brązowy.
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Generalny Konserwator Zabytków.
Procedurę konkursową prowadzi
Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Celem konkursu jest promocja
Fot. Jelonka.com

W tym roku do konkursu przystąpiło 75 obiektów z 15 województw
w Polsce.
Nagrodę za „najlepszą rewaloryzację przestrzeni kulturowej i
krajobrazu” jury przyznało zespołowi kaplic cmentarnych w Jeleniej
Górze.
Ponadto wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Park Norweski w
Jeleniej Górze.
„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Nadzór nad konkursem sprawuje

W dniu śmierci poety, dokument
został otwarty.
Tadeusz Różewicz, jeden z największych polskich twórców literatury przełomu XX i XXI wieku.
(Manu)
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POWIAT W maju zaprezentują się wystawcy z wielu krajów

Lista zgłoszonych wystawców
na jeleniogórskie XVI Międzynarodowe Targi Turystyczne
TourTec wzrosła już do 77.
Wśród nich m.in. Maastricht,
Bamberg, Uzdrowisko Kołobrzeg, a także Świnoujście,
które w stolicy Karkonoszy
zaaranżuje... plażę.

Fot. Archiwum Jelonki

Na stanowisku Świnoujścia będzie
można wziąć udział w loterii, w której
nagrodami będą m.in. weekendowe
pobyty w Świnoujściu oraz wycieczka
do Kopenhagi. Targi w Jeleniej Górze
będą też okazją do zaprezentowania
przybyłym gościom z różnych stron Polski i zagranicy, walorów turystycznych
powiatu jeleniogórskiego. Uczestnicy
zwiedzą m.in. Leśny Bank Genów w
Kostrzycy, Pałac Wojanów, czy Park
Miniatur Zabytków Dolnego Śląska
w Kowarach. Wśród zagranicznych
wystawców zobaczymy: Centrum
Babylon z Liberca (Czechy), MarketingGesellschaft Oberlausitz-Niederschleisen
mbH - Bautzen (Niemcy), Miasto Jablonec nad Nysą (Czechy), Powiat Bamberg
(Niemcy), Region Miast Aachen (Niemcy), Regione Benevento (Włochy) oraz
szkołę „Leeuwenborgh Opleidingen“ w
Maastricht (Holandia).
Powiat Jeleniogórski jest jednym z
partnerów projektu wielonarodowego
„GreKo – przygotowanie samorządów
przygranicznych do Europy 2020 w
dziedzinie oświaty i marketingu regionalnego” realizowanego przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej w

Fot. Archiwum Jelonki

Targi TourTec już tuż, tuż

POSTAW NA KWALIFIKACJE:
Zapraszamy na praktyczne
kursy: Zarządca nieruchomości, Pośrednik w obrocie
nieruchomościami !
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości
zrzeszone w PFRN rozpoczęło rekrutację na kursy skierowane do osób,
które chcą zdobyć wiedzę niezbędną
do wykonywania zawodu Pośrednik
w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządca Nieruchomości. Zakończony
kurs z wynikiem pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji PFRN
(uwaga: tylko organizowane przez
Stowarzyszenia zrzeszone w PFRN
kursy upoważniają do uzyskania
licencji PFRN).
Programy kursów są opracowane
przez praktyków rynku nieruchomości. Podstawą kursu są umiejętności jakie pozyskają uczestnicy, aby
spełnić wymagania stawiane przez
pracodawców a przede wszystkim

przez klientów, którzy
będą korzystać z usług
pośrednictwa czy zarządzania nieruchomościami.
Po kursach uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do
tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji
z klientem, opartych
na skutecznej komunikacji i stosowaniu
strategii zarządzania
relacjami.
Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych
przepisów prawnych dotyczących
zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu położymy
również nacisk na zagadnienia dot.
etyki zawodu, sprawy techniczne
i ekonomiczne, których opanowanie
pozwoli w sposób skuteczny i bez-

jelspon

Programie „Europa dla Obywateli”,
Działanie 1 – Aktywni obywatele dla
Europy, Poddziałanie 1.2. – sieci miast
partnerskich.
W projekcie udział biorą samorządy i
regiony partnerskie z Niemiec - Region
Miast Aachen (Partner Wiodący), Powiat
Bamberg, Czech – Miasto Jablonec nad
Nysą, Belgii – DG Belgiens, Holandii –
Parkstad Limburg, Francji - Eurodistrict
SaarMoselle.
Celem projektu jest budowa „Sieci
Partnerskiej” między regionami i miastami na podstawie Partnerstwa, które
podkreśla silną więź i wolę do dalszego
rozwoju zadań strategii poszczególnych
regionów. Potencjał „Sieci” w oparciu
o międzynarodowe doświadczenia
zapewni wspólny rozwój w ramach
długotrwałej współpracy tematycznej
przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Na targach TOURTEC’2014 w ramach projektu GreKo będzie m.in.
obecna młodzież i nauczyciele ze
szkoły „Leeuwenborgh Opleidingen“ w

Maastricht z Holandii, zespół muzyczny
„Kreuzschuher Kerwasmusikanten”
z Powiatu Bamberg, Zespół Taneczny
„Studio Tasmina” z Jablonca nad Nysą
oraz artyści-graficiarze z Aachen,
którzy wspólnie z artystami graffiti z
Jeleniej Góry na specjalnie usytuowanej
ścianie na Placu Ratuszowym, w czasie
targów stworzą wizję Partnerstwa
Europejskiego oczami sztuki ulicy.
W pierwszym dniu targów (9.V), które będą trwały także 10. maja, odbędzie
się również Seminarium Europejskich
Regionów Partnerskich:
14:00 Rozpoczęcie - Starosta Jacek
Włodyga,
14:05 Związek Gmin Karkonoskich
- „Współpraca Związku Gmin Karkonoskich po stronie polskiej i czeskiej”,
14:25 Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” - „Formy promocji
regionu przez Partnerstwo Ducha Gór
- Festiwal Ducha Gór, Marka Lokalna
„Skarby Ducha Gór”, inne realizacje
na podstawie oddolnej, trójsektorowej
współpracy i Loalnej Strategii Rozwoju”,
14:45 Powiat Jeleniogórski - „Porozumienie z Gminami”,
15:05 Regione Benevento (Włochy)
- prezentacja regionu, współpraca
regionalna,
15:30 Zakończenie seminarium.

pieczny przeprowadzać transakcje
na rynku nieruchomości.
Programy powstały na bazie profili kompetencyjnych opracowanych
przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI z siedzibą w Brukseli.
KONTAKT: biuro@jelspon.pl ,
www.jelspon.pl

Pierwszy ekologiczny salon kosmetyczny otwarty!

Patronat Honorowy nad imprezą
objęli: Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałek Województwa
Dolnośląskiego i Prezydent Jeleniej
Góry. Organizatorem targów jest Powiat
Jeleniogórski.
Przemysław Kaczałko

BeBeauty natural, to salon kosmetyczny z certyﬁkatem eko, który oferuje
wyjątkową pielęgnację twarzy, stóp i dłoni oraz depilację ciała. Zabiegi
wykonywane są przy użyciu naturalnych kosmetyków ﬁrm: OrganicSeries oraz
L'orient. To niepowtarzalne miejsce pozwoli wam poczuć się pięknym
i wypocząć przy relaksującej muzyce, świecach i naturalnych olejkach
eterycznych. Przyjdź i przekonaj się sam, że naturalnie nie znaczy drogo.
Promocja z okazji otwarcia: Zachęć 2 osobę do wizyty w salonie, a oboje
otrzymacie 25% zniżki na dowolny zabieg.
tel. 793 666 646
facebook.com/bebeauty.jgora

Kupon rabatowy

-25%

1 osoba

kupon ważny do 31.05.2014

ul. Konopnickiej 5
58-500 Jelenia Góra

Kupon rabatowy

-25%

1 osoba

kupon ważny do 31.05.2014
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Wykruszają się ludzie z PO
Tomasz Kałużny nie jest już szefem klubu jeleniogórskich radnych
Platformy Obywatelskiej. – Zamierzałem sam złożyć rezygnację,
bo nie mogłem już patrzeć na
działania Krzysztofa Kroczaka,
czyli harcownika Huberta Papaja,
ale podczas przerwy w ostatniej
sesji (8.04) H. Papaj wydał dyspozycję klubowi przez zestaw
głośnomówiący powołania nowego
przewodniczącego – mówi Tomasz
Kałużny. Jego miejsce zajął Piotr
Miedziński.
Szefem klubu jeleniogórskiej
Platformy Obywatelskiej Tomasz
Kałużny był od kwietnia minionego roku, czyli po rezygnacji z
tej funkcji Leszka Wrotniewskiego
wybranego na przewodniczącego
Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Młody
przewodniczący klubu już w grudniu minionego roku zapowiadał,
że zrezygnuje z tej funkcji i wystąpi
z klubu PO, jeśli radny Krzysztof
Kroczak nie zacznie się stosować
do decyzji klubu.
- Chodziło o łamanie dyscypliny
klubowej (m.in. w sprawie budżetu
i uchwały śmieciowej), ale przede
wszystkim o występowanie Krzysz-

tofa Kroczaka przeciwko członkom
Platformy Obywatelskiej – mówi
radny Tomasz Kałużny. – Kiedyś
byliśmy demokratycznym klubem,
który podejmował trudne decyzje
większością głosów i pozostali ją
respektowali. Oprócz Krzysztofa
Kroczaka, którego ja nazywam
harcownikiem Huberta Papaja.
Największe problemy z nim zaczęły się bowiem właśnie po tym,
jak H. Papaj stracił stanowisko
wiceprezydenta. Dlatego nosiłem
się z zamiarem zrezygnowania z
funkcji przewodniczącego, informowałem o tym Huberta Papaja
sms-owo dwukrotnie. Przed sesją
poinformowałem H. Papaja o tym,
że złożę pisemną rezygnację. W
przerwie sesji H. Papaj zadzwonił
jednak do klubu i przez zestaw głośnomówiący wydał dyspozycję, by
wybrać nowego przewodniczącego,
rekomendując na to stanowisko
Piotra Miedzińskiego – dodaje
Tomasz Kałużny.
Tomasz Kałużny dodaje, że ostatecznie wyleczył się z polityki,
która w obecnie w Jeleniej Górze
jest już bezpardonową walką przeciwko Marcinowi Zawile.

K U P O N R A B AT O W Y
OPAŁ POD DACHEM ul. Flisaków 9
przy zakupie 1 tony węgla z tym kuponem
50 zł rabatu
Kupon ważny do końca maja. Tel. 75 7647 222

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
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Prezydent zapewniał, że inwestycja jest już kontrolowana

Władze miasta w ogniu pytań
Dokończenie ze strony 1

Podczas ostatniej sesji poświęconej Termom Cieplickim radni zadawali mnóstwo
pytań dotyczących szczegółów inwestycji. Żądali by
odpowiedzi na nie, udzielał
prezydent i jego pracownicy,
a nie członkowie komisji
rewizyjnej.
Żądanie m.in. radnego M. Sajnoga
poparli m.in. Józef Sarzyński i Janusz
Wojtas z komisji rewizyjnej.
- Nasza wiedza ogranicza się tylko
do dokumentów, do których mieliśmy
wgląd oraz do odpowiedzi prezydenta
na zadawane przez nas pytania. Dlatego dajmy możliwość wypowiedzenia
się tym, którzy wiedzą więcej niż my,
bo komisja pracowała pod kuratelą
wydziału inwestycyjnego – mówił
radny J. Wojtas.
Na pytanie radnych, dlaczego
Miasto tak późno rozwiązało umowę
z firmą Tiwwal, naczelnik tłumaczyła,
że firma weszła na plac budowy z
opóźnieniem i...
- Dokumentacja złożona do przetargu wskazywała na to, że jest to firma
wiarygodna. Firma Tiwwal przed
przetargiem miała na koncie 6 mln
zł oraz 2 mln zł środków wolnych –
mówiła naczelnik J. Piasecka-Nowak.
Poza tym umowa z wykonawcą
została podpisana 6 tygodni później,

NOWE
MIESZKANIA w Piechowicach
�
ju¿ od 159.000,�
w cichej okolicy z widokiem na pasmo Sudetów
�
z funkcjonalnym balkonem lub ogródkiem
�
wygodna klatka schodowa na dwa mieszkania
�
10 km do Jeleniej Góry; 8 km do Szklarskiej Porêby
2
�
powierzchnia 40-52 m
�
parking
TYLKO

8
mieszkañ

+48 510-269-078
+48 32-47-61-483
www.alvic.pl

bo inne firmy biorące udział w przetargu się odwołały. Do tego była też
sroga zima i temperatury zeszły poniżej 20 stopni, przez co wykonawca
stracił około sześć miesięcy i o tyle
przedłużyliśmy mu czas realizacji.
Musieliśmy się również prawnie
przygotować do rozwiązania tej
umowy, bo byliśmy gotowi na to, że
sprawa trafi do sądu i wykonawca
zażąda odszkodowania – dodała
Jolanta Piasecka-Nowak.
- Ale już następnego dnia po przetargu, na koncie firmy był tylko
ponad milion złotych – odpowiadał
jej radny Józef Gajewski.
Tłumaczenie opóźnień zimą
wykpił natomiast radny Ireneusz
Łojek: - Zima w naszym klimacie to
rzeczywiście zjawisko nadzwyczajne. Rozumiemy więc, że wykonawca
nie mógł tego przewidzieć i Miasto
musiało wziąć winę za to na siebie
– ironizował radny PiS.
Naczelnik tłumaczyła również,
że inwestycja nigdy nie zakładała
wypełnienie Term wodami termalnymi. O słuszności tych założeń
przekonywał również prezes Term
Cieplickich Zbigniew Kubiela, który
przygotował dla radnych prezentację
porównawczą z innymi obiektami w
Polsce, w której pokazywał procentowy udział wód termalnych, koszty
budowy podobnych obiektów, ceny
biletów, koszty utrzymania i inne
wskaźniki.

Fot. Angelika Grzywacz
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- To inwestycja, z której powinniśmy być dumni, o czym świadczy
frekwencja, która już teraz sięga
3250 osób tygodniowo czyli tylko o
450 osób mniej niż zakłada studium
wykonalności po roku funkcjonowania spółki oraz wyniki 500
anonimowych ankiet, w których
termy oceniane są bardzo dobrze (90
procent pytanych) – mówił Zbigniew
Kubiela. ROZMAITOŒCI

Radny Andrzej Grochala przekonywał, że główną winę za taki przebieg
inwestycji ponosi wadliwe prawo o
zamówieniach publicznych, a Oliwer
Kubicki udowadniał, że już na etapie
planowania inwestycji popełniono
wiele błędów.
- Za te 16 milionów straty, ktoś
musi zapłacić chociażby politycznie
– dodał Oliwer Kubicki.
Angelika Grzywacz-Dudek
3
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Parking na 100 aut osobowych i 10 autokarów jest pusty

Zdewastowany infokiosk, pourywane lampy i oznaczenia
toalet, ale przede wszystkim
brak chętnych do parkowania
– taki obraz parkingu przy ul.
Oskara Langego w Cieplicach
przedstawił na ostatniej sesji
Józef Gajewski, który pytał,
kto zaplanował budowę tego
obiektu i komu jest on potrzebny.
- Inwestycja kosztowała 29 mln
zł, dlatego pytam władze miasta, kto
projektował ten parking w tym miejscu
– pytał radny Józef Gajewski. - Komu to
służy? Wydajemy miliony na inwestycje,
z których nikt nie korzysta – twierdził.
Radny Józef Gajewski przekonywał,
że zmotoryzowani mieszkańcy i
turyści zamiast darmowego parkingu
miejskiego, wolą korzystać z płatnego parkingu Uzdrowiska Cielice
czy parkować w bocznych ulicach.
Wiceprezydent miasta Jerzy Łużniak
ripostował, że przed składaniem interpelacji warto poczytać o poruszanym
temacie.

Fot. Józef Gajewski

Po co komu ta inwestycja?

- Gdyby pan zgłębił wiedzę na ten temat, to by pan wiedział, że dwa parkingi:
przy ul. Oskara Langego i Podgórzyńskiej zostały wybudowane w ramach
projektu „Szlak Cysterski” – mówił Jerzy
Łużniak. – Projekt za 29 mln zł obejmowała budowę parkingów na Dolnym
Śląsku, w tym. m.in. w Jeleniej Górze i
Krzeszowie, a także na Śląsku Opolskim
i w Małopolsce. 85 procent tej kwoty
sfinansowano z pieniędzy unijnych, a
resztę dołożył samorząd województwa
dolnośląskiego, więc proszę nie mówić,
że to było na koszt Miasta Jelenia Góra
– wyjaśniał Jerzy Łużniak.
- Panie prezydencie, ale nie odpowiedział pan na moje pytanie, bo to że

dostaliśmy go za darmo, to o niczym
nie świadczy. Kto go zaprojektował
i kto go wybudował? – nie dawał za
wygrana radny Józef Gajewski. - Czy my
już naprawdę nie mamy na co wydawać
pieniędzy? – grzmiał Józef Gajewski.
- Władze Miasta uważały, że ten
parking jest potrzebny do obsługi Cielic
– odpowiadał ponownie Jerzy Łużniak.
- Sprawdzimy dlaczego mieszkańcy i turyści z tego parkingu nie korzystają i jak
to zmienić. – Zajmę się również dewastacją tego obiektu, bo jest tam wyłoniona
firma, która powinna go pilnować, a
dodatkowo jest kamera monitoringu
miejskiego – dodał J. Łużniak.
Angelika Grzywacz- Dudek
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Będzie projekt pasa
Do końca listopada br. ma powstać
projekt rozbudowy lotniska w Jeleniej
Górze m.in. o pas startowy z zapleczem,
który umożliwi przyjmowanie dwusilnikowych samolotów pasażerskich
o ciężarze do 10 tys. kg przewożących
do 19. osób. Miasto ogłosiło przetarg
na to zadanie.
Zgodnie z założeniami przetargu,
rozbudowa lotniska ma obejmować
budowę utwardzonej drogi startowej o
długości ok. 900 m i szerokości ok. 30
m, budowę drogi kołowania, miejsca
postoju samolotów oraz kontenerowej stacji paliw o pojemności 20 tys.
litrów. Przedmiotem zamówienia jest
również opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dostosowania
parametrów technicznych lotniska
do wymagań Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. To
umożliwi wykorzystanie go w ruchu
międzynarodowym.
- Jest to przetarg na dokumentację
projektową, światełko w tunelu na
rozwój Jeleniej Góry i regionu, ale też
bardzo duże i ważne zadanie, bo wymagające ogromnych nakładów – mówi
Jacek Musiał, dyrektor jeleniogórskiego
aeroklubu. Zadanie to weszło do strategii rozwoju miasta.
(Angela)

JELENIA GÓRA
Odbudowa włókien kolagenowych zapewniających młodość, zdrowie skóry,
walka z chorobami: egzemą i łuszczycą, ze skutkami oparzeń,
przebarwieniami, rozstępami - to wszystko zapewni Collagen+

Seria Collagen+ to wyjątkowe produkty, które
zostały skomponowane, opracowane i
wyprodukowane w Jeleniej Górze.
Czym się różnią kosmetyki Collagen+ od innych?
Nasze kosmetyki to innowacja w branży biotechnologii kosmetologicznej. Łączą
naturalny, morski, aktywny kolagen z łososia z najwyższej jakości kwasem hialuronowym
i unikatowym colostrum. Przy ich tworzeniu poprzeczka została zawieszona wysoko,
dzięki temu otrzymaliśmy wyjątkowe produkty, które zawierają najwyższe, optymalne
stężenia związków aktywnych. Poza tym są wolne od wszystkich składników uważanych
za szkodliwe, tzw. parabenów, ftalanów, formaldechydów oraz wypełniaczy takich jak
silikony, wazelina, oleje mineralne. Te zalety zdecydowanie odróżniają je od zwykłych
kosmetyków sklepowych i czynią unikatowymi.
Gdzie znaleźć dodatkowe informacje i produkty Collagen+?
Collagen+ można kupić w prestiżowych, wybranych salonach kosmetycznych. Dzięki
temu możliwe jest profesjonalne i indywidualne podejście do każdego klienta i potrzeb
jego skóry, oraz instruktaż poprawnego stosowania produktów, tak żeby zapewnić jak
najlepsze i najszybsze efekty. Zapraszamy też na stronę internetową www.e-Medacol.pl.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Zniknęło przejście strachu
Po interwencji mieszkańców i
naszym artykule miejskie służby
wykopały żywopłot, który zasłaniał
widoczność przejścia pomiędzy
budynkami przy Różyckiego 23 i Karłowicza w Jeleniej Górze. Zniknęło
również wysypisko śmieci.
- Ludzie boją się już tędy chodzić
– mówiła pani Ewelina mieszkająca
nieopodal i pokazywała nam żywopłot, który po obu stronach przejścia
miał ponad dwa metry. – Nic przez
niego nie widać. A ta ścieżka prowadzi na autobusowy przystanek czy do
sklepu. Kiedy ludzie wracają z pracy,
mogą dostać czymś w głowę, bo za
tymi krzakami zbierają się miłośnicy
tanich win. Brudzą, rzucają butelkami, wyzywają. To jest przejście

strachu. Na co czekają urzędnicy? Aż
tu kogoś napadną, pobiją i okradną?
– pytała jeleniogórzanka.
Pan Zdzisław informował, że na
przycięcie żywopłotu mieszkańcy co
roku musieli czekać nawet miesiącami. W tej sprawie interweniowała
również radna Danuta Wójcik. W
tym roku efekty widać gołym okiem.
Żywopłot nie został przycięty, ale
wykopany z korzeniami, a na trawnikach nie ma już butelek, folii, plastikowych pojemników i innych śmieci,
które zalegały tu długi czas. – Mamy
nadzieję, że tak już pozostanie i za
rok nie trzeba będzie znów interweniować w tej sprawie – podsumowują
mieszkańcy Zabobrza.
(Angela)
Fot. Angela
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Ogłoszenie wyników będzie 15. maja br.

Nagrody za (piękną) posesję
Do 10. maja br. mieszkańcy oraz
instytucje mogą zgłaszać kandydatów do konkursu „Ładnie mieszkać”,
który zorganizowali: Wydział Dialogu i Spraw Społecznych oraz Straż

Miejska w Jeleniej Górze. Posesje
oceni kapituła konkursu składająca
się z przedstawicieli organizatorów
oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Chętnych można zgłaszać do Wydział Dialogu i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze,
mieszczącego się na Placu Ratuszowym, pok. 1-4. Tel. 75 75 46 118 i
75 75 46 152.
(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

Dzień Matki Wyjątkowy prezent dla wyjątkowej osoby
Okazja dla wszystkich Jeleniogórzan

tylko 13 maja 30% zniżki z kuponem dla pierwszych 20 osób!
Zapraszamy po odbiór do Panaceum Zdrowia, ul. Moniuszki 1b w Jeleniej Górze w godzinach 9:00-15:00.
tel. 75 64 646 58

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
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Na Zabobrzu powstaje nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe

Galeria Sudecka na jesień
Zakończono budowę parkingu podziemnego i trwają
prace przy realizacji pierwszego poziomu rozbudowywanej Galerii Sudeckiej na
jeleniogórskim Zabobrzu.
Na początku czerwca rozpoczną się też prace związane z budową ronda.

Fot. Inwestor

- Otwarcie galerii jest zaplanowane
na jesień tego roku – mówi Paweł
Słupski z firmy Echo Investment – i
do tego czasu planujemy zakończenie
pierwszego etapu galerii.
Galeria Sudecka ma być nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym. Do dyspozycji klientów będzie
1800 miejsc parkingowych, 100
gowych oraz 7-salowe kino Helios z Galerii Sudeckiej inwestor przesklepów, restauracji i punktów usłuczęścią kawowo-barową. W projekcie widział 45 000 mkw. powierzchni
handlowej. W tym roku ma powstać
galeria sklepów, butików i punktów
usługowych oraz pierwsze w mieście
7-salowe kino Helios.
- Obecnie wynajęliśmy już około
80 procent powierzchni handlowej.
Na współpracę z nami zdecydowali
się właściciele wielu znanych marek – mówi Paweł Słupski z firmy
Echo Investment. – Chcemy jednak
by naszą ofertę uzupełniali mniejsi lokalni przedsiębiorcy, dlatego
dzisiaj (24.04) w Pałacu Pakoszów
zaplanowaliśmy dla nich spotkanie
połączone z prezentacją rozbudowy
galerii – dodaje.

Ostatnim etapem realizacji Galerii
Sudeckiej, przewidzianym na przyszły rok, będzie budowa retail parku,
w ramach którego powstanie między
innymi sklep DIY.
Wśród najemców Galerii Sudeckiej
znajdą się m.in. sklepy z Grupy LPP
(Reserved, House, Mohito, Cropp
Town, Sinsay) dla których przeznaczono powierzchnię 3 500 mkw., a
także RTV Euro AGD, GoSport, Smyk ,
Empik, Martes Sport, CCC, North Fish,
sklepy Świat Zabawek i Diverse. Strefę
gastronomiczną wzbogacą lokale
Kuchnia Polska i Thai Restaurant.
Wykonawcą stanu surowego jest
Eiffage Polska Budownictwo SA.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Budżet zasobniejszy o 9 mln!
Dzięki m.in. wyższym niż planowano dochodom z PIT i CIT, ale też
przychodom z innych źródeł, budżet
Jeleniej Góry okazał się większy, niż
przewidywano. Dzięki temu są dodatkowe pieniądze na remonty dróg,
mieszkań komunalnych, imprezy
sportowe i kulturalne, a także na
centra przesiadkowe. Ta dodatkowa
kwota, to prawie 9 mln zł.
Dlatego jednym z punktów kwietniowej sesji Rady Miejskiej Jeleniej
Góry, zwołanej 8.04. w zwykłym
trybie, były zmiany w budżecie miasta. Co dzięki dodatkowym środkom
przybędzie?
800 tys. zł to pula przeznaczona na
remonty miejskich traktów. Zyskają
m.in. ulice: Drzymały, Kruszwicka,
Karłowicza, Struga i Chrobrego.
Kwota prawie 4. mln złotych (3.856
tys.) jest przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne – przede
wszystkim na budowę centrów
przesiadkowych, co poprawi sposób
funkcjonowania sieci komunikacji
miejskiej i aglomeracyjnej.
Planowana jest kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1. Dla ludzi
oczekujących przydziału mieszkań
komunalnych dobrą informacją jest,
że dodatkowa kwota 500 tys. złotych
trafi na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego.
Policja na polepszenie bezpieczeństwa publicznego otrzyma 130 tys.
zł. Spora kwota, bo dodatkowe 400
tys. zł trafi do szkół, na remonty placówek oświatowo-wychowawczych.

Do zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie
(koszt to 322 tys. zł, a pierwotnie
w budżecie założono na ten cel 200
tys. zł) zostaną dołożone brakujące
pieniądze.
Kolejne 90 i 100 tys. złotych to
wydatki na kontynuowanie nauki i
usamodzielnienie się wychowanków
domów dziecka i na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Jeleniej
Góry w domach pomocy społecznej
na terenie innych gmin.
O 190 tys. zł zostanie zwiększona
kwota dla Teatru im. C.K. Norwida na
Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ulicznych. Zyska też kultura fizyczna
– 250 tys. zł Miasto przeznaczy m.in.
na halę i stadion przy ul. Złotniczej
oraz basen przy ul. Sudeckiej. Będą
też dodatkowe pieniądze na naukę
pływania dla dzieci w Termach
Cieplickich.
(Red)

Człowiek – najlepsza inwestycja

WSPÓLNIE W JELENIEJ GÓRZE
W Jeleniej Górze zarejestrowanych jest kilkaset organizacji pozarządowych, które
kształtują oraz w różnym stopniu wpływają na naszą wspólną przestrzeń życiową,
społeczną, kulturalną. Naturalnym jest, że działając na rzecz jednego obszaru
i lokalnej społeczności organizacje pozarządowe podejmują współpracę z innymi
podmiotami, w tym takżez administracją samorządową. Ważne jest, aby była ona
skuteczna i stabilna.
Fundacja „Jagniątków” podjęła
działania, aby przyjrzeć się tej
współpracy i zachęcić podmioty
samorządowe i NGO do wspólnej
pracy na rzecz doskonalenia
wzajemnych relacji i wprowadzania w tym zakresie rozwiązań
modelowych. Poprzez realizację
projektu „Modelowa współpraca
administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej

Górze” chcemy zdiagnozować stan
dotychczasowych relacji pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. W tym celu zapraszamy
wszystkie zainteresowane osoby
do udziału w spotkaniach diagnozujących oraz do dzielenia
się swoimi uwagami i doświadczeniami w t ym zakresie, np.
poprzez spotkania osobiste lub

wypełnienie ankiety dostępnej
m.in. na stronie www.jagniatkow.
pl oraz w biurze naszej fundacji.
Na dzień dzisiejszy spotykamy się
z różnymi stanowiskami:
- Nasza organizacja współpracuje z miastem Jelenia Góra
od szeregu lat i jesteśmy bardzo
zadowoleni - mówi jedna z liderek jeleniogórskich organizacji
z obszaru kultury.

- Współpraca z miastem jest
trudna i wydaje się być niemożliwa- mówi lider innej organizacji.
Za każdym razem podkreślamy
jednak, że chęć rozmowy, wymiany doświadczeń oraz dobra wola
budowania nowych, lepszych
relacji są pierwszym, bardzo dużym krokiem do wprowadzania
korzystnych zmian.
Z b a d a j my z a t e m w s p ó l n i e
o te obszary współpracy, które
wymagają ulepszenia. Serdecznie zapraszamy na najbliższe
spotkanie diagnozujące obecny stan współpracy JST i NGO
w naszym mieście, które odbę-

dzie się w dniu 29 kwietnia w Jeleniej Górze. Aby
każda organizacja miała
m o ż l i wo ś ć u c z e s t n i c z y ć
w spotkaniu i przedstawić
swoje stanowisko, odbędą
się jeszcze cztery takie panele dyskusyjne.
W kolejnym okresie realizacji projektu przewidywane
są także szkolenia i warsztaty, dzięki którym nauczymy
się znaleźć i wdrożyć najlepsze rozwiązania zdiagnozowanych problemów.
Zespół i Zarząd
Fundacji „Jagniątków”.

Kontakt, biuro projektu:
Fundacja „Jagniątków”
ul. Górna 10-11, I piętro (wejście obok
salonu T-mobile)
58-500 Jelenia Góra
Tel. 69 999 30 47, 75 64 60 222
Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek - Piątek: 8.00-16.00

„Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Dewocjonalia
Art. dekoracyjne
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Upominki

ul. Kopernika 2
58-500 Jelenia Góra
tel./fax. 75 75 258 15

Bo Veritax to jest to
-fachowo i profesjonalnie.
Bo Veritax
to jest to
-fachowo i profesjonalnie.
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Dzierżawca ma zagospodarować działkę z wieżą

Kto chce „Grzybka” na 100 lat?
Jeleniogórscy radni, po dosyć burzliwej dyskusji na
sesji 15.04. podjęli jednak
uchwalę o wydzierżawieniu
działki z „Grzybkiem” na
Wzgórzu Krzywoustego potencjalnemu inwestorowi,
który miałby zagospodarować to miejsce czyniąc je
atrakcyjnym turystycznie i
opiekować się nim.
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Są już nowe autobusy
Sześć nowoczesnych autobusów zakupionych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze czeka
na placu spółki na odbiory techniczne,
a kolejne sześć przyjedzie do stolicy
Karkonoszy w przyszłym tygodniu.
W trasę, 12–metrowe autobusy marki
MAN spełniające normę emisji spalin
Euro 6, wyjadą w połowie maja br. Ich
koszt to ponad 11mln 370 tys. zł.
Zakup 12. sztuk niskopodłogowych
i ekologicznych autobusów to część
projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego.
Autobusy marki MAN, typ Lion’s City
w klasie maxi, spełniają normę emisji
spalin Euro 6.
– Miejski Zakład Komunikacyjny
w Jeleniej Górze jako pierwsza firma komunikacyjna w Polsce będzie
posiadał autobusy miejskie z normą
Euro 6 – mówi z dumą Jerzy Wrona,
członek zarządu MZK. – Wyjadą one
przede wszystkim w rejon uzdrowiskowej części miasta. Do 30. kwietnia
trafią do nas wszystkie autobusy, które
przejdą przeglądy techniczne i po nich
oraz zapłaceniu za pojazdy, będziemy
mogli je zarejestrować. Nowe autobusy
wyjadą w teren w połowie maja br. –
dodaje J. Wrona.
Pojazdy są wyposażone są w automatyczną skrzynię biegów, są dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i posiadają niską podłogę.
Pojemność autobusów wynosi 90
miejsc w tym 28 siedzących i miejsce
kierowcy. Cena jednego autobusu to
prawie 950 tys. zł.
(Angela)
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Tragedia przy Noskowskiego
Przemek był młodym, przesympatycznym, kulturalnym, człowiekiem.
Nie możemy uwierzyć w to, co
się stało - mówi Maria Ułaszczuk,
jedna z sąsiadek, 31–letniego mężczyzny, którego ciało sąsiedzi znaleźli
22.04. rano pod blokiem, w którym
mieszkał. Do tragedii doszło przy
ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze.
– Ustalamy okoliczności śmierci
mężczyzny – informuje podinsp.
Edyta Bagorowska, rzecznik prasowy
KMP w Jeleniej Górze.
Jeleniogórscy policjanci otrzymali
zgłoszenie o zwłokach mężczyzny od
sąsiadów około godz. 7.30. – Wyszłam
na balkon i kątem oka zobaczyłam
nogi człowieka – opowiada pani
Maria. – Krzyknęłam do męża, że pod

blokiem leży człowiek. Pobiegliśmy do
sąsiadów na dół. Usłyszeliśmy, że to
chyba Przemek i że już zadzwonili na
policję. Nie mogliśmy w to uwierzyć.
Przemek to bardzo grzeczny chłopiec,
nigdy nie widziałam go z piwem
czy po alkoholu. Zawsze był bardzo
grzeczny, uprzejmy. Mieszkał z ojcem.
Matka zmarła kiedy był dzieckiem.
Miał starszego brata, który założył rodzinę we Wrocławiu. Nie mam pojęcia,
co mogło się stać - dodaje wstrząśnięta
jeleniogórzanka.
Mężczyzna mieszkał na czwartym
piętrze. I wszystko wskazuje na
to, że wypadł z balkonu. Zginął na
miejscu. Niewykluczone, że było to
samobójstwo.
(Angela)

świetnie sobie radzą – mówił
radny Józef Gajewski i za przykład
podawał odrestaurowaną i doskonale zagospodarowaną wieżę w
Radomierzu.
Radny Krzysztof Mróz zaproponował skrócenie okresu dzierżawy do
40. lat. Argumentował w poprawce
do uchwały, że w razie potrzeby ten
okres zawsze można przedłużyć,
gdyby ktoś był tym zainteresowany.
Poprawka nie przeszła.
Ostatecznie radni przyjęli wersję
zaproponowaną w projekcie uchwały. Potencjalny inwestor będzie
mógł więc wydzierżawić działkę
z „Grzybkiem” na okres do 99 lat.
Przetarg na dzierżawę tego terenu
zostanie ogłoszony najpewniej za
kilka tygodni.
(Red)
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W mieście będzie wiele się działo

Imieninowe... Norwidowisko

Fot. Angela

Przypomnijmy. Odnowiony
punkt widokowy miał być jedną z
turystycznych atrakcji miasta. Ale
nie jest. Wieża, by strzec ją przed
wandalami, bywa często zamknięta, wpadło więc na pomysł, by działkę
a zrewitalizowany teren, za sprawą wydzierżawić komuś, kto chciałby
wandali, popada w ruinę. Miasto tam wybudować punkt gastronomiczny. Założono, że budulcem ma
być kamień, drewno i szkło, a to
oznacza wielomilionową inwestycję. Dlatego w projekcie uchwały
zaproponowano okres dzierżawy
na czas do 99 lat.
Wielu radnych do tego pomysłu
odniosło się sceptycznie. – Teren
jest trudny, bez mediów, więc
potencjalny inwestor raczej od
Miasta będzie oczekiwał ich doprowadzenia, skoro ma to być
dzierżawa – mówili. – Więc może
sprzedajmy tę działkę – sugerowali
jedni. Inni twierdzili, że to prosta
droga do tego, żeby stracić kolejny teren atrakcyjny turystycznie
. – Inne gminy z takimi miejscami

Koncert zespołu Red Lips na inaugurację XLI Wiosny Cieplickiej, Piknik Wikingów, występ teatru Ocelot, Piknik „Smaki Europy” na odsłonięcie pomnika
„Uprowadzenie Europy”, happening w Święto Flagi „Za co warto kochać Polskę!”,
widowisko „W poszukiwaniu tajemnic…”, XXIII Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, XIV
Parada Rowerów, oficjalne uroczystości 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3. Maja, Rodzinny Festyn Rekreacyjny „Wszystkie dzieci grają w piłkę”, koncert
Norbiego, II Półmaraton Jeleniogórski oraz Jeleniogórska Dziesiątka to tegoroczne
wydarzenia zorganizowane w długi majowy weekend (1-4 maja).
Szczegółowy kalendarz imprez:
1 maja (czwartek):
- godz. 10.00 - 20.00 - Piknik Smaki Europy - skwer ul. 1 Maja / Pocztowa
- godz. 11.00 - 16.00 - Piknik Wikingów Park Norweski
- godz. 17.00 - koncert RED LIPS na
inaugurację Wiosny Cieplickiej - Plac
Piastowski
- godz. 20.00 - spektakl Teatru OCELOT
/ odsłonięcie pomnika - skwer ul. 1-go
Maja / Pocztowa
2 maja (piątek):
- od godz. 11.00 - Happening „Za co warto
kochać Polskę” - ul. 1-go Maja
- godz. 11.00 - mini inscenizacja 1 - „Strzały
znikąd” - Plac Ratuszowy
- godz. 13.00 - mini inscenizacja 2 - „Obraz
Matejki?” - Muzeum Karkonoskie
- godz. 18.30 – „Ostatnia bitwa w Karkonoszach” - inscenizacja batalistyczna z
udziałem pojazdów pancernych i z wykorzystaniem pirotechniki, miasteczko
historyczne - okolice Parku Paulinum,
polana przy ul. Nowowiejskiej (za Komendą Miejską Policji w Jeleniej Górze)
2-4 maja (piątek-niedziela)
- Festiwal Muzyki Wiedeńskiej - Teatr
Zdrojowy
3 maja (sobota):
- godz. 10.00 - II Półmaraton Jeleniogórski

W teatrze uroczystości z happeningiem i "udziałem" patrona

Jest rok 1974. 23 kwietnia to dzień, w którym Teatr
Dolnośląski przy ul. Alei Wojska Polskiego w Jeleniej
Górze obchodzi wielką uroczystość nadania imienia
Cypriana Kamila Norwida. 40 lat później, z tej okazji
przygotowano „Norwidowisko”, czyli huczne obchody
okrągłej rocznicy nadania imienia, na której pojawił
/ Jeleniogórska Dziesiątka - start Plac się sam Cyprian Kamil Norwid.
Ratuszowy
- godz. 12.00 - rozpoczęcie oficjalnych
uroczystości na Placu Ratuszowym, podniesienie na maszt flagi Rzeczypospolitej
Polskiej oraz odegranie hymnu państwowego, wystąpienie okolicznościowe
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
- godz. 12.30 - przemarsz uczestników
uroczystości, pocztów sztandarowych,
orkiestry dętej na plac przed kościołem
Podwyższenia Krzyża Świętego
- godz. 12.40 - ceremonia składania wieńców i kwiatów pod pomnikiem „Wolność
i Niepodległość”
- godz. 13.00 - Msza Św. w intencji Ojczyzny - Kościół Podwyższenia Krzyża
Świętego
4 maja (niedziela):
- godz. 09.00 - zapisy uczestników 14.
Parady Rowerów - Plac Ratuszowy
- godz. 12.00 - 14. Parada Rowerów - start
Plac Ratuszowy
- godz. 12.00 - Rodzinny Festyn Rekreacyjny „Wszystkie dzieci grają w piłkę”
- Park Norweski godz. 14.00 - zakończenie
Parady Rowerów - koncert Norbiego - Park Norweski godz. 16.00 - spektakl
dla dzieci „Śpiąca Królewna” w Teatrze
Zdrojowy.
(Manu)

Fot. Angela
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Uroczystość rozpoczęła się happeningiem czyli „ulicznymi działaniami performatywnymi”. Pod
teatr podjechał polskim fiatem
125p „Cyprian Kamil Norwid”.
Został przywitany chlebem i solą
przez jeleniogórską młodzież. Po
przemówieniu poety nastąpiło
uroczyste odsłonięcie popiersia Cypriana Kamila Nor wida
przez byłą dyrektor teatru Alinę
Obidniak. Podczas obchodów
zaprezentowano kroniki filmowe, gdzie można było zapoznać
się z treścią sztuki „Aktor” oraz
odkryć na nowo tekst Norwida,
który przeczytali aktorzy. W tym
dniu otwarto również wystawę
pt. „Rok 1974”.
40 lat nadania imienia Cypriana Kamila Norwida to bardzo
ważne wydarzenie. Trzeba to
przypomnieć, świętując tę datę.
Pamiętanie o ważnych ludziach,
poetach, o tych którzy przyczynili
się do tego, że jesteśmy dziś tym,
kim jesteśmy, jest bardzo ważne.
To jest jedyny teatr w Polsce, który ma takiego patrona – mówił

dyrektor Teatru Norwida w Jeleniej Górze Piotr Jędrzejas i dodał:
obchody będziemy świętować do
końca roku, a dokładnie do 29.
listopada. Czeka nas również
kolejne ważne wydarzenie. 24.
września, czyli w 192 rocznicę
urodzin wieszcza, spotkamy się
w BWA w Jeleniej Górze na wernisażu obrazów inspirowanych
twórczością poety.
Również na wernisażu zostaną
ogłoszone wyniki konkursów na
logo teatru oraz fotograficznego
pod nazwą „Nor widowiskowe
inspiracje”.
Cyprian Kamil Norwid uznawany jest za jednego z czterech
najważniejszych polskich poetów romantycznych. Prozaik,
dramatopisarz, filozof, malarz.
Postać wybitna. To właśnie jego
imieniem nazwano jeleniogórski
teatr. A wszystko to za sprawą
Aliny Obidniak , wieloletniej
dyrektor naszego teatru, która
wybrała na patrona właśnie Cypriana Kamila Norwida.
Katarzyna Zielińska

Fot. Katarzyna zielińska
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Za nami XIX Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Andrychowie

Jeleniogórzanie na podium!

Góra w składzie: Maksym Woźny, Jakub Miliszkiewicz, Dominika Książek,
Urszula Rakucka, Weronika Jośko, Julia
Słowik, Amelia Kowaliszyn, Natalia Stelmaszczyk, Alicja Kowalska, Monika Kopczyńska, Igor Wertepny, Joanna Drozd,
Klaudia Owsianka, Michał Stelmach,
Paweł Jędrzejczyk, Oskar Jędrzejczyk
Wojtek Mynarski, Angelika Banach i
Martyna Zawadzka wystartowała w
zawodach pływackich organizowanych
w Lubaniu.
W pierwszym dniu zmagań w konkurencji 50m stylem dowolnym oraz
50m stylem grzbietowym rocznika
2005 i młodsi Maksym Woźny nie miał
sobie równych i aż dwukrotnie stanął
na najwyższym stopniu podium, co w
klasyfikacji generalnej pozwoliło mu
wywalczyć tytuł „Najlepszego pływaka”. W tej samej kategorii wiekowej na
dystansie 50m stylem dowolnym Dominika Książek wywalczyła złoty medal, a
na dystansie 50m stylem grzbietowym
uplasowała się na 6. miejscu. Dominika
dzięki rezultatom jakie uzyskała zajęła 3.
miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród

50m stylem motylkowym oraz 50m stylem dowolnym w kategorii wiekowej 10latków Jakub Miliszkiewicz wywalczył
dwukrotnie srebrny medal. Z bardzo
dobrej strony zaprezentowała się także
Alicja Kowalska, która na dystansie 50m
stylem grzbietowym wywalczyła srebrny medal. - Bardzo mnie cieszy świetna
dyspozycja młodszych zawodników
klubu ich rzetelność i systematyczność
w pracy na treningach, czego dowodem
są medale na tych zawodach - podkreślał
trener Andrzej Jaworski.
Drugiego dnia rywalizacji nasi starsi
zawodnicy mieli możliwość sprawdzić
się na dystansach: 100m stylem motylkowym, 100m stylem klasycznym,
100m zmiennym, 50m stylem dowolnym oraz w sztafecie mieszanej 4x50m.
Tego dnia do udanego występu można
zaliczyć starty Michała Stelmacha,
który uzyskał 3. miejsce w konkurencji
100m stylem zmiennym oraz Joanny
Drozd w konkurencji 100m stylem
klasycznym, która również uplasowała
się na 3. pozycji.
(MDvR)

Jeleniogórski Klub Oyama reprezentowało pięciu zawodników i dwie
zawodniczki, którzy pod kierownictwem trenera, shihan Rafała Majdy
(5 dan) po rewelacyjnych walkach
zdobyli 3 złote i 1 brązowy medal! W
pierwszym dniu mistrzostw Polski
przed południem rozegrano zawody
z udziałem przeszło 200 młodzików
(10-12 lat) i juniorów młodszych
(12-14 lat). Tego samego dnia po
południu i wieczorem odbyły się
walki w konkurencji Knockdown, z
udziałem 82 zawodniczek i zawodników. W tej trudnej, ale i prestiżowej
formule wystąpiło wiele obiecujących
fighterów. Zawody w Knockdown
stały na bardzo wysokim poziomie
i przyniosły sporo niespodzianek
oraz przetasowań w dotychczasowej
czołówce.
W drugim dniu mistrzostw rozegrano konkurencję z udziałem
147 juniorów (14-16 lat) i juniorów
starszych (16-18 lat). Jeleniogórzanie w swoich kategoriach walczyli

CZECHY Nasze zawodniczki zagrały w osłabionym składzie

447 zespołów, w tym 240
męskich i 207 żeńskich
wyst ąpiło w niezwykle
silnie obsadzonym Międzynarodowym Turnieju Piłki
Ręcznej Praha Handball
Cup 2014 rozgrywanym w
dniach 17-21 kwietnia w
stolicy Czech.

Fot: użyczone

Młodziczki KPR-u w Pradze

W grupie WC11 (rocznik 1999
i 2000), w której znalazły się
piłkarki ręczne KPR-u Jelenia
Góra wystąpiły 74 zespoły w 12
podgrupach. Mecze odbywały
się w różnych halach na terenie
całej Pragi.

Wyniki

Dalhems IF I (SWE) - KPR Jelenia Góra I 12:19 (8:10)
Sokol Kobylisy II (CZE) - KPR
Jelenia Góra I 14:17 (8:6)
KPR Jelenia Góra I - TJ Turnov
(CZE) 17:7 (9:3)
KPR Jelenia Góra I - ŹRK Branik
(SLO) 11:5 (6:3)
HK Koge II (DEN) - KPR Jelenia
Góra I 7:13 (4:6)
Komplet zwycięstw i awans
KPR-u I Jelenia Góra z pierwszego
miejsca w grupie WC 11 do grupy
WC 23, gdzie już grano systemem
pucharowym i liczyły się tylko
wygrane mecze zespołu.
Ajax Copenhagen I (DEN) - KPR
Jelenia Góra I (POL) 12:09 (5:4)
KPR Jelenia Góra I (POL) - HK
Ivančice (CZE) 14:19 (9:11)

- Jak jednak pokazuje doświadczenie tylko i wyłącznie równa
gra całego zespołu daje możliwość
zwycięstwa. Brak kontuzjowanych
zawodniczek Agaty Skowrońskiej,
Weroniki Wojtas oraz odnowienie
kontuzji bramkarki Natalii Filończuk przekreśliło szanse o grę w
finale turnieju. Najwyżej sklasyfikowaną spośród 765 zawodniczek
biorących udział w tej kategorii
wiekowej turnieju została - Natalia
Janas plasując się na 36. miejscu w
klasyfikacji strzelczyń z 27 bramkami – wyznaje Artur Janas.
Skład drużyny KPR Jelenia Góra
I: Bachurska, Białogrecka, Bie-

lecka, Dubiel, Filończuk, Janas,
Klimaszewska, Pakuła, Płudowska,
Skowrońska, Starczyk, Szczepańska, Wojtas.
Trener zespołu: Dilrabo Samadova, kierownik zespołu Artur Janas
Drugi zespół pod wodzą trener
Estery Rykaczewskiej miał mniej
szczęścia i zdołał tylko awansować
do finału B z pozycji 5. miejsca w
grupie.
Skład drużyny KPR Jelenia Góra
II: Drąg, Grabarczyk, Chlebosz,
Jabłońska, Kubiak, Liebersbach,
Lużna, Obuchowska, Pająk, Szramik, Wrotniewska, Żmijewska
(MDvR)

Fot. Użyczone

Organizatorem imprezy był
Małopolski Klub Karate oraz
Klub Karate „Mawashi”. W
tej dwudniowej imprezie
rozgrywanej w Andrychowe
wystartowała rekordowa
liczba zawodników i zawodniczek w ilości ponad 430 z
Drużyna MUKP Just Swim Jelenia chłopców rywalizujących na dystansie 43 klubów z Polski.

bardzo dobrze i w większości nie
mieli sobie równych tocząc po 3 lub 4
ciężkie pojedynki - i tak złote medale
i tytuły mistrzów Polski wywalczyli:
Łukasz Wiśniewski (-70 kg), Robert
Łaskawiec (-65 kg) oraz Adam Serek
(-80 kg). Brązowy medal po 4 walkach wywalczył Michał Popczyński
(senior knockdown -80 kg). Warto
nadmienić, iż cała nasza medalowa
czwórka kilka swoich walk kończyła
przed czasem powodując niezdolność
swoich przeciwników do kontynuowania rywalizacji. W eliminacjach
po dobrej walce przez wskazanie
odpadł debiutujący senior Tomasz
Hauzer oraz nasze bliźniaczki Oliwia
i Natalia Najjar, które po wyrów-

nanych pojedynkach nieznacznie
przegrały przez wskazanie. Od tych
zawodów dziewczyny zmieniły kategorię wiekową i wagową na wyższe
stąd zadanie przed nimi postawione
było trudniejsze.
- Serdeczne podziękowania dla
zawodników, opiekunów, trenerów
oraz osób i firm wspierających na co
dzień klub i wyjazd na MP: Urząd
Miasta Jelenia Góra, sempai Nidal
Najjar (lekarz oraz firma Najjar
Dent), sempai Przemek Palmowski
(Restauracja Astoria w Karpaczu),
Tadeusz Serek (Największa Hurtownia Warzyw i Owoców w JG), a
także dla sempai Roberta Wiśniewskiego i Daniela Dutki za obsługę
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Karkonosze wiceliderem
Piłkarze Karkonoszy udali się w sobotę,
26 kwietnia do Bogatyni, gdzie rozegrali
mecz 23. kolejki IV-ligi przeciwko miejscowej Granicy. Niewygodny dla jeleniogórzan rywal, tym razem musiał uznać
wyższość ekipy ze stolicy Karkonoszy.
Do przerwy oba zespoły nie potrafiły
otworzyć wyniku. Po zmianie stron ta
sztuka szybko udała się jeleniogórzanom,
a konkretnie Kusiakowi, który podanie
od Bednarczyka wykorzystał pakując
piłkę z 15 metrów pod poprzeczkę. W
75. minucie faulowany w polu karnym
był Szramowiat, do jedenastki podszedł
Pacan i pewnie ją wykorzystał podwyższając prowadzenie gości. Siedem minut
później padła kolejna bramka z „wapna”.
Tym razem sędzia podyktował karnego
po kontrowersyjnym faulu Wawrzyniaka - autorem bramki kontaktowej był
Pietkiewicz. W końcówce meczu Kusiak
trafił w słupek, ale w doliczonym czasie
gry podopieczni Artura Milewskiego postawili kropkę nad „i” za sprawą trafienia
Woźniczki, który wykorzystał zagranie od
„Kusego”. W tabeli Karkonosze Jelenia
Góra wciąż plasują się na drugiej pozycji,
premiowanej awansem do wyższej klasy
rozgrywkowej.
Granica Bogatynia - Karkonosze
Jelenia Góra 1:3 (0:0)
Granica: Czekański - Sochacki,
Chrzanowski, Gawlik, Mikulski, Pastuszko, Więckiewicz, Szydło, Marszałek, Pietkiewicz, Sawicki
Karkonosze: Dubiel - Pacan, Wawrzyniak, Siatrak, Walczak, Hamowski, Bednarczyk, Kusiak, Malarowski
(68’ Szramowiat), Kowalski (90’
Woźniczka), Firlej
(Przemo)

fotograficzną i filmową – mówi
Rafał Majda.
W najbliższym czasie zawodnicy
JKO wystartują jeszcze w Mistrzostwach Strefy Zachodniej Oyama
Karate w Żaganiu - zarówno w
formule Oyama Karate jak i w Thai
Kick Boxingu. Będzie to okazja do
sprawdzenia się nie tylko dla bardziej
ale i dla tych mniej doświadczonych
zawodników i zawodniczek. Klubowiczów czeka także turniej JKO
w Kata i Kumite oraz egzaminy na
wysokie stopnie (Jelenia Góra i Kraków), które są etapem przygotowań
do egzaminu mistrzowskiego na
czarne pasy.
(MDvR)

Olimpia pokonała Kuźnię
Z bardzo dobrej
strony pokazali
się podopieczni
Krzysztofa Kapelana w konfrontacji
z Kuźnią Jawor.
Kowarzanie zwyciężyli 3:1 przeważając w każdym
elemencie piłkarskiego rzemiosła.
Wszystkie bramki padły w drugiej
części spotkania. W 60. minucie
meczu prowadzenie miejscowym
dał Szujewski, ale rywale szybko
odpowiedzieli doprowadzając do wyrównania. Olimpia podkręciła jednak
tempo zdobywając jeszcze dwa trafienia autorstwa Krupy i Zielińskiego i
zwyciężając ostatecznie 3:1.
Olimpia Kowary - Kuźnia Jawor
3:1 (0:0)
Olimpia: Trynda - Smoczyk, Kuź-

Fot: T. Raczyński

Fot. Użyczone

Udane starty pływaków Just Swim
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niewski, Kraiński, Han, Szaraniec
(67’ Zatylny), Bębenek, Chajewski
(59’ Milczarek), Szujewski, Krupa
(89’ Rodziewicz), Udod (82’ A.
Zieliński)
Kuźnia: P.Borek - Pietruszka, Orda,
Zakrzewski, Kruczek, Przerywacz
(70’ Krupczak), Gołąbek (77’ Burszta), Fitas, E. Borek (66’ Serweciński),
P.Zieliński (60’ Sabat), Bagiński
(MDvR)

KARPACZ

Drifterzy powracają pod Śnieżkę
Po rocznej przerwie do Karpacza
wracają nie tylko Driftingowe Mistrzostwa Polski! Miłośnicy jazdy bokiem do
przodu zobaczą najlepszych polskich
drifterów w pierwszy weekend lipca,
a we wrześniu aż dwukrotnie – w tym
czołówkę europejską!
Lipcowe zmagania w Karpaczu będą
czwartą (z 6) rundą Driftingowych Mistrzostw Polski. Ponadto w dniach 13-14
września odbędą się kolejne zawody z

cyklu Drift Masters Grand Prix, a 27-28.
września zobaczymy finałową rundę
Drift King of Europe! Polacy należący
do europejskiej czołówki z pewnością
zadbają o własnych kibiców, zatem
zapowiada się "piekielne" widowisko.
Szczegóły dotyczące trasy nie są jeszcze
znane, póki co wiemy, że lipcowe zawody będą przebiegać ulicą Olimpijską w
Karpaczu.
(Przemo)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

I po Świętach Wielkanocnych
Jeleniogórzanie: katolicy i prawosławni w tym roku w jednym czasie
świętowali Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa czyli Święta Wielkiej Nocy. Najpierw tłumnie wzięli
udział w drodze krzyżowej w Wielki
Piątek, a następnie w czuwaniu
w Wielką Sobotę, radośnie obchodzili dzień Zmartwychwstania w
Wielką Niedzielę i nie zapomnieli o
tradycji oblewania się wodą w lany
poniedziałek.
W Wielki Piątek, zgodnie z tradycją, odbyła się procesja z udziałem
wiernych z jeleniogórskich parafii.
W Drodze Krzyżowej uczestniczyło
około 300 osób, które od Bazyliki
Mniejszej pw. Erazma i Pankracego
przeszły do Kościoła Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Procesji przewodniczył ks. Bogdan Żygadło. Wielokrotnie nawiązywał on do słów Jana Pawła II, który
wkrótce zostanie świętym. Podczas
kolejnych stacji duchowni przypominali wiernym o cierpieniu jakie
niosą ze sobą wojny, o zagrożeniu
wojną nuklearną, a także podtrzymywali na duchu tych, którzy są
wyśmiewani w związku z tragedią
smoleńską. Przedstawiciele jeleniogórskich parafii brali na swoje
ramiona krzyż oraz Najświętszy Sakrament. W trakcie 14. stacji czytano
fragmenty Ewangelii nawiązując do
nich krótkimi rozważaniami. Spod
Bazyliki Mniejszej ruszyło około 200
wiernych, ale ich liczba rosła z każdą stacją za sprawą przechodniów,
którzy postanowili wziąć udział w
tradycyjnym marszu.
W Wielką Sobotę (19.IV) jeleniogórzanie tradycyjnie święcili

pokarmy. Dzisiejszy zestaw wielkanocnego koszyczka jest skromny
w porównaniu z jego pierwotną
wersją. Według współczesnej tradycji pokarmy wchodzące w skład
święconki zawierają jaja (symbol
nowego życia) w postaci kolorowych pisanek, kraszanek, a także
baranka (dawniej formowanego z
masła lub ciasta) symbolizującego
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, sól kuchenną (która miała
chronić przed zepsuciem), chleb,
wędlinę, chrzan, pieprz i ciasta
świąteczne. Koszyczek stawia się
na stole wielkanocnym i niedzielne
śniadanie rozpoczyna się od dzielenia się święconką.
W lany poniedziałek natomiast
pogoda sprzyjała podtrzymywaniu
tradycji śmigusa–dyngusa, ale jak
pokazało życie, młodzież biegająca
z pistoletami na wodę i wiadrami
odchodzi w zapomnienie. Przemierzając centrum Jeleniej Góry i Zabobrze nasz dziennikarz napotkał
jedynie trzy małe grupki dzieci i
młodzieży z pistoletami i butelkami
wypełnionymi wodą.
- Jest bardzo wesoło, podtrzymujemy tradycję od dziecka. Zaczęło się w domu już o 6.30, dzieci
świetnie się bawią - opowiada
pan Stanisław, który z wnukiem
i dziećmi sąsiadów spacerował
po Zabobrzu. - Bardzo lubię lany
poniedziałek. Wstałem rano, żeby
oblać rodzinę i wyszedłem z dziadkiem, by pobawić się z kolegami
i koleżanką - dodał 7-letni wnuk
pana Stanisława, Michał.
Angela/Przemo
Fot.Tomasz Raczyński/Przemo
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2014-03-29 godz. 15.00 - 2014-04-25 godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
Centrum Medyczne w Karpaczu
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza. Zapewniamy pracę w nowoczesnej firmie i przyjaznej atmosferze. Oferty na adres e-mail
j.ogiela@cmkarpacz.pl. - 883 358 159
Cukiernia w Karpaczu poszukuje osób
chętnych do wypieku ciast oraz osoby na
stanowisku pomoc kuchenna. kontakt: 608 347 475
Dam pracę: wynagrodzenie 5000 zł,
szybka możliwość awansu, osoby zainteresowane proszę wysłać CV na mail:
rekrutacja_konsultant@hotmail.com tel.
733 571 304
Do gastronomii - Orient Kebab koło
McDonaldsa, przy Statoilu. Osoby z
samochodem do pracy i rozwożenia
pizzy. mail: remigiuszrych@wp.pl - 501
736 644
DW.Mieszko w Karpaczu zatrudni barmanki/ów/kelnerki/ów, pokojowe-osoby
dyspozycyjne. Recepcjonistki/ów-osoby z
doświadczeniem. CV:recepcja@mieszko.
karpacz.pl - 756 439 922
DW.Mieszko w Karpaczu zatrudni na
stanowisko samodzielnego kucharza-wymagane doświadczenie. CV-recepcja@
mieszko.karpacz.pl - 756 439 922
DW.Mieszko zatrudni recepcjonistkę/e
z doświadczeniem. Pokojowe, kelnerki-barmanki/ów-osoby dyspozycyjne.
CV-recepcja@mieszko.karpacz.pl - 756
439 922
Fachowcy budowlani do Niemiec Poszukujemy pracowników budowlanych:
murarzy, zbrojarzy, betoniarzy, cieśli
szalunkowych. Legalna praca na terenie
Niemiec. Oferujemy zakwaterowanie oraz
atrakcyjne wynagrodzenie. tel 537-5763-92, e-mail: rekrutacja.niemcy@o2.pl
Czynne: pn-pt, 8-15
Firama Micronix przyjmie doświadczonego handlowca. Wykształcenie wyższe,
średnie, preferowane elektrotechniczne.
Znajomość branży akumulatory będzie
plusem. CV prosimy kierować bezdekovsky@micronix.eu
Firma "Rolmet" -producent rolet i bram
garażowych, poszukuje przedstawiciela
handlowego, wymagane min.2 lata
doświadczenia w handlu, prawo jazdy
kat.B, wykształcenie średnie. - 510 172
690
Firma budowlana z dziesięcioletnim
stażem na rynku poszukuje pracowników budowlanych ze znajomością
j.niem. Gwarantujemy kontrakt i dobre
europejskie stawki . Kontakt pon-pt:9-17
tel.756464557
Firma Laki w Jeleniej Górze przyjmie
do pracy stolarzy - maszynowych. Inf.
pod numerem 502085114 lub e.mailem
laki@laki.net.pl
Firma z Jeleniej Góry (centrum) zatrudni
3 osoby do pracy w biurze. Stała praca
(godz. 9-17), umowa, dodatkowa premia.
Wykształcenie min. średnie. CV: biuro.
duoplus@vp.pl - 757 677 875
Firma z Jeleniej Góry (centrum)zatrudni
specjalistę ds sprzedaży (klienci biznesowi, przedstawianie oferty handlowej)
Praca stała, umowa, dodatkowa premia.
Godz. 9-17 pon-pt. CV: duo.plus@vp.pl
- 757 677 875
Firma zatrudni brokerów, kandydatów na
brokerów i agentów z Dolnośląskiego. Stabilna praca, korzystne prowizje, możliwość
rozwoju, szkolenia. Zgłoszenia w formie
CV. - praca.korespondencja@interia.pl
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
kelnerki/kelnerów. Praca na umowę. CV
proszę wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem kelner lub
dostarczyć osobiście do działu kadr w
hotelu. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
kierownika restauracji śniadań. Praca na
umowę. Wymagane doświadczenie w
gastronomii. CV proszę wysyłać na e-mail:
kadryk@golebiewski.pl lub dostarczyć
osobiście. - 757 670 715
Hotel Kryształ Conference & Spa w
Szklarskiej Porębie zatrudni fizjoterapeutkę do pracy w Spa. Umowa o pracę,
pełen etat. CV proszę wysyłać na dorota@
hotelkrysztal.pl w tytule "CV SPA"
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
fizjoterapeutkę info@villaromantica.pl 504 376 500

Hurtownia zamocowań i narzędzi
budowlanych przyjmie do pracy na
magazyniera wym.dośw na podobnym
stanowisku i prawo jazdy kat B .aplikacje
na email prestige@prestigepoland.eu 75/7182139
Huta Julia w Piechowicach zatrudni
osoby ze znajomością języka niemieckiego lub/i angielskiego w stopniu komunikatywnym na stanowisko przewodnika.
CV na koordynator@hutajulia.com
Język niemiecki dla opiekunek - Oferta
szkoleń języka niemieckiego skierowana
do osób chcących podjąć pracę w charakterze opiekunki osób starszych, a
nie znających języka. Po szkoleniu dla
zainteresowanych również propozycje
pracy. - 726 512 131 / 75 769 29 11
Kelner, kelnerka Sorrento JG - Przyjmiemy do pracy na stałe z doświadczeniem w gastronomii, ze znajomością
minimum jednego języka: angielski,
niemiecki, włoski. CV proszę przesłać na
e-mail: kontakt@sorrento.pl
Kelnerka obsługa restauracji - Zatrudnimy na umowę o prace kelnerkę do
restauracji w Piechowicach dogodny
system pracy - 757 611 755
Legalna praca przy opiece w Niemczech od zaraz. Wynagrodzenie do 1400
euro netto, plus zwrot za dojazd. Wymagana komunikatywna znajomość języka.
Szczegółowe inf pod nr telefonu. Mile
widziane prawo jazdy - 511 844 939
Mirosław Wróbel Sp. z o.o. autoryzowany dealer Mercedes-Benz zatrudni elektryka samochodowego. - +48756457750,
+48 692441819
Nieduża szwalnia poszukuje krojczyni
z doświadczeniem. Mysłakowice - 512
152 536
O. W. Zielone Wzgórze w Karpaczu
zatrudni na umowę o pracę kucharza.
Min. 2 lata doświadczenia. Kontakt telefoniczny: 604 200 744
O.W. Zielone Wzgórze w Karpaczu
zatrudni kucharza i pomoc kuchenną. 604 200 744
O.W.Zielone Wzgórze w Karpaczu
zatrudni na stanowisko recepcjonistka.
Prosimy o wysyłanie CV na adres: kontakt@zielonewzgorze.karpacz.pl
Od zaraz przyjmę osobę do pracy na
stragan z serkami góralskimi! Bardzo
dobre warunki - 666 376 345
Opiekunki osób starszych - Dla pań
bez znajomości języka niemieckiego
organizujemy specjalistyczne szkolenia
językowe pod wyjazdy w charakterze
opiekunek osób starszych. Po szkoleniu
zapewniamy zatrudnienie. Zapraszamy
serdecznie - 726512131 / 75 769 29 11
Opiekunki z zamieszkaniem - UK
- Opiekunki live in - Wielka Brytania.
Wymagania: znajomość j.angielskiego,
predyspozycje do opieki nad starszymi
osobami. Wynagrodzenie 350-425 GBP
tyg. CV w j. angielskim: rekrutacja@
mbmbwork.eu - 784 044 156
Partner Orange Polska zatrudni
energiczne, komunikatywne osoby na
stanowisko przedstawiciela handlowego.
Pakiet szkoleń, motywujący system wynagrodzeń, elastyczny czas pracy, rożne
formy zatrudnienia. - praca@linco.pl
Pilnie przyjmę osobę do murowana
kominów najlepiej z umiejętnościami
dekarskimi. Dobre warunki. Pilne - 883
708 053
Pilnie zatrudnimy kobiety do serwisu
sprzątającego na obiekt handlowy w Jeleniej Górze (okolice al. Jana Pawła II) Zainteresowanych prosimy o tel.661970412
- 601 156 466
Podejmę współpracę z fachowcem
mechanikiem samochodowym może
być także lakiernik. Posiadam zadbany,
dobrze wyposażony warsztat samochodowy z bazą klientów. Duże zarobki. - 509
081 541
Poszukiwane kobiety w wieku od
25 lat do sprzedaży bezpośredniej, mile
widziane osoby z doświadczeniem, byli
przedst. handlowi, agenci ubezpiecz. tel.
733 571 304
Poszukujemy do kuchni kucharza lub
pomocy kuchennej. - 722-399-320
Poszukujemy kucharza lub pomocy
kuchennej do pracy w restauracji. Miejscowość Mysłakowice - 722 399 320
Poszukujemy osób na stanowisko
kierownika i zastępcy kierownika marketu
Dino w Kowarach. Mile widziane doświadczenie. Aplikacje proszę wysyłać na
praca@marketdino.pl - karolina.damas@
marketdino.pl

Poszukujemy osób niepełnosprawnych ruchowo do udziału w dyskusji nt
sytuacji os. niepełn. 14.05.2014 godz.
15.30, wynagrodzenie 80 zł/2h Wolności28 tel. 500 226 390
Poszukujemy pracowników serwisu
sprzątającego (maszynistów, serwisantów, wózkowych) na obiekt handlowy
w Jeleniej Górze. Zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny. - 661
970 412
Poszukujemy uczniów drugich klas
LO do udziału w dyskusji nt os. niepełnosprawnych w dniu 13.05 godz. 18.00,
wynagrodzenie 50 zł/2h tel. 500 226 390
Praca dla małżeństwa lub pana bez
nałogów 40-55lat najlepiej ze wsi w
gospodarstwie dzwonic wieczorem
502848447
Praca kurier kierowca umowa o prace
na w/w stanowisko płaca od 2200netto
wym. niekaralność znajomość JG, Lubań,
Leśna cv na praca.kurier075@gmail.com
- 781 120 138
Praca mężczyzna anteny nc+: uczciwy,
zaradny, myślący, komunikatywny, kreatywny biegły w: komputer software i hardware, kasa fiskalna, zagadnienia branży
TV-SAT paytv, praca stała 10-18, CV i LM
biuro@mont-sat.pl - 602 810 896
Praca na budowie w Jeleniej Górze.
Więcej informacji pod nr tel. - 696 025
175
Praca w hotelu - w recepcji obsługa
klienta, znajomość j.niemiecki lub angielski. Obsługa soho, kasy fiskal. i terminalu
płatniczego. Oferty proszę przysłać na
email -pensjonat2014@poczta.fm - 606
307 288
Praca w Ośrodku w Janowicach Wlk.
Prace porządkowe, naprawcze. Tylko
dla mieszkających w okolicach Janowic
Wlk. - 606 266 328
Profesjonalny serwis samochodowy z długoletnią tradycją zatrudni
lakiernika samochodowego na pełny etat
na samodzielne stanowisko pracy lub
pomoc lakiernika - 601 695 404
Przyjmę do pracy mechanika w wieku
do 25 lat w Wojcieszycach bez nałogów
pracowitego - 605 209 140
Przyjmę dobrego pracownika do wulkanizacji z okolic J.Góry. Praca czasem
ciężka czasem lekka ale warunki bardzo
dobre - 603 622 899
Przyjmę kelnerki do pracy w restauracji
w Jeleniej Górze. Zgłoszenia (CV ze
zdjęciem) proszę wysyłać na adres e-mail:
firma.jelenigora@op.pl - 602-735-219
Przyjmę na stałe samodzielną kucharkę/-rza na stołówkę do DW Jaś Szklarska
Poręba Dolna - 665 365 510
Przyjmę osoby do pracy w dziale
sprzedaży w Jeleniej Górze. Praca w
biurze. Stałe godziny 9-17 pon-pt. Stawka
podstawowa plus premia. CV rekrutacja.
praca@vp.pl - 757 677 875
Restauracja Francuska "Patateria" w
Karpaczu zatrudni na stanowiska: kelner/
ka, osoby z minimum doświadczeniem,
dyspozycyjne. CV michel@labarre.pl z
wybranymi osobami skontaktujemy się
- 604 917 404
Restauracja w centrum Karpacza
zatrudni kelnerki oraz pomoce kuchenne,
doświadczenie mile widziane, gwarantujemy stałą pracę oraz dobre zarobki
cv proszę przesyłać na adres astoria.
karpacz@o2.pl - 511 456 261
Restauracja w Karpaczu poszukuje
osób na stanowisko kucharz-kucharka,
praca od zaraz. Uczciwa płaca, umowa o
prace. - 722 138 977
Słowackiego dom. - Połowa bliźniaka, idealny na działalność i zamieszkania. Wymaga remontu, wygodny, spora
działka. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości - 501 736 644
Solidna firma zatrudni elektryków.
Kontakt: 510 073 756
Spółka finansowa Eurocent zatrudni
przedstawicieli finansowych z Jeleniej
Góry i okolic - praca dodatkowa. Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne + elastyczny czas pracy! Wyślij CV: praca@
eurocent.pl
Szukamy osób chętnych na stanowisko
kasjera sprzedawcy do marketów DINO w
Jeleniej Górze, Starej Kamienicy, Mysłakowicach i Kowarach. Aplikuj na praca@
marketdino.pl wpisując w tytule miejscowość. - karolina.damas@marketdino.pl

Szukamy osób na stanowisko zastępcy
kierownika marketu Dino w Jeleniej
Górze, Starej Kamienicy i Mysłakowicach.
Tylko osoby z doświadczeniem. Aplikuj praca@marketdino.pl - miejscowość w
tytule - karolina.damas@marketdino.pl
Szybki zarobek, pilne - Poszukuję młodych mężczyzn do warty w Kościele, na
święta, za odpłatnością - 727 647 495
Uzdrowisko Świeradów Czerniawa
Sp. z o.o. Grupa PGU zatrudni kucharza
z doświadczeniem. Bliższych informacji
udziela dział kadr. CV proszę składać na
adres: harasimow@uzdrowisko-swieradow.pl - 797 502 247
Wystawa Lego - Karpacz - Szukamy
pracownika do obsługi wystawy klocków
Lego. Mile widziana znajomość j. angielskiego/nienieckiego. Zainteresowanych
prosimy o kontakt na adres rekrutacja@
klocki.karpacz.pl
Zakład Metalowy Kawka i Syn zatrudni
na umowę ślusarza-spawacza. Zgłoszenia z pracorysem można składać od 7-15
w zakładzie przy ul. Wrocławskiej 41 w
JG lub na biuro@kawka-i-syn.com. - 515
143 290
Zakład w Jelenie Górze zatrudni
elektromechanika lub do przyuczenia w
zawodzie elektromechanika. Oferty na
adres e-mail. rekrutacja.elektromechanik@interia.pl
Zatrudnię emerytowaną krawcową 663 361 298
Zatrudnię krawcową. Wymagana
umiejętność całościowego odszycia rzeczy. Mysłakowice. - 512 152 536
Zatrudnię kucharza do pracy w
pensjonacie - Przesieka tel. 500 110 516
- 512 232 890
Zatrudnię managera do prowadzenia
pensjonatu w Przesiece. Proszę o kontakt
tel. 512 232 890
Zatrudnię ogrodnika z doświadczeniem. Wymagana obsługa kosiarek ,glebogryzarki i piły. Miejsce pracy Dziwiszów.
- 887 053 400
Zatrudnię operatora maszyn CNC
tokarka/frezarka z umiejętnością programowania. Mile widziana praca na
maszynach DMG - 602 377 991
Zatrudnię operatora wypalarki z
doświadczeniem, praca na maszynie
produkcji Eckert . Zapewniamy pełne
świadczenia, praca w pełnym wymiarze
godzin - 606 777 080
Zatrudnię osobę z biegłą, natywną
znajomością języka niemieckiego. Marketing. Kontakty z klientami. Umowa o pracę.
niemiecki_praca@orange.pl
Zatrudnię tokarza z doświadczeniem
przy pracy małoseryjnej. Praca na pełen
etat, zapewniamy wszelkie świadczenia
- 602 377 991
Zatrudnię tokarza/frezera na maszynach DMG z umiejętnością programowania .Praca w pełnym wymiarze godzin
- 602 377 991
Zatrudnię uczciwa Panią do sprzątania pokoi oraz prac pomocniczych w
zadbanym pensjonacie w Karpaczu. Preferowane miejsce zamieszkania Karpacz
lub okolice. - 660 474 649
Zatrudnię uczciwą panią z Karpacza
lub bliskiej okolicy do sprzątania pokoi oraz
prac pomocniczych w zadbanym pensjonacie /14 pokoi/. - 660 474 649
Zatrudnimy cukiernika-cukierniczkę
Cieplice więcej informacji pod nr telefonu
proszę dzwonić6 6;00 - 16;00 - 603
333 288
Zatrudnimy do gastronomii osobę z
doświadczeniem (12zl/h). CV proszę składać na maila kebabzielonko@o2.pl lub w
naszym punkcie za stacja paliw Tesco w
Jeleniej Górze "Doner Kebab"
Zatrudnimy do Hotelu w pobliżu Jeleniej Góry samodzielnego kucharza oraz
kelnera z doświadczeniem. CV prosimy
wysyłać na adres info@hotelchojnik.pl +48 757 17 59 44

Zatrudnimy doświadczonego mechanika (bez nałogów) z okolicy Kowar, Karpacza. Umowa o pracę. Dobre warunki
płacowe. tel.605 130 207 e-mail: warsztat@juro-trans.com.pl
Zatrudnimy mechanika samochodowego z doświadczeniem. Nowoczesny
serwis, możliwości rozwoju, atrakcyjne
warunki pracy. Sprawdź! Auto Service
Domagała Jelenia Góra - Zabobrze ul.
Ogińskiego 1 - 75-76-44-162
Zatrudnimy panie do opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Wymagana
komunikatywna znajomość j.niem. oraz
doświadczenie. Zapewniamy atrakcyjne
war. zatrudnienia! Tel.746661030, mail:
medirekrutaja@wp.pl
Zatrudnimy pracowników do telefonicznej obsługi oraz sprzedaży usług
naszej firmy. Podstawa + wysokie prowizje
sprzedażowe, po miesiącu próbnym
umowa o pracę. Bardzo dobre warunki
finansowe, - rekrutacja@progresinteractive.pl / +48 536 860 444

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kobieta 43 lata, poszukuje pracy jako
pomoc kuchenna, sprzątanie domów, biur.
Posiadam doświadczenie kilkuletnie. Tel
kontaktowy 504807577
Pani lat 59 o wysokiej kulturze i prezencji
szuka pracy na 1/2 etatu tel. 535 982
147

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kupię katalizatory metalowe, ceramiczne, filtry cząstek stałych (FAP , DPF)
z aut osobowych i dostawczych, dojazd
na miejsce, konkurencyjne ceny. Polecam
- 695 614 193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Do sprzedania felgi stalowe, do audi 80,
cena 110zł za komplet - 695 435 020

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto handel skup tel 697104455 Kupię każde auto od 1000zł do 20000zł
gotówka od ręki, możliwość pozostawienia
auta w rozliczeniu, legalnie szybko i z
własnym transportem 7 dni w tygodniu.
skupaut59@wp.pl Wolności 59
Auto skup angliki 796-508-957 - Kupie
samochody cale uszkodzone powypadkowe również sprowadzone(angliki)
do opłat w całości na części osobowe
terenowe dostawcze 1998-2014 Jelenia Góra i okolice odbieram własnym
transportem.
Auto skup auto złom 787009777 - Kupie
każde auto stan bez różnicy
Auto skup dobre ceny 727300444 Kupię każde auto bez względu na stan,
rozbite, na chodzie, stare, pordzewiałe,
bez opłat, bez przeglądu, odbieram własnym transportem, wszelkie formalności
od ręki, możliwość zwrotu składki OC.
Kupie każde auto osobowe dostawcze
ciężarowe cale lub uszkodzone zadzwoń
lub wyślij smsa przyjedziemy i wycenimy
twoje auto do 40 tys zl legalnie gotówka
umowa zadzwoń stale aktualne dawgoz@interia.pl - 788 345 470
Kupie stare motorowery i motory komar
jawa wsk wfm i inne, zarejestrowane lub
na części , Jelenia Góra i okolice gotówka
od ręki - 535 574 278
Kupię auta - wszystkie marki - Chcesz
legalnie, bezstresowo i szybko pozbyć
się auta? wszystkie marki modele roczniki, mogą być bez opłat i przeglądu.
transport auta gratis, legalna umowa do
wyrejestrowania. zadzwoń albo napisz
sms. - 881 225 859

Kupię każde auto bez względu na stan,
rozbite, na chodzie, stare, pordzewiałe,
bez opłat, bez przeglądu, odbieram własnym transportem, wszelkie formalności
od ręki, możliwość zwrotu składki OC
- 511 209 408
Kupię każde auto bez względu na stan,
rozbite, na chodzie, stare, pordzewiałe,
bez opłat, bez przeglądu, odbieram własnym transportem, wszelkie formalności
od ręki, możliwość zwrotu składki OC
- 882 222 133
Kupię każde auto bez względu na stan,
rozbite, na chodzie, stare, pordzewiałe,
bez opłat, bez przeglądu, odbieram własnym transportem, wszelkie formalności
od ręki, możliwość zwrotu składki OC
- 882 222 219
Kupię każde auto bez względu na stan,
rozbite, na chodzie, stare, pordzewiałe,
bez opłat, bez przeglądu, odbieram własnym transportem, wszelkie formalności
od ręki, możliwość zwrotu składki OC
- 888 696 309
Kupię każde auto bez względu na stan,
rozbite, na chodzie, stare, pordzewiałe,
bez opłat, bez przeglądu, odbieram własnym transportem, wszelkie formalności
od ręki, możliwość zwrotu składki OC.
- 500 403 803
Kupię motorower jawę 50 cm3 z dokumentami oraz motorynkę Romet.511
36 46 42
Kupię samochody cale uszkodzone
powypadkowe również sprowadzone
do opłat w całości na części osobowe
terenowe dostawcze 1998-2014 Jelenia
Góra i okolice odbieram własnym transportem. - 796 508 957
Najlepsze ceny skup aut - 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. skupaut59@
wp.pl Wolności 59 tel: - 697 104 455
Skup aut /samochodów - Kupię każde
auto osobowe dostawcze ciężarowe
całe uszkodzone, stare nowe, motocykle,
profesjonalna wycena legalnie, najlepsze
ceny na rynku, gotówka od ręki 888 859
011 tomgru1982@wp.pl
Skup aut legalnie 7 dni w tygodniu - Kupie
każde auto od 1000zł do 20000zł gotówka
od ręki, możliwość pozostawienia auta w
rozliczeniu, legalnie szybko i z własnym
transportem 7 dni w tygodniu. Wolności
59 tel: 697 104 455

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A3 model.2006r 1,9tdi. Auto sprowadzone, zarejestrowane. Nowy rozrząd.
Posiada 2 komplety nowych kół, letnie na
nowych alu 17". Przebieg 123tys! Przegląd+OC ważne do stycznia 2015r. Cena
25500zl do negocjacji. Polecam - michal.
jedrak@gmail.com
Audi a6 c5 2.4 lpg - 2000r, 8 poduszek
powietrznych, klimatyzacja, 4x elektryczne
szyby, założona nowa instalacja gazowa,
pojemność 2.4(165KM), kombi, czarna
perła, zadbany, hak holowniczy, fotele
kubełkowe, solardach. - 530 245 672
Audi A8 4.2 Quattro, 2004 rok - Przedmiotem sprzedaży jest niezwykle zadbane,
stale serwisowane Audi A84.2Quattro
z 2004 roku. Samochód posiada dwa
komplety felg aluminiowych oraz opony
letnie i zimowe. Przebieg:176000 KM,Cena:49000zł - 603 703 460
Fajny skuter 1500 zł - poj.50cm pierwszy
właściciel, kupiony w sklepie w 2010r.
nieco większy niż wszystkie, naprawdę
fajnie wygląda, przebieg 5500 km w
wyposażeniu pojemny kuferek dodam
drugi skuter na części - 783 747 053
Golf 4 1.9TDI 2000r ful opcja - Golfik
99/00r z silnikiem 1.9tdi w bogatej wersji
Generation. Auto w bdb stanie bardzo
dynamiczne a zarazem ekonomiczne 5-6l
na 100km opłacone do września. Cena
7500zł - 697 104 455

Szkolenia BHP

Wypadki przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zadzwoń: 660 431 602

www.ergonomika.com.pl

biuro@ergonomika.com.pl
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Motocykl Suzuki GSF600N/Bandit
- 2002r. stan b. dobry, przygotowany do
sezonu. Serwisowany w marcu b.r. Olej
wymieniany 1500 km temu, a rok temu
uszczelniacze w lagach. 8499 zł do negocjacji. Zapraszam - 798 864 888
Nissan Primera P11 2.0TD 90KM
kombi Srebrny, sporo doinwestowany
m.in. wymieniony rozrząd, elementy
zawieszenia, hamulce. Nic nie stuka, nie
puka.Świetny jako auto rodzinne, duży
bagażnik. Polecam okolice Jel - 697
472 823
Przedmiotem sprzedaży jest zadbany
Subaru Forester 2.0 X z 2005 roku. Na
początku bieżącego roku w samochodzie
została zamontowana instalacja gazowa
firmy Stag (24 miesiące gwarancji). Cena
to 29000zł. - 603 703 460
Skuter JMStar 2008r. 3166km - zarejestrowany, od 3 lat praktycznie nieużywany.
W pełni sprawny, odpala na dotyk, wyjątkowo zrywny (cylinder 60cc, rejestracja
na 50). Nowy akumulator. 750zł Polecam
- +48600905465
Sprzedam Ford Fiesta 2001r. 1.3
benzyna 148 tys. przebieg, kolor niebieski,
3-drzwiowa. ABS, wsp. kierownicy, 4Xairbag.Autko zadbane. Więcej informacji pod
telefonem 668-840-284
Sprzedam jeden z dwóch: 1. Skoda
Felicja kombi 1.200 benz, 2,5 tys. zł 2.
Opel Astra 1996r, 1.6, 3 dzw. benz+gaz
(nowy) 5 tys. zł tel. 796 489 565
Sprzedam Lancia Lybra 1.9 jtd diesel
SW LX tel. 663 859 663
Sprzedam łódź wędkarsko motorową
fisher master 375. Producentem łodzi jest
Firma Mindak Łódź sprzedaję z przyczepą
idealnie dostosowaną do tej łodzi Całość
była użyta 2 razy Łódź zakupion - 733
781 480

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
Sprzedam Opel Vectra B 1,6 16V z
1995 r. Autko wiekowe, aczkolwiek w
pełni sprawne. ABS,1 poduszka pow.,
klimatyzacja, el.szyby. Cena 2500zł do
negocjacji. Gratis opony zimowe + koła.
tel. 517-300-542.
Sprzedam Quada Yamaha 450 SE
sport full opcja. Kupiony w Polsce u
Dealera Yamaha W Jeleniej Górze. Pełny
serwis, bezwypadkowy. Seria wynosiła 16
sztuk na Polskę. Mój posiada nr. 13 - 506
772 442
Sprzedam Renault scenic II, 1.9 dci,
2004 rok, pełna dokumentacja, komplet
opon, przebieg 162 tys., bogate wyposażenie, nie wymaga nakładu finansowego,
pojazd garażowany, pierwszy wł. w Polsce
- 519 050 299
Sprzedam seicento sporting, 1.1,
2001, z limitowanej wersji Schumacher.
Auto w dobrym stanie technicznym. - 781
225 336
Subaru Forester 2000r stan b.dobry,
klima, alu felgi po wymianie filtrów i olejów.
Cena 11900 - 882 031 073
Volkswagen Passat B6 z 2006 roku
2.0 140 km z uszkodzonym silnikiem więcej informacji pod numerem cena 16000
do negocjacji - 691 295 392
VW T4 Maxi2.4D 97r ładny - Auto gotowe
do pracy mnóstwo nowych części nie
wymaga wkładu finansowego nie jest
pordzewiały silnik ładnie pracuje mega
oszczędny 250tyś km przebiegu ładne
wnętrze po lifcie. Polecam cena 8000zł
- 697 104 455

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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Zamienię lub sprzedam Daihatsu Move
-minibus, rok prod.1999,pojm.1 l. przebieg
135 tys km. niebieski, dwa lata w Kraju,
dobrze mi służy, zapraszam. Tel.75-6439-673, kom.501-700-426

ANONSE
MATRYMONIALNE
26-latek dla pań w każdym wieku Uwielbiam kobiety i sex w każdej postaci
spotkam sie z paniami do 45l na sex
w każdej postaci za który nie oczekuje
sponsoringu wygląd pan nie jest ważny
napisz na co masz ochotę a napewno się
odezwę - 534 986 523
Facet 43 lata pozna zadbaną kobietę,
na poziomie do 50 lat z Jeleniej Góry.
Proszę nie traktować jak sex oferty. Tel.
885 898 284
On pozna fajnego chłopaka do sexu
zabawy lodzik itd - 537 593 141
Pan 57 lat pozna panią, charakter stały,
tylko Jelenia Góra tel. 785 839 846

USŁUGI
BUDOWLANE
Cieknący dach? To nie problem Zadzwoń zapewniamy krótkie terminy
realizacji, gwarancję i przystępne ceny.
Uwaga tylko w kwietniu udzielamy dodatkowego rabatu! - 535 044 951
Dachy - Firma wykona wszelkiego
rodzaju usługi dekarskie! Blachodachów
dachówka gont papa obróbki! Tanio i solidnie. Zniżki dla wspólnot oraz gospodarstw
rolnych - 696 328 445
Dachy - pokrycia dachowe - ciesielstwo
- 691 772 826
Dachy-wykonanie, naprawy, obróbki,
kominy, rynny, ocieplenie, wentylacja tel.
513 669 569

Dachy od A do Z. Remonty i naprawy,
upusty dla wspólnot, dojazd i wycena
gratis, wolne terminy tel. 880 044 951
Firma Budowlana "Zygi"- 537-827-892
Firma Dachy Mrówka wykonuje pokrycia
dachowe za rozsądną cenę. Sprawdź
mnie umów się na bezpłatny kosztorys
- 793 676 758
Ges-Bud usługi remontowe - Świadczę
usługi remontowo-budowlane, szpachlowanie, malowanie, glazura, karton-gips
(G-K) i wiele innych prac wykończeniowych. Prowadzę prace solidnie, rzetelnie.
Obszar usług cały Dolny Śląsk. - 669-679630/ Zbyszek
Hydraulik - tanio i solidnie - Usuwanie awarii, wymiana rur, modernizację,
naprawy wod- kan, c.o. i inne usługi. Tanio
i solidnie. Tel. 791-001-236.
Hydraulik odAdo Z – tel. 500 50 50 02
Jel.Góra, Karpacz, Szklarska wykonujemy
instalacje gaz wodę CO Czyszczenie rur
kanalizacyjnych Wymiana grzejników
bez spuszczania wody CO w blokach
wieżowcach
Hydraulika - Naprawa, wymiana,
montaż instalacji wodno kanalizacyjnych
sanitarnych, grzewczych. Usuwanie
awarji. - 533 188 754
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
Instalacje gazowe budowa i montaż
nowych wg. projektu oraz modernizacja
i doszczelnienia istniejących instalacji
gazowych (nieszczelnych). Uprawnienia
gazowe, sprawdzanie miernikami do
gazu - 508 647 464
Montaż kotłów i instalacje C.O - Przeglądy instalacji gazowych, instalacje wodkan, przeglądy kominowe i wentylacyjne.
Projekty, pozwolenia, kompleksowa i
profesjonalna obsługa tel: 691 759 463
Montaż kuchenek gazowych, junkersów, kotłów c.o. oraz instalacje gazowe
drobne usługi hydrauliczne Uprawnienia
gazowe - 508 647 464
Oferuję usługi z zakresu nadzoru
budowlanego, kierowania budową,
doradztwa technicznego-budowlanego
- Jelenia Góra okolice, Karpacz okolice
- 604 609 855
Pogotowie kanalizacyjne Wuko
Jelenia Góra Karpacz Szklarska Poręba
Załatwiamy awarie w czasie 1-3 godz
od zgłoszenia czyszczenie kanalizacji fi
30-200 mm w domu i za budynkiem. 500-505-002
Remonty-tynki-elewacje Solidne wykonanie w dobrej cenie - 609
083 525
Ślusarstwo - Naprawa, wymiana,
montaż, awaryjne otwieranie drzwi nieruchomości, aut. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne. 2 letnia gwarancja na
wykonane usługi. - 533 188 754
Usługi ogólnobudowlane - budowa
domów pod klucz. Elewacje-docieplenia.
Wykończenia wnętrz. Remonty domów,
mieszkań, sklepów - 792-801-861
Wykonam usługi w zakresie wykończenia, remontu i przebudowy domów
i mieszkań. Prace kompleksowe - 793
298 013
Wypożyczę profesjonalny agregat
prądotwórczy o mocy 41KW z silnikiem
diesla, agregat posiada 3 wejścia 230V i
2x400V, umieszczony jest na przyczepce
jednoosiowej. Więcej informacji pod nr
telefonu. - 607 311 392

USŁUGI
EDUKACYJNE
Hiszpański. Native Speaker - Jestem
profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje na wszystkich
poziomach, przygotowanie do egzaminu
oficjalne w Karpaczu i okolicach. tel:
797371608 email: angelgua@hotmail.
com

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Alarmy -do domu, mieszkania, sklepu,
garażu -przewodowe oraz bezprzewodowe -z powiadomieniem na własny tel.
CCTV -kamery –rejestratory. Auto elektronika -alarmy -Car-Audio -diagnostyka
komputerowa i inne - 733 595 986
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. - 664475-323

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubna, sesje, itp. - Fotografia jest moją pasją, od wielu lat wykonuje zdjęcia do publikacji, książek itp.
,Kocham Ludzi " to pozwala mi wykonywać wyjątkowe niepowtarzalne fotografie
z Państwa udziałem. Polecam usługi.
- 606 986 380 / triada@dip.pl
Fotografia ślubna. Filmowanie
- Zajrzyj i oceń czy sprostamy Twoim
wymaganiom Filmowanie kamerami HD
i DSLR. Fotografia ślubna. Kreatywnienowocześnie-stylowo. Ofertę prześlemy
w pdf. Dzwoń lub napisz Zapraszamy
- 602 689 349
Id77 - videofilmowanie - Nasze fachowe
przygotowanie i wysokiej jakości sprzęt, na
którym pracujemy, gwarantuje najwyższą
jakość usług. Każdy Klient jest traktowany
w szczególny sposób - 600 093 277
Produkcja filmów Foto-Viol - Realizacja filmów zarówno okolicznościowych
jak i reklamowych, oferujemy również filmy
dla firm poglądowe, reklamowe, promujące itp..., teledyski, wesela, reklamy, zdjęcia i filmy również lotnicze. - 882 182 355
Wideofilmowanie i fotografowanie
profesjonalne wszelkich imprez - FotonART (Kamerzysta video i fotograf)
Zgrywanie, przegrywanie, kopiowanie na
DVD" - 796 478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Catering, obsługa imprez - Firma
cateringowa Best Food, auto i menu typu
fast-food, grill, obsługa imprez otwartych,
plenerowych, koncerty, imprezy sportowe
- 666 313 658
Organizujemy komunie, wesela,
imprezy okolicznościowe. Zapraszamy
do stylowego dworku w Szklarskiej
Porębie. Oferujemy klimatyczne wnętrza,
doskonałe menu oraz przystępne ceny 784 482 765

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Programowanie stron www - Szukamy informatyka z zaawansowanymi
umiejętnościami PHP do tworzenia szat
graficznych , stron internetowych i blogów. Wymagane są także podstawowe
umiejętności pozycjonowania stron. - 691
320 456

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Usuwanie filtrów FAP/DPF itd - Profesjonalne usuwanie filtrów cząstek stałych
FAP DPF posiadamy profesjonalny
sprzęt diagnostyczny piszemy mapy
podnoszące moc oraz eko mapy do aut
osobowych jak i ciężarowych konkurencyjne ceny gwar. - 697 104 455

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, zabawy, repertuar polski,
zagraniczny. Muzyka akordeonowa,
przyjęcia, nagłośnienia, cena umowna
"Muzyk Orkiestra" tel. 75 75 339 21, 692
046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

Para opiekunów poszukuje pracy
przy starszych, chorych małżeństwach.
Jesteśmy bez nałogów, z dużym doświadczeniem, komunikatywni, posiadamy
referencje tel. 797 619 410
Rodzinny dom pomocy - Posiadamy
wolne miejsca pobytu dla osób starszych
wymagających całodobowej opieki. tel.
516 067 924

USŁUGI
RÓŻNE
"Marhof Meble" - Oferujemy solidne
meble na wymiar. Meble kuchenne,
łazienkowe, meble do garderoby, biurowe,
hotelowe. Projekt w cenie. Konkurencyjne
ceny. - 506 274 343
19.000 dla bezrobotnego z UP - W dniach
7-18 kwietnia 2014r. prowadzony będzie
nabór wniosków o jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej - kompleksowe wypełnianie wniosków - Biuro
Rachunkowe Koala - 782 020 635
Anteny sprzedaż montaż serwis - Punkt
Sprzedaży NC+ oferuje swoje usługi:
sprzedaż, montaż anten naziemnych,
satelitarnych, obrotowych i multifeed,
serwis instalacji zbiorczych, domki hotele,
pensjonaty. MONT-SAT (mała poczta)
756428588 - 602 810 896
Bezpłatne porady prawne w Jeleniej
Górze po rejestracji telefonicznej, ul.
Teatralna 1 pok. 311 tel. 602 467 812
Biuro Rachunkowe - 2 mc za pół ceny
na start. Zapraszamy do współpracy.
Wojska Polskiego 54 koło sądu, budynek
NOT w bramie koło sklepu spożywczego.
Pełen zakres usług księgowych i finansowych - 782 020 635
Biuro Rachunkowe "Mada" - profesjonalne usługi księgowe dla firm, rozliczenia
PIT, VAT, CIT, zeznania roczne, zwrot VAT
za materiały budowlane. Zapraszam tel.
690 004 160
Biuro Rachunkowe Koala - pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów
i wiele innych - znajdź nas w sieci biuro
rachunkowe koala - W. Polskiego 54 782 020 635
Dochodzenie odszkodowań - Pomagamy poszkodowanym uzyskać należne
odszkodowanie z tytułu wypadków drogowych, zdarzeń losowych, wypadków przy
pracy, wypadków w rolnictwie i błędów
medycznych. e-mail: kancelariakallex@
gmail.com - 790 720 798
Dotacje - dla bezrobotnych - "Mada"
usługi księgowe - pomoc i wsparcie w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla osób zarejestrowanych
w PUP. dla regionów: jeleniogórski, lwówecki tel. 690 004 160
Firma ogrodnicza Paradis zadba o Twój
ogród! Koszenie i zakładanie trawników
Przycinanie drzewek, krzewów, żywopłotów Aeracja i wertykulacja trawników
Tanio - 884 920 325
Firma Onager zajmuje się pielęgnacją
zieleni. Koszenie trawy, krzaków, samosiejek. Strzyżenie żywopłotów. Szybko,
tanio i solidnie. Tel: 518 346 551
Gaz serwis – tel. 500 50 50 02 Jel.Góra,
Karpacz, Szklarska Profesjonalnie odłączenie i przyłączenie. Próby szczelności
instalacji gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne! Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny
Gotówka w 15 minut - wystarczy tylko
dowód osobisty. Wystarczy zadzwonić
601 200 166
Junkers Serwis - tel 500 50 50 02 Jel.
Góra, Karpacz, Szklarska Junkersy termy
Kotły kuchenki gazowe. Serwis konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny
Kompleksowe pisanie wniosków
do Urzędu Pracy o przyznanie dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rozliczanie otrzymanych dotacji oraz
obsługa księgowa działalności - Biuro
Rachunkowe Koala - 782 020 635
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
Ławeczki na cmentarz w cenie od 150
zł. Skrzynie drewniane na grób w cenie
- 150 zł. Bezpośrednio od producenta. 604 551 873
Malowanie obrazów na zamówienie,
olej płótno tel. 516 441 229
Naprawa pralek i odkurzaczy, Jelenia
Góra ul. Karłowicza 25 - 603 835 483

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pożyczki bez BIK aż do 30 tyś bez
zabezpieczeń szybka decyzja akceptujemy wszystkie dochody możliwość spłaty
innych pożyczek Zadzwoń-Pomożemy
601 200 166
Serwis Gazowy – tel. 500 50 50 02
Jel.Góra, Karpacz, Szklarska Instalacje
gazowe przeglądy próby szczelności.
Naprawa konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Kotły Junkersy Kuchenki
gazowe.
Serwis Termet – tel. 500 50 50 02 Jel.
Góra, Karpacz, Szklarska Termy Junkersy
Kotły kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny.
Skup długów, windykacja, porady - Centralne Biuro Windykacyjne oddział JG, al.
Wojska Polskiego 27. Skuteczna windykacja bez opłat wstępnych. Profesjonalna
pomoc prawna. Kupujemy wierzytelności,
weksle i długi. Wypłacamy do 90% kwoty.
- 888 322 110
Tapicerstwo od A do Z. Przyjazd
do klienta, transport i wycena gratis tel.
880 044 951
Ty tez oglądasz Domiana AnneWill
Hundeprofi; chcesz podyskutować? tel.
75 75 224 47
Wuko kanalizacja - tel 500 50 50 02
Pogotowie Kanalizacyjne Jel.Góra, Karpacz, Szklarska Poręba Przepychamy
zapchane rury (fi 30-200 mm) odpływy w
domu i za budynkiem.

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Kobieta posprząta dom, mieszkanie,
biuro solidnie, mycie okien na życzenie
klienta przyjadę ze swoim sprzętem i środkami czystości, gwarancja zadowolenia,
zapraszam. - 692 757 385
Pranie dywanów wykładzin i tapicerki,
tanio szybko i solidnie. Zostań naszym
kolejnym zadowolonym klientem. Zapraszam, tel. 885 898 284

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel.691 262
797
Posiadam certyf. kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym
przewozie osób. Chętnie nawiążę współpracę z firmami. Posiadam doświadczenie
+ wiedzę marketingową pozwalająca
pozyskać klientów - 505 247 196
Przeprowadzki kompleksowe.
Krajowe i zagraniczne. Solidnie i profesjonalnie. - 516 146 075
Przeprowadzki kompleksowo,
miasto-kraj-zagranica, 3 samochody,
różnegabaryty. Profesjonalnie, niedrogo
tel. 880 044 951
Tanie przeprowadzki na terenie Polski
jak i EU. Duży pojazd mała cena. Tanio,
szybko i solidnie. Rabaty tel: 0048 570001-053

USŁUGI
TURYSTYKA
Dąbki - wczasy, majówka - Zapraszamy
do nowo otwartego ośrodka wczasowego
w Dąbkach. Komfortowe 6-cio osobowe
domki od 150zł. Wędkowanie, surfing,
łodzie, morze, jezioro, ogrodzony teren.
Kontakt 500 184 868

Wczasy nad polskim morzem - Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa
do Domu Gościnnego "Pod Bocianem"
położonego 200 metrów od morza. W
okolicy znajdują sie obiekty sportowe,
plac zabaw i ośrodek zdrowia. Od 30zł
- 504 028 286
Nowa wypożyczalnia rowerów Head z
Centrum Testowym i Sklepem-Rowery
Izery. Dowozimy rowery w całej Kotlinie
Jeleniogórskiej i na Single Track w Czechach. Zapraszamy - 667 751 994

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Fryzjer mezoterapia, wypadanie Zahamuj wypadanie oraz wzmocnij włosy,
wykonując zabieg, otrzymujesz: Zabieg
mezoterapii igłowej skóry głowy z koktajlem, wzmocnienie i odbudowę włosów,
nawilżenie i zahamowanie wypadania
włosów - 607 237 882
Studio Kosmetyczne AQUA - Promocja na maj - manicure hybrydowy 40zł,
tradycyjny 20zł. Wybierz swój kolor OPI
lub China Glaze. Profesjonalna obsługa,
szeroki zakres zabiegów przy wykorzystaniu wysokiej klasy produktów i sprzętu
- 697-661-660
Wykonam profesjonalnie manicure
klasyczny (20 zł), hybrydowy (40 zł),
przedłużanie paznokci na tipsie (40 zł),
henna brwi i rzęs. Zapraszam do Salonu
"Monika" w Dziwiszowie (przy sklepie
Lewiatan) lub dojadę do klientki. Zapraszam - 791 829 106

KUPIĘ
Kupię każde monety ( bilon) w obiegu,
wycofane z obiegu, kolekcjonerskie
bimetaliczne, srebrne oraz banknoty z
całego świata, Polski z każdego okresu,
gg:28741173, tel./sms/791417347, walutyswiata@gazeta.pl
Różne starocie wojskowe kupie - Polskie
i zagraniczne przedwojenne z czasów
wojny oraz powojenne odznaczenia,
odznaki, medale, biała broń, mundury,
rogatywki, różne wyposażenia wojskowe,
stare dokumenty, legitymacje, dyplomy,
zdjęcia - 694 972 047

SPRZEDAM
Kaczory francuskie i koguty zielononóżki z hodowli ekologicznej do dalszego
chowu tel. 669 117 317
Mam do sprzedania naszyjnik - perły
hodowlane tel. 517 720 243
Sprzedam ładne ubranka na dziewczynkę od 0 do 6 miesięcy, w cenie od 3
zł tel. 781 542 439

ODDAM
Kotki - 6 mies. Oddam, umaszczenie
czarne, czarno-białe tel. 669 117 317
Oddam za darmo dużą ilość gruzu z
możliwością dostarczenia własnym transportem więcej informacji pod numerem
telefonu 607-744-887 - 727 548 554

MIESZKANIA
KUPIĘ
3 pokojowe, ok. centrum - Małej Poczty, ul,
Słowackiego lub Wzgórze Partyzantów.
Dla konkretnego klienta. Lic 9549 - 501
736 644

MIESZKANIA
SPRZEDAM
59tyś mieszkanie - Mieszkanie do
remontu. Cieplice. Lic 9549. Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644

113,6 m kw. - III p. z balkonem, Jelenia
Góra ul. W. Polskiego 33 - całość do
kapitalnego remontu - cena tylko 110 000
zł. Magda - 726 290 939
134 m kw - 2-poziomowe lub 2 samodzielne mieszkania w Janowicach Wielkich, ogród, garaż - doskonała cena 125
000 zł. lic.9549 - 726 290 939
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. - 602 732 135
2 pok., centrum, ogródek,120 tys - Okazja.
Do sprzedania ok. 50 m mieszkanie ,2
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
garderoba, piwnica, 2 strychy, ogródek
(obecnie zadbany trawnik z iglakami),
spokojna ,zielona, okolica, atrakcyjne
położenie - 600 458 477
2-pok. - Kiepury - Blok IIIp, słoneczne,
zadbane dwa pokoje z aneksem kuchennym o pow.38,5m2. Ekonomiczne ogrzewanie elektryczne. Czynsz 140zł. Cena
124tys.zł. Duży parking. Nieruchomości
Rychlewski.Lic.9549. - 602 732 135
2-pok. mieszkanie po remoncie - Mieszkanie na I piętrze w Kowarach - 50,3 m2.
Niski czynsz(150zł) i niewielkie koszty
ogrzewania. Wymieniono wszystkie
okna, poprawiono tynki i instalację elektr.
Umeblowane+sprzęt AGD - 99.000zł 724-334-095
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.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
- 602 732 135
3-pokojowe ul. Drzymały - Na 3 piętrze pow.83,6m2. Mieszkanie i kamienica
po modernizacji. Ogrzewanie gazowe.
Czynsz ok.300zł. (z f.remontowym)
Nowa cena 160tys.zł. Do negocjacji.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549 602 732 135
55000 - Jednopokojowe w Cieplicach. Do
remontu, parter, koło oś. Orle. 43 m.kw. lic
9549. Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644
59tyś. mieszkanie - Cieplice. Mieszkanie
do remontu. Parter. Możliwe na działalność. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
79000 64m.kw. - Mieszkanie 2 pokojowe,
15 min od centrum Jeleniej Góry. Do
wprowadzenia po odświeżeniu. Bardzo
interesująca oferta. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
80000 Cieplice - Mieszkanie, do remontu
ale wygodny parter, ok 30 m.kw. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501
736 644

Cieplice piękne 84m - Po solidnym
remoncie. I piętro, koło parku. 3 sypialnie,
salon z kuchnią, łazienka, WC, korytarz.
250000. 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
Karpacz 53m2 odrębna własność Pokój z balkonem, sypialnia, kuchnia,
przedpokój, łazienka, piwnica, piękne
widoki na las i góry, spokojna okolica, 5
min. do centrum. 4tys/m2 - de2007po@
onet.eu
Kawalerka 68 000 zł - Mieszkanie 27
m2, pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
na czwartym piętrze w bloku, Zabobrze I.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Kawalerka centrum Cieplic - Na
parterze w kamienicy w ścisłym centrum
pokój z kuchnią pow.27m2. Mieszkanie
do remontu kapitalnego. Ogrzewanie piec
kaflowy - możliwe gazowe. Czynsz 100zł.
Cena 80 tys.zł.Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Kawalerka ok. M. Poczty - Jednopokojowe o pow. 35,5m2 na parterze
w zmodernizowanej kamieniczce obok
centrum. Ogrzewanie gazowe. Mini
ogródek. Czynsz ok. 70zł. Cena 80tys. zł.
do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549r. - 602 732 135
Kawalerka parter - Okolice Teatru.
Blisko park, komunikacja, urzędy, kościół i
inne. Polecam. LIC 9549 - 501 736 644
Mieszkanie 52m2,na 2/3 piętrze,
blok z 2000r w Gryfowie Śl, w bardzo
dobrym stanie,ciepłe, środkowe i ustawne,2 pokoje, kuchnia umebl., łazienka,
przedpokój, piwnica, czynsz 450zł,cena
125000zł do negocjacji - 603 822 540
Mieszkanie w Cieplicach - W kamienicy
na parterze w centrum, jednopokojowe
o pow.53m2 (pow.użytkowa 43,8m2)
do kapitalnego remontu. Piec kaflowy
, możliwe ogrzewanie gazowe. Cena
69 tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549. - 501 736 644
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, 50 m.kw. ul. Słowackiego.
Rychlewski Nieruchomości lic 9594. - 501
736 644
Plac Ratuszowy - Mieszkanie 3 pokojowe na placu ratuszowym. Doskonałe
do wynajmowania, 2 piętro, słoneczne,
łazienka po remoncie. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Sprzedam dwupokojowe, rozkładowe,
bardzo słoneczne mieszkanie, 48,5 m2,
po kapitalnym remoncie, IV piętro, piękny
widok na góry, duży balkon od południa.
Okna wymienione, nowa łazienka ,155tys
- 601 767 843
Sprzedam mieszkanie 63m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon na ul. Matejki
do remontu, cena 125 tys. zł tel. 885
040 959
Sprzedam mieszkanie bez pośredników. Salon z aneksem sypialnym,
kuchnia-jadalnia, łazienka, 41m2, k Aqua
Parku Norweskiego, cena 150 tys. zł tel.
724 844 805
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu
III, 57m2, I piętro, środkowe tel. 517
120 848
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Sprzedam mieszkanie w Jeleniej Górze
27m2, I p, w starym budownictwie, wszędzie blisko tel. 510 474 520
Sprzedam mieszkanie własnościowe
2 pok. 36 m2 Jelenia Góra Kiepury 38 515046809; e-mail: jardanles@wp.pl
Sprzedam mieszkanie, ul. Różyckiego,
Jelenia Góra, 2pokojowe, rozkładowe,
balkon, 48m2, po remoncie, cena do
uzgodnienia, bez pośredników, kontakt
508 850 815
Stylowe 4-pok. centrum Cieplic - Dwupoziomowe po modernizacji (z garażem
i dużym ogrodem) na pietrze i poddaszu
stylowej kamienicy o pow. całk.151m2,
użytkowej 100m2. Ogrzewanie gazowe.
Cena 350tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. - 602 732 135
Zabobrze II 54m2 - Sprzedam mieszkanie własnościowe - 2 pokoje na 6
piętrze z widokiem na góry. Bardzo dobra
lokalizacja, szkoła, szpital, supermarket itp
w promieniu 2 minut. Budynek po modernizacji. 180tys - 665 332 400

Mam do wynajęcia tanio pokój tel. 535
982 147
Mieszkanie 34m2 w bardzo dobrym
stanie - świeżo po remoncie, umeblowane,
Zabobrze - Kiepury. - 883-326-707
Mieszkanie na Zabobrzu III Kiepury
3pokoje 70m2 IV piętro częściowo umeblowane 800zł+opłaty Polecam - 516
171 448
Pokój 1-osobowy do wynajęcia na
Zabobrzu. Internet,AGD, Blisko Real, Biedronka, przystanek autobusowy. Więcej
informacji pod nr tel. - 725 989 506
Pokój dla pana, pani, studentki, studenta, dostęp do kuchni, łazienki, wi-fi,
miejsce na samochód, blisko UE i Obwodnicy Południowej miasta. - 698 673 047
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu
czteropokojowym wspólne dwie kuchnie
i łazienka na parterze w domku jednorodzinnym cena 500zl z opłatami. - 603
958 920
Tanio do wynajęcia mieszkanie 70m2
tel. 698 259 615

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

3-pokojowe - Od lipca, dla rodziny na
dłuższy okres: umeblowane, ogrzewanie
sieciowe. lic.9549 - 726 290 939
Szukam tanio pokoju do wynajęcia tel.
535 982 147

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 -pok. umeblowane- Kiepury - Blok I
piętro pow. 35,7m2 (salon z aneksem
kuchennym i sypialnia). Zadbane, kompletnie umeblowanie i wyposażone.
Ogrzewanie i cw z sieci. Koszt najmu
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
Do wynajęcia kawalerka (ul. Górna 9)
centrum miasta (blisko Ue), wysoki standard, nowy budynek, pełne wyposażenie.
950zł plus opłaty - 796 149 777
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokoje,50,8
m2,mieszkanie wyremontowne, częściowo umeblowane,1300 zł z opłatamirozliczenia kwartalne, kaucja 2600 zł.
Wynajęcie od zaraz. Okolice Małej Poczty.
- +48503144138
Do wynajęcia nowe mieszkanie na I piętrze w centrum Jeleniej Góry, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, ciepłe,
słoneczne. Na półpiętrze pomieszczenie
gospodarcze tel. 606 101 372
Do wynajęcia nowe, komfortowe, umeblowane mieszkanie o pow. 52m2, I
piętro w bloku przy ul. Złotniczej w Jeleniej
Górze. Powierzchnia lokalu obejmuje
pokój dzienny, sypialnię, kuchnię, łazienkę,
wc - 669 773 883
Jednopokojowe okolice teatru,
wysoki standard. Umeblowane. 600 zł +
media. lic 9549 - 501 736 644
Kawalerka wysoki standard - Okolice
teatru, umeblowana, wyposażona, wysoki
standard. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, nieumeblowane, Jelenia Góra Zabobrze III tel. 605 904 673 - 605 904 673
Mam do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe - centrum Jeleniej Góry tel. 501
856 953
Mam do wynajęcia mieszkania w Kowarach tel. 508 510 795

Koszalin mieszkanie własnościowe
II piętro zamienię na Jelenią Górę lub
sprzedam tel. 721 173 254
Zamienię kawalerkę 30m2 na wysokim
parterze do wprowadzenia, okolice ZUS
Real Poczta na 2 pokoje w bloku do II
piętra tel. 699 911 112
Zamienię komunalne - 50m2 w Jel.
Górze na mniejsze Z CO, WC i łazienka,
najchętniej parter.Atutem jest ogród około
200m2. - 502 269 125
Zamienię mieszkanie kwaterunkowe
39m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
wspólny przedpokój na pokój z kuchnią,
centralne ogrzewanie z sieci, tel. 516
217 549

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom w Jeleniej Górze lub okolicy.
Do zamieszkania lub niewielkich nakładów finansowych. Możliwa również w
rozliczeniu zamiana na mieszkanie 3
pokojowe pierwsze piętro na Zabobrzu III oferty na e-mail :mariagra@op.pl - kontakt
tel .501 240 725
Zdobądź licencję pośrednika - Licencję
pośrednika PFRN. Stowarzyszenie JELSPON zaprasza do udziału w kursach
przygotowujących do egzaminu. biuro@
jelspon.pl - 501 736 644

DOMY
SPRZEDAM
Bliźniak w Jeżowie Sudeckim - Właściciel sprzeda również na raty 130m2
bliźniak, stan deweloperski, działka
950m2'piekny widok, na wzgórzu, ogrzewanie podłogowe. Cena 290tys tel. 602
667 745
Do sprzedania atrakcyjny dom w Jeżowie
Sudeckim, 266 m plus działka 680 m, dwa
garaże, ogród, dwa oddzielne mieszkania
( parter , piętro). W rozliczeniu może być
mieszkanie na Zabobrzu II lub III. - 501
276 005
Dom jednorodzinny Wojcieszyce - Licytacja dnia 17.4.14 r. Komornik Sądowy
Robert Dudek, ul. Mickiewicza 16/1B, tel.
756455550 - 513 536 119
Komfortowawilla z basenem - Sobieszów. Pow. całkowita 260m2 ,5 pokoi,
piętrowa, nie podpiwniczona, na pięknej
działce o pow.1960m2 z widokami. Ogrzewanie gazowe + kominek. Nowa cena
890tys. zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549 - 602 732 135
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Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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Nowy dom 410000 - Doskonała oferta,
nowy dom, 10 min do centrum, zamieszkany, wykończony. Do wprowadzenia.
Super oferta. lic 9549 Rychlewski Nieruchomości - 501 736 644
Słowackiego dom - Połowa bliźniaka.
Spora działka, doskonały do zamieszkania jak i prowadzenia działalności.
Polecam Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
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firma
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zatrudni
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Kontakt:510
510073
073756
756
Kontakt:

Sprzedam dom na Os. Morcinka w
JG. Po kapitalnym remoncie, z dużym
garażem. Piękne położenie w pobliżu
lasów a zarazem blisko do centrum.
Polecam - 883 981 198
Sprzedam poniemiecki dom, częściowo wyremontowany, 200m2 mieszkanie, 1500m2 działka, w Łomnicy tel.
792 231 025
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og£oszenia
Stylowa willa w Karpaczu - Obok
Białego Jaru. Po gruntownej modernizacji. Dwa niezależne mieszkania.
Ogółem 300m2 8 pokoi na działce 858m2.
Wszystkie media, Ogrzewanie gazowe.
Do sprzedaży lub wynajmu. Rychlewski
Nieruchomości. - 602 732 135
Willa w Cieplicach - Piętrowa, częściowo podpiwniczona, 4 pokoje pow.
całk.220m2 , działka 856m2. Ogrzewanie
gazowe. Budynek w dobrym stanie technicznym. Cena 590tys.zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549 - 602 732 135

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam domu do wynajęcia. Minimum
100m2, w cichej okolicy, z daleka od szkól,
przedszkoli, kościołów itp. Ewentualnie
duże mieszkanie niewysoko. Chętnie
Karpacz czy Szklarska. - 796 014 088

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię bezpośrednio działkę budowlaną
w Cieplicach najchętniej w okolicy Szkoły
Podstawowej nr 6. tel: 889-742-382

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
49tys. działka budowlana 1800m - z
możliwością podzielenia na dwie mniejsze, media na granicy, niedaleko pałacu
Wojanów, dwa dogodne dojazdy. więcej
info 883-783-222 Teren nie jest zalewowy,
cena ostateczna - 883-783-222
65 zł/m budowlana Cieplice - Pełne
uzbrojenie(woda, gaz, prąd, kanalizacja),
płaski teren, 1150 m. kw. okolice Oś. Orle.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644
Na atrakcyjnych warunkach sprzedam
działkę o powierzchni 2000m2 zlokalizowaną w Parku Norweskim w Cieplicach
nieopodal nowo powstałych Term Cieplickich. Możliwość wybudowania hotelu,
restauracji, domu. - 697 397 297/75 75
22 980
Działka Cieplice - 1150 m.kw. woda,
gaz, prąd, kanalizacja, widok na góry,
doskonały dojazd. Cena konkurencyjna okazyjna Lic 9549 - 501 736 644
Działka południowy stok, zalesiona,
wszystkie media, sprzedam, Karpacz tel.
605 633 231
Działki rolno-budowlane - 23, 38, 61
arów w Barcinku z gwarancją spokoju i
prywatności, 15 min do centrum Jel.Góry,
ok.50 zł m2, do negocjacji - 604 567 395
Grunt rolny 1,85 zł - Z prawem do zabudowy siedliskowej. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 622
Grunty przy stoku narciarskim - 3,5
ha - 887 053 400
Mam do sprzedania działki budowlane
1500m2 i 1300m2. 75zł za 1m. Działki
sprzedaje osoba prywatna - 516 137
400
Michałowice super działka - Blisko
teatru, przy asfalcie, woda, gaz, prąd. 1634
M.KW. 115000 zł. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
Oferuje przepiękne działki budowlane
pod samym Karpaczem. Cicha i spokojna okolica, działki w pełni uzbrojone
z pięknym widokiem na całe pasmo gór.
Śnieżka na wyciagniecie ręki. Info tel. 667 801 884
Rolny 18,17 ha w całości - Okolice
Świeradowa Zdroju. Grunt zróżnicowany
w jednym kawałku, płaski, słoneczny,
dopłaty, doskonały dojazd. 1,90 zł/m Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644
Siedlisko 3 ha - Grunt rolny z prawem
do siedliska, Bukówka koło Lubawki.
Doskonała cena.55000 Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Sprzedam bardzo zadbaną działkę
rekreacyjną w Jel.Górze-Zabobrze.
Murowana altanka z meblami, studzienka,
drzewa i krzewy owocowe, drewniany
płot. Więcej informacji na tel.793161769.
Warto
Sprzedam działkę w Łomnicy 1418m2,
widok na całe pasmo Karkonoszy, dobra
cena, doskonałe miejsce dla osób ceniących cisze i spokój, gorąco polecam tel.
504 385 211
Sprzedam działki budowlane w Jeżowie Sudeckim uzbrojone, super lokalizacja
atrakcyjne ceny od 10 do 16 arów - 601
695 404

DZIAŁKI/GRUNTY
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MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę grunt ok 600m2 utwardzony,
monitorowany cala dobę, ogrodzony, przy
ulicy. cena do uzgodnienia. ul. Karola
miarki 18d - 601 057 718

LOKALE
SPRZEDAM
85 m.kw. 199000 - Parter z witryną, koło
sądu. Po remoncie. Doskonała cena.
Wejście z ulicy. Lic 9549. Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 644
Duży lokal usługowo-handlowy - Obok
ścisłego centrum miasta. Budynek wolnostojący, sala o pow.ok.575m2. Dojazd
TIR-em. Ogrzewanie gazowe. Wszystkie
media. Duże okna witrynowe. Parking
dla klientów. Cena 1,5mln.zł. Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
Restauracja + pensjonat, centrum,
Karpacza - sprzedam tel. 605 633 231

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Biuro 450 zł centrum - Obok powstającej
galerii przy Podwalu 22a/1 Parter. 450 zł +
media. - 501 736 644
Do wydzierżawienia lokal usługowy
120m2 w centrum Karpacza Więcej info
pod numerem 605297060
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 małe i
duże w cenie od 900,00 zł netto. Cena
zawiera wszystkie opłaty (czynsz, media,
sprzątanie, ochronę) czyli bez żadnych
opłat Jelenia Góra ul. Wolności 39B. - 609
444 214
Hala magazynowa w Jel. Górze. - Lokal
o pow. ok 250m2 na parterze piętrowego
budynku w centrum hurtowym niedaleko
centrum miasta. Wys. ok.5m.Oświetlony, strzeżony i ogrodzony teren. Cena
4000zł netto. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549 - 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 Karpacza 23m2
- mam do wynajęcia pokój (15,5m2) i
werandę (7,5m2) w centrum Karpacza
(przy deptaku) 2 piętro, osobne wejście
od korytarza. Centralne ogrzewanie,
widok na góry. Cena do uzgodnienia. 661 912 938
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NDQFHODULH XVáXJL
XVáXJL LWS
LWS
Polecam
Polecam
Remigiusz Rychlewski
Rychlewski tel.
tel. 501
501 73
73 66
66 44
44
Remigiusz

 
 RGVWĊSQH
RGVWĊSQH ]D
]D 7%6
7%6 -- MieszkaMieszkanie 2-SRNRMRZHRSRZLHU]FKQL
nie
2-SRNRMRZHR
SRZLHU]FKQL XĪ\WNRZHM
XĪ\WNRZHM
2
50m2 ZEORNXSU]\XO.LHSXU\=DU]ąG]D
ZEORNXSU]\XO.LHSXU\=DU]ąG]D
50m
7%6&]\QV]PLHVLĊF]Q\RN]áZW\P
7%6&]\QV]PLHVLĊF]Q\RN]áZW\P
F]\QV] GOD
GOD 7%6
7%6 RJU]HZDQLH
RJU]HZDQLH FLHSáD
FLHSáD
F]\QV]
ZRGDZLQGDLWS'XĪRPLHMVFSDUNLQJRZ\FK
ZRGDZLQGDLWS'XĪRPLHMVFSDUNLQJRZ\FK
Atrakcyjna lokalizacja
lokalizacja -- ZV]ĊG]LHEOLVNR
ZV]ĊG]LHEOLVNR
Atrakcyjna
tel.
tel. 602
602 732
732 135
135
2
4.
]áPLHV]NDQLHSRáRĪRQHQDSLĊWU]HZLHOR
4. OKAZJA
OKAZJA 64
64 m
m2 -- ]áPLHV]NDQLHSRáRĪRQHQDSLĊWU]HZLHOR
rodzinnego
rodzinnego przedwojennego
przedwojennego budynku
budynku
Z
Z 6WDUHM
6WDUHM .DPLHQLF\
.DPLHQLF\ 
 SRNRMH
SRNRMH GXĪD
GXĪD
NXFKQLD
]
MDGDOQLą
áD]LHQND
NXFKQLD ] MDGDOQLą áD]LHQND ]
] ZF
ZF
Okna
PCV,
ogrzewanie
centralne.
Okna PCV, ogrzewanie centralne.
:LHĞ
RN

PLQ
MD]G\
RG
FHQWUXP
:LHĞ RN  PLQ MD]G\ RG FHQWUXP
-HOHQLHM*yU\VNDQDOL]RZDQD]VLHFLą
-HOHQLHM*yU\VNDQDOL]RZDQD]VLHFLą
ZRGQą
ZRGQą V]NRáD
V]NRáD L
L JLPQD]MXP
JLPQD]MXP VNOHS\
VNOHS\
SU]\FKRGQLDOHNDUVNDDSWHNDNRĞFLyá
SU]\FKRGQLDOHNDUVNDDSWHNDNRĞFLyá
GREUDNRPXQLNDFMD]-HOHQLą*yUą
GREUDNRPXQLNDFMD]-HOHQLą*yUą
tel.
tel. 726
726 290
290 939
939
2
2
'=,$à.$-(/(1,$*Ï5$]áP
'=,$à.$-(/(1,$*Ï5$]áP 2 -- 3449
3449 m
m2 .. Idealne
Idealne miejsce
miejsce do
do
]DPLHV]NDQLD
]
JZDUDQFMą
FLV]\
L
EH]SLHF]HĔVWZD
]DPLHV]NDQLD ] JZDUDQFMą FLV]\ L EH]SLHF]HĔVWZD XO
XO .RV\QLHUyZ
.RV\QLHUyZ -SLĊNQHZLGRNRZHZ]JyU]H]LVWQLHMąFąQRZą]DEXGRZąZVąVLHG]WZLH
SLĊNQHZLGRNRZH Z]JyU]H ]LVWQLHMąFąQRZą ]DEXGRZąZVąVLHG]WZLH
:V]\VWNLH
:V]\VWNLH PHGLDSUąG
PHGLDSUąG ZRGD
ZRGD
kanalizacja,
kanalizacja, gaz
gaz w
w drodze,
drodze,
asfalt.
Aktualne
pozwolenie
asfalt. Aktualne pozwolenie
QD
QD EXGRZĊ
EXGRZĊ EXG\QNX
EXG\QNX mieszmieszkalnego
kalnego jednorodzinnego
jednorodzinnego
L
JDUDĪX
ZROQRVWRMąFHJR
L JDUDĪX ZROQRVWRMąFHJR
dwustanowiskowego.
dwustanowiskowego. Polecam
Polecam
L]DSUDV]DPQDSUH]HQWDFMĊ
L]DSUDV]DPQDSUH]HQWDFMĊ

tel.
tel. 726
726 290
290 939
939
2

6.
Ratuszowy. 54
54 m
m2 -6. Plac
Plac Ratuszowy.
 ]á:\JRGQHMDVQH

]á :\JRGQH MDVQH  SRNRMRZH
SRNRMRZH
PLHV]NDQLH
PLHV]NDQLH SRáRĪRQH
SRáRĪRQH QD
QD 
 SLĊWU]H
SLĊWU]H
NXFKQLD]RNQHPLáD]LHQNDĞZLHĪRSR
NXFKQLD]RNQHPLáD]LHQNDĞZLHĪRSR
UHPRQFLH
UHPRQFLH :áDĞFLFLHO
:áDĞFLFLHO SRVLDGD
SRVLDGD GZD
GZD
ERNV\
ERNV\ JDUDĪRZH
JDUDĪRZH SU]\
SU]\ XO
XO &KUREUHJR
&KUREUHJR
Z
Z FHQLH
FHQLH 
 ]á
]á NDĪG\
NDĪG\ 'RVNRQDáD
'RVNRQDáD
RIHUWD
RIHUWD UyZQLHĪ
UyZQLHĪ MDNR
MDNR LQZHVW\FMD
LQZHVW\FMD
ZUR]VąGQHMFHQLHZLĊFHMLQIRUPDFML
ZUR]VąGQHMFHQLHZLĊFHMLQIRUPDFML

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
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
Wynajmę na dogodnych warunkach
lokal usługowo-handlowy w ścisłym
centrum Jeleniej Góry o pow. uż. 200m2.
Idealny na sklep, restaurację, bank,
itp. Więcej informacji pod num. tel. 600
272 831
Wynajmę pensjonat z restauracją w
Szklarskiej Porębie przy głównej trasie.
Obiekt po kapitalnym remoncie, całkowicie
wyposażony. - 601 586 060

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Tanio wynajmę plac z pomieszczeniem
garażowym, oddzielnie zamykany, monitorowany całą dobę ul. Karola Miarki 18d
- 601 057 718

tel. 726 290 939, lic.9549
2

7. /2.$/8ĩ<7.2:<]DP2.
'RVNRQDá\ ORNDO Z FHQWUXP RNROLFH VąGX
3DUWHU ] ZLWU\Qą 2WZDUWH SRáąF]RQH VDOH
REVáXJL ] WRDOHWą =DSOHF]H ] áD]LHQNą
i dodatkowe pomieszczenie biurowe.
&DáRĞü SR JUXQWRZQ\P UHPRQFLH Z ĞZLHW
QHMNRQG\FMLNOLPDW\]DFMD'RVNRQDá\ORNDO
ZĞZLHWQHMFHQLH
tel. 501 73 66 44
2

8. Eleganckie 2-pokojowe ul. Kiepury, na wysokim parterze 54,2 m 2.
0LHV]NDQLHUR]NáDGRZHàDGQ\GXĪ\EDONRQ:\VRNLVWDQGDUG.XFKQLD
]DEXGRZDQDLZ\SRVDĪRQD(IHNWRZQH
RĞZLHWOHQLH DWUDNF\MQD DUDQĪDFMD
L Z\VWUyM ZQĊWU]:FHQLHPLHV]NDQLD
ZQĊWU]: FHQLHPLHV]NDQLD
]DEXGRZD PDáHJR SRNRMX SSRNRMX
RUD]
NXFKQL
]
Z\SRVDĪHQLHP
]P\ZDUND Sá\WD JD]RZD SLHNDUQLN
elektryczny, zlewozmywak i okap.
tel. 501 73 66 44
Bogdan Sondej tel. 602 732 135.
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