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Jakie nieprawidłowości w inwestycjach zarzucili radni władzom miasta?

Szturmem na prezydenta
REGION

Po wyborach
szef ten sam

Franciszek Kopeć przewodniczącym – tak zdecydowali
delegaci na walnym zebraniu
wyborczym Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „S”.
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SPORT

Cztery gole
i zwycięstwo

Zaczęto od Term Cieplickich, które
jako pierwsze były kontrolowane przez
komisję rewizyjną jeleniogórskiej Rady
Miejskiej. 13 wniosków pokontrolnych
przedstawił radzie Józef Gajewski, przewodniczący komisji rewizyjnej. Pierwszą próbę przerwała usterka techniczna i
sesję przeniesiono na początek kwietnia
br. Wtedy nie zostawiono na władzach
miasta suchej nitki. Krytykowali nie
tylko przeciwnicy polityczni, ale i ci,
którzy uchodzili za sprzymierzeńców
czy koalicjantów grupy prezydenta
Marcina Zawiły.
– W przekonaniu Komisji Rewizyjnej
ta inwestycja w takiej formie, za taką
kwotę i w tym miejscu nie powinna
powstać – mówił Józef Gajewski. - Zły
wybór lokalizacji i niedoszacowanie
kosztów pociągnęły za sobą kolejne
skutki i nieprawidłowości. Podkreślam,
że decyzję o budowie Term w tej formie jednoosobowo podjął ówczesny
prezydent Marek Obrębalski, dlatego
przykro mi, że to pan – zwrócił się do
Marcina Zawiły – musi teraz zjadać tą
przysłowiową żabę – dodał.

JELENIA GÓRA

Radny podkreślał również, że wody termalne są wykorzystywane w obiekcie do
ogrzewania budynku i do przygotowania
ciepłej wody basenowej oraz użytkowej.
- W żadnym z tych punktów nie ma wykorzystania wody do celów leczniczych
– podkreślał Józef Gajewski.
Nie zabrakło zarzutu, że inwestycja
pierwotnie była szacowana na około 48
mln zł, a obecnie jej koszt wyniósł już ponad 63 mln 516 tys. zł. - Dofinansowanie
unijne tego obiektu wyniosło około 16
mln zł, to około tyle, ile koszty z tytułu
nieterminowego wykonania inwestycji
– mówił Józef Gajewski.
- 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 z przebiegu
realizacji Term Cieplickich powinna być
po zakończeniu poddana szczegółowej
analizie przez organy kontrolne Miasta
i Najwyższej Izby Kontroli - dodał radny
Józef Gajewski.

Wniosek radnego Józefa Gajewskiego
przegłosowano szesnastoma głosami
za, przy jednym przeciwnym i dwóch
wstrzymujących się. Nie mniej krytyki
kierowano pod adresem kolejnychdwóch inwestycji, które wzięto „pod
lupę” na ostatnich sesjach miejskich.
To rewitalizacja Parku Zdrojowego
w Cieplicach oraz fontanny przy ul.
Wolności.
O tym w dokończeniu na stronie 4.

Ofiary umierały w ogromnych cierpieniach – mówił sędzia

Najwyższa kara dla zabójcy
Dożywocie z możliwością ubiegania się przez skazanego
o warunkowe zwolnienie nie wcześniej niż po 50. latach
odsiadki – taki wyrok dla Michała M. oskarżonego o podwójne morderstwo ze szczególnym okrucieństwem i gwałt
ze szczególnym okrucieństwem oraz rozbojem wydał na
początku maja (5.05) jeleniogórski Sąd Okręgowy.

Kobieca drużyna piłkarska
Orlik Jelenia Góra w spotkaniu,
w ramach III-ligi, pokonała u
siebie Piasta
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Fot. Archiwum

Jeleniogórscy radni wzięli pod lupę największe inwestycje
miejskie realizowane w tej kadencji i zarzucili władzom
miasta szereg nieprawidłowości przy ich realizacji. Najważniejsze to: zbyt drogie i za późno oddane Termy Cieplickie,
źle zrewitalizowany Park Zdrojowy czy niezgodny z prawem
przetarg na remont fontanny przy ul. Wolności w Jeleniej
Górze. W najbliższym czasie pod lupę radnych pójdzie też
stadion przy ul. Złotniczej. Zwolennicy prezydenta zapytują
czy rajcy nie mieli wiedzy o tych uchybieniach wcześniej i czy
to nie jest przypadkiem początek kampanii wyborczej?

Na odczytaniu wyroku 30-letniego
Michała M., skazanego za zbrodnie
dokonane w nocy z 7 na 8 marca 2013
roku w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, nie było. Na
sali nie było również rodzin ofiar. – Nie
wystarczyło im sił, bo okoliczności tych
zbrodni są tak brutalne, że już podczas
samego procesu wnioskowaliśmy o
nieprzesłuchiwanie i wyłączenie ich –
wyjaśniał oskarżyciel posiłkowy.
Na sali po raz pierwszy, po procesie
wyłączonym z jawności, odczytano

cały akt oskarżenia z prośbą o uszanowanie wniosku rodzin ofiar, by nie
ujawniać szczegółów tych zbrodni.
Obrażenia po 60. ciosach zadanych
młotkiem i nożem ochroniarzowi
60 –letniemu Pawłowi K. zapełniły
kilka stron akt, a to nie on został przez
zabójcę najbrutalniej potraktowany.
Młoda, utalentowana harfistka Viktoria
J. przed zabójstwem została brutalnie
zgwałcona. To, co musiała przeżyć
przed śmiercią, nie da się opowiedzieć
słowami.

Fot. Angela

Spółdzielcy JSM burzą się przeciw, ich zdaniem, kominowym
nagrodom jubileuszowym. - To
warcholstwo - twierdzi prezes.
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- Obrażenia ofiar wstrząsnęły
nawet tymi, którzy jako biegli zajmują się zbrodniami dokonanymi
ze szczególnym okrucieństwem
- mówił sędzia Andrzej Żuk. - Dlatego żadna z łagodniejszych kar
nie byłaby adekwatna do stopnia

społecznej szkodliwości – dodał
sędzia Andrzej Żuk.
Wyrok za zbyt surowy uznała obrona. – Nie bronię czynu, ale człowieka
– wyjaśniał adwokat Tomasz Konkol.
Wyrok nie jest prawomocny.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Śmierć na drodze
Na miejscu zginęła 21–letnia mieszkanka Pasiecznika kierująca volkswagenem golfem, która jadąc z Rybnicy w
kierunku Jeleniej Góry z nieustalonych
przyczyn zjechała ze swojego pasa i
zderzyła się z ciężarówką marki DAF.
Do zdarzenia doszło 2. maja br. przed
godziną 6.00 na drodze w Rybnicy. Po
zderzeniu z tirem, samochód osobowy
był kompletnie zmiażdżony. By zrobić
dostęp do 21-latki, strażacy wycinali
karoserię samochodu. Niestety przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.
Poza policją i pogotowiem, na miejscu
było 14. Strażaków, prokurator i biegły z zakresu rekonstrukcji zdarzeń
drogowych.
– Postępowanie ma wyjaśnić
przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku – mówi podinsp.
Edyta Bagrowska, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)
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Targi Turystyczne Tourtec w Jeleniej Górze odwiedziło w tym roku ponad 15 tysięcy osób!

Moc informacji i dobrej zabawy
Przez dwa dni (9 i 10 maja
br.) na Placu Ratuszowym
odbywały się międzynarodowe targi turystyczne
Tourtec. Była to impreza
pełna atrakcji dla zwiedzających, którą odwiedziło ok. 15 tysięcy osób.
Organizatorem był Powiat
Jeleniogórski.

Fot. Przemo

To już XVI edycja najważniejszego wydarzenia branży turystycznej
w naszym regionie, która odbywa
się już od dziesięciu lat.
- Wszyscy wystawcy spełnili
nasze oczekiwania jako organizatorów, ale myślę, że również
mieszkańców. Oferty są bardzo
zróżnicowane, jest wiele występów art yst ycznych, mamy też
zespoły, które przyjechały spon-

tanicznie, m.in. w piątek była
orkiestra podwórkowa z Gryfowa
Śląskiego - powiedział Wiesław
Dzierzba - dyrektor Wydział Promocji, Turystyki i Sportu w Starostwie Powiatowym.
Na zwiedzających czekało wielu
zagranicznych gości: Centrum
Babylon z Liberca (Czechy), Marketing-Gesellschaft OberlausitzNiederschleisen mbH - Bautzen
(Niemcy), Miasto Jablonec nad
Nysą (Czechy), Powiat Bamberg
(Niemcy), Region Miast Aachen
(Niemcy), Regione Benevento (Włochy) oraz szkoła „Leeuwenborgh
Opleidingen“ w Maastricht (Holandia). W projekcie GreKo udział
biorą również samorządy i regiony
partnerskie z Belgii – DG Belgiens,
Holandii – Parkstad Limburg oraz
Francji - Eurodistrict SaarMoselle.
Wśród polskich wystawców oprócz

miast i różnego rodzaju
ośrodków z terenu naszego powiatu, udział wzięli
m.in. Kołobrzeg, Świnoujście czy Wolsztyn. W
sumie na jeleniogórskim
Rynku stanęło 96 stoisk.
Czas zwiedzającym umilały m.in. występy zespołu
muzycznego „Kreuzschuher Kerwasmusikanten”
z Powiatu Bamberg, Zespołu Tanecznego „Studio
Tasmina” z Jablonca nad
Nysą oraz artyści-graficiarze z Polski i Niemiec,
którzy tworzyli wizję Partnerstwa Europejskiego.
Patronat Honorowy
nad imprezą objęli: Prezes
Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i
Prezydent Jeleniej Góry.
Przemysław
Kaczałko

POWIAT Dzieło artysty ze Szklarskiej Poręby stanęło nad Renem

Praca Frączkiewicza w Bingen

Jedna z rzeźb z cyklu “Żelaźni Ludzie” dłuta Zbigniewa
Frączkiewicza znalazła się na Międzynarodowym Triennale
Rzeźby w Bingen, w powiecie Breisgau (Niemcy).
Podobnie jak innych 20 rzeźb au- rzeźbiarza ze Szklarskiej Poręby ustatorstwa 21 artystów (m.in. z Austrii, wione jest w parku, nad brzegiem
Chile, Czech, Niemiec i Turcji), dzieło Renu. Triennale w Biengen potrwa

do końca października.
To kolejne miasto, po Górach Izerskich, Berlinie, Fellbach, Hanowerze, Łodzi, Mainz, Pradze, Wiedniu,
Worpswede, Wrocławiu i St. Urban,
w którym Zbigniew Frączkiewicz
wystawia swoje prace.
(Manu)

NOWY KURS KPP - pi¹tek, 6.06.2014


kursy KPP 
szkolenia z pierwszej pomocy 
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Człowiek – najlepsza inwestycja
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JELENIA GÓRA Zdaniem radnych, winni zaniedbań i błędów muszą ponieść konsekwencje

JELENIA GÓRA

Co w budżecie
obywatelskim?
Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, powołał komisję, która poddała analizie wszystkie wnioski mieszkańców
złożone do tzw. budżetu obywatelskiego.
Na czele komisji stanął Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta, a w jej skład weszli:
Mirosława Dzika, zastępca prezydenta
oraz dwaj radni Rady Miejskiej – Andrzej
Grochala i Wiesław Tomera.
Pierwotnie przeznaczono na to kwotę
150 tys. zł, niemniej wpłynęło sporo (20)
wniosków o łącznej wartości niemal
5,7 mln zł.
Komisja zakwalifikowała do realizacji
w ramach „budżetu obywatelskiego”
trzy projekty, jednocześnie wnosząc
do Prezydenta Miasta o zwiększenie
kwoty „budżetu” do wysokości 300 tys.
zł. Są to:
1. modernizacja wraz ze zmianą organizacji ruchu parkingu przy SP nr
11
2. remont nawierzchni i oświetlenia
odcinka ulicy Cieplickiej
3. zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie
Jednocześnie Komisja wniosła o przyjęcie do realizacji w ramach wydatków
bieżących i /lub zadań remontowych
czterech innych wniosków, kierowanych przez mieszkańców do „budżetu
obywatelskiego”, a Prezydent zaakceptował ten wniosek. Są to:
1. ustawienie barierek wzdłuż ul. Mieszka I,
2. remont odcinka ul. Poznańskiej
3. remont holu ZSO nr 2
4. remont chodnika przy ul. Wiosennej
UM
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Kasa dla Aglomeracji

Błędy w parku i z fontanną
Dokończenie ze str. 1

w Cieplicach – mówił radny Oliwer
Kubicki.
Sprawa trafiła do Prokuratury
Rejonowej w Jeleniej Górze, która nie
dopatrzyła się nieprawidłowości.
- Prokuratura badała sprawę
pod kątem ewentualnych strat,
których nie można udowodnić w
sytuacji, kiedy drugi przetarg się nie
tam sprawny drenaż poniemiecki, odbył – mówił radny PiS. – Dlatego
który podczas rewitalizacji
został zniszczony. A nikt
nie pomyślał o budowie nowego, co pociągnęło za sobą
ogromne konsekwencje,
w tym zalany teren parku
i zniszczenie nasadzonych
tam roślin. Za to ktoś powinien odpowiedzieć – mówił
radny Z. Ładziński.
M.in. Radny Józef Sarzyński odniósł się natomiast do
drugiego zadania kontrolowanego przez komisję rewizyjną: rewitalizacji fontanny
przy ul. Wolności, włączonej
do zadania rewitalizacji
parku – zdaniem radnych,
niezgodnie z prawem.
- Zdaniem zespołu kontrolnego nie było żadnych
przesłanek faktycznych i podstaw komisja rewizyjna podjęła decyzję, by
prawnych, dla których przebudo- skierować sprawę do Prezesa Urzędu
wę fontanny w pobliżu centrum Zamówień Publicznych. Od stycznia
Jeleniej Góry można było uznać za br. trwa postępowanie, co świadczy o
uzupełnienie zadania rewitalizacji tym, że sprawa nie jest tak oczywista
Parku Zdrojowego znajdującego się – dodał Oliwer Kubicki.

Kontroli zewnętrznych organów nie unikną również dwie
kolejne inwestycje: rewitalizacja Parku Zdrojowego w
Cieplicach oraz przebudowa fontanny przy ul. Wolności w
Jeleniej Górze. Zdaniem radnych pierwsze zadanie zostało
wykonane nieprawidłowo i raczej zniszczyło park, niż go
zrewitalizowało, a drugiemu z zadań zarzucają wykonanie
za niemal miliona złotych z tzw. wolnej ręki.
Przy rewitalizacji Parku Zdrojowego komisja rewizyjna Rady Miejskiej
w Jeleniej Górze zarzuciła władzom
miasta m.in. zniszczenie starego
drenażu parku i niewybudowanie
nowego, nie działającą kanalizację
deszczową, pominięcie remontu
muszli koncertowej, źle przygotowany projekt, drogie, nieefektowne
ogrodzenie, wadliwą kostkę na
alejkach spacerowych, złą gospodarkę drzewostanem, odbiory zieleni
zimą czy imprezę otwierającą park
po rewitalizacji bez mieszkańców
i radnych.
Zdaniem radnych, w tym Janusza
Wojtasa i Miłosza Sajnoga, inwestycja
od samego początku była prowadzona bez nadzoru i z poważnymi
błędami. Na początek wszystkich
uchybień wskazywano wadliwy
projekt przygotowany przez firmę z
Warszawy, która – zdaniem radnych
- nie rozumiała koncepcji rewitalizacji parku. Radny SLD Zbigniew
Ładziński podkreślał, że projektant
zapomniał o najważniejszej rzeczy:
drenażu. - Przed rewitalizacją był

Solidne wynagrodzenie w dobrym zawodzie
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Na znacznie większe pieniądze
niż planowano może liczyć Aglomeracja Jeleniogórska. Obecnie mowa
jest już nie o 130 mln euro, a o 200
mln euro. Udało się też wypracować
zdjęcie ograniczeń skorzystania
gmin z innych programów unijnych
– to dwie najważniejsze informacje
podsumowujące kolejny etap negocjacji finansowych w sprawie programu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
– Kwota 130 mln euro jest „wyjściową”, bo szacujemy, że w konsekwencji będziemy rozmawiać o ok.
200 mln euro, być może nie z jednego źródła – mówił członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego Jerzy
Tutaj. - I co najważniejsze – mogę
już powiedzieć, że jeśli Aglomeracja
wyda wspomniane 130 mln euro, to
może liczyć na kolejne pieniądze,
z „mechanizmów zwrotnych” czy
EWT – dodał.
Trzecią dobrą wiadomością jest
włączenie budowy obwodnicy Maciejowej do większego projektu,
co daje gwarancję jej realizacji.
- Finalizujemy też starania, by
wpisać do pilnej realizacji łącznik
do S 3 wraz z obwodnicą Bolkowa,
ale i obejściem Maciejowej – dodał
prezydent Marcin Zawiła. W planowanych wydatkach nie zapomniano
także o budowie pasa startowego dla
lotniska w Jeleniej Górze, a także
likwidacja niskiej emisji oraz (co się
z tym wiąże) termomodernizacja, o
czym mówiła m.in. posłanka Zofia
Czernow.
(Angela)

- Rozumiemy, że coś może się nie
udać, ale pan jako prezydent - nie
z partii oszalałych talibów - ale z
partii obywatelskiej, powinien nas
o wszystkim informować – dodał
radny Oliwer Kubicki (PiS). Prezydent Marcin Zawiła, po sesjach
sprawę kwitował krótko: - Nie boję
się żadnych kontroli. Poza tym
radni uczestniczyli w realizacji tych

Fot. Archiwum
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inwestycji i mieli dostęp do wszystkich dokumentów, więc dlaczego
wcześniej nie zlecono tych wszystkich kontroli i nie podnoszono tego
krzyku, co teraz?
Angelika Grzywacz- Dudek

CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA
SZKOŁA POLICEALNA I NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JELENIEJ GÓRZE
PROWADZI NABÓR WRZEŚNIOWY NA ROK

2014/2015

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!

I semestr nauki – GRATIS!
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t TECHNIK BHP
t TECHNIK ADMINISTRACJI
t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra

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

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

www.plejada.edu.pl
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Nawet górnicy tyle nie dostają – piszą spółdzielcy z JSM

Chodzi o „nagrody w wysokości
850 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za 55 lat pracy
oraz w wysokości 900 proc. za 60
lat pracy” – czytamy w piśmie. – To
nieprawda, bo mowa jest 600 proc.,
a takie donoszenie kłamliwych
informacji to zwykłe warcholstwo
– odpowiada Mirosław Garbowski,
prezes JSM.
O sprawie zaalarmowało walne
zgromadzenie członków. Zdaniem
wnioskujących, wysokość nagród
jubileuszowych w JSM przekracza za
każdy jubileusz o 100 proc. wysokości
nagród jubileuszowych nawet ciężko
pracujących górników, a procentowe
wartości wypłacanych nagród jubileuszowych są wielokrotnie wyższe

niż wszystkich grup zawodowych.
Dla przykładu podawane są nagrody
jubileuszowe: sędziów - po 45 latach
pracy jest to 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego, policjantów – po
40 latach pracy służby - 300 proc.,
żołnierzy zawodowych – po 40
latach czynnej służby – 300 proc.,
górników – za 50 lat pracy – 400
procent wynagrodzenia miesięcznego, pracowników samorządowych, służby cywilnej, nauczycieli
akademickich – po 45 latach – 400
proc. oraz nauczycieli – po 40 latach
pracy – 250 proc. wynagrodzenia
miesięcznego.
- Awantura dotyczy jednej nagrody,
planowanej dla głównej księgowej,
która przez 60 lat ciężko na nią
pracowała - odpowiada Mirosław
Garbowski. - I już dawno zmieniłem
procentową stawkę z 900 procent na
600 procent, bo uznałem, że pierwotna jest za wysoka – tłumaczy. - Poza
tym podstawą do naliczenia nagród
jubileuszowych jest wynagrodzenie
zasadnicze, a nie jak w podanych
przykładach – miesięczne. Czym to
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To były warsztaty z sercem
Uczniowie Liceum Plastycznego
w Jeleniej Górze odwiedzili Zespół
Szkół i Placówek Specjalnych
przy ul. Kruszwickiej. Zajęcia
były świetną okazją do integracji
licealistów z uczniami szkoły
specjalnej.
Były wspólne warsztaty plastyczne, podczas których powstały
prace artystyczne z zakresu rzeźby
(kompozycje wyciskane w glinie
a następnie odlewane w gipsie),
szkła art yst ycznego (szklane
mozaiki) oraz kolorowe odbitki

graficzne. Wszyscy się przy tym
dobrze bawili.
A przy tym młodzież z liceum
mogła poznać potrzeby i marzenia
uczniów szkoły specjalnej. Niektórzy z licealistów zadeklarowali,
że będą tu wracać w charakterze
wolontariuszy. Zajęcia plastyczne
zakończyły się wspólną zabawą.
Natomiast nauczyciele wymieniali
się ze sobą doświadczeniami w
pracy pedagogicznej i wychowawczej.
(Jel)
Fot. Krzysztof Zwoliński

Pismo ze sprzeciwem dla
„rażąco wygórowanych,
kominowych” wysokości
nagród jubileuszowych wysłali do mediów i prezesa
spółdzielni członkowie Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

Fot. Angela

Burza o nagrody jubileuszowe

26 maja 2014 r.

się różni? Ano tym, że nie wlicza się
do tej postawy wszystkich dodatków,
w tym stażowego. Co więcej, nasi pracownicy nie mają naliczanej waloryzacji płac, nie otrzymują trzynastek
lub czternastek, co sprawie, że przez
te 60 lat otrzymują ponad 40 pensji
mniej niż policjanci, sędziowie czy

górnicy. W każdej firmie jest również
fundusz socjalny, którego w JSM nie
ma. Podjąłem decyzję, że podczas
najbliższego zebrania przedstawię
te wszystkie wyliczenia, z których
jasno wynika, że pracownicy JSM są
poszkodowani – dodaje.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Po wyborach: przewodniczącym nadal Franciszek Kopeć

„S” u progu nowej kadencji

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne
Zgromadzenie Delegatów Regionu
Jeleniogórskiego odbyło się w Mysłakowicach. Delegaci funkcję przewodniczącego powierzyli ponownie
Franciszkowi Kopciowi. Wybrali też
19-osobowy zarząd, który będzie
reprezentował powiaty dawnego
województwa jeleniogórskiego. W
walnym zebraniu uczestniczył szef
krajowej „Solidarności” Piotr Duda.
Zapytaliśmy nowo wybranego
przewodniczącego o plany na najbliższą kadencję

Jak napisać poprawne CV, jak
znaleźć pracę za granicą i jakich
pracowników poszukują zagraNa pewno bardzo aktywnie bęniczni pracodawcy? – na te i na
dziemy włączać się w działania
wiele innych pytań odpowiedzieli
naszego związku na rzecz minimaliwystawcy na Targach Pracy i Inzacji liczby tzw. umów śmieciowych
formacji Mobilności, które odbyły
i podwyższenie minimalnej
się 21.05 w jeleniogórskim hotelu
kursypłacy.
KPP �
szkolenia z pierwszej pomocy �
�
Zwłaszcza, że oba te problemy bardzo
Europa.
medyczne imprez �
�
�
mocno dotykają nasz region
–zabezpieczenie
mówił
Podczas targów pracodawcy
Franciszek �
Kopeć.
- Zamierzamymedyczne krajowe i miêdzynarodowe �
transporty
�
udzielali informacji między inteż walczyć z odpływem z naszego
nymi o warunkach pracy i żyterenu w inne regiony kraju różcia w Niemczech, prawie pracy,
nych dziedzin gospodarki, bo ma
kształceniu i projektach unijnych
to niestety miejsce. Jeśli ten proces
dla cudzoziemców. Również zanie zostanie zatrzymany, wkrótce
oferowano szereg poszukiwastaniemy się skansenem. Zrobimy
nych zawodów, głównie z branży
wszystko, by do tego nie dopuścić –
budowlanej, choć nie zabrakło
podkreślał przewodniczący. Kolejna
też opiekunów osób starszych,
sprawa, to działania na rzecz zawiepielęgniarzy, pielęgniarek czy
rania jak największej liczby układów
pracowników produkcyjnych. Na
zbiorowych. Na naszym terenie
targi przyjechali też pracodawcy z
prawie ich nie ma, to trzeba zmienić
Austrii, którzy do pracy potrzebują
– dodał. – No i strefy ekonomiczne,
budowlańców.
które są siedliskiem pracowniczego
- Targi tr wają czter y dni –
bezprawia: minimalna płaca, umoO pilnej potrzebie zmiany antypracowniczej polityki w naszym kraju mówił m.in. mówiła Małgorzata Kociubaj,
wy śmieciowe, nieprzestrzeganie
koordynatorka zespołu do spraw
na zebraniu delegatów szef krajowej „Solidarności” Piotr Duda, który Jelonce.com Eures w Dolnośląskim Wojewódzpracowniczego czasu pracy są tam
na porządku dziennym – wyliczał
udzielił wywiadu. Rozmowę z przewodniczącym znajdziecie Państwo na naszym kim Urzędzie Pracy we WrocłaFranciszek Kopeć.
wiu. Wczoraj byliśmy w Legnicy.
Zapraszamy.
�
�
����
� � � � � � �portalu.
�
��
���
� �443
����
� �www.divemed.pl
����������
www.fb.com/Divemed
502
575
Bożena
Bryl-Chrząszcz
Dziś do Jeleniej Góry przyjechali
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Dzieciom zaśpiewają... VIP-y
Wielka Gala Charytatywna „VIP–y dzieciom” planowana jest z
okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka 1 czerwca o godzinie 18.00
w Zdrojowym Teatrze Animacji w
Jeleniej Górze – Cieplicach. Wystąpią młodzi podopieczni Fundacji
„Bliżej gwiazd” wraz ze znanymi
ludźmi świata biznesu, polityki i
kultury m.in. Piotrem Jędrzejasem
- dyrektorem naczelnym Teatru
im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze,
Grażyną Malczuk - wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, Ks. Józefem Stecem - proboszczem Parafii Matki
Bożej Miłosierdzia w Cieplicach,
Zbigniewem Korzeniewskim naczelnikiem Wydziału Dialogu i
Spraw Społecznych Urzędu Miasta,
Wojciechem Chadży - radnym Miasta Jeleniej Góry. Koncert uświetni

występ gwiazdy polskiej sceny
muzycznej Mieczysława Szcześniaka. Gościnnie wystąpi Alicja
Janosz. A poprowadzi go aktor
Jacek Borkowski.
Wstęp tylko z zaproszeniami,
które można nabyć w: Zdrojowym
Teatrze Animacji w Jeleniej Górze
– Cieplicach oraz Inkubatorze NGO
znajdującym się na I piętrze przy
ul. Górnej 10-11 w Jeleniej Górze.
Rezerwacje pod numerem telefonu
536 704 700.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.
blizejgwiazd.org
Organizatorzy Gali: Fundacja
wspierania młodych artystów i inicjatyw kulturalnych „Bliżej gwiazd”
oraz Zdrojowy Teatr Animacji w
Jeleniej Górze – Cieplicach.
(Org)

głównie pracodawcy z Niemiec,
choć są również przedstawiciele
agencji pracy tymczasowej z Polski
i Austrii. Przy każdym stanowisku,
możemy stanąć i porozmawiać z
pracodawcą. Dowiedzieć się jakie
ma wymagania i jakie warunki
pracy oferuje. Można również
zostawić swoje CV. Największe
zainteresowanie targami pracy
mieliśmy trzy lata temu. Wtedy
pojawili się pierwszy raz niemieccy pracodawcy i była to szybka
szansa znalezienia pracy w Niemczech. Dziś zainteresowanie jest
mniejsze, ale za to przychodzą ludzie, którzy wiedzą już czego chcą.
Znają język i szukają konkretnej
pracy. W poprzednich lat ach
przychodzili bardziej z ciekawości. Pracodawcy, pomimo że osób
jest mniej, są równie zadowoleni
jak dawniej, ponieważ w ciągu
tych samych godzin zbierają taką
samą liczbę pracowników – dodała
Małgorzata Kociubaj.
Zainteresowanych ofertami
pracy za granicą zapraszamy na
stronę organizatorów: http://
www.eures.dwup.pl/.
Katarzyna Zielińska

Wkrótce teren przy rzece zmieni się nie do poznania

Będzie bulwar przy Kamiennej
Jeszcze w tym roku miasto
zagospodaruje teren bulwaru wzdłuż rzeki Kamiennej
łączący ul. Cieplicką z ul.
Ściegiennego w Cieplicach.
Będzie to kosztowało 700
tys. złotych.
Pieniądze na ten cel pochodzą
ze środków, pozostałych z projektu
„Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej
Górze i Bad Muskau”. - W ramach
tego projektu realizowaliśmy już
szereg działań – mówi prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła. – Zarówno Bad Muskau, jak i Jelenia
Góra posiadają parki znajdującej się
w strefie ochrony przeciwpowodzio-

wej i obaj partnerzy podjęli decyzję,
że dokonają modernizacji tych
parków, tak żeby wykorzystywać
elementy przeciwpowodziowe. U
nas są to m.in. przepływy w stawie
norweskim. Drugim elementem
projektu były zakupy sprzętu przeciwpowodziowego, z czego jedna
z naszych ochotniczych straży
pożarnych otrzymała wóz strażacki,
nowe rękawy przeciwpowodziowe
czy nowe systemy zabezpieczeń. Ale
ponieważ istniała jeszcze możliwość
wykorzystania pozostałych pieniędzy z tego projektu (tzw. środków
wolnych), podjęliśmy decyzję o
zagospodarowaniu terenu wzdłuż
rzeki Kamiennej nieopodal uzdrowiska i klasztoru, gdzie dotychczas
Uzdrowisko Cieplice miało mało

JELENIA GÓRA

efektowne miejsca parkingowe i
zaplecze dawnej kotłowni.
Wzdłuż bulwaru mają stanąć
ławki z małą architekturą, alejkami
spacerowymi z kostki i płyt. Całość

ma być dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Zadanie
ma być zrealizowane do końca bieżącego roku.
(Angela)

WHO
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Czego chcą młodzi?
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej
Górze zapraszają na debatę pod tytułem
„Życie w Jeleniej”, podsumowującą ich
roczny projekt, który polegał na zbadaniu, jak sytuację w naszym mieście
określają mieszkańcy, zwłaszcza młodzi.
Spotkanie odbędzie się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze
przy ul. Kochanowskiego 8, w czwartek
(29.05.) o godzinie 18.00.
Organizatorzy debaty najpierw
przeprowadzili ankiety na temat życia w Jeleniej Górze i wnioski zostaną
omówione na debacie.
- Będziemy mieli możliwość wysłuchania, co mają do powiedzenia
eksperci z różnych dziedzin, ale
przede wszystkim włączenia się do
dyskusji o życiu w naszym mieście.
Debatę umilą nam akcenty muzyczne
– zapowiadają organizatorzy.
(Org)

Targi pracy odwiedziły tłumy

Fot. KarkonoszePlay, Nicol Szajkowska

Minimalizacja liczby umów
śmieciowych, podwyższenie
minimalnej płacy i walka o
zawieranie układów zbiorowych – to główne zadania,
które czekają związkowców
z „Solidarności” w najbliższej
przyszłości – wylicza Franciszek Kopeć, ponownie wybrany na przewodniczącego przez
delegatów Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”.

JELENIA GÓRA

Fot. Tomasz Taf
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Rodzice zorganizowali tzw. dyżury sąsiedzkie, przyprowadzają i zabierają dzieci ze szkoły

10-letnia Ania (imię zostało
zmienione dla dobra dziecka) to
dziewczynka pełna energii i radości życia. Uwielbia matematykę.
Drobniutka, do niedawna zawsze
uśmiechnięta. Kiedy pytamy o to,
co się stało, Ania sztywnieje, a jej
uśmiech znika z twarzy. – Szłam
ze szkoły, jak co dzień – relacjonuje patrząc matce w oczy i przyciska
piąstki do twarzy. – W parku,
tu zaraz niedaleko, zaczął iść za
mną jakiś mężczyzna. Nie znam
go. Złapał mnie za rękę i… - Ania
wybucha płaczem.
Zmieniamy temat i dowiadujemy się, że dziewczynka raz na dwa
tygodnie chodzi na basen, ale już
nie sama. Bez opieki dorosłych boi
się chodzić do szkoły, wychodzić
na ulicę. – Nawet kiedy idzie ze
mną za rękę i zobaczy jakiegoś
dorosłego mężczyznę, chowa się
za mnie z krzykiem: „mamuś,
mamuś”– opowiada pani Ewa z
Piechowic, mama Ani. – O całej

JELENIA GÓRA

sprawie dowiedziałam się następnego dnia po zdarzeniu. Moja starsza córka zauważyła w szkole, że
Ania siedzi w kącie i płacze. Kiedy
razem z pedagogiem zaczęło się
dopytywanie Ania powiedziała co
się stało. Ciągle budzi się w nocy
z krzykiem. Kiedy pojechałam na
komisariat policji, usłyszałam od
dyżurnego, że on nie ma ludzi
i radiowozu, by jeździć i szukać
nie wiadomo kogo. Na tym się
skończyło. Powiedziałam o tym
innym matkom, żeby pilnowały
dzieci. Ja sama chodzę do pracy
o godzinę wcześniej, by później
wcześniej o tę godzinę wyjść żeby
odebrać Anię ze szkoły. Boję się
o nią i samej już jej nie puszczę
– dodaje.
W domu pani Ewy nie ma luksusów. Kobieta sama wychowywała
szóstkę dzieci, w tym jedno adoptowane. - Czworo już dorosłych
to wykształceni ludzie, którzy
nie boją się pracować – mówi

sąsiadka Agnieszka. - Teraz pod jej
opieką zostały dwie dziewczynki:
10-letnia Ania i 11-latka. To prosta
kobieta, która daje tym dzieciom
ogromną miłość i troszczy się o
dziewczynki, dlatego trzeba jej
pomóc – dodaje pani Agnieszka. –
Teraz ta kobieta i ta dziewczynka
zostały pozostawione same sobie,
a tak być nie może. Moim zdaniem
trzeba walczyć o sprawiedliwość,
a przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. „Wczoraj” ten pedofil
złapał Anię, a „jutro” złapię moje
dziecko lub jakieś z sąsiedztwa.
Od czasu tej napaści w parku, nagłośniliśmy sprawę w naszej miejscowości. Zorganizowaliśmy tzw.
dyżury sąsiedzkie, każdego dnia
któryś z rodziców odprowadza
i przyprowadza dzieci ze szkoły.

Teraz to my pilnujemy pedofila, a
on pilnuje naszych dzieci. Wszystko stanęło na głowie – dodaje pani
Agnieszka.
- Najgorsze jest to, że policja nic
nie robi – dodaje inna matka, która prosiła o anonimowość. – Czas
mija, a sprawca cały czas chodzi
na wolności.
Rzecznik jeleniogórskiej policji,
podinsp. Edyta Bagrowska wyjaśnia, że w takich sprawach, kiedy
chodzi o czynności seksualne
wobec nieletnich, postępowanie
prowadzi prokuratura. – Tak jest
i w tym przypadku – mówi.
- Postępowanie zostało wszczęte
na podstawie doniesienia szkolnego pedagoga z dnia 9 maja br.
14 maja br. przesłuchany został
opiekun prawny dziecka, a 15

ANALIZA ABSTRAKTU
Kiedy pytam polityków o ich opinie, często pytani zapominają kto jest dziennikarzem i odpowiadają na pytanie pytaniem. Mój ulubiony wykręt w takich sytuacjach to frazes „ja nie
wiem, jestem z Piechowic”. Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie ma we mnie woli afirmacji swą prowincjonalnością, ani też nie lansuję teorii o wyższości małych miasteczek nad
stolicą regionu. Kiedy z dumą mówię, że jestem z Piechowic to z zamiarem podkreślenia, że w „mojej” codzienności nie ma kranówy w akwaparku, nie ma za drogich fontann,
rewitalizacje nie wzbudzają kontrowersji. Krótko mówiąc mam spokój i mogę sobie pozwolić sobie na chłodne spojrzenie; myliłem się.
Kiedy zło przyszło do mojej wioski przypomniałem sobie, że nie protestowałem jak likwidowali posterunek policji, zastępując go „rewirem dzielnicowych”. Teraz ofiary przeróżnych
krzywd muszą czekać aż ktoś przyjedzie z Cieplic. Czasami jest to szybko, czasami nie.
Chyba wszyscy mieszkańcy już zdążyli zaakceptować ten fakt. To już stało się stanem faktycznym dla naszej społeczności. Dlaczego? Chyba takim wschodnim zwyczajem dalej
w świadomości kolektywu pokutuje przekonanie, że lepiej nic nie ruszać, bo jak się zmieni, to na gorsze. Ale chyba to „gorsze” właśnie przyszło. Nie mam tu na myśli tragicznych
wydarzeń, o których piszemy wyżej. To nie znaczy, że mam zamiar przechodzić obok dramatu dziecka, byłaby to rzecz niegodziwa i nie zamierzam tego robić, zacznę jednak od
analizy innego hańbiącego postępowania: naszego postępowania, mojego postępowania.
Zawsze występek, brud, podłość i draństwo będą się panoszyć jeśli ludzie na to zezwolą. To nie policja ma nas bronić od plagi nieprawości, to my mamy tę nieprawość odrzucić,
wykluczyć. Jestem przekonany, że każdy z nas lepiej zadba o swoje bezpieczeństwo niż jakakolwiek służba by mogła zrobić to za niego. Tymczasem mamy sytuację zgoła inną,
mleko się wylało, przed sklepem się o tym nie mówi, stróże prawa poinformowały poszkodowanych że „tyle mają takich spraw, żadnej nie udało się doprowadzić do sprawiedliwego
końca”. Szanowny i nierzadko szanowany statyczny obywatel przechodzi obok, kiwa głową, ale nic dalej z tym nie robi. Taka jest atmosfera, jakby każdy chciał jak naj szybciej
zapomnieć o krzywdzie, bo to nie jemu została ona zmajstrowana. Niech to zmartwienie nie będzie moim…
Tak nie będzie, ja na to nie pozwolę. Żałuję, że dopiero teraz, kiedy doszło do nikczemnego aktu paręset metrów od mojego domu, obudziłem się i postanowiłem, że nie będę
złego dalej na własnym podwórku tolerował. Mogłem to zrobić wcześniej. Mea culpa. Pocieszam się powiedzeniem „lepiej późno niż wcale”, ale w głębi serca mam nadzieję, że
nie jest za późno na wyprostowanie tego chorego oblicza nas samych.
Czas przyszedł, aby postawić na nogi to, co dziś stoi na głowie. Czas abyśmy my przestali się bać i jednocześnie nadszedł czas, aby przestępcy zaczęli się bać. Dlatego wyznaczam nagrodę 5.000 złotych dla osoby, która udzieli informacji, które doprowadzą do ujęcia i prawomocnego skazania sprawcy molestowania nieletniej, które miało miejsce w
Piechowicach 06.05.

Wasz Wiktor Marconi

Nie ma miesiąca, by nie było tutaj wypadku czy kolizji

Po zderzeniu się dwóch aut na tym
skrzyżowaniu 1 maja br. do szpitala
trafiły trzy osoby. W wyniku zderzenia zostało uszkodzone ogrodzenie
przedszkola. Podobnie, jak w połowie
marca br., kiedy kierująca nissanem
po zderzeniu z toyotą wjechała w
ogrodzenie przedszkola. Na szczęście w
tym czasie w przedszkolnym ogrodzie
nikogo nie było. Latem jednak bawią
się tam dzieci.
- Widoczność zasłaniają tu auta
parkujące przy ulicy, dlatego konieczne
jest ustawienie znaku zakazującego

parkowania lub znaku stop dla osób wyjeżdżających z ulicy podporządkowanej
– mówi Krzysztof Langer, mieszkający
w pobliżu.
Dyrekcja zarządu dróg i mostów tłumaczy, że skrzyżowanie jest oznakowane poprawnie, a przyczyną wypadków
czy kolizji jest nieuwaga i nieostrożność
kierujących.
- Znak A7, czyli nakaz ustąpienia
pierwszeństwa ma niemal takie samo
znaczenie jak znak stop – mówi Jerzy
Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej

Fot. Przemo

Stop! Na tym skrzyżowaniu
- Ewidentnie brakuje tu znaku stop od strony ul. Słowackiego – mówi jeleniogórzanin Krzysztof Langer. Dyrekcja
zarządu dróg i mostów tłumaczy, że w tym miejscu stoi
znak nakazujący ustąpienia pierwszeństwa, ale na prośbę
mieszkańców zostanie zmieniony.

maja wszczęte zostało śledztwo w pokrzywdzone dziecko - informuje
tej sprawie. Obecnie prowadzimy Prokurator Rejonowy w Jeleniej
czynności. W najbliższym czasie Górze Adam Kurzydło.
przesłuchane przez sąd zostanie Angelika Grzywacz-Dudek

Górze. – Kierowcy wyjeżdżający z
ulicy podporządkowanej muszą
przed nim zwolnić i upewnić się,
że nic nie jedzie drogą główną. Jeśli
zdaniem mieszkańców znak „stop”
może poprawić w tym miejscu
bezpieczeństwo, to po konsultacji

z policją, wymienimy znak A7 na
„stop”. Nic się jednak nie zmieni,
jeśli swojej czujności i ostrożności
w tym miejscu nie zwiększą zmotoryzowani – dodaje wiceszef zarządu
dróg i mostów.
(Angela)
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Rój pszczół na Słonecznej
Pszczoły zadomowiły się na wiśni
około cztery metry nad ziemią przy
ul. Słonecznej w Cieplicach. Przestraszyli się ich okoliczni mieszkańcy,
którzy na pomoc wezwali strażników
miejskich.
- Strażnicy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia i wezwali straż pożarną
oraz pszczelarza – relacjonuje Artur
Wilimek, rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Jeleniej Górze. - Okoliczni
mieszkańcy zostali poinformowani
aby pozamykali okna i nie przebywali w przydomowych ogródkach.
Po drabinie rozstawionej przez
strażaków pszczelarz odłowił rój
do specjalnego pojemnika – dodaje
strażnik.
Jak postępować z rojem pszczół,
który pojawi się nagle w pobliżu
naszego domu? Nie należy ich drażnić czy rzucać w nie przedmiotami.

Do usunięcia roju najlepiej wezwać
pszczelarza, który sobie z nimi na
pewno poradzi. Warto też pamiętać,
że straż pożarna nie ma obowiązku
usuwania owadów i rzadko przyjeżdża do takich wezwań.
(Angela)

Fot. SM

Od szóstego maja br. mieszkańcy Piechowic, którzy mają
dzieci, przestali spać spokojnie. Tego dnia, jak twierdzi
10–letnia, poszkodowana dziewczynka, nieznany jej
mężczyzna w biały dzień, niemal w publicznym miejscu,
złapał ją za rękę i zaczął molestować. Spłoszyć go miała
jakaś kobieta. – Sprawę zgłoszono na policję, ale do tej pory
nic nie zrobiono – mówią mieszkańcy Piechowic. –Teraz
to my pilnujemy pedofila, a on naszych dzieci. To my się
boimy, a to on powinien się bać – dodają. Sprawą zajęła
się prokuratura.

Fot. Angela

W Piechowicach strach przed pedofilem
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Za osiągnięcia po 3 tys. zł i... pyszne lody

Fot. Przemo

Nagrodzeni przez prezydenta

Paulina Romańczuk, Laura
Frenczko oraz Daniel Piwko
zostali zaproszeni wraz ze
swoimi wychowawcami i dyrektorami szkół, do których
uczęszczają, na spotkanie
z prezydentem Marcinem
Zawiłą, który za wybitne
osiągnięcia nagrodził młodych jeleniogórzan.
Paulina Romańczuk to uczennica
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. - Zdobyłam wiele wyróżnień
w Polsce, brałam udział wiele razy
w konkursach plastycznych. M.in.
zajęłam pierwsze miejsce w graficznym konkursie „Młody Gielniak”.
Dzięki wysokiej średniej mogłam

wyjechać na Ukrainę, na wymianę
międzyszkolną i tam uczestniczyłam
w warsztatach z artystami. Myślę o
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku albo w Krakowie.
Laura Frenczko z Zespołu Szkół
Technicznych „Mechanik” została
finalistką zawodów III st. (centralnych) XVII Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych.
Przyznała, że chce studiować
kierunek związany z budownictwem. - Dzięki temu, że zostałam
finalistką olimpiady nie muszę
pisać jednej części egzaminu zawodowego - mówiła.
Daniel Piwko z Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych zajął
16. miejsce w etapie centralnym I
Olimpiady Wiedzy o Turystyce. - Na
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W mieście będzie wiele się działo
Koncerty, spektakle, wystawy – w najbliższym czasie nie powinniśmy
mieć problemów, żeby znaleźć w mieście coś dla siebie, by atrakcyjnie
spędzić wolny czas.
Bogdana Nauki. A od godz. 11.00 do
Mała Bajeczka dla mam
Z okazji Dnia Matki bezpłatne przedsta- 13.00 zaplanowano w muszli koncertowienie z udziałem dzieci organizuje 27. wej festyn dla dzieci.
maja o godz. 17.30 Mała Bajeczka przy
ul. Wojska Polskiego 33. Na przygody Prelekcja i wernisaż
Pinokia zaproszone są mamy ze swoimi
5 czerwca (czwartek) o godz.19.00
pociechami. Warto zarezerwować wej- w Muzem Przyrodniczym odbędzie
ściówki pod nr telefonu 790-414-212 lub się prelekcja w cyklu czwartkowym
mailowo: malabajeczkajg@gmail.com nt: „Rumunia – szlakiem hrabiego
Drakuli” – prowadzi Tomasz Jamiałkowski. Wstęp wolny. Natomiast 6
Wkrótce PESTeczKA
Od piątku (30 maja) do niedzieli (1 czerwca (piątek) o godz.17.00 – werczerwca) od godz. 10.00 do 18.00 w nisaż wystawy rzeźb ceramicznych
namiocie na Placu Ratuszowym trwać Krystyny Gay-Kutschenreiter „Ogród
będzie Awangardowy Festiwal Sztuki Tajemnic”.
Uśmiechu - Miasto Dzieci “PESTeczKA
– pestkUE”. Organizatorami są: Teatr Wytańczyć wolność
W dniach 3 – 5 czerwca o godz.
Odnaleziony i Jeleniogórskie Centrum
19.00 na scenie studyjnej Teatru im.
Kultury. Wstęp wolny.
C. K. Norwida odbędzie się cykl prezentacji spektakli tanecznych. To
„Pomiędzy językami”…
… Doroty Podlaskiej to tytuł wystawy, program artystyczny, który zawiera
której wernisaż odbędzie się 31 maja (so- trzy przedstawienia, zrealizowane
bota) o godz. godz. 18:00 w staniszow- przez artystów
Stowarzyszenia Teatr Dada von
skim pałacu. Dorota Podlaska, jedna z
ciekawszych współczesnych artystek, w Bzdulow. Rezerwacja i sprzedaż bileswoich najnowszych projektach zajmuje tów: kasa teatru, tel. 75/64 28 130, 131,
się problematyką styku różnych kultur, kom. 601 335 522.
kwestiami związanymi z komunikacją
i problemami, jakie stwarza nam obcy Anna Maria Jopek & Kroke
W Teatrze im. C. K. Norwida we
język.
wspólnym projekcie wystąpią 23 czerwca o godz. 19.00 Anna Maria Jopek oraz
Dla dzieci w Zdrojowym
W ramach obchodów Dnia Dziecka zespół Kroke. Bilety: Tramwaj w Rynku,
31. 05. o godzinie 10.00 Zdrojowy Teatr kasa Teatru, BP Amigo - Travel, ul. Piłsudanimacji zaprasza na spektakl Ulricha skiego 11 oraz na www.biletyna.pl
(Red)
Huba „O Ósmej na Arce” w reżyserii:

studia wybieram się do Wrocławia,
ale jeszcze nie wiem dokładnie na
jaki kierunek. Wystąpienie, prezentacja przed komisją z pewnością
pomogły mi w przygotowaniu do
matury ustnej - stwierdził.
Każdy laureat otrzymał nagrodę
w wysokości 3.000 zł, a wszyscy
zostali zaproszeni na lody tuż po
uroczystym spotkaniu.
- Patrzymy na aktywność życiową, społeczną młodych ludzi. To
są uczniowie ze średnią minimum
4,75 - mówił prezydent Zawiła, który
podkreślił jednocześnie, że mamy w
tym roku do czynienia z wyjątkową
sytuacją, gdyż to są uczniowie szkół
zawodowych. Licealiści nie odnieśli
tym razem takich sukcesów.
Przemek Kaczałko
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Bo za dużo chcieli...
Zbyt wysokie ceny ofert złożonych
w przetargu na dokumentację projektową rozbudowy jeleniogórskiego
lotniska spowodowały, że władze
Jeleniej Góry przetarg unieważniły i
będzie kolejny. – Kwota zaproponowana przez oferentów była znacznie
większa niż pula, którą dysponujemy
– wyjaśnia Jerzy Łużniak, wiceprezydent Jeleniej Góry i przypomina,
że Urząd Marszałkowski na ten cel
przyznał 150 tys. zł.
Wiceprezydent zapewnia, że
projekt powstanie jeszcze w tym
roku, bo przyznane pieniądze trzeba
wydać do końca 2014 r. W ramach
tego zadania ma powstać projekt
rozbudowy lotniska w Jeleniej Górze
m.in. o pas startowy z zapleczem, co
umożliwi przyjmowanie dwusilnikowych samolotów pasażerskich o
ciężarze do 10 tys. kg przewożących
do 19 osób. 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. Projekt ma zakładać również
dostosowanie lotniska do wymagań
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego Jerzy
Tutaj powiedział, że na budowę
pasa startowego pieniądze mają się
pojawić w programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Aglomeracji Jeleniogórskiej.
(Angela)
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Kolejny etap budowy galerii

Spółka Echo Investment zakończyła kontraktacje wszystkich
pakietów robót budowlano–montażowych w Galerii Sudeckiej w
Jeleniej Górze, zgodnie z zakładanym budżetem i terminami
realizacji. Budowa odbywa się
zgodnie z harmonogramem, a
otwarcie obiektu zaplanowano na
październik br.
W projekcie Galerii Sudeckiej
inwestor przewidział 45 tys. mkw.
powierzchni handlowej. Najpierw
powstanie galeria sklepów, butików i punktów usługowych
oraz największe w mieście kino.
Ostatnim etapem realizacji Galerii Sudeckiej będzie budowa
retail parku, w ramach którego

powstanie między innymi wielkopowierzchniowy sklep DIY.
Podpisano umowy m.in. z BMS,
firmą Schindler Polska na dostawę
i montaż wind oraz schodów.
Firma Ekotechnika Plus wykona
pokrycie dachowe, Elektromont
SA - instalacje elektryczne, Silbud
instalację tr yskaczową, Flakt
Bovent zajmie się wykonaniem
wentylacji strumieniowej, Honeywell automatyką, a Polonez Plus
instalacjami sanitarnymi.
Niebawem zostanie także podpisana umowa dotycząca prac
wykończeniowych w obiekcie.
Wykonawcą stanu surowego jest
Eiffage Polska Budownictwo S.A.
(Manu)

Mieszkańcy chętnie korzystali z propozycji placówek kultury

Noc Muzeów z niespodziankami
Muzeum Karkonoskie, Muzeum Historii i Militariów,
Zamek Chojnik, Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr
im. C. K. Norwida, Zdrojowy Teatr Animacji, a także
Książnica Karkonoska – to
placówki, które 17. maja
otworzyły swoje progi dla
zwiedzających bez żadnych
opłat.
Muzeum Karkonoskie oprócz
siedziby głównej w Jeleniej Górze
zorganizowało Noc Muzeów również w Muzeum Historii i Militariów, a także w Domu Gerharta
Hauptmanna.
W ramach „Nocy w Muzeum”
na zwiedzających placówkę przy
ul. Sudeckiej czekała wystawa
poświęcona 70-rocznicy Bitwy
pod Monte Casino. - Jest tam
wiele bardzo ciekawych, cennych,
oryginalnych eksponatów, które
pochodzą nie t ylko z naszych
zbiorów, ale także od osób prywatnych - powiedziała dyrektor
Muzeum Karkonoskiego Gabriela
Zawiła.
W siedzibie głównej Muzeum
Karkonoskiego noc upłynęła pod
znakiem Oskara Kolberga, bowiem w tym roku jest 200. rocznica jego urodzin.
Przygotowaliśmy Noc Muzeów
pod kątem tradycji, które opisy-

wał Oskar Kolberg. Zaprosiliśmy
zespoły. Występują: Kresy z Polesia; reemigranci z Bukowiny
Rumuńskiej, czyli górale czadeccy,
którzy zamieszkują koło Lwówka
Śląskiego; są Gościszowianie - reemigranci z Bośni, a także z kielecczyzny, Rzeszowa, Tarnopola i
„Cisowianki” z Tarnopola - mówiła
Joanna Dumin.
Wśród solistek wystąpiła Michalina Mrozik - śpiewaczka ludowa,
która w wieku 80 lat zdobyła po
raz drugi najcenniejszą nagrodę
na Festiwalu Kazimierskim.
- Zespoły oprócz wspaniałych
pieśni przywiozły tradycje kulinarne, m.in.: gołąbki faszerowane
kaszą kukurydzianą i warzywami,
pierogi, pitę na słodko z jabłkami,
dynią i serem. Mój syn Ignacy
Dumin - antropolog kultury przygotował film i wygłosił wykład
na temat pamięci przedmiotów.
Natomiast Henr yk Dumin jest
jedynym na Dolnym Śląsku laureatem nagrody im. Oskara Kolberga
- można zobaczyć dyplom, medal,
który dostał i posłuchać kim był
Kolberg, co robił - dodała prezes
Fundacji Dominium Łomnica.
Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach przygotowało m.in. prelekcję
nt. „Cystersi w Cieplicach 14031810”, można było też zwiedzić
cieplickie parki z ornitologiem „w
poszukiwaniu ptaków nocy”.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemo
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Kondori najlepsze, Sudety drugie

Bezkonkurencyjna okazała się
ekipa Kondori Liberec, która w
turnieju rozegranym w hali przy
ul. Sudeckiej odniosła komplet
zwycięstw. Drugie miejsce zajęli
gospodarze, a trzecie Górnik
Wałbrzych.
Turniej młodzików miał silną
obsadę, warto zaznaczyć, że zespół Kondori Liberec wywalczył
mistrzostwo Republiki Czeskiej z
rocznikiem 2000 i to ci chłopcy
okazali się najlepsi w Jeleniej
Górze. Równie mocna ekipa przyjechała z Wałbrzycha, bowiem
Górnik to finalista mistrzostw
Polski (również w roczniku 2000).
Biorąc pod uwagę potencjał rywali
należy docenić występ podopiecznych Pauliny Jasek, którzy zrewanżowali się młodym „górnikom” za
porażkę w lidze.
- Zespół z Liberca gra koszykówkę, która na dzień dzisiejszy jest
poza naszym zasięgiem. Cieszy
wygrana z Górnikiem Wałbrzych
- w lidze przegraliśmy z nimi
różnicą 20 punktów. Mają bardzo
duży potencjał wzrostowy, szukali
małych graczy, ale my walczyliśmy

JELENIA GÓRA

do ostatniej sekundy i poradziliśmy sobie. Przyjechały bardzo
fajne zespoły i to dobra lekcja dla
moich zawodników - powiedziała
trenerka Sudetów (2000) Paulina
Jasek.
W najbliższych planach młodzicy Sudetów mają występ na
turnieju koszykówki ulicznej w
Libercu (14-15. czerwca).

Wyniki turnieju:
Sudety I Jelenia Góra - Sudety II
Jelenia Góra 121:35, Kondori I
Liberec - Kondori II Liberec 100:48,
Sudety II - Górnik Wałbrzych 13:56,
Sudety I - Kondori II 75:25, Kondori
I - Górnik 92:48, Sudety II - Kondori
II 39:42, Górnik - Sudety I 65:71,
Sudety II - Kondori I 11:101, Sudety
I - Kondori I 51:101, Kondori II Górnik 16:57

Bieg Pałacu Wojanów
Na 7 czerwca zaplanowano II edycję
Biegu Extra Pałacu Wojanów. Jest to
bieg przełajowo-górski, a długość trasy
wynosi około 15km. Miejscem startu
i mety jest teren pałacu Wojanów. Patronat medialny nad imprezą objęła
Jelonka.com.
- Bieg Extra jest połączeniem biegu
górskiego w stylu anglosaskim z elementami ekstremalnymi. Wspinaczka
skałkowa (bez asekuracji) ciężkie technicznie podbiegi, przeprawa przez rzekę
to tylko niektóre atrakcje czekające dla
biegaczy. Zawodnicy będą mieli do
pokonania malowniczo położoną około
15km trasę. Start i meta biegu mieści się
w przepięknym parku przylegającym
do renesansowego Pałacu Wojanów.
Większość cześć trasy prowadzi przez
Rudawski Park Krajobrazowy, który
z pewnością stanowi jeden z najpiękniejszych enklaw przyrodniczych na
Dolnym Śląsku. Warto dodać że trasa
Biegu Extra biegnie pomiędzy dwoma
najwyższymi szczytami Gór Sokolich
(Krzyżna Góra 654m n.p.m i Sokolik
620m n.p.m), które są oblegane przez
miłośników wspinaczki skałkowej,
ponieważ właśnie tutaj jest największy
rejon wspinaczkowy w południowozachodniej Polsce. Impreza odbędzie
się 7 czerwca, start sobota godz. 10.00,
szczegóły na biegextra.pl – zachęcają
do udziału w biegu organizatorzy
imprezy.
(MDvR)

Nasze dziewczyny pokonały Piasta Nowa Ruda

Cztery gole Smagur na Złotniczej
Kobieca drużyna piłkarska
Orlik Jelenia Góra udanie
zadebiutowała na stadionie
przy ul. Złotniczej. W sobotnim (24.05.) spotkaniu w ramach III-ligi jeleniogórzanki
pokonały Piasta Nowa Ruda
5:0.

Fot. Przemo

i niepewnym wyjściu Muczyńskiej
najlepiej odnalazła się Pazurkiewicz
pakując z bliska piłkę do siatki. W
34. minucie kibice, którzy jeszcze
nie mieli okazji śledzić występów
jeleniogórzanek mogli przekonać
się o niebagatelnym potencjale 14letniej Angeliki Smagur, która rajdem
lewym skrzydłem z połowy boiska
wbiegła w pole karne i ponownie
Spotkanie na obiekcie przy ul. Złot- przymierzyła na długi słupek ustalaniczej rozpoczęło się z 15-minutowym jąc wynik do przerwy na 3:0.
opóźnieniem, bowiem obie
ekipy zabrały ze sobą białe
koszulki, co z oczywistych
powodów nie było do zaakceptowania przez sędziego.
Jeleniogórzanki założyły więc
znaczniki, po czym w eter
poszedł pierwszy gwizdek
w dziejach przebudowanego
stadionu z udziałem drużyn
kobiecych.
Podopieczne Roberta Stachowskiego szybko ustawiły
sobie mecz, już w 4. minucie
Smagur lewą nogą uderzyła na długi
Po zmianie stron długo czekaliśmy
słupek pokonując bramkarkę gości. na dogodną sytuację, szansę na gola
Kolejny gol padł w 28. minucie, honorowego miała w 58. minucie
kiedy to w zamieszaniu pod bramką

Szłapa, ale w starciu jeden na jeden górą
była Dziewit. Sześć minut później bramkarka Orlika ponownie wykazała się
swoim kunsztem, bowiem wyciągnęła
się jak struna broniąc strzał w okienko
Sylwii Baran. W 77. minucie gospodynie dopisały kolejnego gola na swoim
koncie, którego autorką była Smagur.
Jak się okazało 14-letnia wychowanka
Lotnika Jeżów Sudecki nie zadowoliła
się hat-trickiem i w ostatniej, 80. minucie
zdobyła piękną bramkę ustalając wynik
na 5:0.
Orlik Jelenia Góra - Piast
Nowa Ruda 5:0 (3:0)
Orlik: Dziewit - Dyzio,
Zych, Sidorska, Wróbel, Damasiewicz, Smagur, Pazurkiewicz, Curyło, Lechman,
Chrabąszcz. Rezerwowe:
Sawicz, Fierkowicz, Nowacka, Malinowska
Piast: Muczyńska - Kowalska, Szpak, Włodarczyk,
K.Ekielska, Kapłon, Marcinkiewicz, Szymańska,
Szłapa, Baran, Tomczak. Rezerwowe:
A.Ekielska, Ważna
(Przemo)
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Szutrowe rajdy to świetna nauka

Zmagania w Talsi na Łotwie
Olsztyńsko–jeleniogórska
załoga rajdowa Daniel Żarna
i Łukasz Włoch wystartowała
w miniony weekend w Rajdzie Talsi, zaliczanym do
Mistrzostw Strefy Północnej
i Mistrzostw Łotwy.
- Łotewski Rajd Talsi to świetnie
zorganizowana impreza, do przejechania było 100km oesowych w
półtora dnia. Odcinki powtarzały
się tylko fragmentami, przez co
trasa stawała się jeszcze ciekawsza.
Duża konkurencja załóg z jedenastu
krajów, takich jak m.in. Kuwejt, Kazachstan, Rosja, Norwegia, Estonia,
jeszcze bardziej podnosiły poprzeczkę. Organizatorzy przyznali nam 54
numer startowy i mniej więcej takie
było nasze miejsce w szeregu. Przed
nami ustawiono tylko dwa samochody przednionapędowe. Reszta to najnowsze R5 i R4 evo X topowy sprzęt
i duże zespoły. Podczas jednego z
odcinków skrzywiliśmy tylne koło i
straciliśmy dwie minuty. Jechaliśmy
też w kurzu za zawodnikiem, który
po wizycie w rowie wyjechał przed
nami. Gdyby nie te przygody nasze
miejsce w generalce byłoby lepsze,
ale cieszy fakt z wygrania w litewskiej
grupie N. Wynik ten dedykujemy naszym sponsorom Żarna obróbka metalu, Żarna Lakiernie Proszkowe, a za
świetne przygotowanie samochodu
dziękujemy ProRacing - wyznał jeleniogórski pilot Łukasz Włoch.
Daniel Żarna: - Zostałem rzucony
trochę na głęboką wodę. Bardzo
szybkie odcinki, partiami szerokie,
a za chwilę wąskie przez las, zakręty, które przejeżdżało się piątym
biegiem powodowały, że musiałem
się przełamać. Z odcinka na odcinek
zwiększaliśmy tempo i staraliśmy się
JELENIA GÓRA

Dzień Dziecka z piłką
Akademia Piłkarska Chojnik organizuje 1 czerwca turniej piłkarski
z okazji Dnia Dziecka. Zawody zaczynają się o godz. 10:00 na boisku w
Parku Norweskim. Wszystkie chętne
dzieci rywalizować będą w dwóch
kategoriach wiekowych – roczniki
2003 i młodsi oraz 2005 i młodsi.

poprawiać elementy jazdy. Kluczową
rolę na takich rajdach odgrywa opis.
Przekonałem się o tym jadąc miejscami w dużym kurzu. Dwukrotne
zapoznanie jest wystarczające, ale
trzeba się mocno skupić. Pomaga
mi duże doświadczenie Łukasza,
jego podpowiedzi wprowadzają
pewność jazdy.
Łukasz Włoch: - Szutrowe rajdy
to wspaniała nauka i to właśnie
dlatego wybraliśmy Mistrzostwa
Litwy. Chcę przypomnieć, że dla
Daniela to był drugi poważy start i
pierwszy w samochodzie 4x4. Jestem
pewien, że wielu polskich kierowców,
którzy jeżdżą od wielu lat, mogłoby

JELENIA GÓRA

Awans młodziczek KPR-u

W dniach 16-18 maja w Pawonkowie rozegrano turniej półfinałowy Pucharu Polski ZPRP,
w którym podopieczne Dilrabo
Samadovej zajęły drugie miejsce
i awansowały do finału szczebla
centralnego!
Po porażce na otwarcie turnieju
(MDvR) z MOSM Tychy, jeleniogórzanki wróciły na odpowiedni tor
i pewnie zwyciężyły w dwóch
- Oprócz zmagań sportowych przy- pozostałych pojedynkach. Ekipa
gotowane są dodatkowe atrakcje: żółto-niebieskich składała się z
konkurencje sportowe, punkt ga- zawodniczek Dili Samadovej (KPR
I) i Estery Rykaczewskiej (KPR
stronomiczny oraz loteria fantowa. II). Najlepszą snajperką turnieju
Sponsorzy ufundowali atrakcyjne została Natalia Janas (24 gole).
Skład KPR-u: Natalia Filończuk,
nagrody, m.in. Termy Cieplickie

Vouchery uprawniające do wejścia
na baseny i strefę SPA, Hotel Karpacz dwudniowy pobyt w hotelu, a
także zaproszenia do Pałacu Spiż
na obiad i Pizzerii M na pizzę oraz
wiele innych cennych nagród. Zapraszamy wszystkich do udziału w
tym sportowym święcie - informują
organizatorzy.

się zaskoczyć w jakim tempie przemieszczają się lokalni kierowcy.
Organizacja stała na najwyższym
poziomie, ludzie pomagali w każdej
najdrobniejszej sprawie. Czuliśmy
się tam bardzo dobrze, zaskoczeni
podejściem do zawodników. Mnie
najbardziej cieszy to, że Daniel, robi
postępy w jeździe. Jest to budujące
jak się widzi, jak kierowca nabiera
prędkości i pewności w jeździe. Jazda
na opis po nieznanych trasach jest
wielką nauką i tego nam trzeba.
Polecam każdemu aby choć raz pojechał na litewskie szutry, a na pewno
będzie tam wracał tak jak my.
(MDvR)

Dominika Płudowska, Karolina
Obuchowska - Natalia Janas (24
bramki), Anna Szczepańska (12),
Agata Skowrońska (7), Weronika
Wojtas (7), Weronika Bachurska
(6), Magda Starczyk (5), Marika
Klimaszewska (3), Zuzanna Dubiel (3), Dagmara Chlebosz (2),
Aleksandra Bielecka (2), Barbara
Białogrecka (1), Magdalena Pakuł
(1), Nicola Żmijewska.
Finały, w których będzie rywalizować 16 drużyn odbędą się w dn.
4-7 czerwca. W innych grupach
awans wywalczyły m.in. KPR
Kobierzyce, Ruch Chorzów, MTS
Kwidzyn, Kusy Kraków.
(Przemo)

Wyniki turnieju:
KPR Jelenia Góra - MOSM Tychy 16:21 (6:10), ASPR Zawadzkie-Pawonków ChKS Łódź 27:12 (10:6), ChKS Łódź - KPR Jelenia Góra 10:31 (4:13), ASPR
Zawadzkie-Pawonków - MOSM Tychy 19:25 (10:13), MOSM Tychy - ChKS
Łódź 32:12 (15:4), ASPR Zawadzkie-Pawonków - KPR Jelenia Góra 18:26
(10:13).
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Było wielkie święto studentów!
Pierwszego dnia Juvenaliów
(w czwartek, 22. maja) studenci
i mieszkańcy Jeleniej Góry bawili
się na "Błoniach" pod Grzybkiem
z Mesajah oraz Donatanem&Cleo,
zespołem, który w tym roku reprezentował Polskę na konkursie
Eurowizji. Zanim jednak rozpoczęto muzyczną zabawę, orszak
studentów przemaszerował sprzed
Kościoła Garnizonowego przez
miasto, aby pod Ratuszem odebrać
od prezydenta klucz do miasta,
bowiem na dwa dni "władzę" nad
Jelenią Górą przejęli studenci trzech
jeleniogórskich uczelni wyższych:
Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej, Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Ekonomicznego. Pogoda świetna, młodzi ludzie pełni
energii, czyli to, czego oczekujemy.
Myślę, że jest lepiej niż w zeszłym
roku - powiedział prezydent Marcin
Zawiła.
Drugi dzień świętowania studentów odbył się już bez takich tłumów,
ale i tak cieszył się dużym zainteresowaniem. Piękna pogoda sprzyjała
publice do godzin wieczornych,

ale gdy przyszedł czas na główne
atrakcje rozpadało się. Jednak to
nie zniechęciło fanów funkowego
zespołu, który w barwnych strojach
i ogromną dawką pozytywnej energii rozbujał przybyłych słuchaczy.
Wcześniej studentów i mieszkańców
rozgrzały lokalne kapele oraz Letni
Chamski Podryw, który naszpikowany niecenzuralnymi tekstami trafił
w gusta "dzisiejszej" młodzieży.
Przemek Kaczałko.

Na finał zagrał zespół Łąki Łan, który ma
na swoim koncie trzy płyty, debiutancką
wydali w 2005 roku. Zespół tworzą:
Paprodziad, Poń Kolny, Niesforny
Bonek, Zając Cokictokloc, Jeżuś Marian i MegaMotyl, a do największych
hitów zalicza się "Galeon", "Łan Pała",
"Lovelock", "Dziadarap", "Selawi", czy
"Big Baton". Była też dyskoteka z DJ do
białego rana.
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2014-04-25 godz. 18.00 - 2014-05-23 godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
AxPro Carpets Sp. z o.o. zatrudni
menagera sprzedaży z doświadczeniem oraz b. dobrą znajomością j.
angielskiego lub niemieckiego lub
rosyjskiego. Praca biurowa + częste
wyjazdy służbowe. - egregorczyk@
axprocarpets.com, tel.756467486
Cukiernia w Karpaczu poszukuje
chętnych do pracy w cukierni(pieczenie ciast). Praca od zaraz. Dobre
zarobki. Kontakt telefoniczny 608
347 475
Dekarze/Niemcy - Poszukujemy osób do prac dekarskich.
Mile widziana znajomość jęz.niemieckiego. Gwarantujemy kontrakt
i dobre europejskie stawki. Kontakt
pon-pt:9-17 tel. 756 464 557
Do gastronomii - dyspozycyjna
osobę z samochodem do pomocy w
produkcji kebaba i rozwożenia pizzy.
- 501 736 644
Fhu torebki świata przyjmie do pracy
na stanowisko sprzedawcy panie
studiujące zaocznie praca pełny etat
także w weekendy wiek od 18lat mile
widziane doświadczenie w handlu
cv+zdjęcie fhuobsesja@wp.pl - 791
078 422
Firma Alvi poszukuje pracownika - na stanowisko handlowca.
Wykształcenie średnie, podstawowa
znajomość języka niemieckiego w
mowie i piśmie, obsługa komputera.
Gotowość do wyjazdów służbowych. Praca od zaraz. Kontakt tel.
757303620 od 05.05.2014 r. w godz.
od 8.00 do 15.00
Firma cateringowa poszukuje
kucharzy i kucharki. Miejsce pracy:
okolice Jeleniej Góry. Kontakt: 665
079 775
Firma prod.zatrudni operatywną
osobę z biegłą znajomością języka
niemieckiego. Obsługa sprzedaży.
Kontakty z klientami. Znajomość
Outlook, komputera. Możliwość pracy
zdalnej. niemiecki_praca@orange.
pl - 798 307 711
Firma z Gryfowa Śląskiego zatrudni
kierowcę z kategorią C w transporcie
krajowym . Więcej informacji pod
numerem tel: 513 107 326
Firma z Jeleniej Góry budująca
domy zatrudni dekarza i cieśle z
dużym doświadczeniem oraz pracowników budowlanych. Kontakt
telefoniczny - 602 513 328
Firma zatrudni na umowę zlecenie
pracownika do prac ogrodniczo
brukarskich. Atrakcyjne warunki
pracy i wynagrodzenie.CV i opis
doświadczenia proszę wysyłać na
ogrodnictwo@jelenia.pl
Firma zatrudni sekretarkę/asystentkę. Zakres obowiązków:
prowadzenie i organizacja biura;
zarządzanie korespondencją; kontakt z klient i obsł gości; org spotkań
i podróży służbowych. michal.w@
questsport.pl - 697 916 806
Hostessa - Praca dodatkowa dla
studentek w drogeriach w dolnośląskim - kilka dni w miesiącu po 6h/
dzień na umowę zlecenia. Cv ze
zdjęciem prosimy wysłać mailem na
adres hostessy@lmc.org.pl w tytule
wpisując misto
Hotel Artus w Karpaczu zatrudni
kelnerkę/kelnera. Praca na umowę
- pełny etat. cv na adres manager@
hotelartus.pl - 757 616 346
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerki śniadań. CV prosimy wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście do działu kadr. Praca na umowę.
- 757 670 715

Kasjer sprzedawca Dino - Poszukujemy osób na stanowisko kasjera
sprzedawcy w DINO - Jelenia Góra,
Kowary, Mysłakowice, Wleń. Osoby
chętne prosimy o wysyłanie CV na
adres praca@marketdino.pl - miejscowość w tytule
Kelnerka obsługa restauracji
- Zatrudnimy kelnerkę powyżej 30
lat, dogodne warunki pracy - 757
611 755
Kelnerki, kucharki zatrudnimy bar
"Oskar" Karpacz tel. 650 633 231 lub
75 76 196 33
Kontroler jakości/Radomierz
- Firma SGP-Sorting Group Poland
Sp. z o.o zatrudni kontrolerów jakości.
Umowa zlecenie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na
adres wojcicki@sgp.biz.pl dopisując
w temacie nr ref. KJ/05/14/R - 000
000 000
Koordynator do spaw logistyki i
zaopatrzenia. Duży sklep internetowy
zatrudni na umowę o pracę na pełen
etat. szczegółowe informacje na
www.zegarek.net/praca.php - 605
410 756
Kosmetolog - Możliwe wyjazdy
i nadgodziny. Dobre warunki finansowe, możliwość zatrudnienia na
umowę o prace. Tylko sumienne
i odpowiedzialne osoby nie bijące
się ciężkiej pracy. Poważna oferta.
Proszę o CV - poczta.jg123@gmail.
com
LBF Technika Wentylacyjna Sp. z
o.o. zatrudni malarza-lakiernika z
doświadczeniem. Kontakt 075 75 283
12, lbf@lbf.com.pl - 075 75 283 12
LBF Technika Wentylacyjna Sp. z
o.o. zatrudni osoby na stanowisko
pracownika produkcyjnego. Kontakt
075 75 283 12, lbf@lbf.com.pl
LBF Technika Wentylacyjna Sp.
z o.o. zatrudni spawacza metodą
MIG-MAG lub TIG z uprawnieniami
i doświadczeniem. Mile widziana
znajomość rysunku technicznego.
Kontakt 075 75 283 12, lbf@lbf.
com.pl
LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o.
zatrudni ślusarza konstrukcyjnego z
doświadczeniem i dobrą znajomością
rysunku technicznego. Kontakt 075
75 283 12, lbf@lbf.com.pl
Mirosław Wróbel Sp. z o.o.
prowadzi nabór na pracownika
Działu Obsługi Klienta. Mile widziane
doświadczenie motoryzacyjne. Kontakt: recepcja-jg@wrobel.mercedesbenz.pl - +48756457750
Nie wymagamy doświadczenia Firma finansowa Profi Credit zatrudni
doradców finansowych. Możliwość
zdobycia doświadczenia. Szukamy
osób ambitnych, nastawionych na
cel. Wynagrodzenie prowizyjne
średnio 350 zł za umowę CV na @ malgorzata.szymkow@proficredit.pl
O.W. Zielone Wzgórze w Karpaczu
zatrudni kucharza z doświadczeniem
i pomoc kuchenną. - 604 200 744
Operator obróbki skrawaniem
- Poszukujemy dla firmy produkcyjnej z terenu Jeleniej Góry osób
z doświadczeniem na maszynach
skrawających. Atrakcyjne zarobki+pakiet socjalny. CV na adres:legnica@pl.randstad.com lub tel/sms
693 977 954
Opiekunka 1000-1300 Euro Poszukujemy opiekunki do pracy w
Niemczech. Praca legalna. Wymagany język niemiecki i doświadczenie. Kontakt tel.746661030 lub mail:
medirekrutacja@wp.pl
Ośrodek Villa Vital w Świeradowie
Zdroju zatrudni kelnerów/ki z komunikatywną znajomością j. niemieckiego.
CV prosimy przesyłać na adres info@
villavital.pl lub składać osobiście w
recepcji hotelu. - 75-78-16-300

Pałac Wojanów zatrudni na pełny
etat konserwatora z umiejętnościami
prac ogólnobudowlanych (płytki,
gładzie, tynki). Doświadczenie zawodowe. Prawo jazdy kat. B. Proszę o
kontakt telefoniczny 693 733 330.
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
Pensjonat w Karpaczu-zatrudni
kucharza/rke i kelnerkę. Wymagane
doświadczenie w pracy w pensjonacie. - 696 504 506
Pilnie poszukiwane osoby do
opieki w Niemczech znające język
Niemiecki. Wynagrodzenie do 1400
e, plus zwrot za dojazd. Praca tylko
legalna. Szczegółowe info pod tel.
511 844 939
Poszukuje koleżanki do współpracy na mieszkanie - 506 435 673
Poszukujemy doświadczonych
pracowników budowlanych: murarzy,
tynkarzy, zbrojarzy, betoniarzy, cieśli
szalunkowych. Legalna praca na
terenie Niemiec .Oferujemy zakwaterowanie oraz atrakcyjne wynagrodzenie - Tel. 537-57-63-92, e-mail:
rekrutacja.niemcy@o2.pl Czynne:
pn-pt, 8-16
Poszukujemy osób chętnych
do podjęcia pracy na stanowisku
kierownika marketu DINO w miejscowości Wleń. Osoby zainteresowane
prosimy o wysyłanie CV na adres
praca@marketdino.pl
Potrzebna firma lub osoba z
uprawnieniami do obsługi i serwisowania kotłowni - 695 928 115
Praca mężczyzna anteny nc+ Praca dla mężczyzny który chce pracować: uczciwy, zaradny, myślący,
komunikatywny, kreatywny biegły
w: komputer software i hardware,
kasa fiskalna, branży TV-SAT paytv,
CV i LM biuro@mont-sat.pl - 756
428 588
Praca w biurze z b.dobrą znajomością j.niem.w mowie i piśmie.
Gwarantuję umowę o pracę. CV
wraz ze zdjęciem prosimy kierować
na adres iwobau@tlen.pl. Kontakt
501418553,756464557 od 9-17
Pracownik biurowy- Gryfow.
Dobry niemiecki, obsl. komp. Ustalanie termin. dostaw z klientem
niemieckim oraz tras dla kierowców.
CV i LM, z uwzgl. oczekiwanego
wynagrodzenia: anna.pelech@
mmm-service.de - 734 133 012
Pracownika działu eksportu
- F.D. Agnella zatrudni w biurze w
Kowarach. Oczekujemy: biegłej
znajomości jednego z następujących
języków: j.francuski, j.niemiecki, j.rosyjski; obsługi MS Office, zdolności
analitycznych, dokładności - contract@agnella.pl
Programista do stron WWW- etat
- Duży sklep internetowy poszukuje
programisty Wymagania: Doświadczenie w programowaniu PHP HTML
AJAX QUERY JAVA SCRIPT MySQL
CSS XML Praca w Kowarach Cv
proszę wysyłać na biuro@zegarek.
net 605410756
Projektanta/grafika - F.D.
Agnella zatrudni do biura w Kowarach. Oczekujemy: zdolności plastycznych, obsługi komputera i
umiejętności pracy pod presją czasu.
Obowiązki: przygotowanie wzornictwa w programie graficznym. - contract@agnella.pl
Proste spawanie - przyuczymy
- Poszukuję osób do prostego spawania punktowego metodą MIG-MAG,
również osoby bez doświadczenia
- możliwość szybkiego przyuczenia.
Dzwoń - nie czekaj! Wojcieszyce
k. JG kontakt w godz. 7.00-15. 75-755-20-51

Redaktor portali turystycznych Wymagana biegłość: pisanie treści
na wysokim poziomie, znajomość
Socjal Media. Praca w biurze w
Mysłakowicach. Pn-pt, 8-16. Więcej
na: biuro@netfactory.pl - 509 202
060
Salon Gino Rossi przy ul. Konopnickiej zatrudni sprzedawcę na cały
etat. Wymagania: praktyka handlu,
wykształcenie średnie, dyspozycyjność. CV ze zdjęciem przesyłać na
adres: butexsc@gmail.com - 605
490 074
Solidna firma zatrudni elektryków.
Kontakt e-mail: sekretariat@osadasniezka.pl
Solidna firma zatrudni pracowników do prac wnętrzarskich. Kontakt
e-mail: sekretariat@sunet.com.pl
Specjalista ds rozliczeń - Praca
przy obsłudze kasy i dokumentacji
handlowej na 1/2 etatu na okres min.
6 miesięcy. Dla osób sumiennych,
pracowitych i doświadczonych w
pracy z gotówką. Firma Inter Cars,
oddz. w Jeleniej Górze. - 665 392
286
Sprzedaż części samochodowych, sklep, oraz mechanika, CV od
godz 9 - 17 Karola Miarki 53 - 513
718 808
Szukam osoby, do ćwiczeń logopedycznych z 5-letnim dzieckiem.
Jelenia Góra - Sobieszów, 2 godziny
dziennie/ 5 dni w tygodniu. Tel. 534
984 247
Szukamy osób chętnych do pracy
na stanowisku Kasjera Sprzedawcy
w markecie DINO w Starej Kamienicy.
CV na adres praca@marketdino.pl
Uzdrowisko Świeradów Czerniawa Sp z o.o. - Grupa PGU zatrudni
kucharza. CV należy składać na
adres: harasimow@uzdrowiskoswieradow.pl - 797 502 247
Wychowawca kolonii (zimowiska)– jeśli chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje, które dadzą Ci
możliwość dodatkowej pracy w
trakcie wakacji lub ferii zimowych
zapraszamy - Karkonoskie Centrum
Edukacji PPP - 882 411 622
Zakład w Miłkowie poszukuje
osoby do koszenia, przycinania i
pielęgnowania terenów zielonych.
Wymagania: doświadczenie w ogrodnictwie, pracowitość, zaangażowanie. Aplikacje przesyłać na biuro@
kador.pl
Zakład w Miłkowie poszukuje
pracownika na stanowisko ślusarz/
mechanik. Wymagania: wykształcenie, doświadczenie zawodowe,
samodzielność w pracy. Aplikacje
proszę przesyłać na adres: biuro@
kador.pl
Zatrudnię absolwentów szkół
technicznych MTS-Polska, dzwonić
w godz. 8.00-16.00 tel. 601 777 024
Zatrudnię brukarzy z doświadczeniem tel. 660 070 325
Zatrudnię dekarza - 602 487
174
Zatrudnię do prac ślusarskich
- Praca na pełny etat, staż. Zakres
obowiązków: cięcie, szlifowanie,
przygotowanie produktów do malowania, pakowanie produktów do
wysyłki. Miejsce: Firma Lak System,
Lubiechowa, tel. 692 232 414
Zatrudnię do pracy dorywczej
ogrodnika. Koszenie trawy, żywopłotów, plewienie, kopanie działki i wiele
innych obowiązków związanych z
dbaniem o zieleń. Więcej informacji
pod tel. 607-100-908

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę z
doświadczeniem. kontakt: 501 624
719
Zatrudnię hostessy tel. 889 356
416
Zatrudnię kelnerkę. Info pod nr
796 585 805
Zatrudnię kierowcę do pizzerii tel.
725 623 545
Zatrudnię kobietę do opieki nad
osobą starszą (kobietą).Kobieta
leżąca, siedząca, nie chodząca.
Potrzebna osoba sprawna fizycznie.
Więcej informacji pod nr telefonu
663 770 915
Zatrudnię krawcową. Wymagana
umiejętność całościowego odszycia
rzeczy. Godne wynagrodzenie.
Mysłakowice. - 512 152 536
Zatrudnię operatora dźwigu
(żurawia samojezdnego) Wymagania: - min. rok doświadczenia, znajomość posługiwania się żurawiem
typu Liebherr Oferuję: - stałą umowę
o pracę - zatrudnienie w stabilnej
firm - 601 556 498
Zatrudnię osobę do pracy w dziale
handlowym (utrzymywanie kontaktu
biznesowego z klientem). Praca stała
9-17 pon. pt. Wynagrodzenie stałe
plus premia. CV: praca.jeleniagora@
onet.eu - 75-767-78-75
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
spożywczego w Jeleniej Górze.
Wymagana znajomość obsługi kasy
fiskalnej. Informacja telefoniczna w
godz. 11.00 - 16.00 - 699 915 663
Zatrudnię ślusarza-spawacza
Miejsce pracy Mysłakowice - 511
403 854
Zatrudnię tokarza/frezera z
doświadczeniem przy pracy małoseryjnej. Praca w pełnym wymiarze
godzin - 602 377 991
Zatrudnię w pełnym wymiarze
godzin operatora prasy krawędziowej ERMAKS z doświadczeniem .
Zapewniamy wszystkie świadczenia
- 602 377 991
Zatrudnimy mężczyznę do serwisu sprzątającego na obiekt handlowy w Jeleniej Górze. Mile widziana
znajomość konstrukcji maszyn czyszczących. Zainteresowanych prosimy
o kontakt telefoniczny. - 661 970
412

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Felgi 5.5Jx14 ET45 CH55 - Mam
do sprzedania felgi stalowe 14''.
Używane były w Aveo 2007r., ale
pasują również do innych marek o
rozstawie śrub 4x100 z oponami
letnimi 185/65R14 Cena 300zł - 724
167 879

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 796-50-89-57 - Kupię
samochody całe uszkodzone powypadkowe osobowe dostawcze terenowe również sprowadzone 2000
- 2014 rok, odbieram własnym transportem gotówka od reki , zaświadczenia o złomowaniu lub umowa kupna.
- 796 508 957
Auto skup dobre ceny - 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

Auto skup dobre ceny - 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. - 885 775 445
Auto skup dobre ceny 787009777
- 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. - 787
009 777
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. - 727
300 444
Kupie busy LT maxi skrzyne itd Skup aut osobowych i dostawczych,
kupie każde auto od 1000zł do 20tyś
gotówka od ręki własny transport.
Wolności 59 tel: 697 104 455
Kupie samochody cale uszkodzone
powypadkowe osobowe dostawcze
terenowe również sprowadzone
2000 - 2014 rok, odbieram własnym transportem gotówka od reki
, zaświadczenia o złomowaniu lub
umowa kupna. - 535 574 278
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 motorower jawę 50 cm3
z dokumentami oraz motorynkę
Romet.511 36 46 42
Skup aut 500403803 - rozbite, na
chodzie, stare, pordzewiałe, bez
opłat, bez przeglądu, odbieram
własnym transportem, wszelkie formalności od ręki, możliwość zwrotu
składki OC. - 500 403 803
Skup Aut legalnie super ceny Kupie każde auto od 1000zł do
20000zł gotówka od ręki, możliwość
pozostawienia auta w rozliczeniu,
legalnie szybko i z własnym transportem 7 dni w tygodniu. skupaut59@
wp.pl Wolności 59 tel: 697 104 455
Skup aut osobowych dostawczych
starych nowych całych uszkodzonych, do opłat, bez opłat. Do 30 tyś zł.
Gotówka od ręki. Legalnie. Umowa.
Napisz lub zadzwoń rafal8408@
wp.pl tel 500 247 769

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A8 4.2 Quattro, 2004 rok
- Przedmiotem sprzedaży jest niezwykle zadbane, stale serwisowane
Audi A8 4.2 Quattro z 2004 roku.
Samochód posiada dwa komplety
felg aluminiowych oraz opony letnie
i zimowe. Przebieg:176000KM,
Cena:49000zł - 603 703 460

Szkolenia BHP

Wypadki przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zadzwoń: 660 431 602

www.ergonomika.com.pl

biuro@ergonomika.com.pl
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Citroen C3 1,1i Furio I-właściciel
- tel.603669306,I właśc., kupiony
w polskim salonie rok 2007-kwi,
garażowany, nie palący właściciel,
serwisowany, bezwypadkowy w
kolorze srebrny metalik, na felgach
stalowych+zimowych,mały przebieg
56ty - 603 669 306
Honda Civic warto 1700zł - Honda
Civic 1993 r. Pojemność: 1343 cm3
Realny przebieg 276 tyś. (13 tyś
rocznie). Stan mech: dobry, naprawy
na bieżąco. Blacharka, wymaga
naprawy. (korozja). Autem jeździła
kobieta do pracy. - 881 526 547
Jaguar XF 3.0 V6 D 500, 2010
r - Przedmiotem sprzedaży jest bezwypadkowy Jaguar XF 3.0 V6 D 500
z grudnia 2010 roku z przebiegiem
51446 km. Cena auto to 130000
minus pozostałe raty leasingowe
(69.950 zł). Moc samochodu to
240KM. - 603 703 460
Łódka wędkarska z przyczepą Łódka wędkarska "Okoń" firmy "MINDAK" o dł. 3.70m szer 1.50m, łódka
używana w stanie b. dobrym, przyczepa zarejestrowana,2 wiosła, cena
4300zł do dokupienia silnik Yamaha
4km za 2300zł - 662 009 700
Mercedes a 170 - mam do sprzedania auto w dobrym stanie w atrakcyjnej cenie zadbane garażowane
z pełna dokumentacją W Polce
zarejestrowany od 6 lat z aktualnym
przeglądem więcej informacji pod nr
tel. Cena 11.900 - 694 126 067

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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Opel Tigra, rok: 1997, 1,4 benzyna.
Auto posiada elektryczne szyby,
wspomaganie kierownicy, klimatyzację, alufelgi, radio+cd, zimowe
opony w cenie. Cena to 4200 zł do
negocjacji - krupcia111@wp.pl - 506
444 125

Subaru Forester 2.0 X, 2005
r. - Przedmiotem sprzedaży jest
zadbany Subaru Forester 2.0 X z
2005 roku.Na początku bieżącego
roku w samochodzie została zamontowana instalacja gazowa firmy Stag.
Przebieg : 97 000 KM , Cena : 27 000
zł. - 603 703 460

Peugeot 307 HDI 110KM 2002r Auto pali 5-6l/100km w dobrym stanie
bogate wyposażenie aluminiowe felgi
nowe opony zimowe, auto w ciągłej
eksploatacji przebieg 230000km
cena 8900zł - 796 792 568

Volkswagen T4 - Rok prod.1999.
2,5 tdi .Posiada auto alarm+centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, CB
radio, hak. Cena 10 000 ZŁ. - 509
132 436

Przedmiotem sprzedaży jest
zadbany Subaru Forester 2.0 X z
2005 roku. Na początku bieżącego
roku w samochodzie została zamontowana instalacja gazowa firmy Stag.
Przebieg : 97 000 KM , Cena : 27 000
zł. - 603 703 460
Renault Megane - 1997, poj 1.4
zielony met, ważny przegląd i OC
stan teh dobry zadbany właścicielka
nie paląca. Możliwość zamiany na
motor lub skuter. Janowice Wlk. - 663
320 518
Skuter kymco like 50 - retro Śliczny skuter w stylu retro w super
stanie kupiony w salonie w październiku 2013r na gwarancji po dwóch
przeglądach w ASO przebieg ok
1200 km wieszak na bagaż, gniazdko
do ładowania tel, odblokowany - 508
297 009

VW Polo 1,2 benz z Niemiec - VW
Polo 2003rok 65km sprowadzony z
Niemiec do opłat komplet dokumentów 2x klucze klimatyzacja el szyby,
2x air bag radio,137tys bez wypadku
nie malowany, org lakier jeden właściciel Niemiec, ekonomiczne bardzo
zadbane garażowane cena 10.600zł
tel-666-314-144, polecam
VW T4 Maxi 2,4 97r 7300zł igła - Do
sprzedania mam t4 z niezawodnym
i oszczędnym silnikiem 2.4d auto w
stanie bardzo dobrym, dużo nowych
części nie wymaga wkładu opłacony
do końca roku OC i przegląd - 697
104 455

ANONSE
MATRYMONIALNE
20 latka na wyjazdy - 739 063 249
39 lat 70 KG 168 CM. Zadbany
młody wygląd pracujący poznam mila
dziewczynę chętnie na stałe pozdrawiam Rafał - 733 145 777

49lat przymnę starszych panów
poważnych o spotkaniu którzy byli
tel. 665942767
Do nowo otwartej mieszkaniówki Przyjmiemy dziewczyny na bardzo
atrakcyjnych warunkach do nowo
otwartej miesz. z działającym barkiem każda we własnym pokoju,
luźny czas pracy nie ma dyżurów
dobre zarobki. Czynne 24h. - 796
193 040
Dyskretny układ dla kobiet - 33
latek szuka zadbanej kobiety na
stały, bardzo dyskretny układ oczywiście sponsorowany. Proszę o
sms (bo nie zawsze mogę odebrać)
na 690902736 oddzwonię albo
piotr.147@o2.pl Pozdrawiam
Szukam kobiety chętnie mężatki
w celu stworzenia stałego układu
opartego na dyskrecji. Ja 38 lat 180
cm w związku - 500 864 818
Szukam kochanki - Miły, kulturalny,
37 lat 180 cm. Szukam kobiety chętnie mężatki do stałej relacji opartej na
dyskrecji - 500 864 818
Wolny miły 40latek 168 cm 85kg
szuka kobiety do stałego związku.
Jeśli jesteś szczupła sympatyczna i
myślisz o stałym związku to czekam
na sms po 19tej - 786 254 398

USŁUGI
BUDOWLANE
Cyklinowani podłogi. Układanie
parkietu deski oraz paneli. - 507
609 907
Dachy solidne PL - Remont i
budowa dachów. Wszystkie rodzaje
pokryć, przeglądy i naprawy, odrestaurowanie kominów, orynnowanie .Posiadamy ubezpieczenie
i udzielamy gwarancji na mat.i
robociznę Dojazd i wycena gratis
- 535-044-951
Dachy, elewacje - Dachy, więzby,
elewacje dachy naprawa, wszelkiego rodzaju pokrycia dachowe,
rynny, obróbki komina, ocieplenia
młoda i solidna ekipa - 695 210
109
Firma Budowlana "Zygi" Wykończenia wnętrz - 537-827-892
Firma budowlana podejmie się
prac budowlanych. Domy od
podstaw, remonty mieszkań i
wykończenia wnętrz. Elewacje
budynków. - 507-809-716
Firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług hydraulicznych świadczy usługi szybko,
tanio i solidnie. - 513 851 380
Junkers - Gaz - Serwis Tel:604569785, 757649496.Gazowe przepływowe
p o d g r z e w a c z e w o d y, p i e c e
jedno i dwufunkcyjne, kuchnie
gazowe, gastronomiczne urządzenia gazowe - Serwis, Montaż,
Naprawy. Przeglądy instalacji
gazowych.
Kompleksowe odrestaurowanie kominów z cegły klinkierowej
montaż law i okien kominiarskich
- 783 746 964
Koparka, transport, usługi bud.
- Usługi budowlane i ciesielskie,
koparko-ładowarka, transport,
materiały budowlane, piaski, kruszywa, ładowarka teleskopowa
manitou, widły, kosz. Dźwig do
22m szybko i profesjonalnie - 730
319 450
M a l o wa n i e , t a p e t o w a n i e
szybko solidnie - 507 609 907
Malowanie, tapetowanie,
kafelki, regipsy, hydrauliczne.
Czysto, starannie, z gwarancja na
piśmie tel. 884 049 986

Oferujemy ogrodzenia stalowe.
Kute, panelowe, siatkowe. Projekt,
wykonanie, montaż. Atrakcyjne
ceny - 601 353 062
Oferuję usługi z zakresu nadzór
budowlany, kierowanie budową,
doradztwo budowlane; - 604 609
855
Pracę na wysokości np. Malowanie dachów wszelkie naprawy
na wysokości. Solidnie - 507 609
907
Spawacz z wieloletnim doświadczeniem, spawanie gazowo-elektryczne i migomat. Solidnie i z
gwarancją. - 0601693904
Tynki maszynowe, wykończenia - Tynki maszynowe-gipsowe,
cement-wapno, gładzie, tapety,
malowanie, prace brukarskie,
murarskie. Firma z 10 letnim
doświadczeniem w kraju i za granica oferuje kompleksowe usługi
budowlane. - 693 113 773
Układanie parkietu deski. Cyklinowanie starej podłogi schodów,
renowacja drzwi okien schodów.
- 507 609 907
Usługi budowlane i ciesielskie,
koparko-ładowarka, transport,
materiały budowlane, piaski, kruszywa, ładowarka teleskopowa
manitou, widły, kosz dźwig do
22m szybko i profesjonalnie. - 502
409 086
Usługi hydrauliczne - Montaż,
wymiana, usuwanie awarii instalacji wodno kanalizacyjnych, grzewczych. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne. Gwarancja na
wykonane prace. - 533 188 754
Usługi ślusarskie - Naprawa,
montaż, wymiana, otwieranie zamków nieruchomości, aut, sejfów.
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne. Gwarancja na wykonane
usługi. - 533 188 754
Wykonam pracę wykończeniowe
i budowlane. - 793 298 013
Wykonam roboty z kamienia: otoczak, granit, nieformowany, kupek,
murki, oporowe, chodniki, podjazdy,
tylko sms tel. 539 417 180

USŁUGI
EDUKACYJNE
Excel,Word -od podstaw po
zaawansowane - Pomogę w zadaniach w Excelu. Masz problem
w pracy z tabelami i wykresami?
Zapraszam. Nauczę Excela od podstaw po zastosowania zaawansowane. Również pomoc w edytorze
Word i profesjonalna edycja prac.
- 608-600-115
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 - 797 371 608
Matematyka i fizyka-każdy etap
- Doświadczony nauczyciel pomaga
z matematyki, statystyki i fizyki.
Przygotowanie do egzaminów,
poprawianie sprawdzianów, unikanie tzw. zagrożeń przed końcem
roku szkolnego, pomoc na bieżąco.
Dojeżdżam. - 608-600-115
Szkolenia fryzjerskie certyfikowane w profesjonalnym salonie
fryzjerskim. Promocja w maju
proponujemy także szkolenia z
podstaw kosmetyki, przedłużania
paznokci oraz rzęs. Zapraszamy 509 683 505

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
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
Instalacje elektryczne - Pomiary
i odbiory elektryczne. Certyfikat
energetyczny budynku. Wymiana
instalacji elektrycznej na nową oraz
montaż nowej i naprawa istniejącej.
Systemy alarmowe i klimatyzacje montaż i serwis. - 502 695 741
Instalacje elektryczne, montaże, naprawy, kompleksowo - 607
169 870
Naprawy AGD zmywarki, pralki,
kuchenki tel. 608 812 320

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Id77 - videofilmowanie - Nasze
fachowe przygotowanie i wysokiej
jakości sprzęt, na którym pracujemy,
gwarantuje najwyższą jakość usług.
- 600 093 277
Videofilmowanie - Filmujemy za
pomocą kamery Panasonic w formacie High Definition, po filmowaniu profesjonalny montaż materiału. Zdjęcia
reportażowe Gratis Jeśli macie
pytania, zapraszamy do kontaktu
telefonicznego - 690 550 724
Wideofilmowanie i fotografowanie profesjonalne wszelkich imprez
- FotonART (Kamerzysta video i
fotograf) Zgrywanie, przegrywanie,
kopiowanie na DVD - 796 478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Zajazd Wabi (parking granica
Jeleniej Góry- kierunek Wrocław)
zaprasza na smaczna kuchnie i
wędzonki jak za dawnych dobrych lat
dobre bo Polskie 502552195

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Kompleks. Usługi informatyczne
- Jakość potwierdzona dyplomem
m.in. inżyniera, indywidualne podejście. Kompleksowe usługi w zakresie
napraw sprzętu i oprogramowania
PC, laptopy, netbooki, tablety, anteny
TV, odzyskiwanie danych. Zadzwoń
. - 605 233 937
Strona internetowa w CMS, do
6 podstron, galeria zdjęć, formularz
kontaktowy + Google Maps, indywidualna szata graficzna, kompleksowa obsługa, profil facebook = 246
zł z VAT. OD "zera" do strony WWW.
- 661 572 702

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Pomagam osobom, które ucierpiały
w wypadkach. Możliwość dochodzenia odszkodowania za utratę zdrowia,
koszty rehabilitacji, utratę dochodów.
- 604 463 758
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
gwarancja - 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
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Zespół muzyczny "Wiesiek Band"
- Wesela, bankiety, dancingi, imprezy
okolicznościowe i inne. Szeroki i
różnorodny repertuar. Profesjonalne
nagłośnienie. Atrakcyjne ceny. Demo
na naszej stronie internetowej. - 693
735 247
Zespół muzyczny R&A - wesela,
dancingi tel. 609 563 928

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opieka dla niepełnosprawnego (+dziecko); obie strony bez nałogów.
Najchętniej Jelenia Góra, Zgorzelec i
okolice. - 729 287 160
Podejmę się pracy jako opiekunka
w Niemczech jako zmienniczka.
Komunikatywny j. niemiecki ( po
kursie ). Dzwonić wieczorem tel. 607
967 510 lub 75 64 270 17
Prywatny dom dziennego pobytu
dla osób dorosłych, niepełnosprawnych, placówka wsparcia dla osób,
które mają ograniczoną zdolność
funkcjonowania tel. 693 243 295,
661 222 768
Szukam osoby, do ćwiczeń logopedycznych z 5-letnim dzieckiem.
Jelenia Góra - Sobieszów, 2 godziny
dziennie/ 5 dni w tygodniu. Tel. 534
984 247
Zaopiekuje się starszą osobą lub
starszym małżeństwem w zamian
za mieszkanie samotna kobieta bez
zobowiązań teren Jeleniej Góry - 667
369 232
Zaopiekuję się dzieckiem od
1,5 roku lub osoba starszą. Tylko
Zabobrze lub centrum. Dzwonić
wieczorem: 607 967 510 lub 75 64
270 17

USŁUGI
RÓŻNE
19.000 dla bezrobotnego z UP - 26
maja – 6 czerwca 2014 - Nabór
wniosków o jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej
z Urzędu Pracy. Kompleksowe
wypełnianie wniosków wraz z załącznikami. Biuro Rachunkowe Koala.
- 782 020 635
Bezpłatne porady prawne we wtorek od 11-15, ul. Teatralna 1 Jelenia
Góra po rejestracji telefonicznej tel.
602 467 812
Biuro Rachunkowe - 2 mc za 50%
- Dla nowych klientów - 2 miesiące
za pół ceny na start - zapraszamy
do współpracy. Pełen zakres usług
finansowych. Adres - Wojska Polskiego 54 (koło sądu) Jelenia Góra.
- 782 020 635
Biuro Rachunkowe Koala - Oferuje
pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS, US,
płace, księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów i wiele innych
- W. Polskiego 54. - 782 020 635
Darmowa pomoc w otwarciu
firmy - Biuro Rachunkowe Koala - 2
mc za pół ceny na start. Zapraszamy
do współpracy. Wojska Polskiego 54
koło sądu, budynek NOT w bramie
koło sklepu spożywczego - 782
020 635

Gaz serwis - instalacje - Tel:
604569785, 757649496.- Badanie
szczelności instalacji wraz z protokółami, kontrole i orzeczenia techniczne
zgodni z DTR. Serwis Urządzeń
Gazowych. 32 lata doświadczeń i
tradycji.
Gotówki, konsolidacje, chwilówki
- Potrzebujesz szybkiej gotówki?
Chcesz spłacić swoje pożyczki?
Masz problem z uzyskaniem kredytu
w Banku? Dzwoń! 601 200 166
Pomożemy! Akceptujemy wszystkie
dochody od 500 zł netto
Jedne z najtańszych pożyczek
chwilowych na rynku z możliwością
przedłużania w nieskończoność.
Do 500 złotych bez poręczycieli,
zbędnych pytań i dyskretnie. Duża
przyznawalność - 533 847 277
Junkers serwis - urządzenia
- Kotły gazowe wszystkie typy, podgrzewacze wody - serwis, montaż,
naprawy. region dawnego woj. Jeleniogórskiego. 32 dwa lata doświadczenia i tradycji wszelkie uprawnienia
gazowe. - 604 569 785
Kompleksowe usługi księgowe
- Przyjadę po dokumenty, doradzę,
pomogę, odciążę Cię od obowiązków abyś Ty mógł zająć się swoim
biznesem. Zadzwoń tel. 507 077 822
i dowiedź się jeszcze więcej
Konsolidacja kredytów - Jeżeli
Jesteś w pętli kredytowej i nie widzisz
już rozwiązania - proszę o kontakt.
Nie jestem cudotwórcą, lecz mam w
ofercie wiele rozwiązań, które zapewnią Ci spokój i pozwolą być wolnym
człowiekiem - 533 847 277
Koszenie ogrodów, działek budowlanych, terenów zielonych kosą spalinową, cena w zależności od wielkości
wykaszanego terenu - 665 553 662,
607 997 261
Koszenie strzyżenie ogród - Firma
Onager. Koszenie trawników, wysokiej trawy, samosiejek, nieużytków.
Strzyżenie żywopłotów. prace ogrodowe. Czyszczenie wysokociśnieniowe. Szybko tanio solidnie. Tel:
518 346 551
Koszenie trawy, pr. ogrodnicze Koszenie trawy na posesjach posiadam własny sprzęt typu kosiarka
spalinowa brigs&straton. Wykonam
również prace ogrodnicze: oczka
wodne, sadzenie itp. ceny do uzgodnienia w zależności od nakładu pracy
- 883 641 650
Kredyty MC bez BIK - Jeśli nikt Ci
nie chce pożyczyć. Masz długi, jesteś
w BIK lub BIG, masz komornika, ale
to był wypadek. Możesz pożyczyć
od 100 do 500 zł na miesiąc lub
przedłużyć spłatę na dowolny termin.
Dzwoń - 533 847 277
Księgowość fundacji i stowarzyszeń. Sporządzanie bilansów,
rozliczeń rocznych PIT, CIT i innych
dla różnych rodzajów działalności.
Niedrogo i solidnie. BR PITer, ul.
Sudecka 51 (Dialog). - 756 270 800
Naprawa maszyn do szycia. - 697
980 067

Oferta - wspólnoty mieszkaniowe
- Zarządzanie Nieruchomościami
Walor oferuje: -kompleksowe zarządzanie nieruchomościami należącymi do wspólnot mieszkaniowych.
-Preferencyjne warunki dla zainteresowanych zmianą zarządcy - 722
319 868
Pełna księgowość - Biuro Rach. Pełna księgowość – od 300 zł netto/
mc. Dla nowych klientów promocja
2 mc za 50% ceny. Zapraszamy
do współpracy. Biuro Rachunkowe
Koala – Wojska Polskiego 54 - JG –
58-500. - 782 020 635
Pomagam osobom, które ucierpiały
w wypadkach. Możliwość dochodzenia odszkodowania za utratę zdrowia,
koszty rehabilitacji, utratę dochodów.
- 604 463 758
Pomoc domowa tel. 781 050 813
Serwis firm termet, junkers - Tel:
604569785, 757649496.- Piece dwufunkcyjne, junkersy, gastronomiczne
urządzenia gazowe - serwis montaż
przeglądy, uprawnienia.
Serwis gazowy - kompleksowo
- Tel:604569785, 757649496.
Wszystkie rodzaje sprzętu gazowego - Serwis , naprawy, orzeczenia
techniczne, przeglądy. Pełne uprawnienia 32 lata doświadczenia i tradycji
jednej firmy.
Tapicerstwo od A do Z Dojazd do
klienta i wycena gratis. Szeroki wybór
tkanin i wieloletnie doświadczenie,
krótkie terminy i przystępne ceny Tel.
880-044-951
Ubezpieczenia samochodu Jeżeli już za parę dni kończy Ci się
ubezpieczenie OC lub AC proszę
zadzwoń. W ofercie mam 23 Ubezpieczalnie w tym PZU, AXA, Proama,
Warta, Hestia itp. Specjalnie dla Ciebie negocjuję ceny. - 533 847 277
Wnioski - Dotacja z UP - Kompleksowe pisanie wniosków do Urzędu
Pracy o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rozliczanie otrzymanych dotacji oraz
obsługa księgowa działalności - Biuro
Rachunkowe Koala - 782 020 635

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pięknie wyczyszczę dywany Tapicerkę domowa i samochodowa.
Karcher, wieloletnie doświadczenie,
niskie ceny - zapraszam - 607 155
751
Podejmę się sprzątania pomieszczeń biurowych. Uczciwa, dokładna,
znająca w/w zajęcie, tel. 607 967 510
lub 75 64 270 17

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Bus do Belgii i Holandii, De - tel(PL)
+48511210933 (BE) +32 472 66 86
27. Co 6 przejazd gratis. Wyjazdy
do Polski - wtorki i piątki. Wyjazdy
z Polski - czwartki i niedziele woj,
dolnośląskie i lubuskie. Zapraszamy
- +48511210933

Eurovan przewozy osób - Przewozy osób do Niemiec, Belgii, Holandii z adresu pod adres. Wyjazdy
wtorki. piątki ,niedziele powroty środy,
soboty, poniedziałki (godziny ranne).
Promocja co drugi przejazd 20 zł
taniej - 757 896 051
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen.
Tel. 691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport. Możliwość negocjacji cen.
Tel.691 262 797
Przeprowadzki - rabaty - Tanie
przeprowadzki, transport mebli,
transport okien na terenie Jeleniej
Góry, Polski jak i EU. Duży pojazd
mała cena. Tanio, szybko i solidnie.
Tel: 0048 570-001-053
Przeprowadzki kompleksowo
Miasto-kraj-zagranica,3 samochody
różne gabaryty. Dojazd i wycena gratis. Zadzwoń doradzimy i dopasujemy
pojazd do twoich potrzeb abyś nie
przepłacił. 880-044-951
Tanie przeprowadzki - transport
- Przeprowadzki, załadunek i rozładunek. Jelenia Góra i okolice - 783725-553
Wyjazdy do Niemiec i Holandii
adresu na adres. 6 wyjazd 50 % taniej
juz od 100zł - 757 533 219

USŁUGI
TURYSTYKA
Stajnia Awista-Łysa Góra w górach
kaczawskich zaprasza na jazdy
konne początkujących i zaawansowanych jeźdźców. "U nas jeździć się
nauczysz oraz miło spędzisz czas"
zapraszamy. - 665-742-146 instruktor
jazdy konnej, 75 76-45-604 biuro
aesculap

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Integracja Sensoryczna - Gabinet Integracji Sensorycznej dla dzieci
z niepełnosprawnością ruchową i
intelektualną, autyzmem, opóźnionych psychoruchowo, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się, ADHD,ADD. Zapraszam - 669
054 720

KUPIĘ
W komis przyjmujemy ładną, modną
odzież dziecięcą, buty. Przyjęcia
w czwartki, piątki. Sklep Sara, ul.
Różyckiego 4. Zapraszamy na
zakupy. Tel.733 110 573

SPRZEDAM
Mam do sprzedania naszyjnik - perły
hodowlane tel. 517 720 243
Sprzedam kaczki, kaczory francuskie, koguty zielononóżki tel. 669
117 317
Sprzedam komplet mebli do
salonu oraz inne meble w starym
stylu, lodówkę i kuchenkę gazowoelektr. tel. 795 849 421
Sprzedam regały do sklepu warzywa-owoce, metalowe+drewno, kasy
nowe, piec do pizzy włoski. Cena
przystępna. Tel.692 951 764

Sprzedam: sadzarka do ziemniaków + brony + obsypnik tel. 697
585 438

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię małe mieszkanie (1-2 pokoje)
W Jeleniej Górze - Sobieszowie.
Koniecznie parter - 606 501 202
Kupię mieszkanie I piętro 3pokoje
Zabobrze I,II z balkonem powierzchnia powyżej 50m Bezpośrednio płatne gotówką - 605 233 619

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 pok. + ogródek - Słowackiego - Po
remoncie o pow.49,6m2 na wysokim
parterze w powojennym bloku z
cegły. Ogrzewanie gazowe. Okna
z PCV , panele podłogowe.Czynsz
ok.150zł (z f. remontowym). Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549 - 602
732 135
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. 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, 51m., I p., Tkacka - I
p. w bud. 2-piętr., lokal o pow. 51,1
m kw. (pok.19,1, pok. 13,5m., kuch.
9,4m., łaz. 2,7m., przedpok. 6,4m.,
balkon); wys. lokalu 2,70. Ogrzew.
gaz., okna plast., str. płd.-zach., stan.
tech. dobry - 668 454 531
3 pokoje 65 m Zabobrze III - Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe po
remoncie z piwnicą, na parterze
- dogodne dla osób niepełnosprawnych. Idealne również pod działalność
usługową, biurową. Cena 169.000 zł.
- tel.505070055 tel.503167153
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35m,48m do odświeżenia - Mieszkania.35,48m z kominkiem dob.
lokalizacja w koło lasy łąki. Budynek
na 3 rodziny. Do zamieszkania od
zaraz. bez opłat typu składki wspólnoty lub czynszu .media to prąd, gaz,
woda info tele. po 12 - 881519377,
796193040
3-pok. Cieplice- ul. Tabaki. - Bardzo
ładne, przestronne mieszkanie na I
pietrze, w kamienicy po gruntownym
remoncie o pow.84m2. Ogrzewanie
gazowe, okna PCV. Aneks kuchenny
, duży balkon, ogród. Cena 249tys.
zł. Rychlewski Nieruchom. - 501
736 644
3-pokojowe Plac Ratuszowy - II
p., łazienka po remoncie, kuchnia
z oknem - 54 m kw. za 159000 zł.
lic.9549 - 726 290 939
4 pokoje 90m2, osobne wejście - 4
pokoje 90m2, osobne wejście, ogród,
spokojne miejsce, okolice lotniska
sprzedam lub zamienię na 50m2
Zabobrze II lub III tel. 513 563 233
49000 zł - Mieszkanie do remontu, 43
m.kw.+ ogródek. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
50 m2 120tys super lokalizacja Mieszkanie na zielonym wzgórzu
w centrum, blisko park Paulinum i
tereny spacerowe, jak również ścisłe centrum, bezpieczna spokojna
okolica, ogródek, 2 pok, kuchnia,
łazienka, przedpokój,2 strychy, piwnica - 600 458 477
Boksy garażowe - przy ul. Chrobrego, nowy budynek, brama zamykana na pilota. lic.9549 - 726 290
939
Eleganckie 2-pok.- Kiepury - W
bloku, wysoki parter pow.całk.58,2m2,
użytkowa54,2m2. Zadbane i pomysłowo urządzone. W cenie część
umeblowania i wyposażenia. Ogrzewanie i c.w. z sieci.Cena 195tys.zł.
do negocjacji. Rychlewski Nier - 602
732 135
Kawalerka 129000 Park Sudecki
- Mieszkanie jednopokojowe ok 30m
z balkonem i piwnicą w pełni wyposażone, wysoki standard, Oś Park
Sudecki. Parking. Nieruchomości
Rychlewski - 502 175 903
Kawalerka 68 000 zł - Mieszkanie
27 m2 na czwartym piętrze w bloku.
Zabobrze I. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752

3 pokojowe 169000 - Zabobrze II,
parter , rozkładowe, po remoncie,
słoneczne, balkon. Lub zamienię na
dom w okolicy. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644

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

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

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
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Znajdziesz nas m.in.:

ART-DOM Developer Sp. z o.o.
%LXURVSU]HGDĪ\
XO6]NROQD500 Jelenia Góra
artdomjg@wp.pl ; www.artdomjg.eu
tel.: 697-397-297; 75/75-22-980
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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

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul.
Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek
(zastępca redaktora naczelnego), Agata Galas-Dudek (dziennikarka). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy
(sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Monika Trzebowska, Lena Aksanowa,
DTP: Dominik Pędziwol Internet: http://www.jelonka.com Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany:
10 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo
do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam
M2 cieplice osiedle orle 38m2 - Spółdzielczo- własnościowe, 2 pokoje,
balkon zabudowany, w bloku ocieplanym, drugie wysokie piętro, okna pvc,
malowane, nowe agd, ogrzewanie z
sieci, czynsz ok 240 zl, email katarzyna-kozieronek@hotmail - 601
657 300
M-2, 40m2, blisko centrum. - Słoneczne mieszkanie położone na II
piętrze przy ul. Kolberga w Jeleniej
Górze. Pełna własność, do mieszkania przynależy piwnica, budynek
wyremontowany, ocieplony, niskie
koszty utrzymania. - 667 521 731
Mieszkanie Sobieszów, Jelenia
Góra, 80 m, c o, sprzedam bez
pośredników info 792 796 991.
880 277 613 pierwsze piętro - 792
796 991

Mieszkanie w centrum 1-go Maja
- Mam do sprzedania mieszkanie w
centrum 49m po kapitalnym remoncie- mieszkania dachu i elewacji. Bez
czynszowe z ogrzewaniem miejskim.
Cena 120.000 - 695 898 335
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 49 tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549
- 501 736 644
Mieszkanie w cieplicach 95,000
- Mieszkanie 41m2 z monitoringiem
i domofonem ogrzewanie gazowe z
możliwością zrobienia kominka kolo
giełdy w cieplicach, bez pośredników
- 663-008-676

Mieszkanie, 81 m2, Wrocław oferuję mieszkanie 81 m2 b.dobra
lokalizacja kilka minut pieszo do
rynku. niedaleko Uniwersytet W-ski,
Ostrów Tumski. II piętro, 4 pokoje,
wc, łazienka, kuchnia, plomba z
cegły, balkon. Cena 430 tys zł. - 504
206 208
Mieszkanie, Jelenia Góra - Sprzedam mieszkanie po remoncie 4 pokojowe, kuchnia, obszerny przedpokój
i łazienka. Ogród ok700m2. Teren
ogrodzony. Cena 199tys do negocjacji. Więcej inf: aemarie.isies@gmail.
com, 697772554, 726666880
Odstąpię mieszkanie TBS (49
m kw.) na ul. Kiepury (2 pokoje,
kuchnia, łazienka, winda). Kontakt
570006670
Orle, 2-pok. 39 m, I p., garaż - Wita
Stwosza 28, I piętro, 2-pokojowe, 39
m2, rozkładowe, pełna własność,
czynsz 230 zł, słoneczne, blok ocieplony, piwnica, z balkonu widok
na Śnieżkę, sympatyczni sąsiedzi,
obok garaż-pełna własność - 506
960 490
Park Sudecki 100 m.kw - deweloperskie, 4 pokojowe, aneks
kuchenny, łazienka, przedpokój,
piwnica. Świetne. 3600 m.kw brutto.
Rychlewski Nieruchomości Lic 9549
- 501 736 644
Park, cisza, blisko - ogłoszenie
prywatne. Mieszkanie 2 pokoje,
wszystko po super remoncie, przy
parku Wzgórze Kościuszki, kilkaset
metrów od centrum. 43,61 m2 = 139
000 zł = 3187 zł/m2 zaproponuj swoją
cenę Zapraszam - 535 835 666
Piękne duże mieszkanie 72m2
- Sprzedam bardzo przestronne
mieszkanie w Kowarach z pięknym
widokiem na góry. Bardzo nowoczesne, 2 duże pokoje. Odnowiony
blok, a przy nim plac zabaw i duży
orlik. Cicha okolica. 3 piętro Cena
150tys. - 601 566 565
Plac Ratuszowy - Mieszkanie, 2
sypialnie i pokój dzienny, łazienka
po remoncie. 2 piętro. Lic 9594 - 501
736 644
Słowackiego dom. - Dom w
poszukiwanej części miasta. Połowa
bliźniaka, blisko centrum, doskonały
także na kancelarie/biura. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644
Słowackiego z ogródkiem Mieszkanie 2 pokojowe, wysoki
parter, teren ogrodzony, słoneczne,
jasne, ciepłe, Dom po remoncie. Lic
9549 Rychlewski Remigiusz. - 501
736 644
Sobieszów, 3 pok. 65 mkw mieszkanie w centrum Sobieszowa
65 mkw, ładne , rozkładowe w bloku,
3 pokoje, łazienka, wc, kuchnia,
balkon, piwnica. 180 000 zł. - 695
363 478
Sprzedam dwa mieszkania w Ściegach koło Karpacza: 1. 70m2 parter,
2. 30m2 I piętro tel. 603 960 499
Sprzedam lub zamienię na Wrocław komfortowy apartament w
ścisłym centrum Jeleniej Góry, II
piętro, 57m2, nowe budownictwo.
Tel. 510 111 330
Sprzedam M - 61m2, nowe z
wyposażeniem, blisko centrum na
obrzeżach parku, spokojne miejsce,
nowo wybudowany dom, cena atrakcyjna tel. 606 403 271
Sprzedam mieszkanie ul. Skłodowskiej, 4 pokojowe 72m2, CO z
sieci, 2 piętro, bez pośredników tel.
508 518 930
Sprzedam mieszkanie w bloku
46m w Mysłakowicach ul. Włókniarzy
dwupokojowe. Łazienka kuchnia
balkon zabudowany na parterze plus
garaż. W pobliżu przystanek mzk
bank poczta sklepy. Cena 130000tys.
- 697 696 453

Sprzedam mieszkanie w centrum
Mirska nad apteką, mieszkanie
jest własnościowe w wspólnocie
mieszkaniowej, czynsz wraz z ogrzewaniem wynosi 270zł na miesiąc.
Mieszkanie jest w dobrym stanie.
- 757 817 673
Sprzedam mieszkanie w Jeleniej
Górze ul. Kolberga, 39m2, p.4 tel.
75 64 753 93
Sprzedam przytulne mieszkanie
położone na pierwszym piętrze Zabobrza, w pobliżu ogródek zdrowia,
apteka, Rossman, poczta, bdb lokalizacyjnie miejsce osiedla. Niedaleko
szkoła i przedszkole. Mieszkanie w
bloku z cegły, ogrzewanie miejskie
co. Niskie opłaty. Zapraszam do
obejrzenia. - 796635171
Sprzedam-wynajmę mieszkanie
dwu pokojowe w kamienice koło Lidla
na Zabobrzu tel. 75 64 217 73
Stylowe 4-pok. centrum Cieplic Dwupoziomowe po modernizacji (z
garażem i dużym ogrodem) na piętrze i poddaszu stylowej kamienicy o
pow. całk.151m2, użytkowej 100m2.
Ogrzewanie gazowe. Cena 350tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości. - 602
732 135
Szklarska Poręba 169 tys. Sprzedam apartament z pełnym
wyposażeniem (zabudowa kuchenna
z AGD wysokiej klasy, nowoczesny
wystrój, 2 pok. (35 m2),blisko centrum, niskie koszty utrzymania - 140
zł m-C, idealna baza wypadowa - 500
517 417
Tanio 42m, 53m okolice Cieplic
- mieszkania tanio bez opłat za
czynsze i składki okolica lasy łąki.do
zamieszkania.43m-2 pokoje kuchnia
łazienka.53m salon aneks kuchenny
sypialnia łazienka przedpokój ,kominek dobra cena - 796 193 040
Tylko 110 000 zł za 113,6 m kw przy Wojska Polskiego, III p., balkon
od ulicy - całość do kapitalnego
remontu. lic.9549 - 726 290 939
Ul. Słowackiego - parter, 2 pokoje.
Korzystanie z ogródka, ogrodzony
teren, dom po remoncie, ładna okolica.
Rychlewski Nieruchomości lic 9594 501 736 644
W Starej Kamienicy 64,9 m kw - I
p. - dwa pokoje, łazienka, kuchnia /
umeblowane i urządzone/, okna PCV,
ogrzewanie centralne - 80 000 zł.
lic.9549 - 726 290 939
Wańkowicza po remoncie - 2
pokojowe mieszkanie po remoncie,
ładne w bloku, balkon, niemal 50 m.kw.
Polecam. Rychlewski Nieruchomości
Lic 9549 - 501 736 644

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 Nier - 602 732 135
2-pokojowe 35m2 ładne Zabobrze
- Mieszkanie w bardzo dobrym stanie po remoncie, 2 pokoje, balkon, osobno
kuchnia i łazienka, umeblowane, dobra
lokalizacja (Kiepury 2), 1000 zł (w
tym czynsz), Bez pośredników - 883
326 707
Apartament do wynajęcia - W
spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i jednoczenie blisko centrum
Jeleniej Góry. Na 78m2 powierzchni
składają się stylowo urządzone: 3
pokoje (w tym duży salon), kuchnia,
łazienka i przedpokój. - 697 397 297/75
75 22 980
Do wynajęcia duża kawalerka, Jelenia
Góra, częściowo umeblowana, z balkonem, 2 piętro w bloku, spokojna okolica,
dla osoby niepalącej, tel.720-198-855
po godz.20-tej.
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58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660
fax.: 75/ 64 66 661

e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
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Magda Czaprowska 601 852 382
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ZEB 4506 0LHV]NDQLH GZXSRNRMRZH
]EDONRQHPRSRZLHU]FKQLPXV\WXRZDQH
QDZ\VRNLPSDUWHU]HEXG\QNXSU]\XO.DGHWyZ
%DUG]R IXQNFMRQDOQH L UR]NáDGRZH GR ZSUR
ZDG]HQLD
Magda Czaprowska 601 852 382
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Z-HOHQLHM*yU]H&(1$]á
Monika Kielar 695-313-954
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0DFLHMRZD
Joanna Chabiniak 661-223-812
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VNOHSVSRĪ\ZF]\&HQD
Joanna Chabiniak 661-223-812
ZEB 4460 LGHDOQDLQZHVW\FMDSRGG]LDáDO
QRĞü DJURWXU\VW\F]Qą 'RP ZROQRVWRMDF\
ZUD] ] ]DEXGRZDQLDPL JRVSRGDUF]\PL
SRáRĪRQ\ ZPLHMVFRZRĞFLNPRG-HOHQLHM
*yU\1LHUXFKRPRĞüSRáRĪRQDMHVWQDGXĪHM
G]LDáFHP&HQD
Anna Roziel 509156 552
ZEB 4493 3U]HVWURQQDEH]F]\QV]RZDNDZD
OHUND R SRZLHU]FKQL  P SRáRĪRQą QD WU]HFLP
SLĊWU]H Z NDPLHQLF\ Z FHQWUXP PLDVWD -HOHQLHM
*yU\ 0LHV]NDQLH ] Z\MąWNRZ\P NOLPDWHP
LRJURGHP&HQD
Krzysztof Ponisz 787 630 400

Do wynajęcia jest mieszkanie(połowa
domu 60m2) w Piechowicach w ładnej
i cichej dzielnicy z własnym ogrodem
(powierzchnia działki 800m2). Oferty
proszę składać na maila lub dzwonić
po 01.06.14 - dan.malec@wp.pl 791855211
Do wynajęcia mieszkanie (połowa
domu 60m2) w Piechowicach w ładnej
i cichej dzielnicy z własnym ogrodem
(powierzchnia działki 800m2) Oferty
proszę składać na maila lub dzwonić po
01.06.2014 cena 900zł - dan.malec@
wp.pl - 791855211
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
umeblowane, pralka, TV, lodówka,
słoneczne, duży balkon, ul. Kiepury,
cena 1000 zł + kaucja 1000 zł + liczniki
tel. 601 318 439
Do wynajęcia mieszkanie 35m2 w
Cieplicach, umeblowane, komfortowe,
miejsce parkingowe, cena 800 zł +
liczniki tel. 507 311 803
Do wynajęcia nowe mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, ciepłe, słoneczne,
I piętro, na półpiętrze pomieszczenie
gospodarcze tel. 606 101 372
Do wynajęcia pokój w mieszkaniu
czteropokojowym wspólne dwie kuchnie i łazienka na parterze w domku
jednorodzinnym cena 550zl z opłatami.
- 603 958 920
Do wynajęcie mieszkanie w centrum
JG ul Szkolna. W pełni wyposażone
i umeblowane na bardzo wysokim
poziomie. RTV i AGD wszytko nowe.
Lokal po kapitalnym remoncie. 2 pokoje
40m2+balkon. Cena 1500zł+prąd - 603
635 635
Kawalerka na Zabobrzu III - Umeblowana i wyposażona - przy ul. Kiepury,
wysoki parter, 42 m kw. Duży pokój z
balkonem, kuchnia z oknem, łazienka.
lic.9549 - 726 290 939
Kiepury - ładne, umeblowane z
balkonem, jednopokojowe, 600 zł +
opłaty. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
Ładne i tanie mieszkanie do wynajęcia
tel. 698 259 615
Mam do wynajęcia mieszkania w
Kowarach tel. 508 510 795
Mam do wynajęcia pokój w Karpaczu.
Więcej informacji pod telefonem. - 698
507 570
Mieszkanie samodzielne w centrum
Cieplic wszelkie informacje proszę
dzwonić - 0756480869
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu
czteropokojowym wspólne dwie kuchnie i łazienka na parterze w domku
jednorodzinnym cena 500zl z opłatami.
- 603 958 920
Rogowo wakacje nad morzem.
Dwupokojowe komfortowe mieszkanie
dla 6 osób wynajmę. 100 m do plaży 607 587 157
Wynajmę kawalerkę na Zabobrzu
20m^2 pokój, aneks kuchenny, łazienka
Koszt wynajmu 400zł + 200zł czynsz
+ media (prąd i woda). Po remoncie 609962956 / 691254563
Wynajmę mieszkanie w nowo wybudowanym budynku dwa pokoje z
balkonem i garażem tel. kontaktowy
79 33 50 680
Wynajmę od maja pokój kobiecie
pracującej. Używalność kuchni i łazienki,
tel. wieczorem 607 967 510 lub 75 64
270 17

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Zamiana lub sprzedaż: 3 pokojowe
70m2 na kawalerkę lub 60000 zł w

ZEB 4383 0LHV]NDQLH R SRZLHU]FKQL  P  Radomierzu z widokiem na Śnieżkę,
]RJURGHPSRáRĪRQHQDSDUWHU]HZEXG\QNXGZX
wspólnota mieszkaniowa, czynsz 72 zł
URG]LQQ\PZPLHMVFRZRĞFLĝFLĊJQ\NRáR.DUSDF]D tel. 510 172 730
:\PDJDQDNáDGyZILQDQVRZ\FK
Zamiana: Karpacz mieszkanie wła&HQD
snościowe, 2 pokoje 41,3m2, I p, z
Magda Czaprowska 601 852 382
werandą zamienię na równorzędne
też własnościowe w Jeleniej Górze tel.
663 518 272

Zamienię mieszkanie 50,9m2 2
pokoje, duża kuchnia, balkon, własnościowe na kawalerkę, najchętniej
Zabobrze, tel. wieczorem 607 967 510
lub 75 64 270 17
Zamienię mieszkanie własnościowe w
centrum JG (ul. Sudecka w pobliżu szk.
muz.) 3 pokoje z garderobą, kuchnia,
łazienka - 72m2 CO etażowe na mniejsze do 40m2 z balkonem (ogrzewanie
z sieci) z dopłatą - 664 057 369

DOMY
SPRZEDAM
Dom centrum 469tys - Połowa bliźniaka przy ul Słowackiego. Ciekawa
lokalizacja także na biuro lub kancelarię.
Rychlewski Nieruchomości Lic 9549 501 736 644
Dom w Cieplicach - Dla rodziny,
wygodny, przytulny, tani w utrzymaniu,
sześć pokoi, dwie łazienki, garaż na
dwa auta, zagospodarowany ogród,
190m kw, widok na Karkonosze, spokojna okolica, umeblowany, od zaraz.
Polecam. - 535 661 170
Dom we Wleniu - Jednorodzinny,
wolnostojący, piętrowy w centrum. Pow.
całkowita ok.250m2, działka 1094m2, 5
pokoi. Ogrzewanie piecem co.na kokswęgiel. Cena 340tys. zł. do negocjacji.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.95 - 602
732 135
Elegancki dom Os. Czarne - Nowy,
wolnostojący, niepodpiwniczony z
użytkowym poddaszem o pow.całk.
200m2 na działce 962m2. 4 pokoje,
2-stanowiskowy garaż, ogrzewanie
gazowe + kominek. Markowe materiały. Cena 670tys.zł. Lic.9549. - 602
732 135
Komfortowa willa z basenem Sobieszów. Pow. całkowita 260m2 ,5
pokoi, piętrowa, nie podpiwniczona, na
pięknej działce o pow.1960m2 z widokami. Ogrzewanie gazowe + kominek.
Nowa cena 890tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549 - 602 732 135
Nowy dom w Podgórkach 320tys Nowy dom wolnostoj.pow.95m ogrzew.
kocioł co, podłogowe i kaloryf , salon
z aneks kuch.+4 sypialnie 2 łazienki,
działka 6ary większość wyposarz. w
cenie ,nie wymaga nakł. finans.11km od
j-g cena 320000 - 784 566 737
Słowackiego dom - Połowa bliźniaka z osobnym lokalem użytkowym
na sporej działce. Doskonała lokalizacja
do mieszkania jak i na działalność.
Wyłączność. Rychlewski Nieruchomości Lic 9549 - 501 736 644
Stylowa willa w Karpaczu - Obok
Białego Jaru. Po gruntownej modernizacji. Dwa niezależne mieszkania. Ogółem 300m2 8 pokoi na działce 858m2.
Wszystkie media, Ogrzewanie gazowe.
Do sprzedaży lub wynajmu. Rychlewski
Nieruchomości. - 602 732 135
Willa w Cieplicach - Piętrowa, częściowo podpiwniczona, 4 pokoje pow.
całk.220m2 , działka 856m2. Ogrzewanie gazowe. Budynek w dobrym
stanie technicznym. Cena 590tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549 602 732 135
Wolnostojący w centrum J.Góry. Pow. całk. ok.170m2 piętrowy, podpiwniczony, 5 pokoi. działka 444m2. Piec c.o
węglowy. Dom 1972r do zamieszkania
ale wymaga stopniowej modernizacji.
Cena 370tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Budowlanaw Michałowicach - 1634
m kw, za 115 000 zł, Media: prąd, woda
z sieci, gaz, dostęp z drogi asfaltowej.
lic.9549 - 726 290 939
Budowlana w Wojcieszycach 1964 m kw,widoki na góry, południowy
stok przy trasie na Szklarską Porębę.
lic.9549 - 726 290 939

26 maja 2014 r.
ZU]HĞQLDU

15


Działka budowlana Mysłakowice Oferuję bardzo ładnie położoną działkę
budowlaną 1200 m2. Uzbrojona, płaska
z widokiem na Śnieżkę. Blisko ośrodek
zdrowia, przystanek autobusowy,
sklepy, dobre sąsiedztwo. Cena 100
tys. - 504 206 208
Działka południowy stok, zalesiona,
wszystkie media, sprzedam, Karpacz
tel. 605 633 231
Działka przy Termach - 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
Działki budowlane - Sprzedam działki
budowlane w Cieplicach. Piękna i spokojna dzielnica, doprowadzone madia.
Blisko przestanek autobusowy oraz
centrum. Cena do uzgodnienia. Więcej
informacji pod nr tel. 507 517 148
Grunt rolny - Mirsk 18 ha w jednym
kawałku. Lubawka 3 ha z prawem do
siedliska - okazja cenowa. Lic 9549
Rychlewski Nieruchomości - 501 736
644
Kameralnie położone działki budowlane z dala od zgiełku miasta. Prąd,
woda, gaz, telekom. Dogodny dojazd.
Leśne Zacisze k. Jeleniej. Atrakcyjna
cena. Ogłoszenie właściciela. Zapraszam do obejrzenia. - 530 777 013
Obiekt biurowo-produkcyjny - Na
skraju miasta od strony Wrocławia. Pow.
ogółem 583m2 na działce 3068m2. Bud.
biurowy po modernizacji. Wszystkie
media. Ogrzewanie gazowe.Atrakcyjna
cena 1,2mln.zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.95 - 602 732 135
Sosnówka, super widoki - Działki
1473, 1566 m.kw. Razem lub nie.
Woda, kanalizacja , prąd, nowy asfalt,
widok, świetna cena. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości - 501 736 644
Sprzedam działkę w Łomnicy, doskonała inwestycja na przyszłość, warunki
zabudowy oraz warunki przyłączenia
energii wydane, 1418m2, atrakcyjna
cena polecam tel. 504 385 211
Sprzedam ogród z altaną za 5000
zł. Altana 16 m kw z pełnym wyposażeniem meble kuchenne woda i światło
elektryczne. - 887 733 265
Sprzedam-działka budowlana,
południowy stok, wszystkie media tel.
650 633 231, 75 76 196 33
W Maciejowej - 3449 m kw. widokowe
wzgórze, media przy działce, aktualne
pozwolenie na budowę. ;lic.9549 - 726
290 939
Widokowa działka 60 ar - Sprzedam
przepięknie położoną działkę z widokiem na góry na wszystkie strony świata.
Wystawa południowa - 887 053 400

Restauracja + pensjonat, centrum, Karpacza - sprzedam tel. 605
633 231

LOKALE
SPRZEDAM

Witryna, parter, 1000 zł/85m - Lokal
przy Wojska Polskiego koło sądu. Parter
z witryną, Przestrzeń, klimatyzacja,
całość w świetnej kondycji. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644

Do sprzedania lok.użyt.56,46,60m
przy przy dobrze działających war.
klimatyzacji, war.zak.gazu i hurtow.
każdy lok. z własnym wejściem. pod
hurtownie, sklepy, i inne dobra cena.
Nie ma opłat typu czynsz składk. itd 881 519 377
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 Nieruc - 602
732 135
Obiekt biurowo-produkcyjny - Na
skraju J.Góry od strony Wrocławia.
Pow.583m2 (bud. biurowy 370m2,
bud. produkc. 152m2 i magazynowy
ok.60m2) na działce 3068m2. Bud,
biurowy po modernizacji , ogrzewanie
gazowe. Cena 1,2mln.zł.Lic.9 - 602
732 135
Pensjonat + restauracja centrum
Karpacza - Pensjonat + restauracja
centrum Karpacza sprzedam 800 tys.
zł tel. 650 633 231 lub 75 76 196 33

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę lokal do 60m2 pod działalność solarium z kosmetyczka - 512
331 043

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Biuro 450 zł centrum - Do wynajęcia,
lokal ok 17 m.kw. na biuro inna działalność. Podwale 22a/1. 450 + liczniki.
Polecam - 501 736 644
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. - 602 732 135
Lokal 60m2 1300zł - Lokal 60m2
centrum miasta ul.poznańska. duże
witryny parter. cena najmu 1300zl. w
cenę wliczone jest juz ogrzewanie zimą.
- 888 221 321
Lokal biurowy - centrum - Do wynajęcia lokal biurowy po remoncie na
parterze zmodernizowanej kamienicy w
Centrum. Ogrzewanie gazowe. Domofon. Czynsz wynajmu 450zł./mies.
+ opłaty licznikowe. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
Lokal biurowy w centrum miasta - Na
atrakcyjnych warunkach wynajmę lub
sprzedam lokal o powierzchni 63 m2
zlokalizowany w centrum Jeleniej Góry.
Lokal znajduje się na drugim piętrze i jest
wykończony. W budynku jest również
winda. - 697 397 297/75 75 22 980
Lokal w centrum Jeleniej Góry - Na
atrakcyjnych warunkach sprzedam
lub wynajmę lokal o powierzchni 162
m2 zlokalizowany w centrum Jeleniej
Góry. Lokal znajduje się na parterze i
jest wykończony. W budynku znajduje
sie rowniez winda. - 697 397 297/75
75 22 980
Magazyny, hale od 4 zł za m2 - Do
wynajęcia powierzchnia użytkowa pod
działalność gospodarczą i usługową.
Cena lokali od 4 zł za m2. Media: prąd,
siła, woda, kanalizacja. Przed budynkiem duży plac asfaltowy. Centrum JG.
Bezpośrednio - 501 245 242
Mieszkanie w centrum - Rewelacyjne, po kapitalnym remoncie, w pełni
umeblowane mieszkanie na wynajem 40m2, 2 pokoje, łazienka, kuchnia, TV, 4
piętro, piec CO, koszt: 700 PLN + opłaty.
do wynajęcia od zaraz - 75 7322141 lub
509 546 103

Wynajmę lokal usługowy w Starej
Kamienicy - 608 476 183

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam kiosk handlowy przy ul.
Kochanowskiego na przeciw szkoły
Żeromskiego, przygotowany pod handel lub inną działalność. Cena 4,5
tysiąca, więcej informacji pod nr tel.
502540863

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia garaż w bloku
przy ul.Kiepury,obok pętli autobusowej;
tel:603-646-803
Tanio wynajmę hale ocieplana, monitorowana, ochroniarze, ogrodzona.
Dawny teren pebex ul. Karola Miarki
18d - 601 057 718
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