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Zwalnianie młodych, ambitnych nauczycieli to dość powszechne zjawisko

Sentymentalna podróż w przeszłość z pierwszymi radnymi
o początkach jeleniogórskiej
samorządności.

Strona 5

JELENIA GÓRA

Dom Marzeń
dla wszystkich

Powstało miejsce wyjątkowe,
gdzie znajdą wsparcie organizacje pozarządowe, ale nie tylko
one…

Strona 6

SPORT

Uczniowie klasy 3b Zespołu Szkół Techniczno –
Ekonomicznych w Jeleniej Górze zapowiadają, że
o swoją dotychczasową polonistkę będą walczyć
do końca. - Na początku czerwca br. dowiedzieliśmy się, że zostanie ona zwolniona ze względu
na redukcję etatów. – To skandal, że dyrekcja
zmienia nam nauczyciela rok przed maturą –
mówią uczniowie. - Sprawa jest już przesądzona
- odpowiada dyrekcja szkoły i naczelnik wydziału
edukacji. Czy na pewno?
Mowa o młodej nauczycielce,
pracującej w Zespole Szkół Ekonomiczno – Tur yst ycznych w
Jeleniej Górze jako jednej z pięciu
polonistów. Od trzech lat prowadziła cztery z sześciu obecnych klas
maturalnych. - Zajęcia były tak ciekawe, że nikt z nas nie musiał wkuwać wiedzy z książek, wszystkiego
dowiadywaliśmy się na lekcjach
– mówią: Patrycja Steć, Karolina
van Den Kerkhof i Patrycja Zwolińska. – Nasza polonistka miała
niesamowite podejście do uczniów.
Kreatywna, uśmiechnięta, lubiana
przez wszystkich. Jej lekcje nie były
sztampowe: oglądaliśmy filmy,
przebieraliśmy się, przygotowywaliśmy scenki, zawsze wiedzieliśmy
o wszystkich konkursach. Jako
jedyna zaangażowała się w zbiórkę
pieniędzy na pompę insulinową
dla naszej koleżanki. W szkole jest
emerytowana polonistka, która
dostała etat, a taką osobę jak nasza polonistka się zwalnia, bo ma

JELENIA GÓRA

najkrótszy staż pracy dodają uczniowie.
W tej sprawie odbyło
się spotkanie dyrekcji z
uczniami i rodzicami.
– Dowiedzieliśmy się
na nim, że sprawa jest
już przesądzona, a decyzja zapadła w maju
br., więc nie wiem po
co było to spotkanie –
mówi jeden z rodziców.
– Nasze argumenty w
ogóle nie były brane
pod uwagę – dodaje.
Dyrektor szkoły Joanna Marczewska tłumaczy, że do tej decyzji zmusiła ją sytuacja. – Mamy o wiele mniej uczniów,
dlatego od nowego roku szkolnego
zamiast pięciu etatów zostanie
nam tylko 3,5 – wyjaśnia. – Mam w
szkole kompetentnych nauczycieli
uczących języka polskiego od lat.
Klasy maturalne mogą sobie wybrać
jednego z nich. Decyzja zwolnienia

Piłkarze IV-ligowych Karkonoszy Jelenia Góra wywalczyli
przepustkę do trzeciej ligi dolnośląsko-lubuskiej.

Strona 9

polonistki została już zaopiniowana
przez organ prowadzący, czyli Miasto. Nie mogę jej zmienić, bo teraz
złamałabym Kartę Nauczyciela –
dodaje J. Marczewska.
Paweł Domagała, naczelnik
Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze wyjaśnia,
że wybór nauczyciela do zwolnienia odbył się w oparciu o pewne

Szpitalny Oddział Ratunkowy wymaga zmian

kryteria. Jakie? Podstawowy to
staż. - Zwalniana nauczycielka
pracuje trzy lata w szkole, pozostali
nauczyciele mają ponad 20-letni
staż pracy – wyjaśnia P. Domagała.
Inne to: stopień awansu zawodowego, posiadanie uprawnień
egzaminatora maturalnego i na
końcu: efektywność i jakość pracy.
- Zmiana nauczyciela w ostatnim

roku nauki nie jest dobrym posunięciem w przekonaniu uczniów
i rodziców, a także nauczycieli,
ale jest to konieczność – dodaje
naczelnik.
- Nie zostawimy tak tego – zapowiadają uczniowie. – Złożyliśmy
pisma do Kuratorium i czekamy
na odpowiedź – dodają.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Pacjent tu złem koniecznym? Najemcy już przejmują nową galerię
– Mąż „zwijał” się z bólu na
korytarzu szpitalnego oddziału
ratunkowego przez sześć i pół
godziny, bo lekarz nie chciał go
zbadać – skarży się Anna Kapusta
z Dąbrowicy, żona pacjenta, który
do szpitala trafił z końcem maja
br. z ostrym zapaleniem wyrostka
robaczkowego.
34-letni Zbigniew Kapusta trafił
do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 20 maja
br. – Mąż w pracy źle się poczuł, bolał
go brzuch, więc pojechaliśmy do
Przychodni Promed w Jeleniej Górze,
gdzie lekarz ogólny skierował nas do
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z
– Taka sytuacja nigdy nie po- la. – Będę rozmawiał na ten temat
adnotacją „pilne” – opowiada żona
pacjenta. – Podczas tzw. segregacji winna mieć miejsca – odpowiada i dyscyplinował zespół – dodaje.
mąż dostał żółtą teczkę i kazano nam Zbigniew Markiewicz, zastępca
dyrektora jeleniogórskiego szpitaDokończenie na stronie 3.
czekać kilka godzin – dodaje.
Fot. Angela

Karkonosze
z awansem!

Fot. Angela

Walczą o swoją polonistkę

Budowa największego centrum
handlowo–rozrywkowego w Jeleniej Górze weszła w kolejny
etap, a już w lipcu br. rozpoczną
się odbiory powierzchni przez
najemców. Jako pierwsza swoje
wnętrza zacznie urządzać kinowa
sieć Helios.
Realizacja Galerii Sudeckiej przebiega zgodnie z harmonogramem.
Obecnie na placu budowy pracuje
blisko 300 osób, którzy kończą
prace związane z realizacją kondygnacji kinowej. Już za kilka tygodni
rozpocznie się proces odbioru
powierzchni przez najemców. Kino
Helios jako pierwsze rozpocznie
adaptację swoich wnętrz. Otwarcie
Galerii Sudeckiej zaplanowano na
IV kw. 2014 roku.
Przypominamy, że Galeria Sudecka powstająca na Zabobrzu

ma mieć 100 sklepów, restauracji
i punktów usługowych oraz wielosalowe kino Helios z częścią
kawowo-barową, a także klub
fitness Fabryka Formy.
W projekcie Galerii Sudeckiej
inwestor przewidział 45 000 mkw.
powierzchni handlowej. Najpierw
powstanie galeria sklepów, butików i punktów usługowych oraz
kino pierwszy w mieście multipleks. Ostatnim etapem realizacji
Galerii Sudeckiej będzie budowa
retail parku, w ramach którego
powstanie między innymi wielko
powierzchniowy sklep DIY. Do
dyspozycji klientów zost anie
oddanych ponad 1 800 miejsc
parkingowych. Więcej informacji
na: www.galeriasudecka.pl.
(DD)
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Powiat Jeleniogórski ważnym partnerem w GreKo

Debata o Europie 2020
Fot. Archiwum Starostwa

Przedstawiciele Powiatu Jeleniogórskiego wzięli udział w konferencji planistycznej Konsorcjum
GreKo w powiecie Bamberg (Niemcy). Odbyła się ona w dniach 12-14.06. Podsumowano dotychczasowe działania w ramach projektu GreKo I „Samorządy Przygraniczne przygotowują się w
obszarach oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020 GreKo” .

Rozmawiano też o przystąpieniu
partnerów zagranicznych do projektu
Greko II w ramach Programu Komisji
Europejskiej „Europa dla Obywateli”
2014-2020.
W ramach Konsorcjum udział w
spotkaniu wzięli: Powiat Jeleniogórski,
StädteRegion Aachen, Charlmagne,
Landkreis Bamberg, Leeuwenborgh
Opleidingen Maastricht oraz Eurodistrict
SaarMoselle, a program obejmował trzy
bloki tematyczne.
Pierwsza część, to runda podsumowująca GreKo I, w której m.in. omówiono:
trudności na etapie realizacji projektu –
sukcesy/porażki, propozycje rozwiązań,
sugestie ulepszeń na dalszym etapie
realizacji, propozycje dot. partnerów
GreKo II i określono wspólnie temat we
wniosku GreKo II – turystyka, rozwój
regionalny
- W drugiej części m.in.: określono
rolę poszczególnych partnerów w konkretnych tematach projektu GreKo II, w
tym rolę inicjatora tworzenia sieci partnerskiej i budowy marki regionu, rolę
partnera transferującego aktywność we
wszystkich grupach społecznych, rolę
przekazania informacji, wiedzy współpracy przygranicznych regionów na
bazie własnych praktyk, rolę partnera
odpowiedzialnego za kontakty młodzieży, wymianę szkół, praktyk i kontaktów

językowych, rolę partnera informującego o kompetencjach europejskich
celem wyeliminowania uprzedzeń/
lęków związanych z członkostwem w
Unii oraz partnera wzmacniającego
własne kompetencje jako regionu
przygranicznego. Ukierunkowanie
wielonarodowe, transgraniczność, rozwój regionalny, marketing turystyczny,
współpraca samorządów wyłoniono
również jako istotne założenia projektowe odgrywające znaczącą rolę we
współpracy w ramach GreKo II. Dla
wszystkich partnerów istotnym czynnikiem wspomagającym realizację zadań
w projekcie i umożliwienie spełnienia
powyższych założeń projektowych
będzie dofinansowanie ze środków
UE – relacjonuje Ewelina Ostrowska,
członek Konsorcjum GreKo I i GreKo II,
zajmująca się współpracą zagraniczną
naszego powiatu.
- Jednogłośnie wybrano w głosowaniu LEAD-Partnera projektu - Powiat
Jeleniogórski. Poza uczestnikami konferencji swój udział w projekcie wstępnie
zadeklarowali Partnerzy z: Miasta Jablonec n/N - CZ, Stowarzyszenia Turystyki
Łużyce Górne – Oberlausitz - DE i partner
wspierający MOLDOVA e.V.(Mołdawia),
określono poszczególne zadania w projekcie w latach 2015-2016 – dodaje.
Na podstawie porozumienia part-

nerów określono wspólnie temat/
cel we wniosku GreKo II brzmiący:
„WZMOCNIENIE SIECI REGIONÓW
PRZYGRANICZNYCH ORAZ PARTNERSTW POMIĘDZY SAMORZADAMI
POPRZEZ TRWAŁĄ INSTYTUCJONALIZACJĘ”. Określono wspólnie narzędzia osiągnięcia głównego celu m.in.
poprzez wzmocnienie kompetencji
europejskiej młodzieży czyli udział
młodzieży, zwiększenie kompetencji
językowych i kompetencji praktycznych
oświaty, próbę zastosowania sposobów
dialogów obywateli w celu przekazania
idei europejskości, wzrost potencjału
rozwoju poprzez wymianę „know-how”
w rozwijaniu regionów.
W trzeciej części obrad nastąpiło podsumowanie konferencji oraz omówiono
sprawy organizacyjne, kolejne kroki i
plan terminów w GreKo II.
Wyznaczono termin ostatecznego
spotkania w Aachen na „CHIO” w
dniach 14-17.07.2014 r. przygotowujące
do złożenia wniosku GreKo II z dniem 1
września br. oraz dotrzymanie terminu
rejestracji (do dnia spotkania w Aachen
na „CHIO”) każdego partnera z osobna
w Komisji Europejskiej w Brukseli dla
partnerów nie posiadających numeru
identyfikacyjnego PIC (Participant
Identification Code).
(Star)
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Jest absolutorium
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Superelektrycy z Piechowic

Na ostatniej sesji (5.06.) Rady
Powiatu Jeleniogórskiego najważTytuł laureata i pierwsze miejsce Wójcikowi, nauczycielowi Panu Roberniejszym punktem było udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu w konkursie „Najlepsi uczniowie towi Lipawskiemu oraz dyrektorowi
z tytułu wykonania budżetu w w roku 2014 w zawodzie technik Zespołu Szkół Dorocie Sobczyńskiej.
(Star)
2013 roku. 16 radnych było „za”, elektryk w Regionie Jeleniogórskim”
przeciwnego zdania było trzech zdobyli uczniowie Zesporadnych Prawa i Sprawiedliwo- łu Szkół Technicznych
i Licealnych w Piechości.
- Rok 2013 nie był zły, ale też nie wicach.
W Hali Stulecia we
był dobry. W ocenie regionalnej
izby obrachunkowej pojawił się Wrocławiu odbyła się
zapis, że zadłużenie w stosunku Gala Konkursu organido dochodu wynosi 29%. To abso- zowanego przez Zarząd
lutorium było podsumowaniem Województwa Dolnośląkadencji 2010-2014. W tej kadencji skiegow ramach projektu
Rada Powiatu i działania zarządu systemowego z POKL
spowodowały, że dług powiatu „Modernizacja kształzost ał obniżony o ponad 5,6 cenia zawodowego na
Dolnym Śląsku II” pn.
mln. zł.
- W tym roku powiat otrzymał „Najlepsi w 28 zawodach
mniejszą dot ację, można po- uczniowie w roku 2014
wiedzieć bardzo niebezpieczną. na Dolnym Śląsku”
Podczas gali marszałek
Dotacja jest mniejsza o 1,2 mln. zł.,
a mamy trzy bardzo dobre szkoły: województwa dolnośląLiceum w Kowarach, Szklarskiej skiego wręczył dyplomy
Porębie, a także Zespół Szkół i nagrody przedstawicieTechnicznych i Licealnych w Pie- lom Zespół Szkół Techchowicach. Mniejsza subwencja nicznych i Licealnych w
Piechowicach:powstaje
uczniom tylko
– raz w roku na przełomie lutego i marca
spowodowała,
że zarząd
Mydło z Aleppo
zwanepowiatu
„Mydłem DOSKNAŁYM”
Janowi Bartko, Michałowi
wydał
działania
korygujące
mówedług niezmiennej receptury od ponad 2000 lat. Mydło to składa się praktycznie tylko z dwóch składników:
wiące o tym, że każdy z wydziałów Obolewiczowi i Piotrowi
najlepszej oszczędności,
jakości oleju laurowego
ma poczynić
aby te i oliwy z oliwek. Dodana do nich woda morska stanowi zaledwie 0,01
proc.zacałej
masy cenę
mydlanej.
szkoły
wszelką
utrzymać POWIAT
– dodał przewodniczący Rady
Wysuszone, brązowe z zewnątrz, a soczyście zielone w swym sercu, nierówne na skutek ręcznego krojenia
Powiatu.
kostki, sąradni
znanepozytywnie
na całym świecie
Ponadto
oce- dzięki swoim właściwościom pielęgnacyjnym, a także leczniczym. Kto
nili raz
powierzenie
Jelenia
poznał zaletyMiastu
tego mydła
nie zamieni go na żadne inne.
Góra zadań powiatowej biblioteki
kolejnym
punkcie
przegłoso26.jest
czerwca)
odbyła się
XLI sesja
publicznej
. interesującym składnikiem
Najbardziej
olej laurowy,
znany
od stuleciWjako
naturalny
antybiotyk.
wano
uchwałęsprawdza
w sprawie
Rady Powiatu
Jeleniogórskiego,
(Przemo)antyseptyczne
Ma działanie bakteriobójcze,
i grzybobójcze,
dziękinaczemu
doskonale
się wzasad
której radni przegłosowali m.in. przyznawania sportowcom i trepielęgnacji skóry atopowej, alergicznej,
a nawet
z łuszczycą
czy egzemą. Swoje
zdobyło
u
neromuznanie
nagród
oraz także
wyróżnień
uchwałę
w sprawie
przyznawania
osób borykających się z problememnagród
trądzikui wyróżnień
młodzieńczego
czy różowatego.
sprawdzasportowe
się jako na
wysokie wyniki
sportowcom
i za Doskonale
trenerom za wysokie wyniki na are- arenie krajowej i międzynarodoszampon, zwłaszcza w walce z łupieżem.
wej. Projekt po raz drugi trafił
nie krajowej i międzynarodowej.
Drugi składnik czyli oliwa z oliwek odpowiada
nawilżenie
skóry w związku
z tym gdyż
mydłopierwszą
rewelacyjnie
na sesję,
wersję
Ostatnia za
sesja
przed wakacjami rozpoczęła
sięzawartości
od przyjęcia
sprawdza się w pielęgnacji skóry suchej,
a dzięki bogatej
witaminyzakwestionował
E zwanej„witaminąwojewoda,
młodości” ale
sprawozdania z realizacji „Powia- wprowadzono wymagane zmiany
silnie regeneruje i odbudowuje warstwę
lipidową naskórka.
towego Planu Działań na rzecz i jednogłośnie projekt został zaakprzez Radęobsługa
Powiatu.
zatrudnienia
na lata
2011-2014”,
za ceptowany
Jeśli dopiero zamierzasz rozpocząć swoją przygodę
z „Mydłem
DOSKONAŁYM”,
profesjonalna
Podjęto również uchwałę w
rok 2013. Dyrektorka Powiatowego
mydlarni u Franciszka pomoże dobrać
Ci kostkę
Twojej skóry.
sprawie zmian w budżecie poUrzędu
Pracyodpowiednią
przedstawiładla
radnym
stan zarejestrowanego bezrobocia, wiatu. Kolejna sesja odbędzie się
zaznaczyła przy tym, że znaczna we wrześniu lub, jeśli sytuacja
część bezrobotnych to osoby z będzie tego wymagać - pod koniec
wykształceniem poniżej średniego, sierpnia.
(Przemo)
mające problem z przekwalifikowaniem się.

SERCE ALEPPO ZAWSZE JEST ZIELONE

Ostatnia sesja przed wakacjami
o nagrodach dla sportowców

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów: Zespołu Placówek Resocjalizacyjno–Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Kowarach.Osoby zainteresowane szczegółowymi
wymaganiami od kandydatów mogą zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu lub na stronie
BIP Powiatu Jelniogórskiego – "Ogłoszenia - maj 2014 r.".
0#%#â;#5146;/'06
Ofertę przystąpienia do konkursu, zawierającą
dokumenty określone w treści ogłoszenia, należy składać do 4 lipca 2014 r., do
godz. 15.00 w Wydziałe Oświaty, KulturyMWRQPYCēP[FQNKRECT
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, przy ul. Podchorążych 15.

KUPON RABATOWY

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

Fot. Archiwum Starostwa
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Fot. Przemo
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Remontują mosty w Sobieszowie

fot. AP

Rozpoczęto długo oczekiwany remont trzech mostów w Sobieszowie,
które były w fatalnym stanie. Zdaniem
mieszkańców dwa mosty przy ulicy
Karkonoskiej i jeden na Cieplickiej
wymagają całkowitej wymiany skorodowanych barier, uzupełnienia murków
oporowych czy wymiany nawierzchni.
W tym roku jednak wykonane zostaną
tylko prace zabezpieczające.
Jak mówi Jerzy Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i
Mostów w Jeleniej Górze, w tym roku
na modernizację i prace konserwacyjne
mostów w Jeleniej Górze przeznaczono
z budżetu tylko 300 tys. zł.
– To kropla w morzu potrzeb – mówi
wiceszef zarządu dróg – bo mosty to
obiekty, o które trzeba dbać w wyjątkowy sposób. – Co roku każdy z jeleniogórskich mostów przechodzi przegląd
i konieczne, bieżące naprawy. Co cztery

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

lata robimy szczegółowy przegląd i jeśli
jest taka konieczność, podejmujemy
decyzję o większej modernizacji. W
tym roku w Sobieszowie są to roboty
bieżące. Nie mniej jednak, mają one
być na tyle kompleksowo zrobione, by
użytkowanie przepraw było bezpieczne
– dodaje J. Bigus.
Postępy robót codziennie obserwują
mieszkańcy Sobieszowa, którzy cieszą
się, że prace trwają, ale …
- Na jednym z mostów zapomniano
dospawać pręty, na drugim nie wymieniono w całości murków, a na starym
zabytkowym moście, deszcz wypłukał
już położone fugi – wymieniają mieszkańcy Sobieszowa. - Mamy jednak nadzieję, że przed odbiorem technicznym,
te uchybienia zostaną naprawione i że
pomalowane zostaną wszystkie barierki
mostów - dodaje pani Krystyna.
Angela

3

Mężczyzna został zbadany po kilku godzinach spędzonych w poczekalni

Czekał na badanie cierpiąc
Dokończenie ze str. 1.

Tzw. kolorowe teczki przydzielane podczas wstępnego
diagnozowania wprowadzone we wrześniu minionego roku
miały usprawnić badania pacjentów. Czerwone otrzymują
osoby potrzebujące natychmiastowej pomocy - najczęściej
po wypadkach. Żółte to przypadki pilne, przyjmowane tuż
czerwonych. Zielone natomiast to przypadki „lżejsze”,
obsługiwane w ostatniej kolejności.
- Byliśmy na SOR-ze około godz.
18.00 i lekarz przyjmował kogoś z
czerwoną teczką. O 19.00 zapukałam
do gabinetu i powiedziałam, że stan
mojego męża bardzo się pogorszył i
proszę o jego zbadanie, ale usłyszałam,
że jest zmiana lekarza – skarży się
mieszkanka Dąbrowicy. – Nowy lekarz
zaczął natomiast przyjmować już ludzi
z zielonymi kartkami, a mój mąż dalej
czekał zwijając się z bólu na krześle. Ponownie zapukałam do gabinetu, kiedy
mój mąż leżał i wył z bólu. Była godz.
22.30. Błagałam o pomoc. Zapytałam,
dlaczego lekarz przyjmuje pacjentów z
zielonymi teczkami, a nie chce zbadać
mojego męża. Od lekarza usłyszałam,
że jak jestem taka mądra, to mogę
sama zająć się pacjentami. Wyszłam
i poprosiłam sąsiada, by pomógł mi
podnieść Zbyszka. Otworzyłam drzwi
gabinetu i po prostu wepchnęliśmy
męża do środka. Nie mogłam pozwolić
by umarł na moich oczach. Podczas
badania lekarz musiał wyżyć się za to
na Zbyszku, bo on tak zawył z bólu, że
wszyscy na poczekalni aż się podnieśliśmy z siedzeń. Na stół operacyjny mąż

trafił dopiero pół godziny po północy.
Podczas operacji okazało się, że ten
wyrostek się już rozlał czego konsekwencją było zapalenie otrzewnej i
szereg innych komplikacji – opowiada
A. Kapusta i dodaje: Mąż przeżył.
Odcierpiał swoje, odleżał kilkanaście
dni, bo wdały się komplikacje, ale żyje.
Inni pacjenci mogą jednak mieć mniej
szczęścia. Teraz już wiem,
że w nagłych przypadkach
trzeba wzywać karetkę, bo
pacjenci z karetki przyjmowani są od razu, ale
na SOR-ze to chyba nie
tak powinno wyglądać.
Nie tak…
Zbigniew Markiewicz,
zastępca dyrektora Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej podczas naszej
rozmowy zaznacza, że nie
będzie rozmawiał o pacjencie, bo obowiązuje go
ustawa o ochronie danych
osobowych. Rozmawiamy
więc o sytuacji.

- To są słowa przeciwko słowu, ale
jedno jest pewne: taka sytuacja nigdy
nie powinna mieć miejsca – mówi wicedyrektor. – Lekarz zobowiązany jest
wychodzić na korytarz co jakiś czas i
sprawdzać, czy stan pacjentów się nie
pogorszył i czy kogoś nie należy przyjąć poza ustaloną kolejką. Pacjent z
silnymi dolegliwościami powinien być
przyjęty w najszybszym możliwym
czasie. Będę rozmawiał z zespołem
na ten temat i dyscyplinował go. Mam
nadzieję, że więcej taka sytuacja się
nie powtórzy.
- Mało prawdopodobne jest jednak, by lekarz mógł „wyżyć” się na
pacjencie podczas badania. Żeby
zakwalifikować pacjenta do operacji

musi być on zbadany fizykalnie. Kiedy są dolegliwości brzucha, takim
symptomem są objawy otrzewnowe,
charakterystyczne przy badaniu
palpacyjnym (badaniu dotykiem).
Trudno jest więc mówić i uwierzyć
w to, że lekarz wyżywał się na pacjencie i przez ucisk jamy brzusznej
doprowadził do perforacji wyrostka
robaczkowego. Objawy otrzewnowe charakteryzują się tym, że
ból punktowy jest zdecydowanie
większy niż przy innego rodzaju
schorzeniach. A lekarz niestety
musi dotknąć i zbadać właśnie w
taki sposób – wyjaśnia Zbigniew
Markiewicz.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angela
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Eurokarty dla osób niepełnosprawnych (już od 1 lipca) po nowemu

Komu i na jakich zasadach?

Księgozbiór pod… kluczem
takiej liczbie książek – mówi Katarzyna Maczel, p.o. dyrektora JCIiER
Książnicy Karkonoskiej. – Takiej
inwentaryzacji nie było u nas od lat,
dlatego jest ona konieczna. Zwroty
wypożyczonych książek, korzystanie z bieżącej prasy i komputerów
dostępne będzie w holu biblioteki na
I piętrze, od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-18.00. Otwarta
dla czytelników będzie również
biblioteka dziecięco-młodzieżowa,
która nieczynna będzie tylko w
soboty - dodaje K. Maczel.
Informacje o wydarzeniach w
filiach będą podczas wakacji zamieszczane na stronie internetowej
Książnicy pod adresem: biblioteka.
jelenia-gora.pl oraz na jej profilu
facebooka: https://www.facebook.
com/Ksiaznica.Karkonoska?ref=hl&ref_type=bookmark.
(Angela)

Karty parkingowe, wydane
na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują
ważność do dnia określonego jako data ważności karty,
nie dłużej niż do dnia 30
listopada 2014 r. Tego dnia
wszystkie karty parkingowe tracą ważność! Co się
zmienia?

Od 1 lipca br. karty parkingowe
wydawać będzie się: osobie niepełnosprawnej zaliczonej do: znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (jedynie w przypadku
posiadania symboli: 04-O; 05-R lub
10-N), mającej znacznie ograniczone
możliwości samodzielnego poruszania się; osobie niepełnosprawnej,
która nie ukończyła 16 roku życia
mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania
się. (Przy czym nie każdej osobie
posiadającej orzeczenie o stopniu
znacznym lub umiarkowanym z
powyższymi symbolami, zostanie
przyznana karta parkingowa. Zależy
to od decyzji lekarza orzecznika oraz
stopnia naruszenia sprawności orgaY
J A R N K U nizmu), a także placówce zajmującej
N
AC
się opieką, rehabilitacją lub edukacją
osób niepełnosprawnych mających
znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się.
O kartę parkingową mogą się
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Fot. Angela

– Jestem oburzona, że latem,
kiedy ludzie mają więcej czasu wolnego zamyka się główny księgozbiór
Książnicy Karkonoskiej – skarży się
nasza Czytelniczka Anna. Dyrekcja
biblioteki zapewnia, że takiej inwentaryzacji nie było od lat, a dla czytelników dostępne będą wszystkie filie,
czynne od godz. 9.00 do 18.00.
Główny księgozbiór (około 240
tysięcy woluminów znajdujących
się w Książnicy Karkonoskiej przy ul.
Bankowej w Jeleniej Górze) jest niedostępny dla czytelników od 23.06.
do końca sierpnia br. Do września
br. nieczynne będą: wypożyczalnia,
czytelnia, dział informacyjno-bibliograficzny z czytelnią regionalną,
książka mówiona oraz magazyn
rezerw.
- Być może uda się zakończyć
prace w krótszym czasie, ale jest to
dość skomplikowana operacja przy
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Jeleniogórskie Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości
zrzeszone w PFRN rozpoczęło rekrutację na kursy skierowane do osób,
które chcą zdobyć wiedzę niezbędną
do wykonywania zawodu Pośrednik
w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządca Nieruchomości. Zakończony
kurs z wynikiem pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji PFRN
(uwaga: tylko organizowane przez
Stowarzyszenia zrzeszone w PFRN
kursy upoważniają do uzyskania
licencji PFRN).
Programy kursów są opracowane
przez praktyków rynku nieruchomości. Podstawą kursu są umiejętności jakie pozyskają uczestnicy, aby
spełnić wymagania stawiane przez
pracodawców a przede wszystkim

przez klientów, którzy
będą korzystać z usług
pośrednictwa czy zaJA R Y N KU
rządzania nieruchoC
N
A
mościami.
Po kursach uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do
tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji
z klientem, opartych
na skutecznej komunikacji i stosowaniu
strategii zarządzania
relacjami.
Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych
pieczny przeprowadzać transakcje
przepisów prawnych dotyczących na rynku nieruchomości.
zagadnień nieruchomości. W raProgramy powstały na bazie promach programu kursu położymy fili kompetencyjnych opracowanych
również nacisk na zagadnienia dot. przez Europejską Radę Nieruchomoetyki zawodu, sprawy techniczne ści - CEPI z siedzibą w Brukseli.
i ekonomiczne, których opanowanie
KONTAKT: biuro@jelspon.pl ,
pozwoli w sposób skuteczny i bez- www.jelspon.pl

CI

Zapraszamy na praktyczne
kursy: Zarządca nieruchomości, Pośrednik w obrocie
nieruchomościami !

starać również placówki zajmujące się
opieką, rehabilitacją
lub edukacją osób
niepełnosprawnych
mających znacznie
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. I
tę wydaje za opłatą
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności. W takim przypadku wnioskodawcy wydaje się jedną
kartę na jeden pojazd
wykorzystywany do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie
na okres ważności tego orzeczenia,
jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat,
a placówce, na okres 3 lat.
Karta parkingowa traci więc ważność: po upływie terminu ważności
karty, w przypadku zgłoszenia utraty
karty przez osobę lub placówkę,
której wydano kartę, w przypadku
zwrotu karty organowi, który ją
wydał, w razie likwidacji placówki,
której wydano kartę, w razie śmierci
osoby, której wydano kartę.
Karta parkingowa może być wydana na podstawie stosownego orze-

Fot. Jelonka.com

4

po 16 roku życia, a także określenie
stopnia, jak i symbolu przyczyny
niepełnosprawności.
Tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydanym
do 30 czerwca 2014 r., z orzeczonym
jednym z symboli przyczyn niepełnosprawności 10-N, 05-R, 04-O,
będą mogły z pozytywnym skutkiem
złożyć, już począwszy od 1 lipca
2014 r., wniosek o wydanie karty
parkingowej i ją uzyskać. Natomiast
wszystkie pozostałe decyzje określające stopień niepełnosprawności,
wydane włącznie do 30 czerwca 2014
r. nie będą już stanowiły podstawy do
wydania karty parkingowej.
(KSON)

czenia zawierającego wskazanie, o
którym mowa w pkt. 9 ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Do otrzymania pozytywnego zapisu
we wskazaniach, w pkt. 9 orzeczenia,
nie wystarczy tylko stwierdzenie
znacznie obniżonej sprawności
ruchowej.
Jednym z najważniejszych zapisów
noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym, jest art. 6 ust. 2, który pozbawi
dużą część osób posiadających karty
parkingowe, prawa do ponownego
wydania dokumentu. Istotna będzie
data wydania orzeczenia dla osoby

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!
t TECHNIK BHP
t TECHNIK ADMINISTRACJI
t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra

P

UCHO

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

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

www.plejada.edu.pl
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Sentymentalna podróż w przeszłość z filmami dokumentalnymi i wspomnieniami o początkach samorządności

Niezwykła sesja, bo z udziałem pierwszego historycznego
składu Rady Miejskiej w Jeleniej Górze (1990 – 1994),
odbyła się 27.06 w Ratuszu. Spotkanie radnych było nawiązaniem do jubileuszu ćwierćwiecza istnienia samorządności. – To był zupełnie inny świat, kłóciliśmy się,
dyskutowaliśmy, ale wtedy naprawdę chodziło o Jelenią
Górę – mówili zgodnie przewodniczący tej rady i obecny
radny Andrzej Grochala oraz ówczesny i obecny prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła.
To była sentymentalna podróż
w przeszłość, z filmami dokumentalnymi, pierwszymi wywiadami
telewizyjnymi, wspomnieniami o
pierwszych krokach stawianych na
zupełnie nieznanym gruncie samorządu terytorialnego.
- Pierwsza rada miała najtrudniej, bo musiała tworzyć wszystko
od początku – mówił Andrzej
Grochala, wybrany na przewodniczącego po rezygnacji śp. Jakuba
Jarząbka, który to stanowisko piastował przez 10 miesięcy. - Pierwszy
statut liczył około 120 stron, a
obecny ma kilkanaście. Głosowali-

śmy go punkt po punkcie. Trwało
to kilka sesji. Jestem radnym 24
lata i moim zdaniem pierwsza
rada była najlepszą radą. Nie było
partii politycznych. Ci ludzie chcieli
po prostu zmieniać Jelenią Górę.
Mieli entuzjazm. Teraz największą
bolączką samorządu są partie, skupiające się na własnych interesach,
a nie na problemach mieszkańców.
W takich małych miastach jak
Jelenia Góra powinny być okręgi
jednomandatowe, wtedy ludzie by
skupiali się nad problemem i jego
rozwiązaniem – dodał Andrzej
Grochala.

Na tym niezwykłym spotkaniu
pojawiło się ponad 20 z 40 ówczesnych radnych. Sześcioro już nie
żyje, to: Amelia Kata – Lis, Jakub
Jarząbek, Marian Południkiewicz,
Irena Wrońska, Jan Ziółkowski i
Witold Jabłoński.
Na wczorajszej sesji ich pamięć
uczczono minutą ciszy.
Na sesji pojawili się: Zygmunt
Błaszczyk, Stanisław Czajewicz,
Wiesław Deja, Tomasz Drozdowski, Zygmunt Fałat, Zbigniew Gott,
Andrzej Grochala, Roman Jałako,
Krzysztof Kumek, Mirosław Labok,
Andrzej Marek, Roman Ofański,
Lucjan Piłko, Kazimierz Piotrowski, Bonifacy Rusinek, Józef Rząsa,
Remigiusz Ślusarski, Józef Tesznar,
Łukasz Tuszyński, Krzysztof Wronka
i Daniel Zajko. Nie zabrakło również
ówczesnej skarbnik miasta: Janiny
Kurzawy.
Pozostali stanowiący skład pierwszej Rady Miejskiej w Jeleniej Górze
to: Barbara Chruściel – Bobrowska,

Ewa Czerwińska – Kisiel,
Bogusław Gałka, Andrzej
Gniewek, Mirosław Jaskólski,
Władysław Kumik, Leszek
Kwaśnicki, Roman Kwaśnicki,
Józef Maciejewski, Maciej Pawłowski, Eugeniusz Piotrowski,
Lucjan Wis i Longin Zięba.
Mimo symbolicznego wymiaru spotkania, zachowano
najważniejsze punkty sesji:
sprawdzono obecność, a prezydent zdał relację ze swoich
działań i z tego, co zmieniło
się w Jeleniej Górze w ciągu minionych 20. lat. O czym mówił?
Ogólnie o wszystkim: nowej
strefie ekonomicznej i rozwoju
firm jeleniogórskich, rozbudowie ulic (w tym m.in. Spółdzielczej),
Termach Cieplickich, rewitalizacji
parków, zrewitalizowanych obiektach
kultury, budowanych galeriach i hotelu
przy ul. Pijarskiej, remoncie budynków
mieszkalnych m.in. przy ul. Drzymały,
Złotniczej czy Okrzei. Wspomniał też

Fot. Angelika Grzywacz

Historyczna sesja rady miasta

o przedszkolach, żłobkach, zapleczu
sportowym, kształceniu zawodowym
i planowanej obwodnicy Maciejowej.
Tematów do rozmowy było wiele, bo
obecni na sali żywo dyskutowali o tym,
co warto byłoby zmienić.
Propozycjom i wymianie zdań
przysłuchiwali się obecni wice-

prezydenci: Mirosława Dzika i
Jerzy Łużniak. Na sali nie zabrakło
również dziennikarzy, którzy
20 lat temu relacjonowali sesje i
działania ówczesnych radnych:
Zbigniewa Dygdałowicza i Tomasza Kędzi.
Angelika Grzywacz-Dudek

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowy druk zlecenia na wszystkie
wyroby medyczne oraz ich naprawę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra.
Dotyczy to między innymi: protez, wózków inwalidzkich, soczewek okularowych, aparatów słuchowych, pieluchomajtek,
czy sprzętu stomijnego. Zlecenie wystawione na starym druku i potwierdzone przez NFZ przed 1 lipca 2014 r. zachowuje
ważność do dnia 31 lipca 2014 r. Zlecenia wystawiane na starych drukach po 1 lipca nie będą mogły być potwierdzane
ani rozliczane przez DOW NFZ i będą skutkowały ponowną wizytą pacjenta u lekarza.

JELENIA GÓRA

Przy ul. Okrzei drzwi są otwarte dla wszystkich

Dom Siedmiu Marzeń ma być
miejscem wyjątkowym, bo wspierającym inicjatywy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe, ale nie tylko.
– Powstanie takiego centrum
jest bardzo ważne, bo każda z
organizacji pozarządowych chciała
mieć swoje biuro. My takich biur
nie mieliśmy. Teraz jest już miejsce,
gdzie ci ludzie będą mogli skorzystać z pomieszczeń, komputerów
czy porad, jak wypełnić wnioski o
dofinansowanie, co było sporym
problemem, przez który wiele z
tych wniosków odpadało. Do tego
dochodzą działania teatralne, aktywizacja seniorów i młodych ludzi.
W założeniu jest również stworzenie
domu dziennego pobytu dla osób
starszych. To ciekawy pomysł, bo
jest taka potrzeba i będzie to dobre

Fot. Angela

Dom Siedmiu Marzeń już działa
Ośrodek wsparcia aktywności lokalnej i organizacji
pozarządowych w Jeleniej
Górze nazwany Domem
Siedmiu Marzeń został oficjalnie otwarty 5. czerwca.
Uroczyste przecięcie wstęgi
przez prezydenta Marcina
Zawiłę w drzwiach byłej
Szkoły Podstawowej nr 7
przy ul. Okrzei rozpoczęło
również dwudniowe forum
organizacji pozarządowych.
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uzupełnienie oferty domu dla seniorów przy ul. Kilińskiego. Umowa jest
taka, że organizacje pozarządowe
będą gospodarzem tego budynku
i będą go utrzymywały – mówił
prezydent M. Zawiła.
I już wiele w tym obiekcie zrobiono, a wszystkie pieniądze przeznaczone na częściową modernizację
tego obiektu pochodzą właśnie od
organizacji pozarządowych.
- Od dawna szukaliśmy takiego
miejsca, które byłoby w centrum

miasta i spełniało kilka funkcji
– mówił Bogusław Gałka, prezes
Towarzystwa św. Brata Alberta i
jeden z organizatorów otwarcia
Domu Siedmiu Marzeń. – Udało
się. Po wielu przetargach ten obiekt
nie znalazł nabywcy i teraz jest w
naszych rękach – dodał .
Wydarzenie jest realizowane
w ramach Programu Obywatele
dla Demokracji finansowanego z
Funduszu EOG.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Ugodziła nożem
swoją koleżankę

Oni zmieniali nasze miasto!

Policja ustaliła już kto zadał
ciosy nożem 55–latce, która 15.
czerwca trafiła do szpitala, po
tym, jak została napadnięta w
jednym z mieszkań przy ulicy
Słowackiego w Jeleniej Górze. Po
wytrzeźwieniu dwojga pozostałych uczestników libacji, okazało
się, że to 22–latka ugodziła swoją
znajomą w szyję. Zatrzymana
była pijana, miała ponad dwa
promile alkoholu w organizmie.
Za usiłowanie zabójstwa grozi jej
dożywocie.
Do zdarzenia doszło w jednym
z mieszkań przy ul. Słowackiego
w Jeleniej Górze. W alkoholowej
libacji udział brały trzy osoby:
55-letni mężczyzna, który jest
współwłaścicielem mieszkania,
22-latka oraz poszkodowana.
- Jak ustalili funkcjonariusze,
około godziny 18.45 w trakcie
imprezy, podczas której uczestnicy
pili alkohol pomiędzy 22-latką, a
jej 55-letnią znajomą doszło do
kłótni - relacjonuje podinsp. Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. - Awantura zakończyła się
tym, że 22-latka raniła nożem w
szyję koleżankę. Pokrzywdzona
w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala. 22-latka
została zatrzymana w policyjnym
areszcie. Obecnie policja wyjaśnia
szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy - dodaje podinsp.
Edyta Bagrowska.
(112)

Honorowe wyróżnienie dla Aliny
Obidniak oraz tytuły laureatów dla:
Bożeny Fijałkowskiej, Józefa Leśniaka
i Bolesława Osipika przyznano w
konkursie „Od PRL–u do demokracji
– Oni zmieniali Jelenią Górę w okresie
ostatnich 25 lat”. Organizatorzy konkursu podkreślali, że wybór spośród
12. nominowanych był bardzo trudny.
Statuetki wręczono 5.czerwca.
Była to pierwsza, ale nie ostatnia
edycja tego konkursu, zorganizowana
przez Fundację Rozwoju Ekonomii
Społecznej, Regionalne Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
i Towarzystwo im. św. Brata Alberta,
Koło w Jeleniej Górze.
Poza uhonorowanymi osobami,
nominowani byli: Anna Skibińska,
dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, Konrad
Sikora ze Spółdzielni Socjalnej
PATRON, Paweł Gluza ze Stowa-

rzyszenia all-ternatywa, Grażyna
Malczuk, kanclerz Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Zbigniew Leszek, prezes
Towarzystwa Izersko-Karkonoskiego, Maria Bieleń z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych,
Jolanta Ratyńska z Prywatnego
Centrum Kształcenia Kadr, Wojciech
Głogowski, założyciel szkoły Aikido
oraz Robert Obaz ze Stowarzyszenia
Goduszyn.
- Wszyscy nominowani zasługują
na wyróżnienie i tytuł ludzi, którzy
zmieniali Jelenią Górę w ciągu ostatnich 25 lat, ale staraliśmy się wybrać
tych, którzy w szczególny sposób zapisali się w kartach tej historii – mówili
organizatorzy. – Tych, którym właśnie
w tym momencie należy podziękować
za wieloletnią pracę na rzecz swoje
małej ojczyzny – dodali.
(Angela)

SERCE ALEPPO ZAWSZE JEST ZIELONE
Mydło z Aleppo zwane „Mydłem DOSKNAŁYM” powstaje tylko raz w roku na przełomie lutego i marca
według niezmiennej receptury od ponad 2000 lat. Mydło to składa się praktycznie tylko z dwóch składników:
najlepszej jakości oleju laurowego i oliwy z oliwek. Dodana do nich woda morska stanowi zaledwie 0,01
proc. całej masy mydlanej.
Wysuszone, brązowe z zewnątrz, a soczyście zielone w swym sercu, nierówne na skutek ręcznego krojenia
kostki, są znane na całym świecie dzięki swoim właściwościom pielęgnacyjnym, a także leczniczym. Kto
raz poznał zalety tego mydła nie zamieni go na żadne inne.
Najbardziej interesującym składnikiem jest olej laurowy, znany od stuleci jako naturalny antybiotyk.
Ma działanie bakteriobójcze, antyseptyczne i grzybobójcze, dzięki czemu doskonale sprawdza się w
pielęgnacji skóry atopowej, alergicznej, a nawet z łuszczycą czy egzemą. Swoje uznanie zdobyło także u
osób borykających się z problemem trądziku młodzieńczego czy różowatego. Doskonale sprawdza się jako
szampon, zwłaszcza w walce z łupieżem.

ZAJAZD POD SKARPĄ

Drugi składnik czyli oliwa z oliwek odpowiada za nawilżenie skóry w związku z tym mydło rewelacyjnie
sprawdza się w pielęgnacji skóry suchej, a dzięki bogatej zawartości witaminy E zwanej„witaminą młodości”
silnie regeneruje i odbudowuje warstwę lipidową naskórka.

ORGANIZACJA IMPREZ
OKOLICZNOŚCIOWYCH, WESELNYCH

W MYSŁAKOWICACH

Jeśli dopiero zamierzasz rozpocząć swoją przygodę z „Mydłem DOSKONAŁYM”, profesjonalna obsługa
mydlarni u Franciszka pomoże dobrać Ci kostkę odpowiednią dla Twojej skóry.

KUPON RABATOWY

0#%#â;#5146;/'06
MWRQPYCēP[FQNKRECT

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

Numer kontaktowy: 509-630-992 lub 75 64 39 351
e-mail: podskarpa@wp.pl

Fot. Angela
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Pracownicy MZK nagrodzeni
Tytuły, statuetki oraz honorowe
odznaki wręczono w minioną
środę (25.06) najlepszym pracownikom Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze
podczas dorocznej uroczystości
poprowadzonej przez członka
zarządu Jerzego Wronę. Nagrody,
również pieniężne, rozdali natomiast: członek rady nadzorczej
Paweł Domagała i prezes Marek
Woźniak, który od załogi otrzymał
gołębia pokoju. Kto wyszedł z tej
uroczystości z honorami i czym
się zasłużył?
- Każdy potrzebuje zauważenia,
docenienia czy uznania. To daje
siłę, by dalej trwać w tej pracy
– mówił Julian Mróz, kierowca
pracujący w MZK od 21 lat. Wczoraj
odebrał on „Złotą Odznakę Wzorowego Kierowcy MZK”. Uzupełni
ona kolekcję jego odznaczeń, bo
w domu ma już srebrną i brązową, które otrzymał w minionych
latach. - Największą bolączką tej
pracy jest wczesne wstawanie.
Bywa, że trzeba wstać o trzeciej w
nocy, ale cóż, był czas się przyzwyczaić – mówił z uśmiechem. - Ja
zawsze chciałem być kierowcą –
podkreśla. – Prawo jazdy zdobyłem
kiedy miałem 16 lat. W wieku 24 lat
miałem już uprawnienia na kategorie A, B, C i D. A autobus to jest to.
To moja przestrzeń. Przed pracą w
MZK też jeździłem autobusem, z
wycieczkami po całej Polsce. Nie
ma chyba miejsca w Polsce, gdzie
bym nie był. W sumie jako kierowca
pracuję już 43 lata. W tym roku idę
na emeryturę – mówił.

Złote odznaki wzorowego kierowcy odebrali również: Ryszard
Jagieła, Krzysztof Weiss i Zbigniew
Molęda.
Wśród „srebrnych medalistów”
– jak żartował prowadzący Jerzy
Wrona – pojawili się: Stanisław
Pakuła, Piotr Ernastowicz i Piotr
Bubin.
Pierwszy z nich za kierownicą
autobusów MZK spędził 22 lata.
14-letni straż w pracy kierowcy
MZK ma Piotr Bubin. - Ja robię to
co lubię mówił. - Zawsze chciałem
być kierowcą, kształciłem się w
tym kierunku – dodał kierowca.
Statuetki i nagrody pieniężne
odebrali natomiast ludzie, któr ych nie widać za kierownicą
autobusów, ale od których zależy
bezpieczeństwo pasażerów.
Złotą statuetkę „Wzorowy Pracownik Stacji Obsługi MZK w
Jeleniej Górze” otrzymał Mirosław
Bartosiewicz. Srebrną odebrał
Ryszard Torba. – Czy zawsze
chciałem naprawiać autobusy?
Nie. Zawsze chciałem być pilotem
– mówił pan Ryszard.
Brązowe statuetki „Wzorowy
Pracownik Stacji Obsługi MZK w
Jeleniej Górze” odebrali: Marek
Szabłowski, Edward Gotowała i
Antoni Barczykowski.
Nie zabrakło również honorowych t ytułów „Zasłużonych
Pracownik MZK w Jeleniej Górze”,
które otrzymali: Violetta Kunów,
Mirosław Czarnecki, Jerzy Smagur
i Andrzej Salkiewicz.
Angelika Grzywacz-Dudek

Prezent od pracowników otrzymał również prezes MZK Marek Woźniak. – To
jest gołąb pokoju od całej załogi – mówił pan Mieczysław, który wręczył
drewnianego ptaka.

JELENIA GÓR / REGION

Ulgi dla pracodawców
na rzecz miejsc pracy
Zwolnienia z podatku od nieruchomości powyżej dwóch tysięcy
złotych za każde nowe miejsce
pracy – taką pomoc dla jeleniogórskich przedsiębiorców chce
wprowadzić prezydent Jeleniej
Góry Marcin Zawiła w ramach
pomocy de minimis. Propozycja
tej uchwały niebawem trafi do
jeleniogórskich radnych.
Obecnie taka pomoc również
obowiązuje, ale przedsiębiorca za
każde nowe utworzone miejsce
pracy może sobie odliczyć do
1500 zł.
- Podniesienie wysokości tej
ulgi to dalszy ciąg naszych działań bezpośrednio wspierających
inwestorów, którzy już są w Jeleniej Górze i tworzą nowe miejsca pracy – mówi prezydent M.
Zawiła. – Łatwo sobie policzyć ile
może zaoszczędzić przedsiębiorca
tworząc kilkadziesiąt miejsc pracy,
jak na przykład m.in. Draexlmaie
czy Zorka. Z takimi zamiarami
obnoszą się również inni przedsiębiorcy - dodał prezydent.
Angela

Zakończył się rok szkolny. Nadszedł czas wielkiej, dwumiesięcznej laby

Odebrali świadectwa i nagrody
W piątek (27.06) uczniowie w całej Polsce, w tym w Kotlinie Jeleniogórskiej, rozpoczęli letnie ferie. Zanim jednak
oddali się błogiemu lenistwu odebrali świadectwa i wzięli
udział w uroczystym pożegnaniu roku szkolnego.
W Zespole Szkół Technicznych
i Licealnych w Piechowicach rok
szkolny zakończyli m.in. uczniowie
klas o profilu policyjnym, na którymi patronat honorowy sprawuje
Komendant Miejski Policji w Jeleniej
Górze.

Podczas uroczystości najlepsi uczniowie odebrali nagrody i listy gratulacyjne. Ponadto podczas uroczystości mł.
insp. Piotr Wałczyk, kom. Zbigniew
Klimek oraz dyrektor szkoły Dorota
Sobczyńska wręczyli nagrody oraz dyplomy czterem uczennicom za udział w

dwóch konkursach profilaktycznych,
których organizatorem była Komenda
Miejska Policji w Jeleniej Górze, IPA
Region Jelenia Góra oraz firmy PZU i
Tauron. W konkursie , którego tematem była „Energia w służbie bezpieczeństwu publicznemu” najlepsze okazały
się plakaty trzech uczennic z Liceum
Ogólnokształcącego: Mariki Mulik z kl.
II, Pauliny Wojciechowskiej z kl. I oraz
Magdaleny Warszewskiej z kl. II. Temat
drugiego konkursu to „Z pijanym nie
wsiadam do samochodu” i najlepszy
filmik obrazujący temat przedstawiły:
Marika Mulik oraz Żaneta Ruczkowska
z klasy II LO.
Świadectwa i nagrody odebrali również absolwenci gimnazjum z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.
Wśród nagrodzonych przez burmistrza
Kowar Mirosława Góreckiego znaleźli
się: Sandra Jaciubek i Michał Starak.
Nagrody dla najlepszych sportowców:
Iwony Lipki ( z I klasy liceum) oraz
Krzysztofa Miklaszewskiego (z II klasy
gimnazjum) wręczył natomiast radny
Adam Bierowski. Podczas zakończenia
roku szkolnego uroczyście pożegnano

Fot. Organizatorzy

JELENIA GÓRA

również dyrekcję szkoły, która odeszła
na emeryturę: dyrektor Grażynę Krakowiak i wicedyrektor Gabrielę Kolaszt.
W czwartek natomiast (26 czerwca) pożegnano absolwentów w Szkole
Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze. Miłą chwilą
było wręczenie nagród książkowych
dla uczniów z wzorową frekwencją przez trzy lata nauki w szkole.
Gromkie brawa zabrzmiały, podczas
wręczenia nagród książkowych dla

uczniów klasy “VI a” i “VI b”, którzy
na sprawdzianie po podstawówce
uzyskali największą w szkole liczbę
punktów. Nagrody otrzymali również uczniowie wyróżniający się w
pracy społecznej na rzecz szkoły oraz
działający w różnych kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych.
Rodzice szóstoklasistów odebrali z rąk
wychowawców listy gratulacyjne oraz
podziękowania.
RED
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Sypnęło groszem, będzie na inwestycje i remonty

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Znów zderzenie na Wolności

Co za dodatkowe pieniądze?

Bagrowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. – Po badaniach okazało się,
że nic poważnego im się nie stało.
Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Sprawca
został ukarany mandatem w wysokości 500 zł i sześcioma punktami
karnymi – dodaje.
Kierowcy byli trzeźwi.
- W tym miejscu dochodzi do
takich zdarzeń przynajmniej raz
w miesiącu, najwyższy czas coś
z tym zrobić. Może spowalniacze,
może ograniczenie prędkości,
niech zdecydują fachowcy, byle
prędko, zanim dojdzie do tragedii
- mówił jeden ze świadków tego
wypadku.
(Angela)

Fot. Angela

W j e c h a n i e n a c z e r wo ny m
świetle na skrzyżowanie przez
25–letniego kierowcę volkswagena golfa to najprawdopodobniej
przyczyna zderzenia dwóch aut,
do którego doszło 24.06 przed
godz. 13.00 na skrzyżowaniu ul.
Wolności z al. Wojska Polskiego w
Jeleniej Górze. Do szpitala trafiły
dwie pasażerki z volkswagena passata. Kierowcom nic się nie stało.
Srebrny volkswagen golf sprawcy ma poważnie uszkodzony
przód, podobnie jak volkswagen
passat, w którym podróżowały
trzy osoby z Kanady: 61-letni kierowca oraz dwie kobiety w wieku
61 i 86 lat.
- Obie pasażerki uskarżały się
na ból nóg i zostały zabrane do
szpitala – mówi podinsp. Edyta

JELENIA GÓRA

Pozyskane przez Miasto
dodatkowo środki pozabudżetowe, dobra realizacja
odpisów podatków z PIT i CIT
i ponadprzeciętne wpływy z
majątku miasta pozwoliły
zwiększyć wydatki na potrzeby Jeleniej Góry. Będzie
można więc wykonać prace,
których wcześniej nie było w
budżecie.
Co za dodatkowe pieniądze powstanie? Zaplanowano m.in. budowę
mostu na kanale Młynówka wraz z
dojazdami. Pochłonie to pochłonie
1.959 tys. zł, a zwiększenie dotychczas rezerwowanych kwot o 859
tys. pozwoli na tę realizację niemal
natychmiast.
O kwotę 550 tys. zł zwiększyły się
środki przekazywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
tym sposobem został „zamknięty”
budżet budowy trzech węzłów przesiadkowych, nieopodal dworca PKP,
przy osiedlu Łomnickim i na ul. Podgórzyńskiej. Łącznie ta inwestycja
kosztować będzie ponad 3.880 tys. zł,
z tego z budżetu Miasta – tylko ok. 1
mln zł. (Pisaliśmy o tym na naszym
portalu – przyp. red.)
Pierwotnie na zadania z inicjatyw
społecznych (zostały wskazane trzy:
budowa parkingu przy SP 11, modernizacja nawierzchni ul. Cieplickiej
oraz zagospodarowanie terenu re-

kreacyjnego w
Jagniątkowie)
przewidywano
150 tys. zł. Tę
sumę udało się
zwiększyć do
342 tys. zł
Powiększono
o 600 tys. złotych
środki przeznaczona
na oczyszczenie letnie i zimowe miasta oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
zwiększono o 190 tys. zł (z 1.340 do
1.530 tys. zł) środki na utrzymanie
zieleni, cięcia sanitarne, dosadzenia
kwiatów, itp.
MOPS w br. będzie realizował
kolejną (trzecią) edycję projektu
„Postaw na siebie”. Całość środków – 1.400.000 zł pochodzi z
funduszy zewnętrznych, a projekt
kierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem i wymagających stworzenia warunków do
integracji ze społeczeństwem, na
rozwijanie umiejętności społecznych i ponoszenie kwalifikacji
zawodowych
Około 1.160 tys. zł przeznaczone
będzie na podwyżki wynagrodzeń
(to przeciętnie 4% do dyspozycji
kierownika zakładu) we wszystkich jednostkach budżetowych,
placówkach i instytucjach kultury
Miasta, gdzie ostatnia regulacja na
jeszcze niższym poziomie miała
miejsce w 2012 r.

Trzy dni, czyli 2 mln 59 tys. 200, sekund wzruszeń i wrażeń

Święto teatru ulicznego
Jelenia Góra po raz 32. stanie się teatralną stolicą Europy.
10 zespołów teatralnych z 6. krajów (m.in.: Cie Les Fées
Railleuses z Francji, grupa Efimer z Hiszpanii, PasParTout
z Niemiec oraz formacja Tol z Belgii) wystąpi podczas XXXII
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych, który
rozpocznie się 11 lipca. Tegoroczna edycja imprezy potrwa
trzy dni. Spektakle tradycyjnie odbywać się będą na ulicach
Jeleniej Góry.
Trzy dni (do 13 lipca), czyli – jak
obliczył organizator festiwalu - Teatr
im. Cypriana Kamila Norwida - 2
mln 59 tys. 200 sekund wzruszeń
i wrażeń. Festiwal znów będzie
okazją do zobaczenia najciekawszych przedstawień ulicznych trup
teatralnych z całej Europy. Podczas
festiwalu wystąpią dwa hiszpańskie
zespoły: Efimer ze swoimi pociesznymi smokami w łaty (Traps) i spektaklem “The Dance of the Death”
oraz Cia La Tal ze swoim zegarmistrzowskim widowiskiem “Carilló”.
Formacja Tol z Belgii zaprezentuje
“Corazon de Angeles”, francuskie
akrobatki Cie Les Fées Railleuses
wystąpią z performancem “The
Polyamide Sisters”. Niemiecka grupa grających szczurów PasParTout
zaprezentuje występ pt. “Die Ratten
kommen!”. Rodowita Austriaczka
Anna de Lirium rozbawi i wzruszy
w “Alive! - In Concert”.
Pokazane zostaną także spektakle krajowych artystów: A3 Teatr
Kolekcjonerzy Wzruszeń, który już
goszczono na festiwalu w Jeleniej

Górze, w wielobarwnej wieczornej
paradzie “Słońce na Wschodzie,
na Zachodzie Księżyc. Sen o nocy
letniej”. Zespół Szaza stworzy muzykę na żywo do niemych projekcji
filmowych. Dla najmłodszej widowni wystąpi iluzjonista i klaun Rufi
Rafi, który pojawi się ze swoimi
“Historiami domowymi” i “Kuku
na Muniu”.
W tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych będzie można wziąć udział
w I Biegu Ludzi Teatru, którego
trasa połączy jeleniogórski Teatr
im. Norwida z Teatrem Zdrojowym
w Cieplicach. Dodatkową atrakcją
dla każdego będzie “Happening
Trawa” - stworzona scena amfiteatru na trawie. W ramach tej edycji
zostaną wręczone nagrody dla
zwycięzców biegów oraz laureatów
konkursu na scenariusz sztuki w
przestrzeni miejskiej. A na finał
festiwalu zaplanowano koncert
zespołu Spare Bricks - A Pink Floyd
Tribute Band.
(Manu)

Zakup i montaż platformy przyschodowej w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych będzie kosztować
21 tys. zł, uda się to przeprowadzić
w ciągu kilkunastu najbliższych
tygodni
Zwiększono o ok. 300 tys. zł
środki na oświetlenie uliczne oraz
o 100 tys. złotych na remont, wymianę i usprawnienia oświetlenia
drogowego.
Dodatkowe 50.000 zł pozwoli przeprowadzić trzy imprezy sportowe,
w tym: rozgrywki w piłkę nożną,
koszykową i ręczną Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzież, MUD PARTY –
wyścig starych aut terenowych oraz
wyścigi łodzi trzech jeleniogórskich
liceów ogólnokształcących
55 tys. zł otrzyma Muzeum Przyrodnicze, które pozyskało podstawową kwotę 200 tys. zł na realizację
swoich ekspozycji i wystaw czasowych.
(UM/Red)
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Aktywnie z KSON-em
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza na cykl wycieczek
turystyczno-krajoznawczych organizowanych przy współudziale Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu pn.
„Dolny Śląsk Wczoraj-Dolny Śląsk Dziś
- aktywizacja osób niepełnosprawnych
poprzez turystykę”.
Zaplanowano sześć autokarowych
wycieczek, w których mogą wziąć udział
osoby niepełnosprawne bez względu
na przynależność do jakiejkolwiek
organizacji. Organizator zapewnia przejazd autokarem, ubezpieczenie NWW,
przewodnika, opiekunów, obiad i bilety
wstępu. Gdzie wyjazdy w lipcu?
Wycieczka I - 10 lipca br., godz. 9.00
świetlica integracyjna KSON
Miejsce na mapie Dolnego Śląska –
KOWARY. Pałac w Kowarach. Duchy
dolnośląskie – Sztolnie. Prezentacja multimedialna.Wyjazd autokarem na trasę
JELENIA GÓRA – KOWARY – SZTOLNIE
KOWARSKIE.
Wycieczka II - 26 lipca, sobota, godz. 9.00
świetlica integracyjna KSON
Miejsce na mapie Dolnego Śląska –
Staniszów. Pałac Staniszów. Pałac na
wodzie. Duchy dolnośląskie – Latający
prorok. Prezentacja multimedialna.
Wyjazd autokarem na trasę JELENIA
GÓRA – CZARNE – STANISZÓW – SOSNÓWKA.
Koszt własny uczestnika w każdej
wycieczce wynosi 5 zł. Liczba miejsc
ograniczona. Zapisy przyjmuje biuro
KSON od poniedziałku do piątku w
godz. od 10:00 do 16:00, telefonicznie
pod bezpłatnym numerem infolinii 800
700 025 lub e-mail: info@kson.pl.
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W mieście będzie wiele się działo
Pociąg do kultury

Już od 9 lipca (w środę) po raz kolejny
na podwórka zawita akcja Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Teatru
Odnalezionego “Skok w blok” – “Pociąg
do kultury”, projekt realizowany na
podwórkach dużych skupisk mieszkaniowych na terenie całej Jeleniej Góry
i miasta Jilemnice, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Dobra zabawa, miło spędzony czas,
świetne wakacje, rewelacyjne warsztaty,
znakomici animatorzy i aktorzy, fantastyczne wspomnienia. A oprócz pracy
warsztatowej w każdym miejscu zaplanowanych jest wiele niespodzianek,
które mają rozwijać wyobraźnię oraz
powodować wzrost zainteresowania
określonymi dziedzinami sztuki.
Podstawowymi działaniami są realizacje teatralne i cyrkowe. Od budowy
pacynek, jawajek i marionetek do
tworzenia krótkiego zdarzenia teatralnego, które buduje świąteczny obraz
tego jednego miejsca wraz z pokazami
i warsztatami cyrkowymi.

Program:

- 9 lipca (środa) w godz. 10.00-18.00 Osiedle Orle, plac zabaw przy ul. Wita
Stwosza 26-29
- 10 lipca (czwartek) w godz. 10.00-18.00
- Osiedle Orle, plac zabaw przy ul. Wita
Stwosza 26-29
- 11 lipca (piątek) w godz. 10.00-18.00
- plac zabaw przy ul. Krzysztofa KomedyTrzcińskiego 10 przy ODK

- 12 lipca (sobota) w godz. 10.00-18.00
- plac zabaw przy ul. Krzysztofa KomedyTrzcińskiego 10 przy ODK
- 13 lipca (niedziela) w godz. 10.00-18.00
- plac zabaw przy ul. Stefana Okrzei
- 14 lipca (poniedziałek) w godz. 10.0018.00 - plac zabaw przy ul. Stefana
Okrzei

„Gitarą i…” w Borowicach

Spotkanie z poezją śpiewaną w
Borowicach zatytułowane “Gitarą i
...” odbędzie się 18 i 19 lipca. Na borowickiej polanie będą rozbrzmiewały
dźwięki poezji śpiewanej. A wśród
wykonawców m.in. Renata Przemyk,
która w tym roku obchodzi 25–lecie
twórczości artystycznej, oraz Janusz
Radek. Koncerty są bezpłatne.
W tegorocznej edycji będzie jak
zawsze nastrojowo. 18 lipca (piątek)
od godz. 19.00 wystąpią: grupa Szyszak, Dorota Osińska oraz Renata
Przemyk.
Regularne połączenia kolejowe i
autobusowe kursują do Jeleniej Góry
z większości miast. Zmotoryzowanym
organizatorzy zapewniają miejsca
parkingowe w pobliżu. Na koncertową noc przygotowane jest pole
namiotowe nieopodal koncertowej polany. Kontakt: biuro promocji Gminy
Podgórzyn, mail: it@podgorzyn.pl.
Głównym organizatorem koncertu
jest Gmina Podgórzyn. Współorganizator - Ośrodek Kultury i Sztuki Wrocław. Projekt jest współfinansowany
ze środków budżetu Województwa
Dolnośląskiego.
(Manu)
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Teraz trzeba się przygotować do nowego sezonu
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Wyróżnienie dla szczypiornistki

Karkonosze w trzeciej lidze!

Olimpiada młodzieży w stolicy Karkonoszy

Finały OOM będą u nas

Udany sezon Oyamy

ski, Wojciechowski, Bryjak (80’ Ziółkowski), Kraśnicki, Ohagwu, Bochnia.
Karkonosze: Dubiel – Wawrzyniak, Pacan, Hamowski, Siatrak,
Bednarczyk (90’+3 Woźniczka),
Meskhia, Malinowski, Firlej, Kowalski (75’ Szramowiat), Kusiak.
Teraz zatem czeka nas nic innego,
jak odpowiednie przygotowanie się
do startu sezonu 2014/2015 i walka
o punkty na boiskach III-ligowych.
Zadanie z pewnością niełatwe bowiem
czekać nas będą konfrontacje z uznanymi markami na Dolnym Śląsku i
rywalami z Lubuskiego, ale liczymy
na siłę beniaminka. Start sezonu zaplanowano na 9 sierpnia. Kalendarz
ramowy przedstawia się następująco:
1. kolejka - 9/10 sierpnia, 2. kolejka
16/17 sierpnia, 3. kolejka 20 sierpnia,
4. kolejka 23/24 sierpnia, 5. kolejka
30/31 sierpnia, 6. kolejka 6/7 września,

7. kolejka 13/14 września, 8. kolejka 17
września, 9. kolejka 20/21 września,
10. kolejka 27/28 września, 11. kolejka
4/5 października, 12. kolejka 11/12 października, 13. kolejka 18/19 października, 14. kolejka 25/26 października,
15. kolejka 2 listopada, 16. kolejka 8/9
listopada, 17. kolejka 15/16 listopada.
Skład III-ligi: Ślęza Wrocław, MKS
Oława, Stilon Gorzów Wielkopolski,
Zagłębie II Lubin, Formacja Port 2000
Mostki, Foto Higiena Gać, Piast Żmigród,
Śląsk II Wrocław, Lechia Dzierżoniów,
Polonia Świdnica, Piast Karnin, Bystrzyca Kąty Wrocławskie, Bielawianka
Bielawa oraz Lechia Zielona Góra
(spadkowicz z II-ligi), Dąb Przybyszów
i Spójnia Ośno Lubuskie (beniaminkowie z lubuskiej IV-ligi), a także KP
Brzeg Dolny i Karkonosze Jelenia Góra
(najlepsze ekipy IV-ligi dolnośląskiej).
(MDvR)
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Historyczne złoto Oliwii Sochy
Fot. Użyczone
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ręczną kobiet w obecności uczestniczek
zawodów, klubowych koleżanek, prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej
Sławomira Ptaka, szczęśliwej i dumnej
ze swej uczennicy dyrektor Gimnazjum
nr 4 Beaty Toczek oraz wychowawczyni
klasy Małgorzaty Rybarczyk-Rokity.
Natalia Janas (rocznik 1999) – zawodniczka klubu KPR Jelenia Góra,
leworęczna prawoskrzydłowa związana
z klubem od 2010 roku. Młodzieżowa
reprezentantka kadry narodowej Polski
w roczniku 1998, zawodniczka kadr
wojewódzkich Dolnego Śląska (roczniki
1998 i 1999) oraz drużynowa mistrzyni
rozgrywek wojewódzkich w piłkę
ręczną w sezonach 2012/13 i 2013/14.
Kapitan zespołu występująca zawsze
z numerem 13 na koszulce, laureatka
konkursu na najlepszego sportowca
szkoły w sezonie 2013/14 w kategorii
dziewcząt w Gimnazjum nr 4.
(MDvR)

Jeleniogórzanie zwycięskiego gola
zdobyli z rzutu karnego, a cała sytuacja wywołała niemałe kontrowersje.
Decyzją sędziego w polu karnym
faulowany był jednak Kusiak, a do
siatki z jedenastu metrów trafił Pacan
dając swojej ekipie awans do III-ligi. Po
raz drugi z rzędu smakiem obeszła się
trzecia w tym sezonie Olimpia Kowary,
której do szczęścia brakł zaledwie
punkt, a w zasadzie dwa, bo kowarzanie legitymowali się gorszym od
Karkonoszy bilansem bezpośrednich
pojedynków. Jeleniogórzanie uplasowali się ostatecznie na drugiej pozycji
ustępując miejsca jedynie Klubowi
Piłkarskiemu Brzeg Dolny. Z boiskami
IV-ligi pożegnali się natomiast piłkarze:
MKS- Szczawno-Zdrój, Piasta Zawidów, Pogoni Oleśnica, Orli Wąsosz,
Kuźni Jawor i BKS-u Bolesławiec.
BKS Bobrzanie Bolesławiec Karkonosze Jelenia Góra 0:1 (0:0)
BKS: Kowalski – M. Błoński (74’ Janicki), B. Błoński (83’ Wakulski), Ganczarek, Dzięgleski (60’ Majka), Żmudziń-

To wielkie wyróżnienie dla Jeleniej Góry i województwa dolnośląskiego. W dniach 6-12
lipca w stolicy Karkonoszy odbędzie się finałowy turniej XX Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt (kategoria młodziczki – rocznik 1999). Turniej
chłopców odbędzie się w tym samym czasie w Świdnicy.
Turniej dziewcząt
Grupa A:
1. Dolnośląskie
2. Mazowieckie
3. Kujawsko-Pomorskie
4. Małopolskie

W ostatnich dniach czerwca
Jeleniogórski Klub Oyama kierowany przez shihan’a Rafała Majdę
(5 dan) podsumował bardzo udany sezon szkoleniowo-sportowy.
Oprócz wielu medali zdobytych
w zawodach rangi mistrzostw
kraju i Pucharu Polski, zawodach
regionalnych i klubowych, stypendiów otrzymanych od prezydenta
Jeleniej Gór y, udziału licznej
grupy zawodników w seminariach
szkoleniowych i innych ważnych
wydarzeń, dodatkowo większość
zawodników i członków klubu
podniosło swoje kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie w trakcie
egzaminów.
W egzaminach kończących
sezon wzięło udział ponad 200
osób z różnych gr up i sekcji
klubu. I tak najpierw w Kamiennej Górze 12 czerwca do testu
przystąpiło około 100 uczniów
z grup początkujących i średniozaawansowanych. Dzień później sześcioro zaawansowanych
zawodników JKO w Krakowie
pomyślnie przeszło test techniki i
walki na brązowe pasy. Na koniec
w głównej sali Klubu „Hufiec”,
21 czer wca w dwóch grupach
do testów przystąpiło kolejne
ponad 100 osób. Najpierw dzieci
(białe, niebieskie i żółte pasy), a
następnie młodzież i dorośli (10-3
kyu), z których spora część zdawała na wyższe stopnie z testem
walki włącznie, w którym musieli
zaliczyć oprócz części technicznej
walki ze zmieniającymi się partnerami - 5 lub 8 walk x 2 minuty.
Niestety 12 osób musi ponownie
przystąpić do egzaminu poprawkowego. W najbliższym czasie
bardzo duża grupa zawodników
(ponad 100 osób) wyjeżdża na
XVII Letni Obóz Oyama Karate i
Aikido do Bukowiny Tatrzańskiej
(6-16 lipca). 22 i 23 listopada
Jeleniogórski Klub Oyama będzie
z kolei organizatorem i gospodarzem XV Pucharu Polski w Oyama
Karate „Oyama Top” (walki), w
któr ym wystartuje około 400
zawodników z całej Polski oraz
goście z Kanady.
(MDvR)

Grupa B:

1. Zachodniopomorskie
2. Świętokrzyskie
3. Śląskie
4. Pomorskie

Program zawodów:

9
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Fot. Przemo

Musieli wygrać w ostatniej
serii spotkań, by świętować
awans do wyższej klasy rozgrywkowej i dopięli swego.
Piłkarze IV-ligowych Karkonoszy Jelenia Góra pokonali w
30. kolejce na wyjeździe BKS
Bolesławiec 1:0 i wywalczyli
przepustkę do III-ligi dolnośląsko-lubuskiej.

Uczennica Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze Natalia
Janas została jedną z trzech na Dolnym
Śląsku laureatką XIV Ogólnopolskiego
Programu Stypendialnego „Zdobywaj
Świat i Wiedzę” ufundowanego przez
Uniwersytecką Szkołę Kształcenia Indywidualnego z siedzibą w Krakowie.
Stypendium jest przyznawane
uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub gdy
uczeń zasłużył się czymś szczególnym
dla swojego regionu na okres 5 miesięcy
w wysokości 150,00 złotych miesięcznie.
Kandydatów do stypendiów zgłasza dyrekcja zaproszonej do programu szkoły,
do której uczęszcza uczeń. Uroczystego
przekazania listu gratulacyjnego laureatce dokonał Dyrektor Regionalny
USKI Artur Czelny, 13 czerwca w hali
sportowej przy ul. Złotniczej, tuż przed
meczem półfinałowym XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłkę

30 czerwca 2014 r.

08.07.2014 r. (wtorek)

Godz. 10.00: Pomorskie - Zachodniopomorskie
Godz. 12.00: Śląskie - Świętokrzyskie
Godz. 15.00: Kujawsko-Pomorskie Mazowieckie
Godz. 17.00: Małopolskie - Dolnośląskie

07.07.2014 - mecze w grupach
08.07.2014 - mecze w grupach
09.07.2014 - mecze w grupach
10.07.2014 - dzień wolny
11.07.2014 - mecze półfinałowe 5-8 i 1-4 09.07.2014 r. (środa)
(„na krzyż”)
Godz. 10.00: Śląskie - Pomorskie
12.07.2014 - mecze finałowe o miejsca Godz. 12.00: Zachodniopomorskie Świętokrzyskie
07.07.2014 r. (poniedziałek) Godz. 15.00: Kujawsko-Pomorskie Godz. 10.00: Zachodniopomorskie Małopolskie
- Śląskie
Godz. 17.00: Dolnośląskie - MazoGodz. 12.00: Świętokrzyskie - Po- wieckie
morskie
Godz. 14.00: Uroczysta ceremonia 10.07.2014 r. (czwartek) –
otwarcia XX OOM
Godz. 15.15: Dolnośląskie - Kujawsko- Dzień wolny od rozgrywek
Pomorskie
Godz. 17.00: Mazowieckie - Małopol- 11.07.2014 r. (piątek)
Godz. 10.00: 4A - 3B
skie
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Godz. 12.00: 3A - 4B
Godz. 15.00: 1A - 2B
Godz. 17.00: 2A - 1B

12.07.2014 r. (sobota)

Godz. 09.00: mecz o 7 miejsce: przegrany meczu nr 37 - przegrany meczu
nr 38
Godz. 10.45: mecz o 5 miejsce: wygrany
meczu nr 37 - wygrany meczu nr 38
Godz. 12.30: mecz o 3 miejsce: przegrany meczu nr 39 - przegrany meczu
nr 40
Godz. 14.15: mecz o 1 miejsce: wygrany
meczu nr 39 - wygrany meczu nr 40
Godz. 15.45 Dekoracja i ceremonia
zamknięcia XX OOM
Uwaga! - szczegółowe informacje i
zapytania pod numerami telefonów:
604-282-283 (Jan Wołkowiecki) lub
502-560-107 (Artur Janas).
(MDvR)

Aż trzy złota
w Białymstoku
Złotem Oliwi Sochy, badmintonistki KS Chojnik Jelenia Góra
zakończyły się finały XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, które
od piątku, 20 czerwca do niedzieli,
22 czerwca obywały się w Sobótce
- Jest to pierwszy złoty medal dla
badmintonisty z Dolnego Śląska w
20 edycjach OOM. Ogromny sukces Oliwki zakończył wspaniały
pełen sukcesów długi sezon dla
jeleniogórskiego badmintona. Ten
medal to taka wisienka na torcie, a
przypomnę, że w sezonie jako klub
łącznie zdobyliśmy 10 medali. Teraz cieszymy się wszyscy z pierwszego złota. Gratuluję ogromnie
Oliwce. Emocje jakie dostarczyła
w finale (mecz trwał 58 minut)

były niesamowite - skomentował
sukces naszej zawodniczki trener
Adam Słomka i dodał - Chciałbym
jeszcze pochwalić Jędrzeja Nowaka, który rywalizację w grze
pojedynczej zakończył na miejscu
5-8 przegrywając awans do najlepszej czwórki turnieju i medal
z kadrowiczem Polski. Jędrzej już
na początku narzucił swój styl gry
co sprawiło, że przeciwnik musiał
walczyć o każdy punkt nie spodziewając, że zwycięstwo przyjdzie mu
dopiero po ciężkim, ponad 30minutowym pojedynku. Jeleniogórski KS Chojnik reprezentowali
ponadto: Zuzanna Napora, Kamil
Słupek oraz Dominik Gerlach.
(MDvR)

Ze świetnej strony pokazała
się nasza zawodniczka Lucyna
Kornobys podczas Mistrzostw
Polski Osób Niepełnosprawnych
w Lekkoatletyce odbywających
się w dniach 13-15 czerwca w
Białymstoku. Nasza lekkoatletka
trzykrotnie zdołała znaleźć się na
najwyższym stopniu podium.
Jeleniogórzanka wywalczyła
trzy złote medale: w rzucie dyskiem (21,02m - najlepszy wynik
Lucyny Kornobys od dwóch lat),
rzucie oszczepem (16,68m) i
pchnięciu kulą (7,20m). Ponadto
nasza zawodniczka zajęła drugą
lokatę w klasyfikacji ogólnej konkurencji technicznych.
(MDvR)

30 czerwca 2014 r.

.
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Tłumy na procesji Bożego Ciała
Setki jeleniogórzan przeszło w
południe ulicami miasta w procesji
Bożego Ciała, która 19. czerwca po
mszy św. wyruszyła spod jeleniogórskiej Bazyliki do kościoła Matki Bożej
Królowej Polski i św. Franciszka z
Asyżu.
Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa, popularnie zwana
Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim,
w którym wierni wyznają wiarę w
obecność Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie. Podczas procesji, ka-

płani przypominali o konieczności
pielęgnowania wartości rodzinnych
i wspólnego uczestnictwa w Eucharystii.
Boże Ciało zostało ustanowione po
objawieniach Julianny z Cornillon
(1193-1258) z Francji. Papież Jan
XXII w 1317 r. ustanowił uroczystość
Bożego Ciała dla całego Kościoła, a
jego termin wyznaczył na czwartek
w oktawie Zesłania Ducha Świętego, wypadający zawsze 60 dni po
Wielkanocy.
Mestra

Fot. Mestra

10

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 czerwca 2014 r.

11

2014-05-23 godz. 18.00 - 2014-06-27 godz. 19.00
PRACA
DAM PRACĘ
Alvi Polska poszukuje handlowca Wykształcenie średnie, podstawowa
znajomość języka niemieckiego w
mowie i piśmie, obsługa komputera.
Gotowość do wyjazdów służbowych.
Praca od zaraz. Dzwonić w godz. od
8.00 do 15.00. CV z listem mot. na
adres: kadry@alvipolska.pl W liście
mot. podać Państwa oczekiwania
dot. wynagrodzenia. - 75 73 036 27
Budowlańcy, cieśli, dekarze Poszukujemy fachowców do pracy
w Niemczech. Gwarantujemy umowy
na okres 2 lat. Praca legalna (zakwaterowanie gratis dla dobrych pracowników). Kontakt w godz.9-17 od
pn-pt. - 756464557, 699952962,iwobau@tlen.pl
Cukiernia w Karpaczu poszukuje
cukierników, pomoce kuchenne oraz
osób do obsługi sali. Praca od zaraz,
miła atmosfera. Proszę o kontakt pod
nr 608347475 w godz.12-16
Cukiernia w Karpaczu, poszukuje chętnych do pracy w cukierni
(pieczenie ciast). Praca od zaraz.
Dobre zarobki. Kontakt telefoniczny
608 347 475
DW.Mieszko w Karpaczu zatrudni:
kucharza/kę, pomoce kuchenne,
kelnerki/ów, barmanki/barmanów,
pokojowe masażystki/ów, recepcjonistki/ów - cv: romuald27@op.pl - 730
916 916
Elektryk instalator z okolic Świeradowa. - 605458999, ajotnet@
wp.pl
Elektryk samochodowy - Mirosław Wróbel Sp. z o.o. autoryzowany
dealer Mercedes-Benz poszukuje
kandydata na stanowisko elektryka
samochodowego. Kontakt: recepcja-jg@wrobel.mercedes-benz.pl
- +48756457750
Eurobank S.A. doradca klienta
- Poszukujemy osób z doświadczeniem w sprzedaży usług lub produktów - 717 955 500
Fabryka Tektury w Pilchowicach
82 (gmina Wleń) zatrudni pracowników produkcyjnych. Proszę CV
wysyłać email: bema@bema.pl
Fachowców branży budowlanej
zatrudnię tel. 501 377 514
Firma Budowlana z 25 letnim
stażem zatrudni budowlańców do
prac na terenie Jeleniej Góry i okolic
Praca dla cieśli, zbrojarzy, murarzy .
Tylko fachowców z doświadczeniem.
Więcej info 508 936 573
Firma budowlana z ponad 25 letnim
stażem zatrudni tynkarzy, murarzy,
regipsiarzy. Praca na terenie Jeleniej
Góry i okolic. Tylko fachowców z
doświadczeniem. Więcej info. 508
936 573
Firma finansowa Profi Credit
zatrudni na stanowisku doradcy
klienta. Nie wymagamy doświadczenia, pomożemy, nauczymy. Wysokie
prowizje, umowa zlecenie. CV na @ malgorzata.szymkow@proficredit.pl
Firma Kador w Miłkowie zatrudni
osobę do prac gospodarczych na
terenie zakładu i utrzymania terenów
zielonych. Aplikacje proszę przesyłać
na adres: biuro@kador.pl
Firma poszukuje Panią do prowadzenia biura/kadr ze znajomością
j.niemieckiego w mowie i piśmie.
Praca od zaraz, gwarantujemy
umowę o pracę. CV wraz ze zdjęciem proszę kierować;iwobau@tlen.
pl - 756 464 557
Firma transportowa z Gryfowa Śląskiego zatrudni kierowcę w transporcie krajowym, kategoria C+E. Więcej
informacji pod numerem telefonu 513
107 326.
Firma Woj-Kat zatrudni do pracy
przy produkcji plastików w Jeleniej
Górze. Praca w systemie czterobrygadowym. Tel. 756475564; e-mail:
wojkat@wojkat.eu

Frezer - tokarz - Wymagania:
wykształcenie min zawodowe, o
kierunku tokarz-frezer, wymagane
doświadczenie. Zakres obowiązków: prace na frezarce i ploterze
frezującym, tworzenie programów do
obróbki. Umowa na okres próbny - 75
6105577/ biuro@km-system.pl
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni szwaczki.
Informacje w siedzibie firmy przy ul.
Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze. 756 450 830
Gastronomia - Praca w kuchni,
pomoc kuchenna - 605 598 712
Grafik komputerowy - Zatrudnimy
zdolnego grafika do projektowania
stron www. Biuro w Jeleniej Górze.
Prosimy o przesłanie przykładowych realizacji na biuro@netfactory.
pl Praca od sierpnia 2014. - 509
202 060
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerki/kelnerów. CV proszę
wysyłać na adres e-mail : kadryk@
golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście do działu kadr. Oferujemy pracę
na na umowę. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni osobę do sporządzanie
drinków i deserów na stanowisku
bufetowa. CV z dopiskiem bufetowa
proszę wysyłać na e-mail: kadryk@
golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście. - 757 670 715
Hotel Spa - Hotel Kryształ ****
Conference & Spa w Szklarskiej
Porębie poszukuje fizjoterapeutki
do hotelowego Spa. Chętnych proszę o przesłanie CV na dorota@
Hotelkrysztal.pl
Hotel*** w Karpaczu poszukuje
pracowników na stanowiska kelner/
ka, fizjoterapeuta/ka, pokojowa. CV
proszę przesyłać na adres hotel@
corum.pl - 757 618 533
Hurtownia Mięsa i Wędlin AgroHandel w Sosnówce k/Karpacza
podejmie stałą współpracę z firmami
dysponującymi transportem chłodniczym o ładowności do 3,5 tony.
E-mail: transport@agro-handel.com.
pl - 693 525 361
Inzynier lub technik elektryk Zatrudnimy na umowę o pracę
(atrakcyjne zarobki). Wymagania:
znajomość branży elektrycznej,
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność.
CV kierować na: marketing@instalservice.pl - 756 457 950
Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zatrudni
inżyniera budowy / kierownika robót
drogowych. Wymagane doświadczenie w kierowaniu grupami bitumicznymi oraz brukarskimi, znajomość
MS Excel. - 721 700 307
Kelnerki śniadań - Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kelnerki/kelnerów śniadań. CV proszę
wysyłać na adres e-mail : kadryk@
golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście do działu kadr. Praca na umowę.
- 757 670 715
Kucharz, pomoc kuchenna Praca w kuchni 605-598-712
La Pelle (depilacja laserowa) Wymagamy: Min II rok studiów w
kierunku medycznym (kosmetologia,
fizykoterapia, pielęgniarstwo). Praca
na terenie całego województwa.
Tylko poważne osoby w pełni dyspozycyjne. Dobre warunki, um. o prace
- rekrutacja@lapellelaser.pl
Mechanik do rozbierania aut Złom Karola miarki 53 CV od 9 - 17
p - 513 718 808
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni kelnerkę. Mile widziane
doświadczenie. Kontakt pod telefonem 504 995 338. CV ze zdjęciem
można składać osobiście lub słać na
jjacak@wp.pl
Metafora Pub poszukuje osoby
sprzątającej w godzinach porannych
w soboty i niedziele. Kontakt w sprawie pracy pod tel. 504 995 338.

Mirosław Wróbel Sp. z o.o. autoryzowany dealer Mercedes-Benz
zatrudni elektromechanika samochodowego z doświadczeniem w zawodzie. Kontakt: recepcja-jg@wrobel.
mercedes-benz.pl - +48756457750
Mirosław Wróbel Sp. z o.o.
dealer Mercedes-Benz poszukuje
kandydata na stanowisko mechanika samochodowego. Kontakt:
recepcja-jg@wrobe.mercedes-benz.
pl - +48756457750
Mont-Sat autoryzowany punkt
sprzedaży nc+ i serwis anten koło
małej poczty w JG poszukuje studenta praca w godzinach 14-18
CV i LM proszę wysyłać na biuro@
mont-sat.pl - 602 810 896
Nie wymagamy doświadczenia
- Firma finansowa Profi Credit
zatrudni ambitne osoby na stanowisku doradcy klienta. Praca w biurze.
Nauczymy, pomożemy. Średnio 350
zł od umowy, możliwość zdobycia
doświadczenia. CV na @ - malgorzata.szymkow@proficredit.pl
Oferujemy pracę dla kelnera /
kelnerki w zespole organizacji imprez
(wesela). Atrakcyjne wynagrodzenie.
Miejsce pracy: Dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce. - tel.: 605144021
lub biuro@dwor-korona.pl
Opieka w Niemczech - Legalna
praca przy opiece od zaraz. Wynagrodzenie od 1100 do 1400 e netto
plus zwrot za dojazd 150 euro.
Wymagana komunikatywna znajomość języka mile widziane prawo
jazdy. Szczegółowe info pod nr tel.
- 511 844 939
Opiekun klienta (Jelenia Góra)
- Jeśli masz doświadczenie lub predyspozycje sprzedażowe i szukasz
wyzwań, aplikuj na stanowisko Opiekuna Klienta. Zapewniamy pracę w
stacjonarnej placówce. Wyślij CV na
adres kariera@eiglobal.pl
Opiekunki - Anglia - Oferujemy
pracę opiekunek osób starszych
w Anglii. Wymagania: znajomość
j. angielskiego, predyspozycje do
pracy ze starszą osobą. Wynagrodzenie: 70-85 GBP dziennie. CV w j.
ang: rekrutacja@mbmbwork.eu - 784
044 156
Opiekunki osób starszych - Zatrudnimy opiekunki osób starszych do
pracy na terenie Polski oraz Niemiec.
Dla osób bez znajomości języka
niemieckiego oferujemy bezpłatne
szkolenia. Zapraszamy serdecznie.
- 691104999 / 75 769 29 11
Ośrodek Wczasowy w Karpaczu
zatrudni na stanowisko: ogrodnik/
konserwator od zaraz. Kontakt tel.
604-200-744
Ośrodek Wczasowy w Karpaczu
zatrudni pokojową. kontakt tel 604200-744
Pizzeria Dalmacija poszukuje: -kelnerki z doświadczeniem w wymiarze
weekendowym oraz stałym -kierowcę z dobrą znajomością Jeleniej
Góry i okolic, auto nie jest wymagane!
- 508315790 lub 757648006
Pomoc kuchenną. Ośrodek Wczasowy Zielone Wzgórze w Karpaczu.
- 604 200 744
Poszukuje energicznej Pani do
prowadzenia domu (sprzątanie, prasowanie, gotowanie-sporadycznie,
kwiaty itp.) w godz.9-15 od pn-pt.
Kontakt tel.501 418 553. Młodym
dziewczynom - dziękujemy. - 501
418 553
Poszukujemy konserwatora "złotej rączki" do hotelu *** w Karpaczu do prac zarówno w obiekcie jak
i wokół obiektu. - agnieszka.jawor@
vivaldi.pl
Poszukujemy osoby chętnej do
podjęcia pracy na stanowisku kierownika i zastępcy kierownika Marketu
Dino w Jeleniej Górze. Prosimy o
wysyłanie CV na adres karolina.
damas@marketdino.pl

Poszukujemy osób do pracy jako
kasjer sprzedawca w Dino w Kowarach, Mysłakowicach, Jeleniej Górze
i Wleniu. Prosimy o wysyłanie CV na
adres karolina.damas@marketdino.
pl z miejscowością w tytule.
Poszukuję do pracy w pensjonacie kucharza z doświadczeniem.
Praca na stałe w Szklarskiej Porębie.
Zainteresowanych proszę o kontakt
telefoniczny. - 883 100 427
Potrzebna opiekunka do starszej
pani, najlepiej pielęgniarka. - 603
686 034
Praca od zaraz - Praca przy produkcji plastików, w Jeleniej Górze
i Staniszowie. Do Staniszowa
zapewniamy dojazd z Jeleniej Góry.
Firma Woj-Kat, Poznańska 20,
tel. 756475564, e-mail: wojkat@
wojkat.eu
Praca twoich marzeń - "StudioM"
- firma zatrudni pracownika do przyuczenia. Praca na prasie krawędziowej. Proszę wysyłać CV na biuro@
studio-metal.pl - 883 181 555
Praca w McDonald's - Zatrudnimy
na umowę o pracę, elastyczny grafik,
praca w miłej atmosferze. Nie wymagamy doświadczenia, przeszkalamy
na każdym stanowisku. Mile widziane
osoby w każdym wieku. Dołącz do
nas - olgapawlak259mcd@wp.pl
Pracownik ekipy inwentaryzacyjnej - Poszukujemy pracowników
do przeprowadzania inwentaryzacji.
Praca w godz. nocnych na terenie
woj. dolnośl. oraz Polski. Pocz. wyn.
7,30 zł/h netto + dod. nocny. Przy wyj.
gwar.transport-b.wojcik@rgis.com.
pl - 662 011 345
Pracowników budowlanych do
Włoch (region Sudtiroll). Na rok - 732
890 290
Przedsiębiorstwo Simet S.A,
poszukuje osoby do pracy do sprzątania klatek schodowych na terenie
osiedla "Zabobrze". Dodatkowe
informacje pod numerem tel: 75 64
71 497, 75 64 71 469 lub kom. 508
222 716
Przyjmiemy do pracy kierowcę
do rozwożenia posiłków w Jeleniej Górze. Wymagana znajomość
miasta, prawo jazdy "B", wysoka
kultura os., operatywność. CV na
e-mail. kontakt@sorrento.pl w tytule
kierowca
Remontowo-budowlane
- Poszukuję do pracy na terenie
Piechowic pracowników budowlanych między innymi: płytkarzy, do
zabudów g/k.... - 601 574 553
Salon fryzjerski La Carre ul. Krótka
21 Jelenia Góra zatrudni fryzjerów.
Proszę o kontakty Tel.502-40-44-44
Sklep odzieżowy w Jeleniej Górze
zatrudni ekspedientkę, doradcę
klienta, specjalistę ds. mody i ubioru
by nasze ulice były bardziej kolorowe.
Informacje i kontakt pod nr tel. 795
509 503
Staż w biurze podróży - Przyjmę
osobę do 25 lat, nie uczącą się
i nie pracującą, mającą chęć do
pracy. Gwarantujemy zatrudnienie
po zakończeniu stażu. Wymagana
dobra znajomość komputera, komunikatywność. Mile widziane jęz. obce.
- 501 234 740
StudioM zatrudni doświadczonego operatora prasy krawędziowej.
Preferowane doświadczenie na
prasach Amada. CV proszę wysyłać na biuro@studio-metal.pl - 883
151 555

Szukam niani do dziecka w wieku
przedszkolnym. Czerwiec 3-4
godziny dziennie, od lipca około 5-6
godzin dziennie. tel. 531222004.
Szukam Pani do opieki nad dziećmi
i pomocy w domu. Odpowiedzialnej,
z doświadczeniem w opiece nad
dziećmi, niepalącej, dyspozycyjnej.
Chętnie z Cieplic, Sobieszowa lub
okolic. Kontakt 531-222-004.
Szukamy informatyka z zaawansowanymi umiejętnościami PHP do
tworzenia szat graficznych, stron
internetowych, sklepów internetowych i blogów – 691320456, info@
viscount.pl
Szukamy osób chętnych do podjęcia pracy na stanowisku kierownika
i zastępcy kierownika Marketu Dino
w Mysłakowicach. Prosimy o wysyłanie CV na adres karolina.damas@
marketdino.pl
TPD w Jeleniej Górze zatrudni
wychowawców kolonijnych na kolonii
w terminie 30.06.2014 do 13.07.2014
tel. 75 75 228 00
Zakład Pogrzebowy zatrudni
mężczyznę Wymagania: - wzrost
180 cm - prawo jazdy - bez nałogów
- dyspozycyjność - punktualność schludny wygląd - wiek powyżej 20
lat Tel. 605060929
Zakład w Miłkowie zatrudni osobę
na stanowisko: ślusarz/tokarz/mechanik, wymagania: doświadczenie na
podobnym stanowisku, wykształcenie, pracowitość. Aplikacje przesyłać
na: biuro@kador.pl
Zatrudnię brukarzy - 697 422
034
Zatrudnię dekarzy i murarzy
(murowanie kominów z cegły klinkerowej) lub zlecę prace dekarskie i
murarskie - 793 676 758
Zatrudnię dekarzy nie pomocników pilnie. Wysokie zarobki - 793
676 758
Zatrudnię do prac wykończeniowych osoby z doświadczeniem. Miejsce pracy Szklarska Poręba, praca
na dłuższy okres. - 511 577 692
Zatrudnię do szwalni osoby z
doświadczeniem. Praca w centrum
Jeleniej Góry. Tel. 505 112 411
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie
z odzieżą damską , z doświadczeniem w Jeleniej Górze - 604 963
064
Zatrudnię instruktora jazdy konnej
od zaraz - 888 231 598
Zatrudnię kelnerkę w pensjonacie
w Karpaczu. Możliwość zakwaterowania. - 696 504 506
Zatrudnię kucharza na stałe.
Doświadczenie min. 2 lata na samodzielnym stanowisku. Żywienie zbiorowe, pensjonat. Karpacz. Zielone
Wzgórze. Tel. 604 200 744
Zatrudnię mechanika samochodowego. Mile widziane doświadczenie w wulkanizacji. Oferuję dobre
warunki pracy. - 601 688 165
Zatrudnię w ośrodku wypoczynkowym w Karpaczu pomoc
kuchenną/sprzątanie. Kontakt 604
200 744
Zatrudnimy kobietę do obsługi
biura. Wymagania: znajomość
obsługi komputera, osoba niepaląca. CV prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja.dp@interia.pl
Zatrudnimy kucharza, kelnerki,
kierowcę. Więcej informacji pod nr.
tel. 796 585 805

Zatrudnimy na umowę o prace
kucharkę lub pomoc kuchenną oraz
obsługę kelnerską do restauracji w
Piechowicach - 509 208 754
Zatrudnimy opiekunki osób starszych. Zapraszamy do naszego biura
przy ul. Podwale 27. - 691104999 /
75 769 29 11
Zatrudnimy osobę chętną do
pracy w Biurze Nieruchomości Jarząbek, Jelenia Góra, ul. Wolności 39 b
tel. 666 222 031
Zatrudnimy osoby do serwisu
sprzątającego w Jeleniej Górze.
Mile widziane osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Zapraszamy również osoby bez orzeczenia. Tel.601156466/661970412
Zatrudnimy Sprzedawcę w Salonie CCC w Tesco w Jeleniej Górze.
Praca w systemie zmianowym i w
weekendy. Zapraszamy do aplikowania osobiście, bądź mailowo na
adres: kierownik.27@ccc.eu

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kupię katalizatory ceramiczne,
metalowe, filtry cząstek stałych(FAP/
DPF)oraz monolit z aut osobowych i
dostawczych. Najlepsze ceny. Polecam. - 695 614 193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Przedmiotem sprzedaży jest
zestaw trzech opony letnich Bridgestone Potenza o wymiarach 255/40
R19. Indeks prędkości opon to
Y=max 300km/h, natomiast indeks
ładowności opon to 100=max 800kg.
Cena:450 zł - 603 703 460
Mam do sprzedania Primere P11
2.0 td na części. Uszkodzony wał
korbowy w silniku. Poza tym auto w
dobrym stanie, sporo doinwestowane
m.in. wymieniane elementy zawieszenia, hamulce. Dobre wyposażenie. - 697 472 823

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup dobre ceny - 500 403
803
Auto skup dobre ceny 787009777
- Skupujemy auta każdej marki zarejestrowane w kraju od 500 zł do 30
tyś. Całe, uszkodzone mechanicznie,
gwarantujemy: płatność gotówką od
ręki - 787 009 777
Auto skup dobre ceny. Auta odbieramy od klienta własnym transportem. - 882 222 219
Kupie auto 727 300 444 - dobre
ceny
Kupie każde auto całe lub uszkodzone LPG, diesel, benzyna - 726
415 963
Kupie quady motory skutery cale
uszkodzone sprowadzone również
na części , odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice - 535
574 278
Kupię każde auto - 885 775 445
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

Szkolenia BHP

Wypadki przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zadzwoń: 660 431 602

www.ergonomika.com.pl

biuro@ergonomika.com.pl
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Kupię każde auto od 1000zł do
10000zł gotówka od ręki, możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu, legalnie szybko i z własnym
transportem 7 dni w tygodniu. Wolności 59 tel: 697 104 455
Kupię samochody całe uszkodzone powypadkowe odbieram
własnym transportem Jelenia Góra
i okolice gotówka od ręki. Osobowe
terenowe dostawcze również sprowadzone i angliki. Aktualne non
stop - 796 508 957
Kupię skoda VW audi opel całe
uszkodzone powypadkowe do
10 tys zl osobowe terenowe
dostawcze, również sprowadzone
gotówka od ręki, odbieram własnym transportem z Jeleniej Góry
i okolic. - 796 508 957
Skup aut - 888 696 309
Skup aut do 40tys - Chcesz
sprzedać auto? Kupie każde auto
osobowe dostawcze ciężarowe
całe i uszkodzone od 1 do 40 tys
zł legalnie umowa, motocykle,
ciągniki rolnicze, najlepsze ceny
na rynku, szybko, gotówka - 889
301 112
Skup aut legalnie super ceny –
697 104 455
Skup aut w mieście i okolicach
zawsze płatne gotówką i formalności na miejscu w 15 minut. Auta
odbieramy od klienta własnym
transportem - 882 222 133

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
Skup instalacje ele. sam - Instalacje elektryczne samochodowe ,
alternatory, rozruszniki, komputery,
silniczki elektryczne, olej przepracowany, złom, dla firm kpo - 607
232 330

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Agila 2005r full opcja 7900
- Pierwszy właściciel pełna elektryka oryginalny przebieg 135tyś
dofinansowana nowy łańcuszek
rozrządu silnik 1,2b 16v 82km
spalanie ok 6l stan bardzo dobry
opłacony zar. w J.G 6900zł - tel.
697 104 455
Audi A8 Long 4.2 V8 Quattro
04 - Przedmiotem sprzedaży jest
niezwykle zadbane, stale serwisowane Audi z 2004 roku. Samochód posiada dwa komplety felg
aluminiowych oraz opony letnie
i zimowe. Przebieg: 176000KM,
Cena:49000zł - 697 397 297/75
75 22 980
Ford MondeoMK3 Ghia Full
opcja - Ważne opłaty, świeżo po
wymianie filtrów i płynów. Pełna
opcja wyposażenia. Skóra, xenon,
climatronic, 8 poduszek, alufelgi.
Rok 2002 wersja kombi + hak
holowniczy 230000 km cena 8200
do negocjacji - 695 950 998
Honda Civic 1,4 - Przebieg 180
000 km rodzaj paliwa benzyna
kolor srebrny rok produkcji 1998
ilość drzwi 4 sedan nadkola i progi
do poprawek blacharskich cena
1600 zł - 535 403 050

Lada Niva 1,7 + gaz - 1995 r., z
instalacją gazową, po remoncie
blacharskim wraz z malowaniem
całego samochodu, technicznie
sprawna, w ciągłej eksploatacji.
Od osoby prywatnej. Hak. Bezwypadkowa. Napęd na 4 koła - 696
102 141
Mercedes w210 - Sprzedam Mercedesa E300 1999 rok
poj.3000 TD, przebieg 380000 km,
kombi, cena 4500 do negocjacji. 608 686 044
Niezawodne, uniwersalne Volvo
- Bogate wyposażenie, fabryczna
nawigacja, wew. telefon z syst
głośnomówiącym. Dodatkowo kpl.
zimówek+felgi. Belki do montażu
bagażn. Drugi właściciel, kobieta,
niepaląca. 6 lat użytkowania bez
problemów - 603 657 372
Peugeot 307 2.0 HDI 110km Auto bardzo oszczędne 5-6l/100km
230000km 2002r 6x airbag, climatronic ESP nowe opony zimowe
aluminiowe felgi czarny metalik
uzupełniony paf cena 7900 PLN 796 792 568
Skuter piaggio zip 4t - mam do
sprzedania najmniejszy skuter w
ofercie piaggio (dzięki czemu jest
on lekki i zwinny) łatwo i przyjemnie się prowadzi zarówno przez
osoby doświadczone jak i młodych
kierowców. - 537534357 / chila3@
poczta.onet.pl

w poniedzia³ek
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Sprzedam audi 80 rok prod.1990
90 km 1.8 benzyna. Prze. 230tys.
przegląd do 2015.01 oc do
2014.09.29 rata. Cena 1200 pilnie
z powodu wyjazdu - 795 602 531
Sprzedam BMW 530d sedan
rok produkcji 2004 przebieg 221
000km. Auto w stanie bardzo
dobrym garażowane. Do auta
zestaw felg aluminiowych z oponami zimowymi więcej informacji
udzielę telefonicznie - 667 856
611
Sprzedam bmw e34 518i z
uszkodzonym silnikiem - 882
100 911
Sprzedam Ford III Mondeo
130KM - rok 2003 przebieg 251000
km, kupiony w salonie, zarejestrowany do czerwca 2015, auto
do natychmiastowej jazdy, nie
wymaga napraw. Bogate wyposażenie - 605 650 571
Sprzedam Kia Sportage 2,0
CRDI 2005r 4WD 204tys. el.
szyby, lusterka, hak, lusterko
fotohrom, kompas, klimatronic,
radio/nawigacja, komputer pokł,
czujniki cofania, alufelgi, reg.pasy,
podgrzew. szyba. Cena 24900,- 602 195 714
Sprzedam Nissana Micrę z grudnia 2003r w bogatej wersji Acenta.
Auto zarejestrowane w Polsce,
serwisowane na bieżąco, garażowane, bezwypadkowe w pięknym
kolorze. Aktualny przegląd i OC,
cena 9600zł - 601 867 168
Sprzedam Tico 1997r bordowy
- stan dobry, centr. zamek, wszystkie opłaty, mało pali, idealny do
jazdy do pracy, cena 900 zł do
negocjacji tel. 605 261 114
Volkswagen T4 1991 2.0
benzyna - Pojazd świeżo sprowadzony z Niemiec. Stan techniczny,
ogumienie i wizualny bardzo
dobry. Pojazd nie jest uszkodzony,
nie jest skorodowany, mechanicznie w bardzo dobrym stanie. - 602
232 294
Volvo V50 niezawodne kombi
- 2005r-diesel-2.0-210340km, 2
właść, kobieta niepaląca. Superwypas: Volvo-navi, wewn. telefon
z syst. głośnomów. Extra: kpl.
zimówek+felgi, belki do montażu
bagażników.6 lat użytkowania bez
problemów. - 603 657 372
VW Passat B3 1.6 TDintercooler Zadbany. Wszystkie naprawy oraz
czynności techniczno - eksploatacyjne wykonywane na bieżąco.
Stan pojazdu wyjątkowo dobry,
biorąc pod uwagę jego wiek. Silnik
wciąż bardzo dynamiczny. Auto
warte uwagi - 500 445 036
Zetor-101-45, kombajn zbożowy sprzedam tel. 697 585 438

ANONSE
MATRYMONIALNE
Fajna blondyna 25lat - Kawa,
ploteczki i dobry sex. Zgrabna i
ładna blondyna na telefon. Od
dnia 25.06 na roksa.pl (wpisz
Jelenia Góra) będę tam czekać
jako Joanna. Spotkania u mnie j.sawana@wp.pl

Młody zrobi dobrze języczkiem
- Mam 24 lata zrobię ci dobrze
języczkiem robiąc ci minetkę.
Bardzo lubię to robić, umów się nie
pożałujesz. Możesz mięć męża lub
chłopaka nie dowie się o naszym
spotkaniu. tel. 887 076 707
Poznam pana lat 70-73 niewysokiego, bez rających nałogów, któremu
dokucza samotność. Ja wdowa,
która szuka pana, który nie chce być
sam. Samochód mile widziany tel.
607 967 510 wieczorem
Sympatyczna i dyskretna - Hej
kochani. Oferuję spotkania w mojej
kawalerce w miłym towarzystwie.
Kawa, kąpiel i to na co masz ochotę.
Więcej info mailowo. Poważne oferty
oraz 100% dyskrecji Czekam na Was
- claudia27.02@wp.pl
Szukam kobiet, również bez
doświadczenia, do salonów masażu
na terenie Niemiec. Zapewniam
zakwaterowanie, obsługę w j.polskim,
super zarobki tel. 739 273 302
Zasponsoruję realną kobietę
- 18-25 lat z Jeleniej Góry i okolicy
mogę zatrudnić więcej na email
stanislaw330@gazeta.pl

USŁUGI
BUDOWLANE
Budowa domu profesjonalnie w
dobrej cenie - 605 209 140
Dachy od A do Z. Remonty i
naprawy, upusty dla wspólnot, dojazd
i wycena gratis, wolne terminy tel.
880 044 951
Firma dachy solidne pl, wykonuje
remonty dachów : papa, dachówka,
blacho-dachówka, gonty bitumiczne,
orynnowania, renowacja kominów.
gwarancja i ubezpieczenie dojazd
i wycena gratis ! - 880-044-951,
506-027-079
Firma wykona tynki maszynowe,
gipsowe oraz cementowo-wapienne,
wieloletnie doświadczenie, szybkie
i fachowe wykonanie prac, wolne
terminy. - 667 934 227
Jesteśmy producentem domków
letniskowych, altan, drewutni oraz
domów drewnianych. Jesteśmy na
rynku od 2007 roku więc wykonujemy
wszystko solidnie i zgodnie ze sztuką
budowlaną. Z materjałów imp. - 792
385 695
Kierowanie budową - Oferuję
usługi z zakresu kierowania budową,
nadzoru budowlanego, doradztwo
budowlano techniczne: tel. 604
609 855
Klimatyzacja, rekuperacja,
ogrzewanie, instalacje wod-kan,
montaż, usuwanie awarii, projekt
i realizacja. Fachowość i wysokie
rabaty na materiał. zapraszamy - 782
393 121
Klimatyzacje pompy ciepła instalacja, serwis, naprawy, fachowe
porady. W naszej ofercie posiadamy sprzęt najwyższej klasy, który
pozwala na całoroczną eksploatacje
jako klimatyzacja w lecie i pompa
ciepła w zimie - 530 857 676

Kompleksowe usługi brukarskie
- Prace brukarskie z uwzględnieniem
życzeń najbardziej wymagających
klientów. Gwarantujemy fachowość,
rzetelność, a także pomoc w doborze
materiału. - 501 235 477
Kompleksowo remonty malowanie, tapetowanie, gładzie, płyty
gk, panele, glazura, cala wykończeniówka czysto solidnie i terminowo.
Dojazd i wycena prac Gratis. - 509
061 763
Kontenerowy wywóz gruzu
i śmieci. Wynajem kontenerów.
Kontenery na gruz śmieci odpady
Konkurencyjne ceny! Zapraszamy
do współpracy. - 535 910 813
Koparka , koparko-ładowarka Świadczę usługi koparkami wykopy
ziemne i inne oraz transport wywóz
gruzu - 665 323 034
Montaż ogrodów zimowych (nowe,
używane), docieplenia budynków,
tarasy, balkony, stylowe wykończenia
wnętrz (stara cegła, stare drewno) 782 807 589
Mycie kotki bruk/granit/beton Firma oferuje mycie /czyszczenie
kostki brukowej/ granitowej/betonowej jak również kamienia oraz
murów ogrodzeniowych itp. Szybko
i profesjonalnie. Zapraszamy do
kontaktu. - 600 270 020
Remonty kompleksowo tanio i
solidnie tel. 783 255 751
Remonty mieszkań. Regipsy
malowanie gładzie tapety płytki i
inne - 786 275 432
Remon ty/wyk oń c zen ia
- Wykonuje remonty ogólnobudowlane: malowanie, tynkowanie,
gładzie, łazienki, montaż mebli,
wykończenia pod klucz, balony,
tarasy. - 782 807 589
Tanie remonty w dobie kryzysu.
Remonty drobne, przeróbki budowlane na twoją kieszeń. Zadzwoń tel.
721 647 789
Usługi hydrauliczne - Instalacje
wodno kanalizacyjne z wszelkiego
rodzaju materiałów typu pp, pcv,
miedz, stal - 533 188 754
Usługi ślusarskie - Naprawa, montaż, wymiana, otwieranie zamków
nieruchomości, aut, sejfów. Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne.
Gwarancja na wykonane usługi. - 533
188 754
Wykonuje remonty budowlane,
wykończenia pod klucz, montaż
mebli na wymiar, łazienki kompleksowo.10 lat na rynku budow. w Polsce i
Anglii. Jan 782 807 589
Wykonujemy prace budowlane w
szerokim zakresie m.in.: 1) Posadzki
2) Tynki maszynowe 3) Docieplenia
budynków 4) Regipsy 5) Glazura 6)
Pod klucz. - 795 102 195
Wykonujemy tynki maszynowe
gipsowe, cementowo-wapienne,
renowacyjne wewnątrz i na zewnątrz.
Działamy na rynku kilka lat. Cechuje
nas solidność wykonania i rzetelność
świadczonych usług. - 724 463 115
Wykończeniówka - Wykonujemy remonty mieszkań typu:
gładzie, regipsy, malowanie, panele,
podłączenia sanitarne typu kanalizacja deszczówka, łazienki. Ekipa nie
pijąca i nie paląca - 795 036 093

USŁUGI
EDUKACYJNE
Hiszpański. Native Speaker Jestem profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje
na wszystkich poziomach, przygotowanie do egzaminu oficjalne w
Karpaczu i okolicach. tel: 797371608
email: angelgua@hotmail.com - 797
371 608

og£oszenia
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ROZMAITOŒCI
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Matura poprawkowa z matematyki
- Nauczyciel z dużym doświadczeniem przygotuje do poprawkowej
matury z matematyki. Praca ze
wszystkimi dotychczas. arkuszami
CKE. Nauczę zadań typowych i
metod rozstrzygania w zad zamkniętych. Dojeżdżam. - 608-600-115
Poprawka Język angielski - Oferuję przygotowanie do poprawki
oraz nadrobienie zaległości z j.
angielskiego. W cenie 30zl: dojazd do
ucznia, materiały oraz dobry wynik w
egzaminie. 530-195-146
Studia w Danii bez czesnego. Ciekawe kierunki. Praktyka zawodowa.
Bezpłatne konsultacje 502-812-990
walbrzych@eduabroad.pl
Szkolenia na licencję detektywa.
Nowy, atrakcyjny zawód w zasięgu
ręki. Detektyw może pracować na
własną rękę lub na etacie. Więcej
informacji i fachowy blog na licencjadetektywa.pl - 885 300 777

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

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Wideofilmowanie "id77" - Nasze
fachowe przygotowanie i wysokiej
jakości sprzęt, na którym pracujemy,
gwarantuje najwyższą jakość usług.
Każdy Klient jest traktowany w szczególny sposób. - 600 093 277
Wideofilmowanie i fotografowanie profesjonalne wszelkich imprez
- FotonART (Kamerzysta video i
fotograf) Zgrywanie, przegrywanie,
kopiowanie na DVD - 796 478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Sala weselna w Przesiece - W życiu
mamy kilka ważnych momentów,
które chcemy z ogromną szczególnością zapamiętać. Sala pomieści do
100 osób w Chybotku w Przesiece.
Organizacja imprez okolicznościowych. Elastyczność cenowa. - 512
910 226

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Usługi informatyczne, solidnie Serwis sprzętu, systemów operacyjnych, przeglądy PC i laptopów. Mały
monitoring, odzyskiwanie danych,
szeroka gama usług i indywidualne
podejście, zadzwoń! Także dojazd
do klienta - 605 233 937
Wykonujemy strony internetowe
- Strona internetowa w CMS, do 6
podstron, galeria zdjęć, formularz
kontaktowy + Google Maps, indywidualna szata graficzna, kompleksowa obsługa, profil facebook od 246
zł z VAT. Jelenia Góra i okolice. - 661
572 702

Zaistniej w sieci - Wykonam
stronę internetową, wizytówkę w
sieci, uruchomię sklep internetowy.
zadzwoń i powiedz czego oczekujesz. cena: od 100 do 300 złotych z
VAT tel: 514942725, 519712931 mail:
zdrugiejreki24@wp.pl

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Usuwanie filtrów DPF FAP - Zajmujemy się profesjonalnym usuwaniem filtrów cząstek stałych w
Samochodach osobowych i ciężarowych każdej marki piszemy MODY
(mapy oraz eko mapy do ciężarówek)
Podnoszenie mocy oraz usuwanie
EGR - 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
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 na wesele Ewenement
- Mamy jeszcze wolne terminy serdecznie zapraszamy do współpracy
- 693 702 948

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Doświadczona opiekunka
(dziecko, osoba starsza)podejmie
pracę. Jelenia Góra-Cieplice tel.
504 545 522
Kobieta w średnim wieku, bez
nałogów zaopiekuję się osobą starszą lub domem w zamian za mieszkanie. Tylko poważne propozycje,
na smsy nie odpowiadam tel. 731
734 423
Opieka nad osobami starszymi Oferta skierowana do osób/rodzin,
które myślą o zapewnieniu opieki
swoim seniorom. Możliwa całodobowa opieka jak i doraźna pomoc w
konkretnych godzinach. Posiadamy
profesjonalną kadrę opiekunek/opiekunów - 691104999 / 75 769 29 11
Opieka nad osobą starszą - Opieka
dla niepełnosprawnego (+dziecko).
Obie strony bez nałogów. Najchętniej
Jelenia Góra, Zgorzelec i okolice.
Kontakt 729287160 lub 881492668
Opiekun osób starszych i dzieci
oferuje swoje usługi o każdej porze
dnia i nocy tel. 723 096 496
Osoba w podeszłym wieku, na
rencie, samodzielna poszukuje opieki
z zamieszkaniem, więcej info tel. 530
334 343
Podejmę się opieki nad dzieckiem
w wieku od 1,5 roku tel. 607 967 510
wieczorem
Podejmę się opieki nad osoba
starszą w Niemczech, j. niemiecki
komunikatywny, jako zmienniczka
tel. 607 967 510 wieczorem

Pomogę w gospodarstwie domowym, zaopiekuje się dzieckiem,
starszą osobą tel. 781 050 813
Półkolonia w godz. 7.30-15.30+
w terminie 28.07.-14.08.2014r trzy
turnusy, każdy inny temat Zapewniamy: wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną, II śniadanie, obiad,
atrakcyjny program. - 882 411 622
Usługi pielęgniarskie (toaleta, kroplówki, cewnikowanie, opieka) dzieci,
osoby starsze. Ceny do uzgodnienia.
- 663 641 261
Zaopiekuje się starsza osobą lub
starszym małżeństwem w zamian
za mieszkanie samotna kobieta bez
zobowiązań teren Jeleniej Góry - 667
369 232

USŁUGI
RÓŻNE
Bezpłatne porady prawne w
Jeleniej Górze ul. Teatralna 1 pok.
311 po rejestracji tel. we wtorki tel.
602 467 812
Biuro Rachunkowe Koala - pełen
zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów i wiele innych
- znajdź nas w sieci - W. Polskiego
54 - 782 020 635
Biuro Rachunkowe-2 mc za 50 %
- rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, książka przychodów i
rozchodów i wiele innych - Biuro
Rachunkowe Koala - W. Polskiego
54 - 782 020 635
Koszenie trawy łąk zarośli rowów.
Ścinka drzew. Wycinka - 786 275
432
Kredyty chwilowe dla każdego
- Od 100 do 500 złotych. Brak ukrytych kosztów. Możliwość wydłużania
spłaty całkowitej. Zadzwoń.... P.s
warunek dochód udokumentowany
(renta, emerytura, etat, działalność)
- 533 847 277
Kredyty gotówkowe, konsolidacje
- Kredyty bankowe i pozabankowe:
na wakacje na samochód na spłatę
innych kredytów i na co tylko chcesz
Odwiedź nasze biuro ul. Sobieskiego
2 w Jeleniej Górze lub zadzwoń 601
200 166
Kupię trampolinę z siatką - 697
468 817
Naprawa pralek i odkurzaczy, ul.
Karłowicza 25 tel. 603 835 483
Pogotowie krawieckie wykonuje
usługi w zakresie: wszywanie zamków, skracanie spodni, obszywanie
firan, zasłon, drobne przeróbki,
Zabobrze tel. 723 096 496
Potrzebujesz gotówki na urlop
- Nie masz zdolności kredytowej?
jesteś w BIK? marzysz o wyjeździe
za granicę? Zadzwoń po gotówkę tel.
601 200 166
Pożyczki bez sprawdzania w BIK
- Tylko u nas pożyczki pozabankowe
do 30 tyś szybka decyzja akceptujemy wszystkie dochody wystarczy
tylko dowód osobisty Zadzwoń-Pomożemy 601 200 166

Pożyczki prywatne pod zastaw
nieruchomości, ekspresowo, gotówka
od ręki, umowa notarialna, bezpiecznie i profesjonalnie, 24h na dobę,
tel.512-905-908 - 510 100 810
Profesjonalny montaż mebli z
Bodzia, Black Red White, Ikea i inne.
Wieloletnie doświadczenie. Gwarancja na wykonaną usługę. Najtaniej w
mieście. Kontakt tel. 517 489 759
Rolety, żaluzje - tkaninowe, przesłony okienne. Ponad 900 wzorów
i kolorów tkanin. Przedstawienie
odstępnych produktów, pomiar i
wycena w domu klienta w czasie
jednej wizyty. Kontakt anicor@vp.pl
tel.517 489 759
Stoisko z E - Papierosami Zapraszamy do autoryzowanego
punktu sprzedaży elektronicznych
papierosów marki mild, provog, volish
i p1. Zapraszamy do zakupów szerokiego asortymentu Liquidów, modeli
e-papierosów oraz akcesoriów. - 881
786 127
Stolarz - produkcja mebli - Meble
na wymiar - kuchenne, biurowe,
łazienkowe, szafy wnękowe, sprzęt
AGD do zabudowy. Konkurencyjne
ceny. Zadzwoni lub napiszesz a my
dojedziemy do Ciebie tel 511-804503 mdf.meble@vp.pl
Szafy meblo zabudowy garderoby
- Meble na wymiar. Czas realizacji do
2 tygodni - 603 328 832
Tapicerstwo od A Do Z Dojazd
do klienta oraz wycena gratis! Posiadamy wieloletnie doświadczenie
oraz szeroką gamę tkanin wykonujemy kpl. remonty mebli jak również
drobne naprawy i zlecenia nietypowe
- 880-044-951
Tylko do 30 czerwca promocyjne
oprocentowanie 8% na kredyty
gotówkowe wystarczy tylko dowód
osobisty i dane pracodawcy Nie
czekaj-Dzwoń 601 200 166 i spełnij
swoje marzenia Nowe Banki-super
oferty
Ubezpieczenia auta - Wszystkie
firmy. Negocjacja cen. Daj mi tydzień
a zobaczysz, że można mieć tańsze
oc, ac. Także ubezpieczenia życia i
domu - 533 847 277
Usługi księgowo-kadrowe - prowadzenie KPiR - prowadzenie
rejestru VAT, VAT UE - prowadzenie
spraw pracowniczych (kadry i płace)
ZUS - odbiór dokumentów od klientów gratis (Jelenia Góra i okolice)
długoletnie doświadczenie - 723
878 602

USŁUGI
SPRZĄTANIE
EcoMyjnia mobilna myjnia z
dojazdem do klienta. Pranie tapicerek
samochodowych; Pranie tapicerek meblowych; Pranie dywanów i
wykładzin. Zapraszamy 795-410-243
Wystawiamy faktury VAT.
Kontenerowy wywóz gruzu
i śmieci. Wynajem kontenerów.
Kontenery na gruz śmieci odpady
Konkurencyjne ceny. Zapraszamy
do współpracy. - 535 910 813

Koszenie trawy, żywopłoty. - WalMar jest firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie utrzymania
porządku i czystości w budynkach
oraz terenach im przylegających.
Zajmujemy się pielęgnacją terenów
zielonych, trawa, żywopłoty. - 511
001 883
Mycie okien 18-20 m wysokości Wysokościowe mycie okien do 50
% taniej niż z podnośnika a efekt
nieporównywalny. Zapraszamy do
kontaktu. Nie blokujemy parkingów i
sięgamy wyżej niż inni - 600270020
/ 784570654
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę domową i samochodową.
Karcher, wieloletnie doświadczenie,
zapraszam - dołącz do zadowolonej
grupy moich klientów - 607 155 751
Podejmę się sprzątania pomieszczeń biurowych. Solidnie i dokładnie
tel. 607 967 510 wieczorem
Profesjonalne sprzątanie - Zajmujemy się specjalistycznymi usługami polegającymi na czyszczeniu
wszelkich powierzchni. Sprzątanie:
-domów i mieszkań -biur i firm -pensjonatów -czyszczenie graffiti -mycie
elewacji - 534161768, 660918857
Sprzątanie, koszenie, odśnieżanie. Zapraszamy - 511 001 883

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Eurovan - przewozy osób - Z
nami do Belgii, Niemiec, Holandii
wyjazdy: wtorki, piątki, niedziele,
powroty: środy, soboty, poniedziałki
z adresu pod adres. Rabaty co
drugi przejazd 20zł lub 5 euro taniej.
Zadzwoń i zapytaj - 757896051 lub
515288606
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen.
Tel. 691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport. Możliwość negocjacji cen.
Tel.691 262 797
Nie najtaniej - profesjonalnie - Przeprowadzki kompleksowo miastokraj-zagranica. 3 samochody, kilka
zestawów z przyczepami, 14 lat
doświadczenia. Ekipa do pianin, sejfów itp. Dojazd, doradztwo i wycena
gratis 880-044-951
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 Pomoc w
noszeniu kierowcy gratis
Przeprowadzki kompleksowe.
Krajowe i zagraniczne. Solidnie i
profesjonalnie. - 516 146 075
Przeprowadzki-kompleksowo - 880-044-951
Przewozy osobowe Niemcy,
Belgia, Holandia i Luksemburg. Najtańsze ceny, nowa jakość. Z adresu
na adres. Rabaty dla stałych klientów!
Dzieci do lat 8 za darmo. Tel. 609 632
718, 757 221 214
Przewóz drewna, bali, długość
5m, transport rzeczy - dźwig hds 601 799 491
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Solidne tanie przeprowadzki Załadunek i rozładunek Jelenia Góra
i okolice transport tel. 783 725 553
Usługi transportowe. Auto z HDS
do 6t oraz wywrotki do 3,5t. Ceny
uzgadniane indywidualnie. - 609
851 988

USŁUGI
TURYSTYKA
Wypożyczalnia rowerów górskich. Jelenia Góra i okolice. Posiadamy 90 rowerów . Możemy dowieźć
50 rowerów na raz , ale również
1 w całej Kotlinie Jeleniogórskiej.
Wycieczki z zagranicy także - 667
751 994

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Protezy zębowe - Pracownia
techniki dentystycznej Wolności 54/1
(obok Małej Poczty) tel. 609404957,
531191658 Ekspresowa naprawa
protez. Protezy elastyczne, akrylowe,
szkieletowe, ceramika, nakładki
Rehabilitacja dzieci od 1 mż
- Gabinet Rehabilitacji Medycznej
REH-COMPLEX zaprasza rodziców dzieci z zaburzeniami już od 1
miesiąca życia oraz osoby dorosłe
z dysfunkcjami i chorobami narządu
ruchu. ul. Mickiewicza 35,59-630
Mirsk - 609 415 876
Rehabilitacja, fizjoterapia,
masaże na terenie Jeleniej Góry
i okolic. Dojazd do klienta. - 721
321 122

KUPIĘ
Kupie antyki różności - zegary,
zegarki, monety, obrazy, ikony,
rysunki, wszystko ze srebra cukiernice, patery, sztućce, figury, figurki,
rzeźby, porcelana, ceramik, odznaczenia, odznaki, bagnety, szable,
dokumenty, mundury itp - 694 972
047
W komis przyjmujemy modną odzież
dziecięcą, damską, buty, torebki
sklep Sara ul. Różyckiego 4, przyjęcia w czwartki i piątki. Zapraszamy
na zakupy. - 733 110 573

SPRZEDAM
Sprzedam komplet wypoczynkowy
"Bodzio"- tanio. Sofa 2-osobowa z
funkcją do spania + duży fotel, do
negocjacji, Zabobrze tel. 723 096
496

MIESZKANIA
KUPIĘ
Bez pośredników, kupię kawalerkę
lub mieszkanie dwupokojowe, w rozsądnej cenie, w bloku na Zabobrzu
lub w okolicach ul. Mickiewicza, - 691
426 188
Kupie mieszkanie w Mysłakowicach
lub bliskiej okolicy z ogródkiem lub
balkonem - w przyzwoitej cenie
może być do remontu- pośrednikom
dziekuje... - 726 189 243
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Szukam mieszkania 3 pokojowego,
w okolicy ul. Morcinka, SP. 10 w
Jeleniej Górze tel. 666 222 031
Nieruchomości Jarząbek

MIESZKANIA
SPRZEDAM
123 tys, 2 pokojowe, centrum sprzedam ładne mieszkanie 2 pokojowe, 36 m2, parter, kamienica po
kapitalnym remoncie, mieszkanie wszystko nowe, ogrzewanie gazowe,
czynsz 140 zł/Mies,ogródek, cena123.000 zł tel.666 222 031 N.J. - 666
222 031
2 pok Zabobrze - 129 tys - Sprzedam
mieszkanie na Zabobrzu - 2 pok, 42
m2, rozkładowe, ciepłe(środkowe),
4 piętro, balkon, piwnica, czynsz
z ogrzewaniem - 300 zł/m.Cena 129000zł(do negocjacji) Lic.19525
Nieruchomości Jarząbek - 886 306
886
2 pok Zabobrze I - 147 000 zł - Sprzedam ładne mieszkanie na Zabobrzu
I - 47 m2, 4 piętro/4, osobna kuchnia,
balkon francuski, ogródek działkowy
w pobliżu. Cena - 147 000zł do
negocjacji Lic.19525 Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
2 pok Zabobrze III - 124000zł - Sprzedam mieszkanie 2 pok. na Zabobrzu
III - 39 m2, wysoki parter, balkon,
oddzielna kuchnia, ogrzewanie elektryczne-podłogowe, czynsz 120zł/m.
Cena - 124 000zł Lic.19525 Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
2 pok. solidnie wyremontowane Sprzedam mieszkanie nieopodal
centrum - 2 pok,56 m2,rozkładowe,1
piętro, duża garderoba, ogrzewanie
gazowe, wszystkie instalacje wymienione. Cena - 170000zł Lic.19525
Nieruchomości Jarząbek - 886 306
886
2 pokoje 82m2 Szklarska Poręba - ul.
Oficerska 4. Mieszkanie w budynku
zamieszkałym przez trzy rodziny na
działce o powierzchni 1884 m kw. 2
pokoje kuchnia, 2 przedpokoje, WC,
spiżarnia, taras i 2 piwnice 25m2. 607 666 411 / agro@rol.com.pl
2 pokoje Wyspiańskiego - ładne
mieszkanie po remoncie , w bloku,
z balkonem. 50 m.kw. nowe okna,
podłogi, instalacje. Ładna łazienka.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549
- 501 736 644
2 pokoje, 51m2, blisko centrum - Na
sprzedaż przytulne, dwupokojowe
mieszkanie na parterze. 51,37m2,
zagospodarowana kuchnia i łazienka,
2 pokoje, jeden z szafą przesuwną.
Ogrzewanie CO, czynsz 100zł. Duże
zielone podwórko, ogródek. - 796
363 578
2 pokojowe 38 m2 - Sprzedam
mieszkanie 2 pok. - 38 m2,3 piętro
/4,osobna kuchnia, szafa komandor,
nie wymaga nakładów finansowych,
możliwość garażu i działki przy
budynku. Cena - 135000zł Lic.19525
Nieruchomości Jarząbek - 886 306
886
2 pokojowe nieopodal centrum
- Sprzedam mieszkanie 2 pok,rozkładowe,51 m2,parter,po remoncie,
nowe instalacje, okna PCV, ogrzewanie gazowe, czynsz 100zł/m,
spokojna okolica, dużo zieleni.Cena138000 zł Lic 19525 Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
240.000 - 82 m2 wys. standard Sprzedam okazyjnie 82 m2 - mieszkanie po kapitalnym remoncie,4
pokoje, 2 balkony, widoki na góry!
bdb standard, Zabobrze II, wyposażone cena - 240.000 zł tel. 666
222 031
3 i 2 pokojowe-Ogrody Paulinum
- Sprzedam ostatnie (Ogrody Paulinum) mieszkanie 2 pokojowe-parter,
47 m2,cena- 156.000 zł, 3 pokojowe-2 piętro, 65 m2, cena- 217.000 zł
do negocjacji tel. 666 222 031

og£oszenia
3 pokojowe - centrum - 93 m2,balkon,dodatkowe pomieszczenie z
oknem(garderoba, spiżarka), 3 piętro, ogrzewanie gazowe, kamienica
dobrze utrzymana. Cena-183000zł
Lic.195 Nieruchomości Jarząbek 886 306 886
3 pokojowe - Grota Roweckiego
- Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe - rozkładowe, 49 m2, balkon,
wysoki parter, oddzielna kuchnia,
wymienione instalacje(gazowa i
elektryczna). Cena - 140 000 zł
Lic.19525 Nieruchomości Jarząbek
- 886 306 886
38.000 zł - kawalerka Cieplice sprzedam kawalerkę 28 m2, parter,
Cieplice, kamienica, mieszkanie do
kapitalnego remontu. cena-38.000
zł tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
3-pok 72m2 wspólnota mieszkaniowa, czynsz 77 zł z widokiem na
Śnieżkę, sprzedam za 60000 zł
lub zamienię na kawalerkę tel. 510
172 730
48m Park Sudecki deweloperskie
- Nowe mieszkanie w stanie deweloperskim położone na prestiżowym
osiedlu w Parku Sudeckim. Składa
się z pokoju dziennego z aneksem
kuchennym, łazienki przedpokoju ,
garderoby. Nieruchomości Rychlewski - 502 175 903
99m dwupoziomowe Park Sudecki Mieszkanie w stanie deweloperskim.
Dwupoziomowe 4 pokojowe składa
się z pokoju dziennego z aneksem
kuchennym, 3 pokoi, łazienki, przedpokoju. Przynależny także piwnica
Nieruchomości Rychlewski - 502
175 903
Cieplice 49000 - Mieszkanie do
remontu z ogródkiem, piwnicą i
komórką. Okolice oś. Orle. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644
Cieplice 54000 - Mieszkanie do
remontu, 53 m.kw. parter, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Możliwa działalność. Świetna cena. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Do sprzedania kawalerka do generalnego remontu (Wincentego Pola).
Cena 58 000 zł - 609 678 884
Dwupokojowe przy Kolberga Słoneczne i ciepłe mieszkanie, niski
czynsz, pełna własność. Budynek
po remoncie: dach, elewacja i klatka
schodowa. Spokojna okolica, blisko
do centrum. Stan mieszkania: do
odświeżenia. Bez pośredników - 667
521 731
Działka przy Termach (Cieplice)
- 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
Karpacz centrum 77m2 jacuzzi
- Sprzedam bez pośredników trzy
pokojowe mieszkanie wł. umeblowane łaz. z jacuzzi armatura
Roca centrum Karpacz Okrzei Dwa
miejsca parkingowe Mieszkanie po
kapitalnym remoncie w 2012. Super
cena 230 tys. - 600 244 281
Karpacz sprzedam lub zamienię
- Na Wrocław mieszkanie-odrębna
własność 53m2. Duży pokój z balkonem24m2, sypialnia12m2,przedpokój,kuchnia9m2, łazienka, piwnica,
garaż, miejsca parkingowe, wszystkie media. Z okien widok na las i góry.
190tys. - 509 908 822
Kawalerka 68 000 zł - Mieszkanie 27 m2 na czwartym piętrze w
bloku Zabobrze I. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Kawalerka, 2 piętro, 32m2 + 6m2
piwnica, po kapitalnym remoncie,
ogrzewanie gazowe, centrum Sobieszowa, niedaleko DK Muflon. Cena
75 tys. do lekkiej negocjacji. Więcej
inf.: 506679725 / 757514344

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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Miesz.140m tanio - 3 sypialnie
duży salon kuchnia łaz, przedpokój, weranda. Do zamiesz. dobra
lokalizacja okolice Cieplic ogrze.
gaz i kominek osobne wejście - 881
519 377

Park Sudecki deweloperskie - Bardzo ładne mieszkanie w doskonałej
cenie 3650 m2 brutto. Mieszkanie w
stanie deweloperskim. Nieruchomości Rychlewski - 502 175 903

Mieszkanie w 41m po remoncie
- Sprzedam mieszkanie w bloku
po remoncie ul transportowa ,ładna
okolica nad rzeką tanio ,niski czynsz z
ogrzewaniem i wodą z ECO 99000złu
- 695 898 335

Parter bez schodów - Mieszkanie
3 pokojowe, rozkładowe, na parterze, Zabobrze. Idealne dla osób na
wózku. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644

Na sprzedaż mieszkanie - 94 m.kw.
, parter , po remoncie, przy powstającej galerii handlowej. Doskonały
na biura, gabinety lub mieszkanie.
Sprzedam lub wynajmę. Tel 501
736 644

Sprzedam kawalerkę w centrum,
parter, słoneczny pokój z aneksem
kuchennym, łazienka, solidnie wyremontowane, tanie w utrzymaniu, 58
tys. tel. 517 225 597

Sprzedam kawalerkę w Sobieszowie 28 m, ładna, wyposażona, w
pięknej okolicy z widokiem na Chojnik. W pobliżu znajdują się sklepy,
szkoła wyższa, apteka. Cena do
negocjacji. - 508 850 274
Sprzedam lub zamienię 50m2
Zabobrze I na mniejsze z dopłatą,
może być kawalerka do IIp tel. 607
967 510 wieczorem
Sprzedam mieszkania 45 i 55m
dobra lokalizacja nie ma opłat za
jakiekolwiek czynsze tylko media.
ogrz. gazowe i kominkowe. okol. Cieplic. Info na miejscu - 881 519 377
Sprzedam mieszkanie 3 pok. w
Sobieszowie - 63m2,rozkładowe,3
piętro, balkon, piwnica, osobna kuchnia, nowe okna, ogrzewanie gazowe,
czynsz 300zł/m. Cena 169 000zł
Lic.19525 Nieruchomości Jarząbek
- 886 306 886
Sprzedam mieszkanie 3-pokoje +
kuchnia i łazienka(balkon), 3 piętro (
blok 4 piętrowy) przy ul. Transportowej.(mieszkanie do remontu) - 609
873 057
Sprzedam mieszkanie 63m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, z balkonem na III piętrze, ul. Matejki, cena
125 000 zł tel. 885 040 959
Sprzedam mieszkanie Karpacz
Górny, 36m2, CO, łazienka, 2 pokoje,
I piętro, przy głównej ulicy tel. 506
865 855
Sprzedam mieszkanie o pow. 68
m2, 2 piętro, z garażem i ogródkiem,
3 pokoje, ogrzewanie CO + koza, do
wprowadzenia tel. 666 222 031
Sprzedam mieszkanie w Cieplicach 56 m2 wraz z wykupionym
gruntem. Ciepłe, słoneczne, niski
czynsz - 600 496 795
Sprzedam mieszkanie w Szklarskiej Porębie 100m, 4 pokoje, na
1 piętrze domu wielorodzinnego.
Do mieszkania przynależy mały
ogródek. Teren ogrodzony, blisko
centrum. Ogrzewanie gazowe. 299
tys zł - 692 718 527
Sprzedam mieszkanie w Wojcieszowie, okolice szkoły, drugie
piętro, 48,4m2, budynek niedawno
ocieplony, szczegóły przez telefon.
- 603 376 628
Zabobrze - Sprzedam mieszkanie
2 pokojowe - rozkładowe, 41 m2, z
balkonem, na 10 piętrze, nie wymaga
nakładów finansowych. Cena 123
000 zł. Lic 19525 Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886

Emerytka poszukuje do wynajęcia
kawalerki do Ip na dłuższy okres
czasu, w blokach, może być do
odświeżenia tel. 723 096 496
Poszukuję do wynajęcia 3 pokojowego mieszkanie w Piechowicach.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549
- 501 736 644
Poszukuję do wynajęcia mieszkanie dla firmy - 3 pokojowe, umeblowane, od zaraz. Tel. 886 306 886
Nieruchomości Jarząbek
Wynajmę tanio słoneczny pokój
bez opłat. Blisko centrum tel. 535
982 147

Atrakcyjne mieszkanie Zabobrze
- Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
na Kiepury 1p, niedaleko od Carrefour. Mieszkanie jest po remoncie,
umeblowane, wyposażone, atrakcyjna lokalizacja. Tel: 502 551 736.
Proszę dzwonić wieczorem.
Do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe. Zabobrze III, pierwsze
piętro. Umeblowane. 665 031 331
Do wynajęcia nowe mieszkanie
w centrum JG dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, ciepłe,
słoneczne, I piętro, na półpiętrze
pomieszczenie 5,8m2 tel. 606 101
372
Do wynajęcia pokoje w atrakcyjnej cenie. Mieszkanie położone w
cichej, przyjemnej okolicy, niedaleko
Uniwersytetu Ekonomicznego - 607
775 954
Kawalerka na kadetów na Kadetów po remoncie z pełnym wyposażeniem od 1 czerwca, cena 1000
zł + prąd. Kontakt 603/577205 lub
gjacek7@wp.pl
Kawalerka na Zabobrzu III ul.
Kiepury, 38 m kw. umeblowane,
wysoki parter, duży pokój z balkonem, kuchnia z oknem, łazienka.
Koszt wynajmu 600 zł + czynsz +
media. lic.9549 - 726 290 939
Komfortowe 2-poziomowe - Do
wynajęcia od 01.07 komfortowe
mieszkanie 2-poziomowe, wyposażone, bdb standard, 64 m2, salon z
aneksem + sypialnie, cena- 1200 zł
+ 400 media, kaucja 2000 zł tel. 666
222 031 Nieruchomości Jarząbek
M3 Zabobrze okolice SP nr 8 - Do
wynajęcia - 3 pok.56m2,1-sze piętro,
piwnica. Wyposażone i umeblowane (
pralka, lodówka, zmywarka), na Zabobrzu przy ul. Szymanowskiego 2/róg
Paderewskiego - 728 399 558
Mam dwa pokoje do wynajęcia
atrakcyjna cena na Zabobrzu blisko
centrum handlowego i blisko lokali
gastronomicznych dobre warunki kontakt tylko sms-em - 534 708 947
Mam pokoje do wynajęcia atrakcyjne na Zabobrzu dogodne warunki
naprawdę warto - 534 708 947
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu
czteropokojowym wspólne dwie
kuchnie i łazienka na parterze w
domku jednorodzinnym cena 500zl z
opłatami. - 603 958 920
Pokój z dostępem do kuchni,
łazienki, wi-fi, miejsce na samochód,
blisko UE. - 698 673 047
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe
w Parku Sudeckim - 55 m2, 1 piętro,
balkon, salon z aneksem, w pełni
umeblowane, wolne od 11.07. Cena
- 1500zł ze wszystkimi mediami
Lic.19525 Nieruchomości Jarząbek
- 886 306 886
Wynajmę mieszkanie umeblowane
56m2 w kamienicy w centrum Jeleniej.
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, co. 900zł w tym czynsz i śmieci +
opłaty. Kaucja 1000zł - 502 157 080
Wynajmę pokój pani pracującej lub
parze pracującej, używalność kuchni i
łazienki tel. 607 967 510 wieczorem
Wynajmę w mieszkaniu 3 pokojowym pokój, z dostępem do kuchni i
łazienki, niepałającemu panu, cena
600 zł bez dodatkowych opłat tel.
885 040 959

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

3 pokojowe - okolice SP 10 - Do
wynajęcia mieszkanie - 3 pok, 55 m2,
parter, oddzielna kuchnia, piwnica,
miejsca parkingowe, ogrzewanie
gazowe, częściowo umeblowane
(pralka, lodówka). Cena - 900zł/m
+ media Lic.19525 Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
850 zł - kawalerka Kadetów - Do
wynajęcia od 01.07 umeblowana
kawalerka z balkonem, wysoki parter, 30 m2, Kadetów, cena- 850 zł +
energia, kaucja 1400 zł tel. 666 222
031 Nieruchomości Jarząbek

Mieszkanie kwaterunkowe, 2 pok.
39m2, kuchnia, CO z miasta, przedpokój wspólny zamienię na pokój z
kuchnią tel. 516 217 549
Sprzedam trzypokojowe 52m kw
- Do zamieszkania od zaraz. I-piętro,
idealna lokalizacja dla każdego,
wszędzie blisko, niskie koszty, super
komunikacja, cicho i bezpiecznie,
mieszk. środkowe, niezwykle ciepłe.
Bez pośredników - 75 613 3006 lub
880114987
Zamienię 3 pok. 90m2 na 2 pokoje
tel. 662 265 309

og£oszenia

w SRQLHG]LDñHN
poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
w
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

WR635$:'=21(1,(58&+202ĝ&,
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tel.: 75/ 64 66 660
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e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl

ZEB 4570 $WUDNF\MQD G]LDáND EXGRZODQD
w Karpaczu o powierzchni 1355m 2, wszystNLH PHGLD áąF]QLH ] VLáą L WHOHIRQHP
:NV]WDáFLHSURVWRNąWD&HQD]á]DP 2.
Magda Czaprowska 601 852 382
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ZEB 4395 :\MąWNRZ\GRPZROQR
VWRMąF\  ]  URNX R SRZ XĪ\WNR
wej 150 m21LHUXFKRPRĞüPDORZQL
F]R SRáRĪRQD QD Z]QLHVLHQLX QD
G]LDáFH  P2 Z -DJQLąWNRZLH
'RP Z\NRĔF]RQ\ Z\VRNLHM NODV\
PDWHULDáDPLGODZ\PDJDMąF\FKNOLHQWyZ.
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Anna Roziel 509 156 552

ZEB 2877 $WUDNF\MQDFHQDG]LDáNLEXGRZ
ODQHM Z -HĪRZLH 6XGHFNLP 7\ONR  ]á ]D
m 2  3RZLHU]FKQLD G]LDáNL P 2 .
'RVNRQDáDORNDOL]DFMDZLGRNL]DSLHUDMąGHFK
w piersiach.
Anna Roziel 509 156 552

ZEB 4221 Mieszkanie dwupokojowe o powierzchni
52 m2 usytuowane na wysokim parterze na ZaEREU]X ,,, 0LHV]NDQLH ] GXĪ\P EDONRQHP EDUG]R
VáRQHF]QH L FLHSáH GR ZSURZDG]HQLD 'RVNRQDáD
lokalizacja.
Anna Roziel 509 156 552

ZEB 4460 LGHDOQD LQZHVW\FMD SRG G]LDáDO
QRĞüDJURWXU\VW\F]Qą'RPZROQRVWRMąF\ZUD]
] ]DEXGRZDQLDPL JRVSRGDUF]\PL SRáRĪRQ\
Z PLHMVFRZRĞFL  NP RG -HOHQLHM *yU\ 1LH
UXFKRPRĞü SRáRĪRQD MHVW QD GXĪHM G]LDáFH
16000 m2. Cena 239.000
Anna Roziel 509156 552
ZEB 4493 Przestronna bezczynszowa kawalerka o powierzchni 39 m2 SRáRĪRQą QD WU]HFLP
SLĊWU]H Z NDPLHQLF\ Z FHQWUXP PLDVWD -HOHQLHM
*yU\ 0LHV]NDQLH ] Z\MąWNRZ\P NOLPDWHP
i ogrodem. Cena 95.000
Krzysztof Ponisz 787 630 400

ZEB 4383 Mieszkanie o powierzchni 67,5 m 2
z RJURGHP SRáRĪRQH QD SDUWHU]H Z EXG\QNX
GZXURG]LQQ\P Z PLHMVFRZRĞFL ĝFLĊJQ\ NRáR
.DUSDF]D:\PDJDQDNáDGyZILQDQVRZ\FK
Cena 79.000
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4512 Mieszkanie dwupokojowe o pow.
48m2 ]GXĪ\PEDONRQHPZZLHĪRZFXna Zabobrzu ,5R]NáDGRZHLEDUG]RVáRQHF]QH3RGJU]D
nie wody i ogrzewanie z sieci.
Cena do negocjacji.
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4564 Mieszkanie komfortowe o pow.
P SRáRĪRQH Z EORNX QD =DEREU]X ,,
Mieszkanie po kapitalnym remoncie
o indywidualnym projekcie. Dla najbardziej
Z\PDJDMąFHJR klienta. Cena 249.000
Monika Kielar 695 316 954
ZEB 4500 Mieszkanie o pow. 78 m2
Z FHQWUXPPLDVWD-HOHQLD *yUD XV\WXRZDQH
QD,,SLĊWU]HZNDPLHQLF\0LHV]NDQLHWU]\SR
kojowe do kosmetyki. Ogrzewanie z sieci.
Joanna Chabiniak 661 223 812

Zamienię kawalerkę 30m2 na
wysokim parterze do wprowadzenia,
okolice ZUS Real Poczta na 2 pokoje
w bloku do II piętra tel. 699 911 112
Zamienię lub sprzedam mieszkanie
(72m2) w centrum JG, 3 pokoje z
garderobą, kuchnia, łazienka, c.o.
etażowe. na ok. 40metrowe z dopłatą
z balkonem i ogrzewanie z sieci miejskiej - 664 057 369

DOMY
KUPIĘ
Dom kupię - szukam dla klientów
domu, do wprowadzenia, Jelenia
Góra i najbliższe okolice, z garażem
tel. 666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
Kupię dom wolnostojący w Jeżowie
Sudeckim, do zamieszkania, w cenie
do 280.000 zł. istnieje możliwość
zamiany na mieszkanie 2 pokojowe
w JG z dopłatą. Prywatnie tel. 666
222 031

DOMY
SPRZEDAM
449000 blisko centrum - Dom przy ul
Słowackiego, Doskonały do zamieszkania jak i na biuro/kancelarię. Połowa
bliźniaka. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644
450 tyś - piękny dom - sprzedam
b.ładny dom wolnostojący pod Chojnikiem, 165 m2, salon z kominkiem, 3
sypialnie, 2 łazienki, garaż, w piwnicy
mieszkanie pod wynajem, działka 570
m2, cena-450 tys zł tel.666 222 031
N.Jarząbek - 666 222 031
Dom ul. Słowackiego - 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
Dom we Wleniu - Jednorodzinny,
wolnostojący, piętrowy w centrum.
Pow. całkowita ok.250m2, działka
1094m2, 5 pokoi. Ogrzewanie piecem
co.na koks-węgiel. Cena 340tys. zł. do
negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. Lic.95 - 602 732 135
Duży dom 250 m2 - Sosnówka Sprzedam kilkuletni dom wolnostojący
w Sosnówce, pow.250 m2, działka
2100 m2, 2 salony, 4 sypialnie, 2
łazienki, piwnica, spiżarka, ogrzewanie CO, cena- 770 tys zł tel.666
222 031 Nieruchom.Jarząbek - 666
222 031
Działka przy Termach (Cieplice)
- 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
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
Gryfów - 409.000 zł dom - Sprzedam atrakcyjny dom wolnostojący w
willowej części Gryfowa, pow.180 m2,
6 pokoi, 2 łazienki, garaż, działa 650
m2, ogrodzony, do wprowadzenia,
ogrzewanie gazowe cena-409.000
tel.666 222 031 NJ - 666 222 031
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 -590.000 zł - Sprzedam
piękny, wykończony, bdb standard
dom wolnostojący, pow. m2, działka
1000 m2, salon z kominkiem + 4
sypialnie, garderoba, garaż, ogrzewanie gazowe+ kominek, cena-590 tys zł
tel.666 222 031 N.J - 666 222 031

Nowy, pompa ciepła - Sosnówka Sprzedam nowy dom wolnosotojący,
salon+ 2 sypialnie, garaż, działka 1400
m2, dom pow. całk. 170 m2, do wprowadzenia, pompa ciepła, odkurzacz
centralny, cena-660 tys tel.666 222
031 N.Jarząbek - 666 222 031
Połowa bliźniaka Słowackiego doskonały do zamieszkania jak i na
kancelarię/biuro. Polecam Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736
644
Sprzedam dom na pograniczu
Karpacza. Działka 900m2, dom
246m2, powierzchnia mieszkalna
190m2, 6 pokoi, wszystkie media,
wyposażony elektronicznie, cena 600
tys. zł, na dwie raty (do negocjacji)tel.
733 571 323
Sprzedam dom w dzielnicy Widok,
ul. Widok 33 tel. 608 176 734
Sprzedam dom wolnostojący w
Podgórzynie, 120 m2, działka 900 m2,
wszystkie media, ogrzewanie CO+gazowe, 4 pokoje, garaż, ogrodzony,
cena - 219 tys (można zamienić na
mieszkanie) tel.666 222 031 N.Jarząbek - 666 222 031
Sprzedam komfortową willę w
Jeżowie, widoki na całe góry! pow.300
m2, działka 1600 m2 zagospodarowana, wysoki standard, 2 kominki,5
pokoi, tarasy, wyposażona, garaż,
cena-749.000 zł tel.666 222 031 N.J.
Sprzedam lub wymienię mieszkanie (72m2) w centrum JG, 3 pokoje
z garderobą, kuchnia, łazienka, c.o.
etażowe. Wymiana na ok. 40metrowe
z dopłatą z balkonem i ogrzewaniem z
sieci miejskiej. - 664 057 369
Sprzedam nowy, atrakcyjny dom
do wprowadzenia w Podgórkach,
pow. 139 m2, działka 2000 m2, garaż,
salon z kominkiem+ 3 sypialnie,
ogrzewanie gazowe, cena-430 tys zł
tel.666 222 031 Nier. Jarząbek
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

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę na dłuższy okres od
sierpnia 2014r. dom lub mieszkanie (4
pokoje) w Lubaniu lub okolicy (do 15
km). Najlepiej gdyby było wyposażone
i z ogródkiem. - 881 305 337

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię bezpośrednio działkę budowlaną w Cieplicach w okolicy Szkoły
Podstawowej nr 6. Interesuje mnie
działka z przeznaczeniem pod
budowę domu jednorodzinnego.
Proszę o kontakt tel.: 889-742-382

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1,7 ha i 1,04 ha w Dziwiszowie Sprzedam dwie sąsiednie działki
pod Łysą Górą w Dziwiszowie. - 887
053 400

Działka budowlana Jeżów Sud. o
pow. 2300m2 46na50 m., blisko Zabobrza, media gaz-prąd w odl. ok.100m
,działka na równym terenie z widokiem
na góry, sprzedaż bez pośredników,
cena do negocjacji, brak zabudowań
w sąsiedztwie - 607 311 363
Działka J.Góra Dziwiszów Budowlana na os. leśne zacisze o
pow.1019m², wszystkie media, od
centrum 5min samochodem. Piękne
widoki, mnóstwo zieleni, cisza. Cena
do negocjacji, bez pośredników. - 885
342 947
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
Piękna działka budowlana w
Dziwiszowie, os.leśne zacisze o
pow.1001m².Wszystkie media od
centrum 5min.samochodem. Piękne
widoki, mnóstwo zieleni, cisza. Cena
do negocjacji, bez pośredników. - 885
342 947
Sosnówka, budowlana - 1473
m.kw. super widok, obok media (
prąd, kanalizacja) nowy asfalt, WZ.
48zł. Rychlewski Nieruchomości lic
9549 - 501 736 644
Sprzedam działkę budowlaną w
Cieplicach. Płaska nasłoneczniona,
wszystkie media, dojazd z drogi asfaltowej, zacisze. W bliskiej odległości
markety, niedaleko przystanek autobusowy, szkoła. 669 893 566
Sprzedam działkę w Łomnicy
1418m2, warunki zabudowy wydane,
cisza i spokój, doskonała inwestycja
na przyszłość, cena 58 tys. do mocnej
negocjacji, polecam tel. 504 385 211

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę grunt 600m2, ogrodzony,
monitorowany, chroniony przy drodze
ul. Karola Miarki 18d dawny teren
pebex - 601 057 718
Wynajmę plac 200m2 z garażem,
monitorowane, ogrodzone, chronione.
ul. Karola Miarki 18d teren dawnego
pebexu - 601 057 718

LOKALE
SPRZEDAM
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
Lokal w centrum Jeleniej Góry - Na
atrakcyjnych warunkach sprzedam
lub wynajmę lokal o powierzchni 162
m2 zlokalizowany w centrum Jeleniej
Góry. Lokal znajduje się na parterze i
jest wykończony. W budynku znajduje
się również winda. - 697 397 297/75
75 22 980
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
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
Sprzedam lokal handlowo-usługowy, centrum Cieplic, wejście z ulicy,
po kapitalnym remoncie, ogrzewanie
gazowe, parter, pow. 96 m2, 2 toalety, cena- 199.000 zł brutto tel. 666
222 031
Sprzedam lokal użytkowy w Jeleniej Górze Cieplicach o pow. 24,20
M2 - 600 496 795
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Sprzedam pawilon usługowohandlowy 109m2 z działką 14a w
Kromnowie tel. 609 852 510

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Najmę halę, Jelenia Góra i do 20 km
od, z placem manewrowym, długoterminowo tel. 666 222 031
Najmę tanio lokal na biuro - 20-30
m2, do 1 piętra, centrum tel. 666
222 031
Poszukuje do wynajęcia lokalu
w Jeleniej Górze do 60m2 do ceny
max 1500zl na działalność solarium
z kosmetyczką - 512 331 043
Szukam lokalu na kwiaciarnię, ok.
20 m2, z zapleczem sanitarnym
(wc), najchętniej na Zabobrzu tel.
666 222 031
Wynajmę pomieszczeni nadające się na warsztat samochodowy
minimum 2 stanowiska z placem,
Jelenia Góra Cieplice Zabobrze. - 697
104 455

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Cieplice - lokale do wynajęcia na
biura, usługi, magazyny. Niskie ceny
tel. 501 377 514
Cieplice komfortowy lokal 30m2
na biuro lub usługi wynajmę tanio tel.
501 377 514
Do wynajęcia budynek o pow. 300m2,
z biurem, teren ogrodzony, cena do
uzgodnienia - 691 426 188
Do wynajęcia lokal na parterze 17m2,
z własnym sanitariatem, tel/fax 75 75
265 36, kom. 606 245 013
Do wynajęcia lokal o powierzchni
120 metrów w centrum Karpacza.
Atrakcyjna cena - 605-297-060
Do wynajęcia pomieszczenie idealnie
nadające się jako gabinet kosmetyczny, fizjoterapeutyczny itp. lub
też biuro. Lokalizuje się w ścisłym
centrum Jeleniej Góry w salonie
fryzjerskim. - 793 142 388
Do wynajęcia pomieszczenie o pow.
282 m2, pod działalność lub magazyn.
Lokalizacja : obwodnica Jeleniej Góry,
ul. Łączna (teren Giełdy Kwiatowej)
więcej informacji pod numerem telefonu - 601 881 964
Lokal do wynajęcia - Lokal 94 m.kw.,
parter, po remoncie, przy powstającej
galerii handlowej. Doskonały na biura,
gabinety lub mieszkanie. Sprzedam
lub wynajmę. Tel. 501 736 644
Lokal w centrum Jeleniej Góry - Na
atrakcyjnych warunkach sprzedam
lub wynajmę lokal o powierzchni 162
m2 zlokalizowany w centrum Jeleniej
Góry. Lokal znajduje się na parterze i
jest wykończony. W budynku znajduje
się również winda. - 697 397 297/75
75 22 980
Mam do wynajęcia hale lokale i
mieszkania na terenie Jeleniej Góry.
Bez pośredników z możliwością
wprowadzenia się od zaraz. W razie
jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
tel. - 661 486 177
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

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Garaż murowany ul. Podchorążych
6000 zł sprzedam tel. 606 362 697

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę pomieszczenie magazynowe (blaszany) ok. 20m2 z placem
ogrodzony, monitorowany, ochraniany.
Ul. Karola Miarki 18d (teren dawnego
pebexu) - 601 057 718
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