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Zacieśniają się związki między
Aachen i powiatem jeleniogórskim. Ostatnio w ramach współpracy nasz region zwiedzało 53.
Niemców.
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JELENIA GÓRA

Miejsca w szpitalu
są wydzielane

NFZ nie chce płacić za nadwykonania i zadłużenie rośnie. Dlatego szpital przyjmuje pacjentów
tylko w nagłych przypadkach.
Pozostali muszą czekać. Nawet
miesiącami!
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W projekcie jest 100 sklepów i punktów usługowych oraz multikino i parking podziemny

Na Zabobrzu będzie Galeria Sudecka
W wyniku rozbudowy Centrum Handlowego Echo przy
al. Jana Pawła II powstanie Galeria Sudecka o powierzchni 53 tys. mkw, w której będzie 100 sklepów,
restauracji i punktów usługowych oraz 7 sal kinowych.
– 1 stycznia przejmujemy obiekt do rozbudowy, której
koszt wyniesie ok. 150 mln zł. Obecni pracownicy już dostali propozycje pracy w nowej galerii, której otwarcie
zaplanowano na wiosnę 2014 r. – powiedział Krzysztof
Giemza, dyrektor działu deweloperskiego spółki Echo
Investment.
Proces komercjalizacji Galerii
Sudeckiej przebiega bardzo sprawnie. Inwestor podpisał umowy
m.in. z hiper marketem Real,
który zastąpi działający w CH Echo
hipermarket Carrefour, a także ze
spółką Helios – w Galerii Sudeckiej
powstanie kino z siedmioma salami. Podpisano również umowę z
siecią sportową Go Sport. Obecnie
trwają zaawansowane rozmowy z
największymi międzynarodowymi
sieciami odzieżowymi takimi jak
Inditex, H&M, LPP, New Yorker, a
także z siecią elektroniczną RTV
Euro AGD i firmą Empik Media
& Fashion. - Podczas rozbudowy
nie zostanie przerwana ciągłość

sprzedaży. Zatrudnienie znajdzie
tu jeszcze ok. 400 osób, łącznie
będzie 1 tysiąc pracowników –
zapewniał Krzysztof Giemza.
Galeria Sudecka będzie pierwszym w regionie Jeleniej Góry centrum handlowo-rozrywkowym. W
programie centrum zaplanowano
100 sklepów, restauracji i punktów
usługowych oraz 7-salowe kino
Helios z częścią kawowo-barową.
Powstanie też nowy parking podziemny - łącznie klienci będą mieli
do dyspozycji 1 200 miejsc postojowych. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na wiosnę 2013
roku. Galeria Sudecka ma zostać
otwarta wiosną 2014 roku.

Fot. Inwestor

W czwartej kolejce koszykarskiej II-ligi Sudety uległy AZS–owi
AWF Katowice 79:95. To pierwsza
porażka jeleniogórzan w tym
sezonie.
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Egzemplarz
bezpłatny

Tak ma wyglądać największa galeria w Jeleniej Górze.
- Spółka Echo Investment uzyskała również decyzję o zezwoleniu na przebudowę układu drogowego wokół Galerii Sudeckiej
- pierwszego regionalnego centrum handlowo-rozrywkowego w
Jeleniej Górze. Nowo wybudowane

JELENIA GÓRA

Obrazy Milińskiego odzyskane.
Policja znalazła złodzieja w areszcie
Policjanci odzyskali 11 obrazów
autorstwa Dariusza Milińskiego,
które zostały skradzione z jednego z jeleniogórskich mieszkań.
Ich wartość oszacowano na 20
tysięcy złotych.
Mężczyzna podejrzany o to
przestępstwo przebywa w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze,
gdzie miesiąc temu trafił za inne
przestępstwa.
O t ym, że jest sprawcą kradzieży obrazów okazało się w
ostatnich dniach. Grozi mu do
10. lat więzienia.
Od ponad miesiąca policjanci
Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze
prowadzili czynności w sprawie
kradzieży z włamaniem do jed-

nego z jeleniogórskich mieszkań.
Do zdarzenia doszło w nocy z 3 na
4 września br.
Po l i c j a n c i c z t e r y z e s k r a d z i o nyc h o b r a z ów o d n a l e ź l i
w mieszkaniu kolegi 56-latka,
któr y przy jął je na przechowanie wiedząc, że pochodzą z
przestępstwa.
Kolejne obrazy odnaleźli w
mieszkaniu jego matki. Wszystkie
wróciły do właściciela.
- Podejrzany został zatrzymany
w Jeleniej Górze, gdy wracał z
łupem z włamania do jednej z
jeleniogórskich firm – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)
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rondo stanowić będzie istotny
fragment obwodnicy miasta – powiedział Krzysztof Giemza.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
dotyczy przedłużenia ul. Sygietyńskiego oraz realizacji ronda, które

stanowić będzie centralny punkt
układu komunikacyjnego okalającego obiekt od strony zachodniej
i północnej, łączący się z ul. Legnicką oraz z drogą wojewódzką
w kierunku Wrocławia.
Agata Galas
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Zacieśnia się współpraca pomiędzy nami i Aachen

POWIAT

Marką - Rzepiór

Kolejna wizyta w pełni udana

Promocja regionu jeleniogórskiego
w Aachen przebiegła bardzo dobrze,
dlatego mogliśmy
gościć niemiecką
grupę, a ponieważ
zainteresowanie
wycieczką było bardzo duże, już planowana jest następna
wizyta - powiedział
Wiesław Dzierzba,
dyrektor Wydziału
Promocji, Turystyki
i Sportu.
Wicestarosta
powiatu Aachen
A xe l H a r t m a n n
oraz dyrektor Czerwonego Krzyża w
powiecie Aachen Gościom z Niemiec bardzo podobał się region jeleniogórski.
Peter Timmermans
dzięki współpracy
Warto dodać, że przez ostatnie działu Promocji ,Turystyki i Sportu,
ze Starostwem Powiatowym w trzy tygodnie na corocznej wymianie Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Jeleniej Górze promują nasz region studentów, tym razem w przedszkolu Górze. - Nasi studenci także powinni
i zachęcają do odwiedzania. - Sami w Karpaczu, były dwie stażystki z raz w roku jeździć na taką wymianę,
także często u nas bywają, ostatnio Aachen – Susanne Heck i Anja Leh- jednak nie zawsze są chętni.
na Karkonoskich Spotkaniach mann, które uczyły przedszkolaki
To jednak nie koniec niemieckich
Turystycznych w Karpaczu – dodał m.in. języka niemieckiego. Wymiany wizyt. - 18 grudnia przyjedzie deleWiesław Dzierzba.
prowadzone są w celu porównania gacja z Aachen do domów dziecka
Na rewizytę jeżdżą mieszkańcy systemów nauki i pracy. Stażystki w naszym powiecie, która przywiezie
powiatu jeleniogórskiego co dwa mieszkały u polskich rodzin przez dla podopiecznych tych domów polata, ostatnio była to grupa 30- co mogły poznać bliżej naszą kulturę darki – mówił Wiesław Dzierzba.
osobowa.
(Mea)
- podkreślił Jarosław Hajndrych z WyREGION

Wysypisko z... malinami
Wkrótce rozpocznie się rekultywacja Wysypiska Odpadów Komunalnych w Siedlęcinie. Jej zakończenie
planowane jest na koniec grudnia
2013 r. Przez 20 lat uzbierało się
na nim prawie 1 mln 200 tys. ton
śmieci. - Pierwszy projekt rekultywacji zakładał koszt inwestycji na 10
mln zł, jednak kwotę tę udało nam
się zmniejszyć do 6 mln zł. Połowę
kosztów pokryje dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
MPGK otrzymało również pożyczkę
na ponad 30 lat z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na
pokrycie części pozostałych kosztów
– dodał Michał Kasztelan.
Skarpy śmieci zostaną zabezpieczone i zmniejszone zostanie ich
nachylenie, odpady będą przemieszczone, czyli bardziej skumulowane,
czasza składowiska zostanie odpowiednio uformowana, następnie
przykryta materiałem, który pozwoli
na obsianie trawą. Nastąpi również
odgazowanie tego wysypiska.
- Składowisko zostanie następnie
obsiane trawą oraz zasadzone będą
maliny, jeżyny, leszczyny - powiedział
Paweł Przybyłowski, z firmy CCS
Cetco sp. z o.o. S.K.S ze Szczytna,
która wykona rekultywację. - Dobór
roślinności został uzgodniony z
Krzysztofem Świerkoszem z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
by przyciągnął ptaki, dzięki którym
proces rekultywacyjny będzie szybszy
- wyjaśnił Marek Misior, współprojektant, pracownik MPGK w Jeleniej
Górze nadzorujący inwestycję.
(Mea)
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Dotąd nie było chętnych radnych
do podjęcia walki z bezrobociem
Po złożonym w minionym roku
wniosku z 523. podpisami mieszkańców o powołanie do życia w
jeleniogórskiej radzie komisji ds.
bezrobocia, w połowie bieżącego
roku Rada Miejska Jeleniej Góry
podjęła taką uchwałę, ale… na tym
się skończyło. – Nie ma chętnych
do pracy w takiej komisji, mimo
że brak pracy to jeden z najważniejszych problemów Jeleniej
Góry – mówi Janusz Jędraszko,
szef stowarzyszenia bezrobotnych.
Czy to się zmieni?
Do prezydenta Jeleniej Góry,
przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji rewizyjnej,
spraw społecznych i rozwoju,
prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych
złożył pismo, w którym domaga
się realizacji uchwały o powołaniu
komisji ds. bezrobocia. - W Jeleniej
Górze brakuje miejsc pracy, młodzi wyjeżdżają z miasta, gdyż nie
widzą perspektyw na godne życie.
Brakuje mieszkań, budownictwo
mieszkaniowe nie jest realizowane
przez lokalne władze – czytamy
w piśmie.
Janusz Jędraszko dodaje, że
taka komisja powinna nie tylko
powstać, ale jak najszybciej zacząć
działać. - Powinna zająć się monitoringiem bezrobocia, zobowiązać
prezydenta do aktywniejszego
zabiegania o pozyskanie nowych

inwestorów. Ponadto powinna
organizować spotkania z osobami bezrobotnymi, pomóc im
pozyskać pieniądze na założenie
działalności czy podpowiedzieć,
jak utworzyć spółdzielnie pracy.
Radni powinni też spotykać się
z przedsiębiorcami i dowiedzieć
się jakiej pomocy oni potrzebują
by otwierać nowe miejsca pracy mówi Janusz Jędraszko.
Fakt, że brakuje chętnych do
pracy w tej komisji potwierdza
Józef Szarzyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jeleniej
Górze.
- Każda komisja musi mieć co
najmniej trzech członków. Jako
klub radnych SLD uważaliśmy,
że Platforma Obywatelska jest
tak dużym klubem, że powinna
dać dwóch kandydatów, ale dała
tylko jednego: Krzysztofa Kroczaka. Prawo i Sprawiedliwość dało
Rafała Szymańskiego. Nikt nie
zgłosił się z klubu radnych Razem
dla Jeleniej Góry.
W klubie SLD każdy z radnych
uczestniczy w co najmniej 2-3
komisjach.
Najprawdopodobniej na najbliższej sesji rady Wojciech Chadży
zrezygnuje z pracy w komisji prawa i spraw społecznych i zostanie
wprowadzony decyzją rady do
komisji ds. bezrobocia.
(Angela)

Fot. Powiat

W ramach współpracy z powiatem Aachen do powiatu jeleniogórskiego przyjechało 53
Niemców, którzy przez siedem dni zwiedzali m.in. Kościół Wang w Karpaczu, Szklarską
Porębę, Dolinę Pałaców i Ogrodów, centrum Jeleniej Góry, Uzdrowisko Cieplice.

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze wraz
z karkonoskimi gminami promowali region na Targach Regionów
i Produktów Turystycznych Tour
Salon w Poznaniu. – Wraz z naszym
niemieckim partnerem zaprezentujemy wspólny projekt „Karkonosze
i Łużyce Górne – aktywnie przez
cztery pory roku” oraz nasz przewodnik turystyczny – powiedział
przed wyjazdem Wiesław Dzierzba,
dyrektor Wydziału Promocji, Sportu
i Turystyki Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze.
Na targach zwiedzający mogli
też zobaczyć nową markę Karkonoszy i logotyp regionu, którym
jest nowoczesne ujęcie Rzepióra.
To najstarsze wyobrażenie Ducha
Gór według Martina Helwiga. Jest
on rozpoznawalny po obu stronach
Karkonoszy. Logo będzie umieszczane m.in. na zabytkach, szlakach
turystycznych, muzeach, galeriach,
a także w hotelach, czyli wszędzie
tam gdzie przyjezdny będzie miał
kontakt z produktem turystycznym,
związanym z Karkonoszami. W
programie była również promocja
polsko-czeskiej karty rabatowej, w
której znajdzie się ok. 45 obiektów
Kotliny Jeleniogórskiej oraz ok. 200
miejsc po stronie czeskich Karkonoszy. Jedna karta rabatowa obowiązuje po obu stronach Karkonoszy.
Dzięki niej turyści będą mogli taniej
zwiedzić różne zabytki, skorzystać z
usług hotelowych czy też zjeść obiad
np. w Karpaczu.
(Mea)
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Wręczono statuetki Liczyrzepy
Podczas XV Karkonoskich Spotkań
Turystycznych, które odbyły się 5
października w Dworze Liczyrzepy
w Karpaczu wręczone zostały Nagrody Starosty Jeleniogórskiego –
Liczyrzepy, przyznawane za zasługi
w dziedzinie turystyki w siedmiu
kategoriach.
Ok. 200 osób wzięło udział w Karkonoskich Spotkaniach Turystycznych, na które przyjechały delegacje
m.in. z Aachen, Bambergu, Gryfic,
Trzebiatowa, a także Wolsztyna.
Laureatami Nagrody Liczyrzepy
zostali: Tomasz Łuszpiński za Likier
Karkonoski - w kategorii Promocja
Regionu, Hotel Artus w Karpaczu
- w kategorii Najlepszy Obiekt Hotelarsko-Turystyczny, Huta Szkła

Kryształowego „Julia” w Piechowicach - w kategorii Najlepszy Produkt
Turystyczny, dr Przemysław Wiater
ze Szklarskiej Poręby - w kategorii Za
Całokształt Działalności na Rzecz Turystyki, Agata Rome-Dzida i Wacław
Dzida - w kategorii Za Kreatywność
Służącą Budowaniu Atrakcyjnego
Wizerunku Gminy, Urząd Miasta w
Szklarskiej Porębie za organizację
Pucharu Świata w Narciarstwie
Klasycznym - w kategorii Najlepsza
Promocja Zagraniczna, Fundacja
Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej za organizację Festiwalu dell’Arte i wystawienie opery
Faust w Wojanowie - w kategorii
Najefektowniejsza Promocja.
(Mea)
Fot. Organizator
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Pensjonat Orla Skała ***

z Walońską historią w tle...
Czy wiecie, że najważniejsza baza
wypadowa poszukiwaczy skarbów to
dawna Stara Wieś, obecnie Szklarska
Poręba Dolna ? Baza ta leży na najstarszym szlaku ze Śląska do Czech.
Jest to szlak zachodnich Karkonoszy,
najstarszy wzmiankowany w średniowiecznych podaniach i zapiskach, tak
zwana Czeska Ścieżka. Na terenie Starej
Wsi znajdowało się ważne miejsce Orla Skała z kaplicą, w której każdy
Walończyk odbywał 7 dniowy post i
uczestniczył w siedmiu mszach, przed
wyruszeniem do pracy. Tutaj także były

święcone wszystkie jego narzędzia. Po
spowiedzi i komunii świętej wyruszał
na szlak, obiecując uczciwy podział
znalezionych dóbr. na stoku wzgórza
.Orla Skała w Szklarskiej Porębie
Dolnej jest najstarszą częścią miasta, w
której funkcjonowała niewielka osada
zamieszkała przez hutników szkła,
Walonów i Laborantów. Dziś Orla Skała
to Pensjonat , nowoczesny lecz bardzo
zżyty z tradycją Walończyków, miejsce
, gdzie góry są na wyciągnięcie ręki.
Dla poszukiwaczy skarbów oferuje
beztroski , rodzinny wypoczynek w

komfortowych , przestronnych pokojach, smaczną i zdrową kuchnię
oraz serdeczną atmosferę. Każdy gość
otoczony magią historii tego miejsca
znajdzie w gnieździe orła coś dla siebie
– chwilę wytchnienia z dala od zgiełku
miasta, szampańską zabawę do białego
rana, Babski wieczór , Andrzejki - tylko
dla orłów, Chwilę młodości na starość
Bal Sylwestrowy na szczycie możliwości wiele innych wyjątkowych atrakcji

Rozpocznij wędrówkę na
skrzydłach orła

orlaskala@szklarska.pl

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 października 2012 r.

3

1#8-,-557+',-.-,

Ośrodek Szkolenia Kierowców " Zapłon" Kotki Psotki -najlepsza opieka dla dzieci do lat 3
O.S.K. "ZAPŁON" istnieje na rynku od 1989 roku i jest jedną z pierwszych prywatnych
szkół nauki jazdy. Dysponujemy wzorcowym placem manewrowym, salą wykładową
i wszelkimi pomocami naukowymi do skutecznego prowadzenia szkoleń w zakresie
kategorii B.
Wykłady z teorii odbywają się
w dniach ustalonych przez kursanta 2 razy w tygodniu w godzinach
16:30-19:00. Naukę znakomicie
urozmaica zobrazowanie omawianych tematów przy pomocy
slajdów. Wyświetlane są filmy
szkoleniowe; do dyspozycji są komputery z programem szkoleniowym, gdzie każdy może sprawdzić
swoją wiedzę przed decydującym
egzaminem państwowym.

Nasza oferta :
Szkolenie podstawowe

Gdy Hubert miał roczek, musiałam wrócić do pracy, by jej
nie stracić. Ale z kim zostawić
synka? Dałam ogłoszenie.
Zgłosiły się młode dziewczyny.
- 30 godz. zegarowych nauki kie- - wzorcowy plac manewrowy na
Nie miały pojęcia o opiece nad
rowania pojazdem.
terenie zamkniętym
- n o w e , n i e z a w o d n e s a m o - malutkim dzieckiem. Nigdy
nie zostawiłabym z nimi Huchody
Szkolenie dodatkowe
- korekcja (uzupełnienie braków) - najlepszych, doświadczonych bercika!
w zakresie szkolenia teoretycznego i nauki kierowania pojazdem.
Doskonalenie techniki jazdy
- zajęcia dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego.
- zajęcia dla osób mających prawo
jazdy.

Zapewniamy

- 30 godz. lekcyjnych zajęć teore- - badania lekarskie
tycznych.
- komplet podręczników + testy

instruktorów
- pomoc i opiekę na k ażdym
etapie szkolenia
- możliwość opłat y w rat ach
nawet do 12 MIESIĘCY
- dla osób posiadających komputer udostępniamy program
egzaminacyjny
- udostępniamy plac manew row y d o t re n i n g u n a s wo i m
pojeździe

W internecie znalazłam www.kotkipsotki.pl. Wolałam sprawdzić to miejsce.
Pojechałam tam z synem.
Kotki-Psotki mieszczą się na
Groszowej, za „Biedronką”.
Hubertowi od razu spodobała się Sala
Zabaw. Bez obaw zaczął bawić się zabawkami. Pani Klaudia asekurowała go,
gdy mój synek zjeżdżał do wielkiego basenu z kolorowymi kulkami. W Domku
Kubusia Puchatka bawiły się inne dzieci.
Przyjaźnie przyjęły Hubercika. Po chwili
synek bawił się już w towarzystwie
innych dzieci. Zaczął je obserwować
i naśladować. Zrozumiałam, że mój
synek może się tu sporo nauczyć,
a dzięki zabawom z innymi dziećmi na-

bierze pewności siebie. Jedne dzieci
bawiły się jeździkami, inne klockami
lub misiami. Hubercikowi najbardziej
spodobały się jeździki. Chyba zostanie
kierowcą, gdy dorośnie!
W Kotkach Psotkach są warunki
lokalowe o najwyższym standardzie. Sala Zabaw jest ogromna.
Bardzo duża jest Sypialnia. Na dzieci
czekają nowe kolorowe łóżeczka.
Kuchnia jest wyposażona w nowe
sprzęty. Są tam specjalne krzesełka
do karmienia niemowląt. Łazienka i Toaleta lśnią czystością.
W Kotkach Psotkach każdemu dziecku poświęca się szczególną uwagę. Małe
dzieci nie radzą sobie jeszcze dobrze
z myciem ząbków czy ubieraniem.
Panie pomagają im w tym. Dzieci
mają zorganizowany czas. Uczą się
poprzez zabawy dostosowane do

wieku, zdolności i umiejętności
dziecka.
Najpierw zostawiłam Huberta w
Kotkach Psotkach na próbę, wykupując
karnet. Przekonałam się, że jest tam
szczęśliwy, bezpieczny i ma zapewnioną
fachową, troskliwą opiekę. Bez obaw
zawożę go więc rano i jadę do pracy.
Odbieram go późnym popołudniem.
Mój synek jest szczęśliwy. Codziennie uczy się czegoś nowego. Lepiej się
rozwija. Niepotrzebnie obawiałam się,
czy poradzi sobie bez mamy, w nowym
otoczeniu.

Pracującym mamom gorąco
polecam Kotki Psotki. Tu Wasz
maluszek będzie szczęśliwy i
bezpieczny!
www.kotki-psotki.pl
Tel. 500 450 811
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Na przyjęcie do szpitala trzeba teraz czekać nawet miesiącami

– Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce płacić za nadwykonania, których już w
sierpniu br. mieliśmy na
kwotę około 8 mln zł. Stąd
przyjmujemy pacjentów tylko ze wskazań nagłych, pozostali muszą czekać – mówi
Stanisław Woźniak, dyrektor szpitala. – To oburzające
– piszą nasi Czytelnicy.
W tej sprawie napisała do nas pani
Jadwiga z Jeleniej Góry, która chciała
dostać się na oddział ortopedyczny.
Mimo, że wymaga systematycznego leczenia, usłyszała, że może
się zgłosić nie szybciej, niż za dwa
miesiące.
Po co płacimy całe życie składki
do ZUS-u, skoro i tak nie możemy
korzystać z pomocy wtedy, kiedy
jest nam ona faktycznie potrzebna?
– pyta jeleniogórzanka. – Gdybyśmy
co miesiąc odkładali te pieniądze,
mielibyśmy je na koncie i moglibyśmy zapłacić za specjalistę w każdej
chwili. A tak, co ja mam zrobić? Nie
chorowałam do tej pory, dwa miesiące temu złamałam nogę, zaczęły
się komplikacje. Gdzie mam szukać
pomocy, jeśli nie w szpitalu – skarży
się jeleniogórzanka.
Jak mówi Stanisław Woźniak,
dyrektor Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

JELENIA GÓRA

Fot. Angela

Kontrakty NFZ są za małe!

Niemal na wszystkich oddziałach ograniczono liczbę pacjentów.
(dawna nazwa Szpital Wojewódzki w
Jeleniej Górze) ograniczenia przyjęć
pacjentów zostały wprowadzone na
większości oddziałów.
- Najgorzej jest na oddziale ortopedii i okulistyce, gdzie pacjenci muszą
czekać w kolejce nawet do kilku
miesięcy. Podobnie jest na oddziale
wewnętrznym, chirurgii dziecięcej,
laryngologii czy urologii. Ograniczenia przyjęć wprowadziliśmy
dwa miesięce temu i od tego czasu

pacjenci czekają w kolejkach, które
z każdym tygodniem się wydłużają.
Początkowo był to tydzień, teraz jest
to nawet kilka miesięcy – mówi szef
szpitala.
Cały czas dyrekcja WCSK prowadzi
negocjacje z Narodowym Funduszem
Zdrowia, jak dotąd - bezskuteczne.
- Nasz kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia jest na poziomie
minionego roku, ale liczba pacjentów
i koszty ich leczenia wzrosły – mówi

Na czas święta MZK wprowadził zmiany w kursach

Stanisław Woźniak. - Nasze możliwości leczenia, jak i potrzeby pacjentów
są o połowę wyższe, niż przyznany
kontrakt. Nie wolno nam jednak
przyjmować pacjentów w ramach
tzw. „nadwykonań”, dlatego z bólem
serca, ale musieliśmy ograniczyć liczbę przyjęć – rozkłada ręce Stanisław
Woźniak. – Rozmowy z NFZ –tem
prowadzimy cały czas, ale to nie my
podejmuje decyzje – dodaje.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Regulamin parku trzeba złagodzić
Od początku regulamin korzystania z Parku Zdrojowego w
Cieplicach budził kontrowersje.
Po protestach mieszkańców, w
tym podpaleniu tablic z regulaminem, Rada Cieplic zorganizowała
spotkanie, na które zaprosiła
władze miasta i mieszkańców. Zorganizowałam to spotkanie, bo
sporo jest krytykanctwa, a nie ma
konstruktywnej rozmowy – mówiła Anna Bałkowska, przewodnicząca Jednostki Pomocniczej
Miasta Jeleniej Góry „Uzdrowisko Cieplice”. – Cieszę się, że
mogliśmy na spokojnie przedyskutować te punkty, które wśród
mieszkańców budzą największe
emocje – dodała. Konkretnie
chodzi o trzy punkty regulaminu,
dotyczące: wjeżdżania do parku
rowerami, wprowadzania psów i
zamykania parku na noc.
W pierwszej kwestii wiceszef
miasta Hubert Papaj przychylił się
do sugestii mieszkańców i Rady
Cieplic, by wydzielić dla cyklistów jedną z alejek, która będzie
łącznikiem między Placem Piastowskim a Parkiem Norweskim
(przy PM Poland). Padła również
propozycja wyznaczenia terenu,
gdzie mieszkańcy mogliby spacerować ze swoimi pupilami. W
kwestii zamykania parku zdania
były podzielone. - Sprawdziliśmy
i większość parków uzdrowiskowych w Polsce jest zamykana na
noc – mówi Anna Bałkowska –
stąd propozycja, by tak było i u

nas. Na rewitalizację parku wydano 17 mln zł. Już odnotowujemy
dewastacje, dlatego musimy chronić to, co zostało zrobione. Na
ogrodzenie parku przeznaczone
zostały spore pieniądze. Teraz jest
tylko kwestia, w jakich godzinach
park ma być zamykany – dodaje
Anna Bałkowska.
O złagodzeniu regulaminu
parku w ostatnim czasie mówił
również Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry. Jednak o tym,
czy i jakie zmiany pojawią się w
regulaminie korzystania z Parku
Zdrojowego zadecydują nie władze miasta, a radni.
- Już podczas powst awania
regulamin Parku Zdrojowego
budził on wśród radnych wiele
zastrzeżeń. Duża część radnych
była i jest za złagodzeniem tych
zasad, ale podczas głosowania
nad uchwałą dotyczącą tego tematu, dyskusję zamknięto przed
jej wyczerpaniem. Za jego obecną
postacią był wówczas prezydent i
radni PO, którzy mieli większość.
Przeciwko był PiS. SLD wstrzymał się od głosu, podobnie jak
chyba ugrupowanie Razem dla
Jeleniej Góry. Spodziewaliśmy
się zastrzeżeń i niezadowolenia
mieszkańców. Sądzę, że jest szansa na to, by wprowadzić pewne
złagodzenia, bo są one niezbędne
– mówi Józef Szarzyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Jeleniej Górze.
(Angela)

Przepiękny Dworek w stylu tyrolskim

Autobusy dowiozą na groby bliskich zaprasza w swe gościnne progi
Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze wprowadził w związku ze Wszystkimi Świętymi
zmiany w kursowaniu autobusów.
Poniedziałek – środa, 29-31 października oraz piątek 2 listopada autobusy
wszystkich linii kursują wg. rozkładu
jazdy obowiązującego w dni robocze.
Czwartek, 1 listopada
Linia nr 1 - autobusy kursują wg rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele. W
Jeleniej Górze, na odcinku Podchorążych
– Orzeszkowej, w godz. 11:00 - 15:30 będą
kursowały dodatkowe dwa autobusy.

Linia nr 12 - Autobusy linii nr 12
kursują wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze, z pominięciem
przystanków TESCO, Staffa i Nowowiejska. Wszystkie kursy będą kończyły i
rozpoczynały swój bieg na przystanku
„Czarnoleska” przy ul. Sudeckiej.
Linia nr 15 - autobusy będą kursowały
wg rozkładu jazdy obowiązującego w
soboty.

Linia nr 16 - w godz. 11:00 - 15:30
będzie kursował jeden autobus wg
rozkładu jazdy obowiązującego w dni
robocze.
Linia nr 18 – kursy obsługujące
cmentarz przy ul. Krośnieńskiej będą
wykonywane wg. rozkładu jazdy obowiązującego w soboty.
Więcej na:
www.jelonka.com

„Brama na wciąż otwarta
przechodniom ogłasza, Że
gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza”.
Adam Mickiewicz napisał piękne
słowa, które wykorzystaliśmy jako
motto naszego Zajazdu. Urokliwy
dworek w stylu tyrolskim, położony
przy głównej drodze prowadzącej do
Jakuszyc, zaprasza w swe gościnne
progi.
Dla naszych gości kucharz przygotuje przepyszne dania domowe,
kuchni staropolskiej. W karcie menu
nie zabrakło żurku w chlebie, kwaśnicy, żeberek, golonki, pstrąga czy
też specjalności Karczmy – Polędwiczek „ Poręba” podanych na leśnej
ściółce z ziemniakami zasmażanymi
i buraczkami. Każdy znajdzie coś pod

swój gust, a klimat Karczmy i zabytkowy kominek kaflowy uprzyjemnią
spożywanie posiłków.
Organizujemy również przyjęcia
okolicznościowe, rodzinne, komunie, jubileusze, stypy, szkolenia
i konferencje dla firm w specjalnych
cenach. Tuż przy Zajeździe znajduje
się przygotowane miejsce na ognisko
czy też kuchnia polowa do ugotowania grochówki.
W chłodne wieczory z pewnością
rozgrzeje Państwa grzaniec podawany z pomarańczem i goździkami lub
też grzane z miodem piwo.
Kiedy już Państwo zawitają do
Zajazdu, z przyjemnością ugościmy
Was w schludnych i przytulnych
pokojach z łazienkami i TV. Z oddali
słychać tylko szum drzew i rzeki
Kamienna.

Zajazd otoczony jest parkiem,
lasem i skałami. Tuż obok zajazdu
rozciągają się szlaki turystyczne, od
Nas tylko kilka minut do Muzeum
Ziemi i Muzeum Energetyki, Chaty
Walońskiej, Wodospadu Szklarki czy
też do Dinoparku. Oddalenie Zajazdu o niespełna 1,5 km od Centrum
Szklarskiej Poręby, sprawi że w ciszy
i spokoju zregenerują Państwo siły
podczas pobytu u Nas.
Nocleg ze śniadaniem już od 55
pln doba/osoby.
Przyjedź do Nas raz a wrócisz na
pewno.

Zajazd Poręba
Ul. Jeleniogórska 7
58-580 Szklarska Poręba
Tel. 668 162 556
www.zajazdporeba.pl
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Świetlica środowiskowa zapewnia opiekę i umożliwia rozwój
Wspólne działanie – lepsze
jutro, to Program Rewitalizacji
Społecznej, od roku realizowany przez Miasto Jelenia Góra
reprezentowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
(MOPS) i Prywatne Centrum
Kształcenia Kadr (PCKK).
Jednym z zadań MOPS jest prowadzenie świetlicy środowiskowej.
Powstała w specjalnie na ten cel przeznaczonym lokalu przy ul. Kilińskiego,
który został wyremontowany i wyposażony zarówno w meble jak i w pomoce
dydaktyczne. Zatrudniono dwie wychowawczynie – pasjonatki, zaangażowane
w swoją pracę. Dzieci przez 6 dni w tygodniu otrzymują ciepłe posiłki, pomoc
w odrabianiu lekcji i opiekę.
Rolą PCKK jest organizacja szeroko
pojętych warsztatów rozwojowych
i zajęć sportowych.
Zakres zajęć wynika z założeń programu oraz odpowiada na potrzeby osób
korzystających ze świetlicy.
Przez cztery miesiące pracowała
z dziećmi pani logopeda Zajęcia odbywały się dwutorowo. Po diagnozie,
wybrane dzieci realizowały zajęcia
logopedyczne, wszystkie zaś uczestniczyły w programie rozwojowym I Ty
możesz zostać Einsteinem.
Najistotniejsze rezultaty osiągnięte
w pracy logopedy z grupą to: poprawa
sprawności aparatu artykulacyjnego,
wzbogacenie słownika, wzmocnienie
samooceny dziecka. Grupa pracująca
z programem osiągnęła: wydłużenie
czasu koncentracji na zadaniu, usprawnienie percepcji wzrokowej oraz udoskonaliła umiejętności pracy w grupie.
Celem zajęć pn. Gry i zabawy
w języku angielskim było oswojenie
dzieci z językiem, wzbudzenie w nich
chęci do nauki oraz poprawa ocen
w szkole.
Prowadzono dwa rodzaje zajęć.
Zabawy i gry językowe dla uczniów nie
wymagających pomocy lub wykazujących skrajną niechęć do nauki (gry planszowe, zajęcia plastyczno – techniczne,
kolorowanki). Drugi rodzaj zajęć to przygotowanie do lekcji języka angielskiego,
na które uczeń uczęszcza w swojej szkole
(przygotowanie takie obejmowało
pomoc w odrabianiu zadań domowych,
nadrabianie zaległości i przygotowanie
do sprawdzianów). Dzięki temu, że świetlica jest wyposażona w kilka laptopów
i Internet bezprzewodowy, możliwe było
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
komputerów oraz programów edukacyjnych dostępnych w świetlicy.
Wyniki są najbardziej widoczne
u najsłabszych uczniów. Zaczęli oni
zdobywać w szkole pozytywne oceny

z przedmiotu i w związku z tym, chętniej
się go uczą.
Wiosną ruszyły warsztaty socjoterapeutyczne. Są odpowiedzią na problemy występujące w grupie. Ich celem
jest: tworzenie bezpiecznej, przyjaznej
atmosfery w świetlicy; uczenie ważnych
umiejętności psychologicznych i społecznych oraz zapobieganie zachowaniom
agresywnym i przemocy.
Poruszano zagadnienia dot. wyrażania uczuć i emocji, mówiono o wartościach i patriotyzmie.
Wiosną realizowano też program
Edukacja i profilaktyka kultury
zdrowotnej. Zajęcia edukacyjne prowadziła wykwalifikowana pielęgniarka.
Poruszała tematykę dotyczącą dbałości
o higienę, czystość, choroby skóry
itp. Wdrożono codzienne czyszczenie
zębów (zakupiono pasty i jednorazowe
szczoteczki).
W ramach tego programu dzieci podczas wszelkich form aktywności poruszały tematykę prozdrowotną. Został też
zorganizowany konkurs plastyczny. Odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas
którego dzieci zaprezentowały efekty
swojej pracy (występy dot. problematyki
higieny), prace plastyczne. Wręczono
nagrody w konkursie plastycznym.
Celem warsztatów rozwojowych jest
też wzrost kreatywności dzieci, doskonalenie umiejętności współdziałania
w grupie oraz wspólne planowanie
pracy w zespole.
Kreatywne warsztaty z klockami Lego, podczas których dzieci
budują z klocków rożne formy (budynki,
pojazdy), uczą się planowania oraz
współpracy w grupie (przygotowanie
scenariusza i tworzenie filmu z Lego).
Ponadto wprowadzane są zajęcia o charakterze tematycznym np. „Maszyny
proste”, podczas których poznają zasady
działania dźwigni dwustronnej i budowały katapulty.
Warsztaty arteterapeutyczne,
podczas których dzieci posługiwały
się różnymi technikami plastycznymi,
wykonywały też okolicznościowe dekoracje np. z okazji świąt, zimy itp., uczyły

się posługiwać wypalarką wzorów na
drewnie, składać origami, wykonywały
też wspólny portret na płótnie z wykorzystaniem zdjęć i pasteli. W celu rozwoju sprawności manualnej, doskonalenia
skupiania uwagi – przeprowadzono także zajęcia warsztatowe, wprowadzające
dzieci w tajniki zdobienia przedmiotów
codziennego użytku techniką decoupage. Dzieci własnoręcznie przygotowały
prezenty z okazji Dnia Matki.
Warsztaty muzykoterapeutyczne pozwalają na wyrażanie emocji
i uczuć poprzez ruch i dźwięki z wykorzystaniem prostych instrumentów
muzycznych.
Osoby chętne mogły uczęszczać na
warsztaty fotograficzne, podczas
których poznawały zasady fotografowania krajobrazów, ludzi, przedmiotów
a także kadrowania i obróbki zdjęć z wykorzystaniem komputera i programów
graficznych. Warsztaty techniczne
dały możliwość nauczenia się posługiwania wkrętarką, wiertarką, budowania modeli np. helikopterów oraz
montowania konstrukcji z drewna.
Regularnie odbywają się zajęcia
sportowe. Hala sportowa w Gimnazjum nr 3, lodowisko „Biały Orlik”
i sanki w zimie, basen miejski podczas
wakacji. Zorganizowano też wyjazd do

Aquaparku, wycieczkę w Rudawy Janowickie i wypad do Parku Zdrojowego
i Norweskiego.
W czasie wakacji MOPS zorganizował wyjazd na obóz harcerski
do Łukęcina. Zamierzeniem był wypoczynek nad morzem, a także zapoznanie uczestników z ideą harcerstwa
i kształtowanie zaradności życiowej.
Wyjazd był udany, dzieci aktywnie
spędziły czas na wspólnych grach i zabawach oraz zawodach sportowych.
Wracając do szkoły zostały wyposażone
w „wyprawkę szkolną” – plecak,

przybory szkolne, encyklopedie, stroje
sportowe, itp.
Świetlica pełni też funkcję
integracyjną i edukacyjną
dla rodziców. Tu odbyło się
spotkanie jasełkowe z przedstawieniem przygotowanym przez
dzieci, spotkanie z pedagogiem.
Podczas spotkania z pielęgniarką
udzielono odpowiedzi na wiele
pytań dotyczących higieny i różnych
problemów zdrowotnych. Zorganizowano dwa wyjścia na spektakle
teatralne i poranek muzyczny.
Dzięki nawiązanym w świetlicy
kontaktom łatwiej było rodzicom

zdecydować się na uczestnictwo
w Rodzinnym wypadzie do … Osady
średniowiecznej w Kopańcu, czy
Krainy gier logicznych. Celem tych
wypadów jest integracja rodzin,
doświadczenie wspólnie, ciekawie
spędzanego czasu i rozmów.
Wszystkie te działania są
możliwe dzięki inicjatywie
UM, partnerskiej współpracy
MOPS i PCKK oraz wielu osób
pracujących w Programie.
Program finansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
J. Ratyńska

6

29 października 2012 r.

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nowoczesna stomatologia mikroskopowa
Co to jest leczenie kanałowe
(endodontyczne)?
Leczenie kanałowe zęba, to leczenie
nieodwracalnych zapaleń miazgi zęba,
czyli nerwu i naczyń krwionośnych
znajdujących się wewnątrz zęba. Przyczyną chorób miazgi są bakterie, które
do wnętrza zęba dostają się poprzez
ubytek próchniczy, szczelinę między
wypełnieniem a zębem lub pęknięcia.
Miazga zęba zaatakowana przez bakterie obumiera a bakterie przedostają
się poza wierzchołek korzenia zęba
i powodują stan zapalny kości dookoła
korzenia (ropień).
Czy leczenie kanałowe (endodontyczne) jest bolesne?
Leczenie kanałowe to całkowicie
bezbolesny zabieg, wykonywany w znieczuleniu, najczęściej na jednej wizycie.
Alternatywą dla leczenia kanałowego
jest usunięcie chorego zęba.
Leczenie kanałowe (endodontyczne)
polega na oczyszczeniu wnętrza zęba
z bakterii oraz martwych lub obumierających tkanek miazgi, zdezynfekowaniu kanałów korzeniowych oraz
wypełnieniu ich biokompatybilnym
materiałem.

Aby wykonać tak skomplikowane
zabiegi, konieczne jest optyczne powiększenie operowanego pola przy
pomocy mikroskopu stomatologicznego
i odizolowanie leczonego zęba od śliny,
pełnej bakterii przy pomocy gumowej
osłony - koferdamu..
Kiedy jest potrzebne leczenie
kanałowe?
Nie zwlekaj z decyzją o leczeniu
kanałowym, jeśli ząb:
• zmienia kolor na ciemniejszy, inny
niż pozostałe, zdrowe zęby,
• jest wrażliwy na nagryzanie, zmiany
temperatury, dotyk,
• jest pęknięty lub złamany,
• na dziąśle koło zęba pojawia się
pęcherzyk, z którego sączy się ropa.
Aby wykonać tak skomplikowane
zabiegi, konieczne jest optyczne powiększenie operowanego pola przy
pomocy mikroskopu stomatologicznego
i odizolowanie leczonego zęba od śliny,
pełnej bakterii przy pomocy gumowej
osłony - koferdamu.
Do czego służy mikroskop stomatologiczny?
Mikroskop pozwala "zajrzeć" do
wnętrza kanałów korzeniowych, ocenić ich długość i kształt, zlokalizować
ewentualne przeszkody (obliteracja,
złamane narzędzie) lub uszkodzenia
ściany korzenia (pęknięcie, perforacja).
W naszym gabinecie mikroskop wykorzystujemy przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu endodontycznym. Jest on
niezbędny do wykonywania zabiegów
wymagających dużej precyzji.
- Komora zęba trzonowego to pole
operacyjne o wymiarach około 3 x 4

mm. Na tym obszarze znajduje się kilka
ujść kanałów korzeniowych o przekroju
ułamka milimetra, które trzeba odnaleźć
a następnie opracować i szczelnie wypełnić. Leczenie endodontyczne pod mikroskopem umożliwia dokładną lokalizację
ujść kanałów korzeniowych, pozwala na
dokładne ich oczyszczenie i precyzyjna
ocenę szczelności wypełnienia.
A jeśli lekarz stomatolog nie wykonuje zabiegów z wykorzystaniem
mikroskopu stomatologicznego?
Lekarz ogólnie praktykujący, który
nie wykonuje zabiegów z wykorzystaniem mikroskopu, może skorzystać
z usług endodontycznych gabinetów
specjalistycznych, które przygotują ząb
do dalszej odbudowy. Lekarz prowadzący może wybrać gabinet endodontyczny,
do którego skieruje pacjenta, tak aby
praktyka oferowała wysoki poziom
usług, a równocześnie służyła jak najlepiej pacjentowi.
Dlaczego warto się zdecydować
na leczenie kanałowe (endodontyczne)?
Leczenie kanałowe (endodontyczne)
to po prostu rozsądna inwestycja w swoje zdrowie. Obecnie wiele zębów, które
jeszcze nie tak dawno były skazane na
usunięcie można leczyć i uratować,
warto skorzystać z tej szansy...
lek. stom. Agata Weksej

Zapraszamy na bezpłatny
przegląd stomatologiczny.
Aby umówić się na wizytę wystarczy zadzwonić pod numer
telefonu:
+48 75 645 30 50
+48 536 269 002
KCM Clinic SA
ul. Bankowa 5-7
58-500 Jelenia Góra
pon.-pt.: 8:00- 20:00
soboty: 9:00- 16:00
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, nasz email:
dental@kcmclinic.pl

Ostatnie atrakcyjne lokale w ścisłym centrum jeleniej góry
- Dlaczego lokalizacja
obiektu, w którym znajdują
się oferowane przez Państwa
lokale jest tak wyjątkowa?
Oferujemy do sprzedaży lub
wynajęcia lokale w budynk u
usytuowanym w bardzo atrakcyjnej części Jeleniej Góry. Nowo
powstały budynek znajduje się
przy głównym deptaku miasta
(skrzyżowanie ulic 1 Maja i Klonowica). Miejsce to cechuje duże
natężenie ruchu pieszych zarówno
jeleniogórzan, jak i tur ystów.
Do budynku można dojść pieszo
idąc głównym deptakiem, jak też
dojechać samochodem od strony
ul. Klonowica.
- S ł ys z a ł a m , że b u d y n e k
jest wyjątkowy i nowoczesny
nie tylko z uwagi na to jak
wygląda, ale też ze względu
na zastosowane rozwiązania poprawiające komfor t
użytkowania?
Tak. Sam budynek, w którym
znajdują się lokale cechuje się
wysokimi walorami estetycznymi
oraz przemyślanymi rozwiązaniami funkcjonalnymi. Pomieszczenia mają duże przeszklenia
od poziomu podłogi do sufitu, co
powoduje bardzo dobre doświetlenie oraz dużą możliwość ekspozycji. Ogrzewanie podłogowe
pozwala na dowolną aranżację
powierzchni lokali. Szyby posiadają niepowtarzalny kolor dzięki
technologii barwienia szkła w

Na chwilę obecną są to dwa
lokale, które możemy zaoferować
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Oferta dot yczy sprzedaży lub
wynajęcia lokali:
- na I piętrze o pow. 86 mkw
- na II piętrze o pow. 63 mkw
Idealnie nadają się na biura,
- Mówi Pan o tym, co widzi- gabinety lekarskie czy też kanmy. A co z nowoczesnością w celarie.
zakresie samego funkcjono- W jakim standardzie są
wania budynku?
Budynek wyposażony został sprzedawane/wynajmowane
w windę osobową, dostępną dla powyższe lokale?
W zależności od wymagań klienniepełnosprawnych, która obsługuje wszystkie cztery kondygna- ta możemy dostosować lokale do
cje budynku. Podziemny garaż indywidualnych potrzeb kupująceobsługiwany jest przez windę go lub najemcy, zaś standartowo
samochodową. Rozwiązanie ta- lokale zostały wyposażone w:
kie jest ewenementem w Polsce. - kompletną instalację c.o. z elekObiekt posiada też rozwiąza- tronicznym opomiarowaniem
nia, które pozwalają zmniejszyć (ogrzewanie podłogowe + grzejdo minimum opłat y związane niki panelowe zasilane z kotłowni
gazowej),
z ogrzewaniem.
- instalację telekomunikacyjną
tradycyjną i światłowodową z
- To znaczy ?
W obiekcie została zamontowa- możliwością wyboru operatorów
na nowoczesna centralna wenty- (TP SA lub Dialog) zakończoną
lacyjna z funkcją odzysku ciepła. gniazdkiem,
Nie bez znaczenia jest też fakt, że - instalację telewizji VECTRA,
obiekt ocieplony został 18 cm war- - instalację wodną i kanalizastwą styropianu oraz zastosowano cyjną,
nowoczesne i energooszczędne - instalację wentylacji z odzyskiem
rozwiązania w zakresie centralnego ciepła,
- posadzki.
ogrzewania.
- Wiem, że większość lokali w budynku została już Z Arturem Michalewskim,
wspólnikiem firmy Arts pr zedana. Ile ich jeszcze
m a c i e j e s z c z e Pa ń s t w o w Dom Developer Sp. z o.o.
rozmawiała (les.)
ofercie?
masie. Wnętrza prezentują się
bardzo nowocześnie, a stolarkę
drzwiową i okienną wykonano
z najwyższej jakości stopów aluminium ciepłego, co oznacza ich
długą żywotność oraz wysoką
szczelność.

ART-DOM Developer Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży: ul. Szkolna 5/10, 58-500 Jelenia Góra
artdomjg@wp.pl ; www.artdomjg.eu, tel. 697-397-297,75-75-22-980

kultura / sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Będzie się działo

Muzyczna podróż po alfabecie

Renata Przemyk
zaśpiewa w Cieplicach

spotkań wiele informacji, ale przede
wszystkim chłoną pozytywną muzyczną energię, bez której ciężko
żyć – dodał Jacek Paruszyński.
Dzieci były zachwycone zabawami.
Chętnie brały w nich udział, poznały
też wiele pojęć muzycznych z poprzednich spotkań. - Podoba mi się
jak grają muzycy, a najbardziej lubię
słuchać skrzypiec, ja też kiedyś będę
tak grać. No i lubię śpiewać z innymi
dziećmi – mówiła 4-letnia Amelka z
Jeleniej Góry.
- Poranki Muzyczne to świetny
sposób, by zainteresować dzieci muzyką, filharmonią, a także nauczyć
nut, słuchania, oglądania występów
oraz bycia wśród rówieśników. W
domu z córką również słuchamy
dużo muzyki, także klasycznej – powiedział Andrzej, tata Amelki.
(Mea)

Fot. Mea

W Filharmonii Dolnośląskiej
odbyło się kilka dni temu cykliczne
spotkanie w ramach Akademii Młodego Melomana. – Wyruszyliśmy w
kolejną podróż po alfabecie muzycznym, tym razem dzieci poznały kolejną nutę D oraz terminy muzyczne
jak: dźwięk, kompozytor, dyrygent
oraz instrumenty perkusyjne dęte
– powiedział Jacek Paruszyński,
aktor prowadzący akademię. Dla
dzieci wystąpili: Witold Pelc – klarnet, Dariusz Motyka – saksofon,
Robert Wróblewski - akordeon,
a akademię wraz z Jackiem Paruszyńskim prowadziła również
Dominika Łukasińska. – Muzyka
oprócz łagodzenia obyczajów uczy
niesamowitej wrażliwości na świat,
który nas otacza, wzbogaca wnętrze
człowieka. Szczególnie młodzi słuchacze przyswajają podczas takich

29 października o godz. 19.00 w Zdrojowym Teatrze Animacji odbędzie się
recital Renaty Przemyk, podczas którego
artystka będzie promować swoją nową
płytę „Akustik Trio”. Bilety w cenie 40
zł można kupić w Przystani Twórczej –
Cieplickim Centrum Kultury.
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Teledysk powstał we współpracy z miastem

Leniwiec promuje Jelenią Górę

„Jestem rogaczem, mam na
to papier” tak może powiedzieć każdy mieszkaniec
Jeleniej Góry - tak przynajmniej uważają członkowie
gr upy Leniwiec, którzy
przygotowali humorystyczPolsko-czeskie granie
31 października o godz. 18.00 w sali ną piosenkę, a do tego zowidowiskowej Miejskiego Domu Kultury brazowali ją teledyskiem.
przy ul. Cieplickiej 172 w Sobieszowie
odbędzie się Muflon Live, czyli polskoZdjęcia do klipu zostały zrealizoczeskie granie w wykonaniu czeskiego wane w sierpniu, a teraz możemy
zespołu jazzowego. Wstęp jest wolny.
już zobaczyć efekt pracy ekipy
filmowej i usłyszeć utwór przygotowany przez muzyków. Głównym
PreTeksty w Kwadracie
2 listopada o godz. 18.00 w Klubie
Kwadrat odbędzie się trzecia edycja
Festiwalu Literacko-Artystycznego
preTeksty 2012. W festiwalu wezmą
udział między innymi: Julia Fiedorczuk,
Mariusz Grzebalski, Karol Maliszewski,
Bartek Majzla, Jacek Bierut, Adam
Kaczanowski. Muzyczno-literackim
wydarzeniem festiwalu będą koncerty
Budynia i Bajzla – liderów grupy Pogodno. Wstęp jest wolny.

bohaterem jest był Paweł Nykiel
– członek grupy Leniwiec, który w
kapeluszu z rogami odwiedził Plac
Piastowski, Park Zdrojowy, Uzdrowisko Cieplice, Wieżę Widokową
czy Plac Ratuszowy – wszędzie
budząc nie lada sensację. Teledysk
powstał we współpracy z Miastem
Jelenia Góra i będzie jednym z
elementów promocji stolicy Karkonoszy... promocji z przymrużeniem
oka.
Teledysk był promowany również na Targach Turystycznych w
Poznaniu - 24 października była

zorganizowana specjalna konferencja prasowa, podczas której
klip będzie oficjalnie zaprezentowany - informuje Irena Kempisty,
Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu
Miasta Jelenia Góra.
Teraz oczywiście można go obejrzeć w internecie, między innymi
przez portal YouTube, do czego
gorąco zachęcamy.

Link do teledysku:

http://www.youtube.com/watch?v=wmKVZoWQl78
(Karkonoszeplay)
Fot. Karkonoszeplay
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Julia Marcell w Zdrojowym

15 listopada o godz. 19.00 w Zdrojowym Teatrze Animacji w Cieplicach odbędzie się koncert Julii Marcell z jesiennej
trasy koncertowej „Koniec Czerwca…”,
podczas którego będzie można usłyszeć
repertuar z płyty „June” oraz kilka zupełnie nowych utworów. Bilety są w cenie
30 zł, w dniu koncertu 40 zł.
(Agrafka)
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Katowice były zdecydowanie lepsze od nas

Ślązacy opanowali Sudety
W 4. kolejce koszykarskiej
II-ligi Sudety uległy AZS–
owi AWF Katowice 79:95. To
pierwsza porażka jeleniogórzan w tym sezonie.

Fot. Raczyński

Spotkanie w hali im. Mariana
Koczwary rozpoczęło się idealnie dla
gospodarzy, którzy objęli prowadzenie 9:1, a następnie 16:6. W kolejnych
minutach przyjezdni wykorzystali
błędy jeleniogórzan i po pierwszej
kwarcie na tablicy wyników było
19:15. W drugiej odsłonie akademicy zaznaczali swoją przewagę pod
tablicami, w drużynie z Jeleniej
Góry Łukasz Niesobski „dwoił się i
troił” i wspólnie ze starszym bratem
doprowadzili do stanu 35:26.
Bohaterowie poprzedniego
meczu (z WKK) bez należytego
wsparcia kolegów nie byli
w stanie przeciwstawić się
rywalom i po kilku minutach
zrobiło się jedynie 37:36. W
22. minucie goście po raz
pierwszy objęli prowadzenie
(44:45), Milewski dołożył 4
„oczka”, ale kolejne 9 punktów
było dziełem Sudetów i zrobiło
się 53:49. Ostatnie prowadzenie gospodarzy miało miejsce
w 27. minucie (55:54) i to
by było na tyle, jeśli chodzi o
emocje w sobotnim meczu. W
czwartej kwarcie katowiczanie
osiągnęli nawet 20-punktową

przewagę (73:93) i nikt nie miał
wątpliwości, kto tego dnia zasłużył
na zwycięstwo. Ostatecznie Sudety
przegrały z AZS-em 79:95 i z bilansem dwóch wygranych i jednej porażki zajmują czwartą lokatę w tabeli
grupy B, koszykarskiej II-ligi.
- Poprzednia kolejka pokazała,
że potrafimy wspiąć się na wyżyny,
ale widać, że to jest początek sezonu
i będą takie mecze, że będziemy
zaskakiwać. Dzisiaj Katowice były
zdecydowanie lepsze ponieważ
na pozycji rozgrywających mają
większe doświadczenie. Wysocy
zawodnicy nie byli do końca wykorzystywani w dzisiejszym meczu i
efekt jest taki - jaki jest. Przegraliśmy
walkę pod tablicami, rywale mieli

też dobrą skuteczność rzutów za 3
punkty. Przed meczem mówiłem, że
to będzie o wiele trudniejszy mecz
niż z WKK bo przyjechali wyjadacze
pierwszoligowi z dobrym charakterem – powiedział po meczu Artur
Czekański, trener jeleniogórskich
Sudetów.
KS Sudety Jelenia Góra - AZS AWF
Katowice 79:95 (19:15, 23:25, 17:27,
20:28)
Sudety: R. Niesobski 25, Ł. Niesobski 22, Minciel 13, Kozak 8, Wilusz 4,
Czech 3, Raczek 2, Ostrowski 2
AZS: Jurczyński 24, Piotrkowski
21, Nowak 16, Milewski 13, Ecka 11,
Dziemba 6, Leszczyński 2, Zając 2,
Stawowski
(Przemo)

JELENIA GÓRA

REGION

„Jedynka” najlepsza na boisku

Osiem zespołów stanęło na starcie turnieju piłki nożnej chłopców
w kategorii szkół gimnazjalnych.
Na finiszu ze zwycięstwa mogli
się cieszyć zawodnicy Gimnazjum
nr 1.

Wyniki

Grupa A: Gimnazjum nr 1 –
Gimnazjum ZSRzem.Art. (2:0),
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr
5 (8:0), Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 2 (1:2), Gimnazjum
ZSRzem.Art. – Gimnazjum nr
5 (7:0), Gimnazjum ZSRzem.
Art. – Gimnazjum nr 2 (4:1),
Gimnazjum nr 5 – Gimnazjum
nr 2 (2:9).
Grupa B: Gimnazjum nr 1 –
Gimnazjum nr 3 (11:1), Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum ZSO nr.1
(8:2), Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr.4 II (2:1), Gimnazjum nr
3 – Gimnazjum ZSO nr.1 (3:2),
Gimnazjum nr 3 – Gimnazjum
nr.4 II (9:4), Gimnazjum ZSO
nr.1 – Gimnazjum nr 4 II (1:1).

Półfinały: Gimnazjum ZSRzem.
Art. – Gimnazjum nr 3 - 8:1 (3:1),
Gimnazjum nr 4 (I) – Gimnazjum
nr 1 - 1:5 (0:1). Mecz o III miejsce:
Gimnazjum nr 3 – Gimnazjum nr
4 (I) - 3:9 (0:1). Finał: Gimnazjum
nr 1 – Gimnazjum ZSRzem.Art.
- 7:4 (3:3).

Nagrody indywidualne:

Król strzelców – Piotr Walaszek
(Gimnazjum nr 1) - 19 bramek
Najlepszy bramkarz – Piotr Kuzia (Gimnazjum ZSO nr 1)
Skład zwycięskiego zespołu
Gimnazjum nr 1 – Michał Rebkowiec, Piotr Walaszek, Piotr
Nowocień, Sławomir Ziółkowski,
Maciej Górski, Dominik Lachowicz, Wiktor Staszak, Kirył
Pietruczuk, Norbert Zaleszczyk,
Łukasz Wierzbicki. Opiekun:
Maciej Suchanecki.
Zespół Gimnazjum nr 1 zakwalifikował się do finału rozgrywek
strefowych w Kamiennej Górze.
(MDvR)

Mistrzowie Polski
w klasie HR

Trzydzieści cztery wygrane odcinki
specjalne, pięć etapów oraz triumf w
trzech rundach Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski pozwoliły
załodze Arkadiusz Urbanowicz/Adam
Jaros wywalczyć podczas Rajdu Dolnośląskiego tytuł mistrza Polski w klasie HR.
Zmagania w Kotlinie Kłodzkiej tradycyjnie już nie należały do najłatwiejszych, a
panująca w górach jesień utrudniała życie
kierowcom i pilotom, którzy postanowili
stawić się na starcie imprezy w Polanicy
Zdrój. Załoga żółtego BMW M3 realizując
założony przed startem plan pewnie
wywalczyła komplet punktów, który pozwolił w klasyfikacji sezonu zostawić za
swoimi plecami najgroźniejszych rywali
w walce o mistrzowską koronę.
– Cieszymy się z realizacji planu w
100%. Dojechaliśmy do mety z kompletem punktów. Na początku roku
założenia były inne, ale w połowie sezonu
napaliliśmy się i udało się. Rajd był bardzo
ciężki. Wiele osób nie miało tyle szczęścia
co my. Warto było cały rok rywalizować,
bym teraz czuł się tak wspaniale – wyznał
Arkadiusz Urbanowicz. – Sezon 2012 już
za nami, więc przyszedł czas na podsumowania. Trzeba uznać go za udany.
W finale zdobyliśmy mistrzowski tytuł,
obyło się bez niebezpiecznych sytuacji,
nasz samochód nie sprawiał większych problemów, więc można odnieść
wrażenie, że było łatwo i przyjemnie.
Kosztowało to nas jednak wiele wysiłku,
pracy i wyrzeczeń. Także nasi mechanicy
z Auto Serwis Garage musieli dać z siebie
całe serce dbając o nasz samochód – dodał
Adam Jaros.
(MDvR)
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2012-09-21 godz. 15.00 - 2012-10-26 godz. 19.00
PRACA
DAM PRACĘ
Avon dodatkowe pieniądze - Produkty
najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach.
Dodatkowe zarobki, prezenty. Oferty,
nowości co 3 tyg. Wygodny sposób składania zamówień, dostawa do domu. Bez
zobowiązań. Tel: 692494164
D.W. Mieszko przyjmie osobę na stanowisko pokojowej. Wynagrodzenie na
godzinę - 665 556 042
D.W. Mieszko w Karpaczu przyjmie osobę
na stanowisko recepcjonisty. Na stałe.
Praca 24 na 48 godz. Na umowę zlecenie
- 665 556 042
D.W. Mieszko w Karpaczu zatrudni osoby
na stanowisko: kelnerka - 665 556 042
Do sieci PUM poszukujemy osób na
stanowisko - Specjalista ds. sprzedaży.
Oczekujemy znajomości branży instalacyjnej. Oferujemy stabilizację zawodową i
możliwość rozwoju. CV prosimy kierować
na adres @ - zuzanna.wojcik@saintgobain.com
Do układania łupka. Dobre warunki pracy
- 696 328 445
Doradca Finansowy - firma finansowa
zatrudni osobę do pracy w biurze oraz
obsługi klienta. Zarobek min 2000 brutto.
- 668 682 334
Fabryka Papieru w Dąbrowicy zatrudni
spawacza; wymagane uprawnienia
spawania gazowego i elektr., doświadczenie w dziale utrzymania ruchu. CV
na adres: a.cwiek@fabryka-papieru.pl,
tel.757130058 wew.42
Firma "LAKI" przyjmie do pracy stolarzy
.Oferty proszę kierować na adres laki@
laki.net.pl lub faxem 757523869. Dziękuję
- 502 085 114
Firma budowlana zatrudni regipsiarzy,
murarzy-tynkarzy, do prac na terenie
Jeleniej Góry. Tylko fachowców. Więcej
info. 508 936 573
Firma Ładziński Zakłady Metalowe
zatrudni: - lakiernika konstrukcji spawanych wymagania: doświadczenie w lakierowaniu za pomocą pompy hydraulicznej
tel. 603-583-039/ 603 588 269 lub 75 64
35 416/418
Firma Ładziński Zakłady Metalowe
zatrudni: - ślusarzy-spawaczy-ślusarzy
tel. 603-583-039/ 603 588 269 lub 75 64
35 416/418
Firma SOLCOM zatrudni pracowników
do sprzątania z orzeczeniem o niepełnosprawności II lub I gr Zatrudnimy osoby
w pełnym wymiarze godzin, oferujemy
atrakcyjne warunki zatrudnienia. Tel: 660567-125 - 512-053-503
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni do
sprzątania na umowę zlecenie. Cv proszę
wysyłać na e-mail : u.hajduk@golebiewski.
pl Telefon kontaktowy : 503011975
Hotel Artus w Karpaczu zatrudni osobę
na pomoc kuchenną na pełny etat. Oferty
proszę wysyłać na adres dyrekcja@hotelartus.pl - 757 616 346
Hotel ARTUS w Karpaczu zatrudni pracownika Recepcji na pełny etat - umowa
o pracę. Wymagana znajomość języka
obcego, mile widziane doświadczenie.
CV ze zdjęciem na adres manager@
hotelartus.pl - 602 126 895
Hotel Halny*** w Karpaczu zatrudni na
stałe z Karpacza lub okolic recepcjonistkę/
barmankę - mile widziane predyspozycje
kulinarne CV przesyłać mailem jbkarpacz@wp.pl - 0793302685
Hotel w Karpaczu zatrudni pokojową.
Adres: hotelwkarpaczu4@wp.pl
Karpacz - pracownika do prowadzenia
marketingu, obsługi recepcji i ewentualnie
pomoc w obsłudze gości zatrudnimy na
umowę o prace - z własna działalnością.
- anton241@wp.pl
KCM Clinic przyjmie studentów na
30-dniową praktykę z możliwością zatrudnienia do administracji i księgowości. CV
na rekrutacja@kcmed.pl z dopiskiem
„praktyka”
KCM Clinic S.A. zatrudni Asystentkę
Biura Zarządu, wymagane wykształcenie
wyższe, doświadczenie administracyjne,
biegła znajomość jęz. angielskiego lub
niemieckiego. CV na adres rekrutacja@
kcmed.pl - z dopiskiem Asystentka Biura
Zarządu
KCM Clinic zatrudni studentów na 30
dniową praktykę do Działu Marketingu.
CV z dopiskiem "praktyka w marketingu"
prosimy przesyłać na adres rekrutacja@
kcmed.pl

Kreatywnych i ambitnych osób na
stanowisko dyrektora nowo powstałego
obiektu hotelowego w Karpaczu. Proszę
kierować CV na adres @. Atrakcyjne
warunki zatrudnienia, miła i rodzinna
atmosfera pracy. - rekrutacja.hotel2012@
gmail.com
Legalna praca w Niemczech - Przy
opiece nad starszymi ludźmi. Wymagana
komunikatywna znajomość języka niemieckiego, mile widziane prawo jazdy.
Wynagrodzenie netto do 1200 euro
plus zwrot za dojazd 150 euro. Dzwonić
77/4354075
Metafora Pub & Restaurant poszukuje
młodych, kreatywnych i sympatycznych
osób na stanowisko barman. CV ze
zdjęciem składamy osobiście lub ślemy
na jjacak@wp.pl
Niemcy opieka 1050-1400 - poszukujemy
opiekunek osób starszych w Niemczech.
Opiekunki z min. komunikatywnym językiem o dośw. prosimy o kontakt biuro@
seniorhelp.info. Legalnie, solidnie i terminowo. Do 1400 netto - 603 460 200
Niemiecki-polski, angielski - Zatrudnię
do wsparcia przy rozbudow. przedsiębiorstwa w Polsce, kobietę jako pracownika.
Warunkiem są j. niemiecki w zaawansowanym stopniu. Chętnie z wykszt. ekonom.
Możliwość stałej pracy. - 757 522 210
Od zaraz odstąpię prace dekarskie, dobra
oferta - 696 328 445
Od zaraz przyjmę do pracy dekarzy,
bardzo atrakcyjne wynagrodzenie i dobre
warunki pracy. - 793 676 758
Od zaraz przyjmę malarza. Bardzo dobre
warunki - 666 376 345
Od zaraz przyjmę osobę na dachy, do
układania łupka dekarskiego. Dobre
warunki pracy - 696 328 445
Oddam drzewa za wycięcie, 2 wysokie
świerki, 1 wysoka lipa. Wymagany jest
sprzęt do wspinaczki lub podnośnik.
Świerków nie można "położyć", należy
ścinać od góry. - 782 566 823
Opiekunki do Niemiec - Firma DoraMED
z Jeleniej Góry zatrudni na umowę o pracę
opiekunki osób starszych. Sprawdzone
oferty, elastyczne terminy wyjazdów, zwrot
kosztów podróży. Zapraszamy do naszego
biura, ul. Podwale 27 - 691104999 / 75
769 29 11
Pensjonat w Karpaczu zatrudni panią
na stanowisko pom kuchni/pokojowa. CV
na adres mailowy - anton241@wp.pl
Pilnie poszukuje 4 doświadczonych
zbrojarzy na wyjazd do Niemiec. Legalna
praca. Oferuje zakwaterowanie i dobre
zarobki. - 699 989 093
Pinie poszukuje doświadczonego operatora koparki z uprawnieniami. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Wymagana komunikatywna znajomość
j. niemieckiego - 501 527 829, 75 64
22 300
PMPoland poszukuje spawaczy z
aktualnymi uprawnieniami spawalniczymi,
wykształceniem mechanicznym i doświadczeniem na podobnym stanowisku. Oferty:
praca@pmpgroup.com - 075-64-59-528
PMPoland S.A. poszukuje logistyka
pakowania i wysyłek, wykszt. wyższe
kierunkowe, b.dobra znaj.języka angielskiego i dośw. na podobnym stanowisku.
Oferty:praca@pmpgroup.com - 075-6459-528
Pomocnik brukarza - Zatrudnię młodego max 35lat, sprytnego pomocnika,
degustatorom alkoholu serdecznie dziękujemy. Nie odpisuje na sms'y - 787210943
lub 511545064
Poszukiwany telemarketer do sprzedaży stron internetowych dla firm. Cena
za projekt strony zaczyna się od 2000 PLN
oferujemy 10-15% prowizji od sprzedaży.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
biuro@miasto-firm.pl
Poszukujemy malarzy artystycznych
niekoniecznie po szkole plastycznej. W
razie dalszych informacji proszę dzwonić.
- 798 358 938
Poszukujemy robotnika drogowego
obsługującego niwelator do pracy w
Niemczech. Zakwaterowanie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Znajomość j.
niemieckiego mile widziana. - 501 527
829, 75 64 22 300
Poszukujemy samodzielnego kucharza na umowę o pracę. Praca w hotelu
w Świeradowie. Mile widziane doświadczenie. CV na narcyz@narcyz.pl - 500
101 648

Poszukujemy studentów do pracy
wyspa n w Tesco Jelenia Góra, wymagana
znajomość obsługi komputera, wiedza z
zakresu telewizyjnych platform cyfrowych.
Nie dzwonić CV wysyłać biuro@mont-sat.
pl - 602 810 896
Poszukuję osoby do współpracy przy
sprzedaży na allegro, wymagane własne
konto z pozytywnymi komentarzami,
dosyć dobra prowizja i zwrot kosztów, zainteresowanych proszę o pisanie na maila,
odpowiem. - uslugi_2012@o2.pl
Potrzebna opiekunka do dziecka.
Najlepiej z Cieplic lub Sobieszowa. - 609
878 500
Praca biurowa - Poszukiwany telemarketer do sprzedaży stron internetowych dla
firm. Cena za projekt strony zaczyna się
od 2000 PLN oferujemy 10-15% prowizji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt biur
- biuro@miasto-firm.pl
Praca dla fryzjerek, fryzjerów - Oferujemy stałą pracę w salonie fryzjerskim, w
młodym kilkuosobowym zespole. Możliwość doboru czasu pracy oraz zmian. Miła
atmosfera zarobki na poziomie 2-3 tysiące
złotych + napiwki. - 668 646 214
Praca dla komputerowca - Zatrudnię
pracownika do punktu obsługi internet
caffe, serwis komputerów, ksero. CV i
LM wysyłać na adres biuro@mont-sat.
pl - 602 810 896
Praca na budowie - Zatrudnię do prac
na terenie Jeleniej Góry tynkarzy, murarzy,
regipsiarzy. Informacje pod nr; 500 654 273
tylko w w godz. 15.00-16.00
Praca przy sprzątaniu - Jelenie Góra,
Piechowice. Oferta dla osób z orzeczoną
grupą niepełnosprawności- (II- umiarkowaną) zakład pracy chronionej. Tel.
512346915, 501164349
Praca w Mont-Sat platforma n - Poszukujemy mężczyznę na stanowisko konsultant-sprzedawca ze wiedzą TV-SAT,
znajomością obsługi komputera. CV
wysyłać na adres biuro@mont-sat.pl 602 810 896
Przedstawiciel handlowy - Wysoka
kultura osobista, kat.B, dyspozycyjność,
częste delegacje i wystąpienia publiczne.
Oferujemy po szkoleniu i okresie próbnym
auto służbowe + podstawa + premie CV
prosimy składać na praca@benedica.
pl - 502 376 448
Przedstawiciel portalu EuroBon
- Przedstawiciel handlowy w branży
turystycznej. Pozyskiwanie ofert hoteli,
pensjonatów. Praca jako zajęcie podstawowe lub dodatkowe. Wynagrodzenie
prowizyjne. CV na rekrutacja@eurobon.
pl w temacie JG
Przyjmę do pracy pracowników do
prac wykończeniowych i ciesielskich,
wymagana samodzielność i dokładność.
- 602 513 328
Przyjmiemy praktykantów z Wydziału
Technicznego Kolegium Karkonoskiego.
Informację pod nr tel. 790 444 034
Rejestracja KCM Stomatologia Klinika Stomatologiczna zatrudni osobę do
Działu Obsługi Pacjenta z biegłą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego.
CV na adres rekrutacja@kcmed.pl - z
dopiskiem KCM Stomatologia
Stałe zatrudnienie - firma z Jeleniej Góry
zatrudni pracownika produkcyjnego z prawem jazdy kat. B - 515 175 425
Szukam opiekunki dla starszego pana.
Praca kilka dni w tygodniu (spacery,
rozmowy). Wymagana cierpliwość. Miejscowość blisko Jeleniej Góry (możliwość
dowozu). Na pytania odpowiem telefonicznie. - 695 461 632
Tłumaczenie włoskiego - Poszukujemy
studentów z dobrą znajomością języka
włoskiego do prostych tłumaczeń włoskopolskich. Kontakt:praca@pmpgroup.com
- 075-64-59-528
Transport międzynarodowy C+E •Kierowca ciągnika siodłowego z naczepą
typu plandeka lub chłodnia. •Praca w
systemie 3 + 1 lub innym. •Doświadczenie
w transporcie międzynarodowym, •Prawo
jazdy C+E •Zatrudnienie na umowę o
pracę - 600 039 823
Turystyka medyczna - KCM Clinic
zatrudni osobę z doświadczeniem w
branży hotelarskiej, z biegłą znajomością
języka niemieckiego i/lub angielskiego do
Działu Obsługi Pacjenta Zagranicznego.
CV na rekrutacja@kcmed.pl
Zatrudnię 2os. do pracy w wypożyczalni nart w Szklarskiej Porębie (przy
głównej stacji). Praca od 1 grudnia do 30
marca. Umowa zlecenie wynagrodzenie
1500zł na rękę. Kontakt 696001988

Zatrudnię do pracy osobę z doświadczeniem - kebab, pizza, mała gastronomia
tel. 601 822 396
Zatrudnię kierowcę rencistę kat. CE
z aktualnymi uprawnieniami umowa zlecenie, dwa kursy tygodniowo do Rybnika
- 668 393 108
Zatrudnię kierowcę w transporcie
krajowym. Kategoria C+E. Miejscowość
Gryfów Śląski. Telefon: 506 365 924
Zatrudnię kierowcę z Jeleniej Góry z
kat. C - 502 662 364
Zatrudnię na 3-4 godz. gospodarza
nieruchomości z Jeleniej Góry, najlepiej
małżeństwo rencistów, pragnących sobie
dorobić. Praca w dni robocze, tylko dla
osób niepijących tel. 74 84 790 65
Zatrudnię na umowę o dzieło na
terenie Cieplic do pielęgnacji terenu
zewnętrznego - 601 770 743
Zatrudnię studentkę uczącą się w
trybie zaocznym do sprzedaży perfum
i kosmetyków. Okres próbny umowa
zlecenie! stawka godzinowa. proszę
przesłać cv na adres mail paramaxkp@
wp.pl - 501 162 480
Zatrudnimy ekspedientkę - Do sklepu
spożywczo-monopolowego ( ul. Wolności
). Cv proszę przesłać na adres jeloneksklep@gmail.com
Zatrudnimy na umowę o prace panie
do sprzątania pomieszczeń biurowych
oraz pana do sprzątania placu i pielęgnacji
zieleni i odśnieżania. Wymagany umiarkowany stopień niepełnosprawności (II
grupa) - 795 520 288
Zatrudnimy pomoc kuchenną lub z-cę
kucharza w Restauracji Sorrento w JG.
Bezwzględnie wymagane doświadczenie w kuchni na podobnym stanowisku
oraz prawo jazdy kat.B. CV przesyłać na
kontakt@sorrento.pl
Zlecę budowę dużego domu wraz z
pracami dodatkowymi. Tylko firmy - 782
566 823

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kupię części samochodowe blacharskie
i mechaniczne itp - 787 009 777
Skupujemy felgi aluminiowe stalowe i
opony gotówka od ręki - 787 009 777

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
4 felgi z oponami Frigo Dębica - ET38,
2x175/70 R13 82T i 2x155/70 R13 75T,
zimowe używane jeden sezon. Cena
250zł. Dostępne w Piechowicach lub w
Szklarskiej Porębie. - 509 526 297
Części Golf III GTI za grosze - pas
przedni, chłodnica, rozrusznik, alternator,
szyber dach, lusterka, przeguby, komputer,
zegary, mono wtrysk, pompa wspomagania i jakieś inne rzeczy najlepiej razem
- 783 816 903
Sprzedam dobre używane opony
zimowe 13' i 14' Różne rozmiary od 30zł/
szt. - 798-240-798

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup dobre ceny - Naszym głównym priorytetem jest zadowolenie klienta
kupujemy samochody na podstawie
umowy-kupna sprzedaży która jest najwygodniejszym rozwiązaniem dla naszych
klientów - 882 222 219
Auto złom kupi. Samochody ciężarowe,
osobowe, pełna dokumentacja do wyrejestrowania pojazdów. Gotówka przy
odbiorze pojazdu, darmowy transport tel.
601 224 206
Kupie auto z czasów PRL-u fIAT 125P,
Polonez, Syrena, Mercedes 115 itp.. Nie
interesują mnie Skody. Auto w rozsądnej
cenie(nie z kosmosu), może być do
remontu. Oferty proszę wysyłać na adres
mailowy - prlcars@wp.pl
Kupię anglika - Kupuje wszystkie marki
aut - 882 222 133
Kupię auto dobre ceny - Jeżeli chcesz
szybko i bezproblemowo pozbyć się swojego auta dzwon na pewno się dogadamy
- 888 696 309
Kupię każde auto - stan obojętny gotówka
od ręki - 882 222 133
Kupię każde auto, całe lub uszkodzone.
- 695 614 193
Kupię każde auto, rocznik i stan techniczny obojętny, gotówka w 20 minut - 511
209 408

Kupię uszkodzone, rozbite, całe, mogą
być bez oc i przeglądu - stan techniczny i wizualny obojętny-szybki odbiór
- konkretnie-legalne dokumenty. Zwrot z
ubezpieczenia. Zadzwoń albo wyślij sms
604211979
Kupię wszystkie autka na chodzie i
uszkodzone, dobre ceny - 505-262-861
Masz auto my je kupimy - Całe rozbite do
drobnych napraw - 511 209 408
Punto, Fiesta, Polo lub inny zarejestrowany samochód kupię w cenie do 3000zl
odpowiadam na sms tel 603182814
Skup aut dobre ceny - Skupujemy
wszystkie marki aut gotówka od ręki - 882
222 219

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Alfa Romeo 156 , 2.0 T-Spark, benzyna,
150 KM , 2001r, przeb.27 tyś, klimatyzacja, 2x airbag, ABS, 4x el. szyby, radio
CDmp3, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, welurowa tapicerka, skórzana
kierownica. Cena:6900 - 697 868 330
Audi A4 Jedyny taki - Audi przyjechało
z Niemiec na własnych kołach, auto z
roku 2001, poj 1600 (benzyna), przebieg
156000 tyś, w pełni sprawne gotowe do
eksploatacji, bogato wyposażone - 793
224 678
BMW 316 w stanie dobrym ważne oc cena
1800 lub zamienię na inne auto mniejsze
typu Corsa B Golf II, III albo inne - 783
816 903
BMW e30 - w stanie dobrym w ciągłej
eksploatacji oc do 2013 cena jaka mnie
interesuje to 1400 zł lub zamienię na
Golfa II, III coś co ma przedni napęd - 783
816 903
Ford Fiesta 1.3 2001r - 6500zł - bogate
wyposażenie. Więcej pod numerem telefonu - 604 609 208
Ford Mondeo MK2 1999r 1.8TD - z 1999
roku, auto posiada ekonomiczny silnik
diesla o pojemności 1.8. Wnętrze auta
zachowane jest w bardzo dobrym stanie,
natomiast karoseria wymaga poprawek
lakier - 607 667 207
Golf 3 1.9 tdi - 96r sprowadzony z Belgi
pierwszy właściciel w kraju pierwsza
rejestracja 2011 przegląd ubezpieczenie
do listopada tego roku cena 3.500 więcej
informacji udzielę przez tel zapraszam 665 485 760
Renault Megane - rok prod: 1996 poj:
1598cm3 P rej: 02.05.96 Paliwo: benzyna
przeb: 160k szyber.: tak, cent. zamek:
tak. Posiada elektryczne szyby, centralny
zamek. Kowary - 609 202 520
Sprzedam Fiat Brava - auto zadbane,
ważny przegląd i OC. Cena - 3.300pln do
lekkiej negocjacji. W razie pytań zapraszam pod nr - 690-983-973
Sprzedam Forda Mondeo 2.0 TDCi
rok 2001/2002, diesel 130 KM, wersja
wyposażenia Ghia, hatchback 5-drzwiowy,
granatowy metalik stan dobry, garażowany, regularnie zmieniane płyny i filtry
- 505 978 787
Sprzedam Golfa 3 - 1.4 benzyna, 93
rok, bezwypadkowy, aktualne opłaty, stan
dobry. 1400zł - 510 827 594
Sprzedam Mazdę 121, 94r 1.3 benzyna
+ gaz jeździ na benzynie jak i na gazie
ważne opłaty i przegląd w ciągłej eksploatacji. Cena 2500. kontakt po godzinie
18. - 510 247 467
Sprzedam Mercedes 307D blaszak.
Tel. 500 168 910
Sprzedam Mercedesa 168 klasy A
1998r., 1 właściciel w kraju z instalacją
gazową. tel. 535 896 110
Sprzedam motocykl Cezet 350 rocznik
1984 stan bardzo dobry opłacony zarejestrowany cena 1100zł. Telefon kontaktowy
667264170 lub 667600676
Sprzedam nowy, nieużywany skuter
Zipp Toxic, najnowszy model na 2012.
Skuter jest gotowy do rejestracji, komplet
dokumentów - gwarancja, dowód zakupu
z 28.09.12, homologacja i przegląd. Cena
2699 zł. - 602 402 185
Sprzedam pięknego Golfa plus, 2005r,
75000km, cena 26500 zł. Auto zadbane,
garażowane, właściciel niepalący, serwisowane w ASO, komplet kół zimowych,
stan techniczny idealny. Autko naprawdę
wyjątkowe! - 607 505 411
Sprzedam samochód marki Ford
Galaxy, 2004r, 1.9TDI, 140000km przebiegu, serwisowany w ASO, bogate
wyposażenie, bezwypadkowy, stan bardzo
dobry. Cena 24.500zł - 603 799 852

Sprzedam VW Polo 1.4 60kn benzyna.
Dwie poduszki powietrzne, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy i centralny
zamek, do poprawek lakierniczych. Cena
3800zl. Zapraszam - 781 533 242
Sprzedam: Daewoo Lanos, Hatchback, 1999, 213 000 km, benzyna + LPG
(2019r.), 1498 cm³, autoalarm, immobiliser,
radio, przegląd techniczny do 2013.04.17,
ważne OC, opony zimowe gratis, 3500 (do
neg.) - 515 090 228
Suzuki Baleno 1,6 benzyna kolor granatowy rok produkcji 1998, przebieg 186tys.
km – 723215084
Volkswagen Transporter T4 TDI 1999r
poj.2500,105KM,hak, 5 miejsc + paka
750kg-ciężarowy, wspomaganie kier. CB
radio, alufelgi, dwie poduszki, nowe sprzęgło, klocki i tarcze hamulcowe, centralny
zamek - 607 106 806

ANONSE
MATRYMONIALNE
Fa j n e d z i e w c z y n y z a d z w o ń
514515959
Gorąca rozwódka - Jeśli jesteś koneserem dojrzałej kobiecości i potrafisz docenić
słodkie chwile ze zmysłową i zadbaną
45-latką to zapraszam na dyskretne
sam na sam. Całkowicie prywatnie - 508
286 689
Młoda super francuz kobieca - Zaspokoję najskrytsze marzenia, uwielbiam
seks, wprowadzę cie w świat rozkoszy,
w miłości francuskiej jestem najlepsza,
sprawdź to. czekam na telefon Agnez 534-812-143
Młode dziewczyny 24h - Przyjedź lub
zamów - 512 424 799
Młody dla starszej kobiety - 22-latek,
zadbany, bez nałogów z Jeleniej Góry
oferuje dyskretny sex dla starszej kobiety
z Jeleniej Góry i okolic (możliwy dojazd
posiadam auto), w zamian za sponsoring/
kieszonkowe. Odpisuje na sms. - 514
855 448
Mokra szpareczka 20 lat nowa - Jestem
nowa w Jeleniej zapraszam do mojego
dyskretnego i pięknie urządzonego mieszkania w centrum, Jestem bardzo atrakcyjna. Zadzwoń, a ustalimy szczegóły
spotkania - 884-029-227
Najlepsza w mieście - Brunetka o pięknych zmysłowych kształtach spełni twoje
najbardziej skrywane fantazje erotyczne
od szybkiego numerku po upojne noce
517778998
Namiętna 47-latka pozna panów od 50
do 60 lat i mogą być starsi godzina 50zł do
70 mam lokum od godziny 10 d o21 przyjmuje w tych godzinach. - 665 942 767
Ola z Mazur 35l. zaprasza .792301466
Pan 55 lat pozna panią tel. 781 674 531
Pomogę finansowo dziewczynie za
intymne spotkanie. - 792 538 638
Poszukuje kobiety dziewczyny do flirtu
na początek sms potem możliwy sponsoring za spotkanie. 726824143
Seksowna młoda blondyneczka nowa
dziewczyna - 661 771 698
Super cycuszki 6, młoda 20 - Zapraszam
na ostre bzykanko do mojego mieszkania. Jestem młoda, biust 6 kobiecych
kształtów, mogę dominować. całuję Ania
- 881-770-495
Szukam jej na stałe - Mam 22 lata
175cm szukam dziewczyny na sex, a w
późniejszym etapie znajomości może
coś zaiskrzy i stworzymy związek jeśli
oboje będziemy tego chcieć. Jestem
długodystansowcem nie dochodzę w 15
min - 725 009 179
Szukam pani do romansu 30-36 przez
sms (na początek) następnie spotkanie
sponsorowane. - 726 824 143

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo układanie kostki - Oferujemy układanie kostki brukowej, granitowej, betonowej, równanie kostki
wyspecjalizowanymi maszynami, prace
ziemne, porządkowanie posesji i inne
usługi fachowa i profesjonalna obsługa.
- 667 701 333
Ciesielstwo-dekarstwo - Konstrukcja i remonty dachów-726543939
Drzwi, schody, więźby dachowe, stolarka
drewniana na najwyższym poziomie.
Szybka realizacja i gwarancja na wykonane prace. Tel. 600 586 419

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fundamenty, kopanie rowów - Oferujemy usługi ogólnobudowlane - okopywanie domów, wylewanie fundamentów
,kopanie rowów - roboty ziemne, - usługi
murarskie.... - 532 118 920
Hydraulik- usuwanie awarii, przeróbki i
inne usługi wodno-kan. - 881 682 243
Kompleksowe remonty - Gładzie,
malowanie, kafelkowanie, zabudowa karton-gips oraz inne prace wedle zlecenia.
Tanio, szybko i solidnie - 794 793 566
Kompleksowe usługi remontowe:
panele, regipsy, malowanie, płytki, gładzie,
centralne ogrzewanie, wymiana rur wodkan,itp. Wieloletnie doświadczenie. - 509
666 342
Kostka brukowa, klinkier - Podjazdy,
tarasy, kostka beton i granit, ogrodzenia,
mury oporowe, klinkier, drenaże, suche
zabudowy, przyłącza kanalizacyjne itp.
oraz profesjonalne doradztwo. Faktura
VAT, szybko, tanio i solidnie - 787210943
lub 511545064
Kuchnie/łazienki ,remonty - Wykonujemy: -malowanie, tynkowanie, gładzie
-podłogi drewniane, panele, kafle -montaż
kuchni -łazienki -adaptacje pomieszczeń
-generalne remonty - wykończenia "pod
klucz" - 782807589 lub 782807582
Mini-koparka - Wykopy ziemne, niwelacja terenu mini koparką - 602 492 037
Montaż wentylacji i klimatyzacji. Stal
ocynkowana, kwasoodporna, Climaver. Zapewniamy materiał, faktury VAT,
kosztorysy, atesty i zaświadczenia. - 661
282 546
Okna PCV, 6-komorowe na wymiar wraz
z montażem z gwarancją w przystępnych
cenach oraz parapety i roletki materiałowe.
Zapraszamy do nowo otwartego biura Jelenia Góra ul. Ogińskiego 1A koło apteki
- 502 067 875
Prace wykończeniowe-solidnie - Dwadzieścia lat w branży ogólnobudowlanej,
znajomość najnowszych technologii w
dziedzinie wykończeniówki, pomoc przy
aranżacji wnętrz. Solidnie, tanio i uczciwie.
Polecam-Firma Budowlana Kasprzak
. - 502 129 655
Projekt nova firma budowlana wykonuje łazienki, oraz adaptacje pomieszczeń
dla osób niepełnosprawnych (z dotacji
PFRON) . kosztorysy i wyceny dla MOPS-u. - 782807589 lub 782807582
Remonty - szybko i solidnie - Projekt
nova- remonty budowlane, kuchnie,
łazienki, malowanie, tynkowanie, gładzie,
adaptacje pomieszczeń, łazienki dla osób
niepełnosprawnych. - 782807589 lub
782807582
Remonty kompleksowe + elektryka,
ceny do negocjacji tel. 695 684 692
Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych. Profesjonalnie, solidnie i
terminowo. Ponadto poszukuję nieruchomości do zarządzania. - 513-134-403
Świadectwa, charakterystyki energetyczne (certyfikaty) budynków, lokali - tanio,
szybko, solidnie. Dojazd do klienta. Możliwa negocjacja ceny tel. 510 240 885
Tynki cementowo-wapienne, agregat,
mur z kamienia tel. 693 810 900
Usługi geodezyjne Dudziak Alicja
- Wykonujemy: mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze,
podziały nieruchomości, wytyczanie
budynków, okazania granic nieruchomości.
Pomiary techniką GPS. Szybko, sprawnie,
w rozsądnej cenie - 695 507 911
Usługi hydrauliczne, wszystkie systemy,
wod-kan, gaz, co, klima awarie całodobowo - 532 698 954
Wełna drzewna okazja - Odsprzedam
po okazyjnej cenie wełnę drzewną ok.
100m2 bardzo wysokiej jakości - ekologiczna, z dowozem na miejsce. Materiały
są nowe, niewykorzystane w remoncie.
- 782 566 823
Wykonam remonty mieszkań, solidnie i
tanio - 724 661 374
Wykonam węglowe piece (kuchnie) 695 039 453
Wywóz gruzu, wszelkich odpadów (gruz,
ziemia, żwir), wycinka drzew, kontenery,
zsypy budowlane do wynajęcia najlepsze
ceny Tel: 667 701 333

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski dla wszystkich - wszystkie
grupy wiekowe: - wszystkie poziomy
zaawansowania - posiadam certyfikaty,
dyplomy i referencje - lekcje u ucznia w
domu (w Jeleniej Górze)lub u nauczyciela (Cieplice) - Rozsądna cena - 511
064 939

Angielski korepetycje, dojeżdżam do
ucznia tel. 695 486 328, 75 76 489 20
Angielski profesjonalnie. Lekcje i
korepetycje. Przygotowanie do każdego
rodzaju egzaminów. Wszystkie poziomy
tel. 695 463 984
Hiszpański Native Speaker - Jestem
profesjonalnym nauczycielem z Barcelony
na stale mieszkającym w Karpaczu. Udzielam korepetycji na wszystkich poziomach
w Karpaczu i okolicach. Ángel Vega tel:
797371608 angelgua@hotmail.com - 797
371 608
Hiszpański. Profesjonalne, ciekawe lekcje dla początkujących tel. 695 463 984
Język angielski tłumaczenia przysięgłe,
tel. 501704410
Język od podstaw dla dorosłych - Kurs
języka angielskiego i niemieckiego dla
dorosłych w szkole językowej na Zabobrzu. Nauka od podstaw lub od poziomu
średniozaawansowanego, zajęcia w
godzinach wieczornych i w weekendy.
Zapraszamy - 698 136 816
Korki: matma, fizyka, statyka - Udzielam
korepetycji z przedmiotów wymienionych
w tytule plus mechanika budowli. Statykapodstawy statyki budowli, przedmiot z 2
roku budownictwa pwr. Więcej informacji
do numerem telefonu. - 725 154 212
Naucz się uczyć fizyki - Mam na imię
Mariusz, jestem magistrem fizyki po
Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie
studiów pomagałem uczniom gimnazjów
i liceów we Wrocławiu z bardzo pozytywnymi efektami. - 697 734 225
Nauka gry oraz śpiewu (wokalu) - Magister sztuki oraz kultury muzycznej udzieli
prywatnych lekcji gry na keyboardzie,
akordeonie, pianinie oraz nauki wokalu
klasycznego oraz rozrywkowego. - 604
460 269
Profesjonalne pisanie prac, ich
korekta, przygotowanie do egzam. Terminowo, kompleksowo, uczciwie. Gwarancja
wieloletniego doświadczenia, kompetencji
i anonimowości. Indywidualne podejście
do klienta - 663 359 461
Szkoła językowa na Zabobrzu zaprasza
gimnazjalistów na kursy, przygotowujące
do egzaminu gimnazjalnego z języka
angielskiego i niemieckiego. - 698 136
816

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk profesjonalnie - usuwanie
awarii, montaż nowych instalacji elektrycznych, modernizacja starych. Pomiary
i odbiory do Z.E. Szybko, tanio i solidnie.
Negocjacja cen - 664-475-323

Serwis komputerowy Cieplice - Naprawy
laptopów, komputerów PC, monitorów,
konfiguracja Internetu bezprzewodowego,
czyszczenie układów chłodzenia, usuwanie wirusów, przyspieszanie komputera.
Możliwy dojazd do klienta. Jagiellońska
15 - 691 964 963

USŁUGI
MUZYCZNE
3-osobowy zespół muzyczny wraz z
DJ'em, wokal damsko-męski, saksofon,
akordeon, profesjonalne nagłośnienie i
oświetlenie. Repertuar weselny, studniówkowy oraz kolędy. FreshMusic z Jeleniej
Góry - 883 795 001
D.J. dla 30+ - Imprezy okolicznościowe,
Andrzejki, Sylwester, inne email victoriaimprezy@wp.pl - 604 229 350
Profesjonalny Zespól Muzyczny
"Prestiż" z Jeleniej Góry zapewni na
studniówce odpowiedni młodzieżowy
repertuar, niesamowite oświetlenie-laser
show. W przerwach gra DJ. Zapraszamy
na naszą stronę i YT - 517 900 425
Ślub kościelny - Oprawa muzyczna w
kościele: wokal damsko-męski, organy
kościelne, saksofon, gitara. Gramy i
śpiewamy przez całą mszę. biuro@freshmusic.com.pl - 883 795 001
Zespół AmaTrio na Sylwestra - Szukasz
zespołu na Sylwestra? Zadzwoń tel. 664
708 552. Zapraszamy do współpracy.
Zespół Bolero Cover Band - Profesjonalna obsługa muzyczna studniówek,
wesel, dancingów oraz każdego rodzaju
imprez okolicznościowych, zawodowi
muzycy, wysokiej klasy nagłośnienie oraz
oświetlenie. - 604 460 269
Zespół Merkury z Jeleniej Góry to
rzetelny, doświadczony, czteroosobowy
zespół, który świetnie zagra na każdej
imprezie - 609299524
Zespół muzyczny FreshMusic 3-osobowy (wokalistka, wokalista, DJ).
Wesela, studniówki, imprezy firmowe,
dancingi, Wieczór Kolęd. Zespół FreshMusic z Jeleniej Góry. biuro@freshmusic.
com.pl - 605 305 708

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Zaopiekuję się dzieckiem lub dwójką;
wiek bez znaczenia; w weekendy lub w
tygodniu po godzinie 16:00; jestem osoba
poważną; nie piję; nie palę; Jelenia Góra i
okolice; - 721 231 649

USŁUGI
OPIEKA - ZWIERZĘTA

Elektryka - awarie - usługi - Awarie
- 24h instalacje nowe i modernizacja,
oświetlenie, ogrzewanie, podłączenie płyty
grzewczej-podbicie gwarancji-szeroka
gama usług elektrycznych-szybko, tanio,
profesjonalnie i solidnie-faktura V - 608
463 910

Opieka indywidualna - Zaopiekuję się
na umowę zlecenie jednym psem przyjacielskim lub kotem. Zamieszkanie w
warunkach domowych. - 667 752 002

Instalatorstwo elektryczne od A do
Z - domki, mieszkania, bloki wielorodzinne,
awarie, usterki - adaptacje, modernizacje
sieci elektrycznych dla wspólnot, spółdzielni, firm i instytucji - tel-kom, rtv-sat,
monitoring, domofony - pomiary, odbiory,
przyłącza, rozdzielnie, WLZ, ogrzewanie
rynien-podjazdów - długoletnie doświadczenie, gwarancje, negocjacje cen, faktury
VAT. Tel +48 605 458 999, +48 667 05 85
85 Tel/Fax +48 757672083

Anteny-poprawiamy po innych.
Zapłaciłeś za usługę rzekomego fachowca
od anten? Nadal masz problem? Spokojnie my go rozwiążemy w mig, takie
poprawki robimy od 16 lat. Mont-Sat
756428588, 602810896

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Śluby, chrzciny, imprezy - Profesjonalne
zdjęcia imprez okolicznościowych. Zdjęcia,
albumy, klipy ze zdjęciami, indywidualne
etykiety na płyty, obróbka graficzna. Sesje
plenerowe/studyjne. Zezwolenie Kurii.
Wolne terminy na2013 - tahata@tahata.
pl / 506 772 883
W kreatywny sposób uwieczniam najważniejsze momenty Waszego ślubu.
Posiadam wyższe wykształcenie artystyczne. Zapewniam najwyższej klasy
sprzęt (przenośne studio fotograficzne)
Zapraszam, zadzwoń. - 515-151-897 /
mat.gracz@gmail.com

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Świetny Kebab - Restauracja Orient
Kebab, przy Statoilu. Zapraszamy także
na telefon. - 726 765 055

USŁUGI
INFORMATYCZNE

USŁUGI
RÓŻNE

Bezpłatne porady prawne w Jeleniej
Górze ul. Teatralna 1 pokój 311, po rezerwacji telefonicznej tel. 602 467 812
Czyszczenie rur 24h Kanał Nowak
- Szybki przyjazd na telefon. Usługi: udrażnianie kanalizy w. pod ciśnieniem i spiralą,
inspekcja wideo przykanalików, najwyższa
jakość usług w regionie - udrażniamy
kanaliz. skutecznie. Doradzamy gratis 601-841-896
Doradztwo finansowe - Karkonoskie
Biuro Kapitałowe z 15 letnim doświadczeniem oferuje nie tylko kredyty i pożyczki ale
pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji,
obniżanie rat, inwestowanie. Sprawdź to
nic nie kosztuje - 75 752-27-72
Indywidualne zajęcia logopedyczne
dla dzieci i dorosłych. Problemy z komunikacją, wymową, zaburzenia mowy. Miła
atmosfera, ciekawe ćwiczenia, widoczne
efekty. Możliwość dojazdu do klienta.
T.66890033 - 668 900 331
Kanalizacja - udrożnianie, oczyszczanie odpływów. Hydraulika kompleksowa
tel. 609 172 300
Kompleksowe pisanie wniosków do
Urzędu Pracy o przyznanie dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rozliczanie otrzymanych dotacji oraz
obsługa księgowa działalności - Biuro
Rachunkowe Koala - 782 020 635

Kredyty dla Firm - Nie trać czasu na
szukanie kredytu, przyjdź do Naszego
biura, u Nas zawsze pełna oferta dla
Przedsiębiorców. Karkonoskie Biuro
Kapitałowe, ul. Mickiewicza 2a, Jelenia
Góra - 75/7522772
Kredyty dla przedsiębiorców - Kredyty
bez zabezpieczeń, minimum dokumentów,
szybkie decyzje, również na oświadczenie
o dochodzie. Tanie kredyty na zakup
pojazdu oraz pożyczki pod zabezpieczenie
pojazdu. Karkonoskie Biuro Kapitałowe 75/7522772
Kredyty hipoteczne rodzina na swoim bezpłatne doradztwo 607 370 644
Kredyty hipoteczne - Kredyty na
zakup, remont, wykończenie, budowę
nieruchomości. Skorzystaj z Programu
Rodzina na Swoim, który polepsza Twoją
zdolność kredytową-do końca tego roku.
Karkonoskie Biuro Kapitałowe Jelenia
Góra - 75/7522772
Kredyty pożyczki - Od 100 do 10 mln
zł, dla prowadzących działalność, pracujących, emerytów i rencistów, bankowe i
pozabankowe na oświadczenie bez BIK
nam możesz zaufać 15 lat doświadczenia Karkonoskie Biuro Kapitałowe - 75
752-27-72
Mam do wynajęcia miejsce na reklamę,
lokalizacja obok Tesco w Cieplicach tel.
667 219 861
Naprawa i sprzedaż elektronarzędzi
do domu, ogrodu, warsztatu, elektryczne
i spalinowe różnych marek. Lubańska 4
Jelenia Góra Cieplice. Sklep mieści się
koło giełdy - 691-065-261
Naprawa maszyn do szycia - 697
980 067
Niekoniecznie proste kredyty - Pełna
oferta pożyczek i kredytów, niekoniecznie
prostych, profesjonalnie doradcy pomogą
w trudnych sprawach, Karkonoskie Biuro
Kapitałowe z 15 - letnim doświadczeniem
J G Mickiewicza 2A 75 752-27-72
Oferujemy kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, hipoteczne dla
firm, chwilówki, uproszczona procedura,
szybka wypłata. 15 lat na rynku - Karkonoskie Biuro Kapitałowe Mickiewicza 2A
752 27 72
Pani do lepienia pierogów, pan do prac
fizycznych wiek 40-58 lat - 798 153 317
Pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, książka przychodów i
rozchodów i wiele innych - znajdź nas
w sieci Biuro Rachunkowe Koala- W.
Polskiego 54 - 782 020 635
Pełna księgowość, KPiR, ryczałt, płace,
wnioski do U.Pracy i wiele innych usług.
Biuro Rachunkowe Koala - Wojska Polskiego 54 w Jeleniej Górze. Znajdź nas
w Google. Zapraszamy do współpracy.
- 782 020 635
Pomoc prawna - odszkodowania - udzielanie porad prawnych z zakresu prawa
pracy, rodzinnego - pomoc w uzyskaniu
odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych - pisanie pism do urzędów i
sądów - 506 094 003
Pożyczka na chwilę - Chwilówki na
dowód osobisty, pożyczka na 15 dni
lub na miesiąc! Pożyczki pozabankowe
na dłuższe okresy. Karkonoskie Biuro
Kapitałowe, ul. Mickiewicza 2a, Jelenia
Góra - 75/7522772
Pożyczki bez BIK. Dochód min 700 zł,
okres kredytowania do 48 miesięcy, kwota
do 7000 tyś. Dzwoń 668 682 334
Przeglądy naprawa odśnieżarek - Nie
czekaj na pierwszy śnieg zrób już teraz
przegląd swojej odśnieżarki. Naprawiamy
każde marki i modele, miła i fachowa
obsługa Jelenia Góra - Cieplice teren
koło Giełdy Lubańska 1 zapraszamy 691-065-261
Reklama dla Twojej firmy - Jako firma
wprowadzająca innowacyjny sposób
reklamy, pragniemy zaprosić do współpracy wszystkich zainteresowanych
reklamą swojej firmy u kilku tys. odbiorców
każdego dnia tanio - 721 321 050
Rodzina Na Swoim ostatni rok - 31
grudnia br. kończy się program „Rodzina
na Swoim”. Ostatnia szansa dla rodzin,
osób samotnie wychowujących oraz
singli. Zapraszamy Karkonoskie Biuro
Kapitałowe, ul. Mickiewicza 2a,58-500
Jelenia Góra - 75/7522772
Serwis okien, drzwi Pcv, drewno, aluminium wymiana uszczelek, okuć, szyb,
konserwacja, regulacja, montaż okien,
nawietrzaków, samozamykaczy - 606
508 723
Szybkie pożyczki w domu klienta, najniższe raty miesięczne tel. 509 675 760

Ślusarstwo - naprawa ,wymiana,
otwieranie zamków w budynkach autach.
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne. 533 188 754
Środki na otwarcie firmy - Kompleksowe
pisanie wniosków do Urzędu Pracy o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rozliczanie otrzymanych
dotacji oraz obsługa księgowa działalności.
Biuro Rachunkowe Koala. - 782 020 635
Usługi księgowe dla firm, fundacji i
stowarzyszeń - 666 339 745
Usługi porządkowe Admi P.H.U. Zakres świadczonych usług: -sprzątanie
budynków -utrzymanie terenów zielonych
-odśnieżanie inne prace porządkowe tel.
537200110
Wełna drzewna okazja - Odsprzedam
po okazyjnej cenie wełnę drzewną ok.
100m2 bardzo wysokiej jakości - ekologiczna, z dowozem na miejsce. Materiały
są nowe, niewykorzystane w remoncie.
- 782 566 823
Wuco Nowak 24h czyszczenie rur Szybki przyjazd na telefon Usługi: udrażnianie kanalizy w. pod ciśnieniem i spiralą,
inspekcja wideo przykanalików, najwyższa
jakość WUCO w regionie - udrażniamy
kanaliz. skutecznie Doradzamy gratis 601-841-896
Wykonam wszelkie prace w ogrodzie,
przy domu itp. - 669 147 881
Wymiana opon - Car-Tech Serwis.
Usługi wulkanizacyjne, wymiana opon,
wyważanie kół, sprzedaż nowych opon
renomowanych firm. Zapraszamy. - 690
977 355
Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz świadectwa
charakterystyki energetycznej dla budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.
- 513-134-403

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Cito usługi sprzątające: -pranie dywanów, tapicerek meblowej, samochodowej
-sprzątanie domów. hoteli, firm -usuwanie
roztoczy bakterii -ozonowanie -sprzątanie
oraz czyszczenie pomników - 794 667
405
Firma "Multiservice" zatrudni panie do
sprzątania pomieszczeń biurowych oraz
pana do sprzątania placu i pielęgnacji
zieleni. Pełny etat, umowa o pracę. Praca
dla osób z II grupą. - 609 852 580
Nowa firma na rynku oferuje usługi w
zakresie prania dywanów, wykładzin, tapicerek samochodowych oraz meblowych.
jesteśmy też otwarci na inne propozycje.
Tel 885 898 284
Pani do sprzątania szuka pracy - Z
doświadczeniem i grupą, pracowita, miła,
odpowiedzialna i oczywiście uczciwa (pracowałam w prokuraturze J.G.) podejmę
się sprzątania dom, biuro itp., możliwość
przygotowania posiłków 100% zadowolenia. - 513 547 251
PHU Eva Nova - Sprzątanie biur, mieszkań
i domów, bieżące i po remoncie czy budowie pranie wykładzin, dywanów i tapicerek
całoroczna opieka nad grobami i terenami
zielonymi kosmetyka samochodowa
tel.885 898 284
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę
domową i samochodową. Karcher, 5 lat
doświadczenia - 607 155 751
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerek. Usługi również w firmie, odbieramy - przywozimy.
Wysoka jakość usług. Zapraszamy tel.
609 172 300
Profesjonalne czyszczenie wentylacji. Gastronomia, lokale mieszkaniowe,
pensjonaty itp. Solidnie i tanio, wystawiamy
atesty i zaświadczenia. - 661 282 546

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto do ślubu - posiadamy kremową
Warszawę 223 oraz czarnego Lincolna
Town Car, wolne terminy, zapraszamy 695 435 020
Autokary 33+1 i 55+1 do wynajęcia.
Email wycieczki-albatros@wp.pl - 604
229 350
Busy do Niemiec / Holandii - oferujemy
przejazdy do Niemiec i Holandii. Posiadamy wszelkie zezwolenia, nowoczesne
busy z klimatyzacja. Wyjazdy z Polski:
środa, czwartek, sobota, niedziela. Atrakcyjne ceny - 696-914-103
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel.691 262
797

29 października 2012 r.

9

Podejmę prace jako kierowca busa,
posiadam własnego busa Mercedes Sprinter 2005r, mam 5letnie doświadczenie jako
kurier-kierowca busa w kraju i zagranicą,
pełna dyspozycyjność - 607 445 544
Przy nas konkurencja wymięka - Jeśli
liczysz się z czasem i pieniędzmi wybierz
nas. Firma transportowa "Seber" oferuje:
Transport krajowy i międzynarodowy w
ładunkach do 1,5t. w przystępnych dla
każdego cenach. Zapraszamy - 600
666 690

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Profesjonalny masaż - leczniczy,
relaksacyjny. Atrakcyjne ceny. Możliwość
dojazdu do pacjenta. - 784 942 492
Salon kosmetyczny promocja-15% Oferuję: - Zabiegi przeciwzmarszczkowe,
- masaż relaksacyjny oraz leczniczy,
- Akupresurę stóp i wiele więcej. 10 lat
doświadczenia. - (0) 697-975-451

SPRZEDAM
Sprzedam karpie tel. 603 114 427
Sprzedam meble kuchenne 17 szafek
tel. 697 079 281
Sprzedam podświetlany szyld reklamowy 1x1metr. Cena 100 zl - 518 815
444

ODDAM
Króliki miniaturki - oddam - 888 696
309
Oddam drzewa za wycięcie, 2 wysokie
świerki, 1 wysoka lipa. Wymagany jest
sprzęt do wspinaczki lub podnośnik.
Świerków nie można "położyć", należy
ścinać od góry. - 782 566 823
Oddam dużą ilość suchych gałęzi na
rozpałkę do pieca. - 782 566 823

MIESZKANIA
KUPIĘ
2 pokoje Cieplice - Mieszkanie w rozsądnej cenie dla zdecydowanej klientki.
Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie powyżej
45 m2, zdecydowana klientka z gotówką.
Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
2-pokojowe - Dla zdecydowanej
klientki poszukujemy, Cieplice: Oś.XXlecia, Osiedle Orle, max. do II piętra,
lic.9549 - 726 290 939
3 pokoje gotówka - Mieszkanie powyżej
60 m2, na Zabobrzu II lub III. Pilne zdecydowany klient. Nieruchomości Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Kawalerkę za gotówkę - Pilnie na
Zabobrzu do 75 000 zł, zdecydowana
klientka z gotówką. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Pilnie kupię mieszkanie w Jagniątkowie
- może być do remontu, do 130 000. - 883
356 472
Pilnie za gotówkę - Mieszkanie 2 i 3
pokojowe na Zabobrzu, Zdecydowani
klienci. Nieruchomości Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

MIESZKANIA
SPRZEDAM
"Perła Cieplic" 130 zł - Ostatni słoneczny apartament przy Termach Cieplickich. Parki, internet, TV-SAT, piwnica,
szkoły, cisza. Przyjdź, obejrzyj wyjątkowe
i niespotykane wykończenie wnętrz.
Czynsz tylko 130zł, Info@dom-pol.com
- 782 566 823
120tys - Noskowskiego, 2 pokojowe, 51
m.kw. lic 9549 - 501 736 644
190tyś Kiepury 1 piętro - Sprzedam
bardzo ładne, słoneczne i ciepłe mieszkanie. 1 piętro środkowe z bardzo niskim
czynszem. Powierzchnia 63m2 - 3 pokoje
Oferta bezpośrednia. W cenie kuchnia ze
zmywarką, 2 szafy typu Komandor - 693
864 837
2 pokoje 115 000 zł - Mieszkanie po
remoncie, 35 m2 z balkonem na czwartym
piętrze ul. Noskowskiego. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
2 pokoje 115 000 zł - Mieszkanie po
remoncie, 38 m2, na czwartym piętrze
w bloku, Zabobrze II. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
2 pokoje 117 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe 36 m2 na pierwszym piętrze w bloku
Zabobrze II. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra,
ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.
com Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelny), Angelika GrzywaczDudek (zastępca redaktora naczelnego), Piotr Iwaniec (dziennikarz). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy
(ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Monika Trzebowska, Lena Aksanowa, DTP:
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do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam
2 pokoje Pl. Ratuszowy - Mieszkanie po
remoncie ( łazienka do modernizacji ) z
antresola 36m2, na pierwszym piętrze
w kamienicy w rynku. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie 51 m2
z balkonem po kapitalnym remoncie w
bloku na czwartym piętrze, Zabobrze II. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
2-pokojowe - do modernizacji: 37,5 m
kw., 100 tysięcy do negocjacji, ul. Ptasia
Ip.. lic.9549 - 726 290 939
2-pokojowe do remontu - Okazja tylko
120tys.zł.Noskowskiego IVp. wieżowiec
pow.53,9m2. Ogrzewanie z sieci. Budynek
po termomodernizacji. Czynsz ok.290zł.
z ogrzewaniem i f. remontowym. Nier.
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe, Zabobrze.. - ul. Karłowicza, III piętro, 38 m kw. - 100 tysięcy do
negocjacji, lic.9549 - 726 290 939

3 pokoje 130 000 zł - mieszkanie 47,5 m2
po remoncie na pierwszym piętrze, ekonomiczne ogrzewanie piecem kaflowym
(możliwość ogrzewania gazowego). N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
3 pokoje 175 000 zł - Mieszkanie 82 m2,
na drugim piętrze w kamienicy przy ul.
Świętojańskiej. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
3 pokoje Zabobrze III 63m - Do sprzedania
bez pośredników mieszkanie 3pokojowe
na Zabobrzu III 3piętro,balkon, mieszkanie
po remoncie (podłogi, gładzie, drzwi)
kuchnia zrobiona pod zabudowie, niski
czynsz, atrakcyjna okolica - 788 766 923,
889 515 782
3 pokojowe 118 tyś - 66 m.kw. lic 9549 501 736 644

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3 pokojowe 120 000 zł - Mieszkanie po
remoncie na pierwszym piętrze, 47,5 m2,
ekonomiczne ogrzewanie piecem kaflowym ( możliwość instalacji gazowego )
przedmieścia Jeleniej Góry. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
3 pokojowe 130 000 zł - Mieszkanie na
Zabobrzu II, 56 m2, drugie piętro. do
niewielkiego remontu. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
3 pokojowe 80m.kw. - mieszkanie rozkładowe, nowe okna, gazowe CO, po
odświeżeniu do zamieszkania, 2 piętro,
ul Świętojańska. Doskonała oferta w
świetnej cenie 2200 zł/m.kw. lic 9549 501 736 644
3 pokojowe 80m2 - Ul Świętojańska. Super
oferta. 175000. 3pokoje. gazowe CO,
nowe okna, piwnica. Łazienka, kuchnia z
dużym oknem. Całość do zamieszkania
po odświeżeniu. Dopasowana cena. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644
39m2 na Zabobrzu - 2-pokojowe mieszkanie na IV piętrze na Zabobrzu I, mieszkanie
środkowe z balkonem, blok docieplony,
wygodna lokalizacja, cena do rozmów,
widok na góry. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
39m2 Na Zabobrzu I - IV piętro w bloku
4-piętrowym ale mieszkanie środkowe.
Zaproponuj swoją cenę. Pilna sprzedaż.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491
335
39m2 na Zabobrzu I dobra cena 2-pokojowe mieszkanie do częściowego
remontu, nowe okna i drzwi wejściowe,
szafa w zabudowie, IV piętro ale atrakcyjna
cena poniżej 100tys zł i do rozmów. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
3-pokojowe w Cieplicach.. - 47 m kw. z
balkonem, II p. , czynsz 327 zł - cena 150
tysięcy zł., lic.9549 - 726 290 939
3-pokojowe za 120tyś zł - 47,5m2
na I piętrze, środkowe, wyremontowane
wymagające odświeżenia, okolice Małej
Poczty, ogrzewanie oszczędnym piecem
kaflowym z możliwością zrobienia gazowego, opłaty 100zł, cena do rozmów. N.
Otti 13225 - 603 491 335
4 pok. - ul. Kochanowskiego - Komfortowe
mieszkanie dwupoziomowe o pow.92m2
na 3 piętrze i poddaszu w bloku. Ogrzewanie i cw. z lokalnej kotłowni gazowej.
Markowa zabudowa kuchenna z wyposażeniem. Cena 260tys.zł.Lic.9549.N.Rychlewski - 602 732 135
4 pokoje Cieplice 130zł czynsz - Roczny
koszt ogrzania 560zł Nowe słoneczne
mieszkanie z ogródkiem 62/89m2 w spokojnej części Cieplic. Własne ogrzewanie,
Internet, TV-SAT, wideodomofon, Termy
Cieplickie, Parki, sklepy, szkoły, przedszk
- 782 566 823
51 m2 - 110 000 zł - Mieszkanie 2 pokoje
na czwartym piętrze w wieżowcu, Zabobrze II. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
51 m2 za 120 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe z balkonem na czwartym piętrze w
wieżowcu, ul. Noskowskiego. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
52m2 Zabobrze II 130tyś zł - I piętro w
bloku bez windy z dużym kwadratowym
salonem z balkonem od strony południowej, mieszkanie środkowe, w pełni
rozkładowe, oddzielna łazienka i toaleta.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491
335
54m2 na Zabobrzu III - 2-pokojowe
mieszkanie z bardzo dużym balkonem,
widną łazienką z kabiną prysznicową i
wanną, bardzo słoneczne i widne, cena
do rozmów. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
54m2 na Zabobrzu III - 2-pokojowe mieszkanie z bardzo dużym balkonem, z widną
łazienką z kabiną prysznicową i wanną,
bardzo widne i słoneczne i w pełni rozkładowe. Cena do rozmów. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
60m2 w kamienicy, I piętro - 3-pokojowe
mieszkanie, rozkładowe, z balkonem,
w okolicach Małej Poczty, blisko szkoły
podstawowej nr 13, cena 145tys zł do
rozmów. Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
64m centrum bezczynszowe - Sprzedam
słoneczne mieszkanie 2pokojowe 64m+2
piwnice, komórka wspólny ogród. Nowy
piec 2-funkcyjny,możliwość podłączenia
ogrzewania miejskiego, plastikowe okna
wychodzące na ogródek, nowa elewacja,150000 - 664 715 901
72 m2 za 205 000 zł - Mieszkanie 3
pokojowe z balkonem na szóstym piętrze
w wieżowcu, Zabobrze II. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752

80 m.kw. 175tyś - Świetna cena za fajne
mieszkanie przy ul. Świętojańskiej. 3
pokojowe. Jasna kuchnia, łazienka z
oknem. CO gaz. Do zamieszkania. Lic
9549 - 501 736 644
80m2 3 pokojowe - Ładne rozkładowe
mieszkanie, co gaz, nowe okna, łazienka z
oknem. Doskonała cena 175000 ul. Świętojańska. Lic 9549 - 501 736 644
80 m2 za 200 000 zł - mieszkanie 3 pokojowe na pierwszym piętrze w kamienicy w
pobliżu centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
82 m2 mieszkanie - 3 pokojowe na
pierwszym piętrze w pobliżu centrum,
przestronne, 225 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
91m2 za 160 000 - Sprzedam 4-pokojowe
w centrum, parter,3 miejsca parkingowe
- 160000 zł. Doskonale nadaję się na
gabinety, kancelarie, biura. Metrohose kupujący nie płaci prowizji - ubezpieczenie
nieruchomości-gratis. - 883 356 472
92 m2 w centrum - mieszkanie 3 pokojowe
z balkonem na trzecim piętrze w kamienicy
w pobliżu Pl. Ratuszowego. N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
99m2 w kamienicy, I piętro - 3-pokojowe w
pełni rozkładowe mieszkanie z balkonem
na I piętrze kamienicy w cichej lokalizacji a
zarazem w ścisłym centrum Jeleniej Góry,
ogrzewanie gazowe, nowe okna, cena do
rozmów. Nier.Otti 13225 - 603 491 335
Atrakcyjne 2 pokojowe - mieszkanie
51,4 m2 po kapitalnym remoncie z dużym
balkonem na czwartym piętrze w bloku,
Zabobrze II. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Atrakcyjne 3 pokojowe - Mieszkanie
60m2 po kapitalnym remoncie, nowe instalacje, okna, podłogi, na pierwszym piętrze
Zabobrze I. 190 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Atrakcyjne pl. Ratuszowy - Mieszkanie 2 pokojowe z antresola, 36 m2
na pierwszym piętrze, po remoncie ( do
wykończenia łazienka ). N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Ciekawe 54m2 na Zabobrzu III 2-pokojowe mieszkanie z bardzo dużym
balkonem i sypialnią, widną łazienką
z wanną i prysznicem oraz dość dużą
kuchnią na IV piętrze na ulicy Kiepury,
cena do rozmów. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Kawalerka 15,5m2 - 49tyś. do negocjacji. Kawalerka w Jeleniej Górze, wysoki
parter, pokój z aneksem kuchennym,
łazienka z wc, po generalnym remoncie.
- 781 674 530
Kawalerka 26 mkw. - Sprzedam
kawalerkę parter w Sobieszowie, cena
47 tys.PLN. Pośrednicy wykluczeni. - 535
966 355
Kawalerka - sprzedaż - 34m2, 1p, ul.
Spółdzielcza - 509 522 592
Komfortowe 4 pokojowe w bloku
- Mieszkanie dwupoziomowe na III piętrze, ciepłe i zadbane o pow.ok.91m2w
centrum. W cenie efektowna zabudowa
i wyposażenie kuchni. Cena 260tys.
zł.Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
Polecam. - 602 732 135
Ładne 2 pokojowe - mieszkanie w
Cieplicach, w nowym budownictwie, 47
m2 2 pokoje w tym jeden z aneksem
kuchennym i balkonem, drugie piętro,
z wyposażeniem tylko 149 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Ładne 3 pokojowe - Mieszkanie po
kapitalnym remoncie na trzecim piętrze w
bloku 52 m2, 166 000 zł, okolice Morcinka.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Ładny dom - 174 m2,5 pokoi, 2 łazienki,
na ładnej działce 1100 m2 z pięknymi
widokami na góry, w Jeżowie Sudeckim. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Małe mieszkania poza Zabobrzem - 48
i 40m2, oba na I piętrze, do odświeżenia.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491
335
Mieszkanie 3 pokojowe - 52 m2 z
balkonem , po remoncie na trzecim piętrze w bloku, ul. Morcinka. 166 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3-pokoje, XX-Lecia - Do
sprzedania mieszkanie 3 pokojowe o
powierzchni 50m2 na 1 piętrze w ocieplonym budynku położonym 50m od Parku
Norweskiego. Mieszkanie po remoncie;
ciepła woda i ogrzewanie miejskie. Cena
180tys. - 662 088 021
Mieszkanie na ul. Mickiewicza - Do
sprzedania 2-, 3-pokojowe mieszkanie
o powierzchni 80 oraz 99m2, I piętro,
balkon, ceny do rozmów. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

Mieszkanie Szklarska Poręba - 64 m2 2
pokojowe po remoncie na wysokim parterze w kamienicy, z ogródkiem. 170 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mysłakowice 51m2; 2 pokoje Sprzedam mieszkanie po remoncie, 2
pokoje, kuchnia w zabudowie, IV piętro w
ocieplonym bloku. Ładny widok na góry.
Możliwość kupna z garażem. Cena 115
tys. zł - 503 322 274
Mysłakowice, kawalerka - III piętro,
ok. 30 m kw. - 55 tysięcy, lic.9549 - 726
290 939
Na Zabobrzu III 54m2 - 2-pokojowe z bardzo dużym balkonem, mocno słoneczne,
z widną łazienką i wyposażoną kuchnią.
Możliwość wzięcia kredytu Rodzina na
swoim. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Noskowskiego 51 m.kw - 2 pokoje,
rozkładowe, duży nowy balkon. Mieszkanie do remontu 120 tyś do negocjacji. Lic
9549 - 501 736 644
Nowe Cieplice 130zł czynsz - Roczny
koszt ogrzania 560zł! Nowe słoneczne
mieszkanie z ogródkiem 62/89m2 w
spokojnej części Cieplic. Własne ogrzewanie, internet, TV - SAT, wideodomofon,
Termy Cieplickie, parki, sklepy, szkoły,
przedszkola - 782 566 823
Nowe mieszkania - Cieplice - 2 mieszkania w st. deweloperskim każde na osobnej
kondygnacji w nowym niewielkim budynku
z ogródkiem i miejscami parkingowymi.
Ogrzewanie gazowe. B. atrakcyjna lokalizacja. Cena 3tys.zł/m2. Warto.Lic.954
- 602 732 135
Nowe mieszkania - Cieplice - 3 mieszkania w st. deweloperskim każde na
osobnej kondygnacji w nowym budynku
z ogródkiem i miejscami parkingowymi.
Ogrzewanie gazowe. B. atrakcyjna lokalizacja. Cena od 220 do 260tys.zł. Warto.
Lic.9549 - 602 732 135
Okazja 2-pokojowe do remontu tylko
110tys.zł.Noskowskiego IVp. wieżowiec
pow.53,9m2. Ogrzewanie z sieci. Budynek
po termomodernizacji. Czynsz ok.290zł.
z ogrzewaniem i f. remontowym. Nier.
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
Okazja kawalerka 15,5m2 - 47tys do
negocjacji. Kawalerka w Jeleniej Górze,
wysoki parter, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc, po generalnym
remoncie. - 781 674 530
Parter domu 110 m2 - Po kapitalnym
remoncie, 5 pokoi, kuchnia, łazienka,
własne ogrzewanie, taras, ogródek, garaż
w Kaczorowie. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
Piętro domu - Ładne mieszkanie 3
pokojowe z balkonem i ogródkiem na
pierwszym piętrze w dwurodzinnym domu,
w bardzo malowniczej części Jeleniej Góry.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Piętro domu 199 000 zł - Mieszkanie 60
m2 po remoncie 3 pokojowe z balkonem
na pierwszym piętrze dwurodzinnego
domu, z ogródkiem, w spokojnej części
Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
Piętro willi 220 000 zł - pow. całkowita
190 m2, 3 pokoje, weranda, balkon, strych,
3 piwnice, działka 450 m2 w Cieplicach.
Okazja. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Pilnie 2-pokojowe Zabobrze - 39m2 w
cenie 95tys zł do drobnych negocjacji.
Mieszkanie z loggią w ocieplonym bloku
w okolicach sklepu Jubilat. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Pilnie 39m2 99tyś zł - 2-pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu I, IV piętro ale
mieszkanie środkowe, blok docieplony,
dobra lokalizacja, mieszkanie do częściowego remontu. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Pilnie 66m2 w dobrej cenie - Przytulne mieszkanie ze skosami, garażem,
wspólnym ogródkiem w 13rodzinnym
wyremontowanym budynku stojącym na
ogrodzonej posesji. Cena 125tyś zł do
negocjacji. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Połowa willi 210 000 zł - Mieszkanie
dwupoziomowe, 3 pokojowe po remoncie,
z garażem i ogródkiem, w Cieplicach.
Okazja. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Przytulne mieszkanie poddaszowe 2-pokojowe mieszkanie z widną łazienką,
ładnie wykończone, nie wymagające
dodatkowych nakładów, wspólny ogródek
na ogrodzonej posesji, wiata na auto. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Przytulne mieszkanie z ogródkiem
- ładnie wykończone mieszkanie ze
skosami z widną łazienką, wspólnym
ogródkiem, budynek po remoncie, posesja
ogrodzona, wiata na auto. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

Przytulne poddaszowe 129tys zł Bardzo ładnie wykończone, słoneczne
2-pokojowe mieszkanie w odnowionym
bloku stojącym na ogrodzonej posesji, ze
wspólnym ogródkiem i wiatą na samochód. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ul.
Ptasia tel. 75 76 771 28, 508 062 352
Sprzedam lub zamienię na małe
mieszkanie bliźniaka w Cieplicach, 6
pokoi, może być dwupokoleniowy, garaż
w domu, widok na góry, dobra lokalizacja
tel. 603 139 918
Sprzedam mieszkanie 50m + balkon Sprzedam bez pośredników mieszkanie
50 m2 ,2 pokoje + balkon na ul. Bacewicz
5, 5 piętro, czynsz 250zł. Zaproponuj cenę
tel. 602 533 038 - 602 533 038
Sprzedam mieszkanie 70m2 w Piechowicach za 70 tys. zł. tel. 75 61 614 48
Sprzedam mieszkanie cena do negocjacji 2 pokoje 34m2 Zabobrze bez
pośredników - 661 703 997
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe
74 m2 Wrocław-Krzyki-Klecina - 696
453 855
Sprzedam stylowe mieszkanie 123m2,
4 pokoje, w centrum tel. 601 822 396
Stylowe 2 pok. ok. Matejki - Mieszkanie
po remoncie o pow. 54m2 dwu a właściwie
trzypokojowe na II piętrze w kamienicy.
Ogrzewanie gazowe. Cena 169tys.
zł.Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549. 602 732 135
Szklarska Poręba.. - Osiedle Huty,
parter - klimatyczne 2-pokojowe 45,37 m
kw - 120 tysięcy, lic.9549 - 726 290 939
Tylko 120 000 zł - mieszkanie 2 pokojowe z balkonem 51 m2 na czwartym
piętrze w wieżowcu, ul. Noskowskiego. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Tylko 120tys - Noskowskiego, 2 pokojowe, 51 m.kw. nowy balkon, osobno
łazienka i wc, winda. Fajna oferta w
doskonałej cenie. Lic 9549. Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
Z parkietem - oczywiście na podłodze.
Obniżona cena. 80 metrów mieszkania
do wprowadzenia po odświeżeniu za
jedyne 175tyś. Zobacz i przekonaj się. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644
Zabobrze 52m2 II piętro I - 2-pokojowe
mieszkanie do remontu, w pełni rozkładowe ze słonecznym salonem i balkonem,
oddzielna łazienka i toaleta, mieszkanie
środkowe w bloku ocieplonym bez windy.
Cena 120tyś zł. Nier. Otti 13225 - 603
491 335

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w
Mysłakowicach. Tel. 691 933 525
Szukam mieszkania do wynajęcia 2 lub
3 pokojowego w Cieplicach lub bliskiej
okolicy w okazyjnej cenie - 666 205 729

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokojowe Noskowskiego - Do wynajęcia na Zabobrzu nieduże 2 pokojowe z
balkonem na II piętrze. 800 zł plus media
(ogrzewanie w cenie), kaucja 800 zł. - 605
248 253
3 pokoje blisko centrum - Do wynajęcia
3 pokoje + garderoba z umeblowaną
kuchnią. 60 m2 (parter) przy ulicy Ptasiej blisko U. Ekonomicznego. Czynsz
1160 zł (wliczone ogrzewanie i czynsz).
Kontakt Piotr bądź Kamil Leśniewscy. 609862626/600042101
3 pokojowe - wysoki parter. Wojska Polskiego. Także na biuro, kancelarię itp. Lic
9549 - 501 736 644
Atrakcyjne 2 pokojowe - Mieszkanie
51,4 m2 z balkonem po kapitalnym remoncie, czwarte piętro w bloku, Zabobrze II.
165 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Centrum, mieszkanie 52 m po remoncie, kompletnie umeblowane. AGD pralka, lodówka, piekarnik, płyta. Wysoki
parter, cicha, "zielona" okolica - w centrum.
1200 zł w tym czynsz + media. Proszę o
tel. po 17:00. - 602 402 185
Cieplice-cicha spokojna stancja. W
domku jednorodz. Kuchnia i łazienka
do wyłącznej dyspozycji z jedną osobą.
Internet 10tka. Zadzwoń po więcej informacji. - 880 229 298
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokoje, w
centrum tel. 603 153 503
Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe
66m.z balkonem przy ul. Morcinka koszt
1000zl + liczniki + kaucja 1000zł - 695
725 851

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe,
Zabobrze 3 tel. 796 989 796
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe,
umeblowane - blok w Mysłakowicach tel.
886 693 086
Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu
ok 70m2. Niezależne umeblowane 2
pokoje, wyposażona kuchnia z kominkiem,
łazienka, osobne wc, ogród, miejsce do
parkowania. Cena 1200zł z mediami. 667 550 220
Duże mieszkanie w Kaczorowie - indywidualne, 2 poziomowe, c.o z nowoczesnym
piecem, okna pcv, przestronne rustykalne
wnętrze. Blisko PKS, szkoła, duży sklep.
- 607 609 642
Kawalerka na parterze w domku jednorodzinnym na Zabobrzu umeblowana
900 zl z opłatami dla max dwóch osób bez
dzieci - 603 958 920
Kawalerka na Zabobrzu I - Posiadam
do wynajęcia mieszkanie na ul. Różyckiego (kawalerka 27m2) po remoncie.
Gotówka do zamieszkania - 502 574 422,
665 930 985
Kawalerka w ścisłym centrum - umeblowana i wyposażona. 800 zł + liczniki.
Oferta nie dla studentów. - 600 049 545
Ładne mieszkanie do wynajęcia - W
spokojnej okolicy, 40m2, pół domu,
niezależne wejście, duży pokój, kuchnia,
łazienka, mieszkanie świeżo po remoncie,
wyposażone w nowe urządzenia AGD,
niskie opłaty, internet, tv, 650zł + kaucja 607445544 / 884776852
Mam do wynajęcia mieszkanie 4 pokojowe, parter, 60 m2, ul. Ptasia - 609
862 626
Mam do wynajęcia pokój na ul.Matejki.
Cena 500 zł. W cenie czynsz, woda, gaz,
prąd. Tel. 885 040 959
Mieszkanie 3 pokojowe - 45 m2
po remoncie na pierwszym piętrze ul.
Różyckiego. 1000 zł plus media, kaucja
jednomiesięczny czynsz. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 70m2 Zabobrze - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, toaleta. Budynek 4kond.
na Noskowskiego 3.Blisko przystanek aut.
Kaufland. Cena z ogrzewaniem ok. 1000
zl, plus zużycia; woda, prąd, gaz. - 757
521 719
Mieszkanie centrum - wynajmę mieszkanie dwupokojowe dla studentów lub
pary z aneksem kuchennym, łazienką.
Mieszkanie niezalezne, blisko Żeroma i
centrum. 350/pokój + prąd i woda z liczników. Ogrzewanie w cenie. - 668 629 968
Mieszkanie lub pokój dla studentów.
Duże przestronne w pełni wyposażone
dobra lokalizacja ul. Kadetów. Niskie
koszta. Tel. 691478591
Mieszkanie na Zabobrzu, 2 pokoje,
łazienka, kuchnia, balkon i przedpokój.
Mieszkanie całkowicie umeblowane. Lokalizacja do miasta 1 km 15min pieszo, blisko
tesco. 47m2.1000zł w czynszu ogrzewanie i ciepła woda - 605 091 461
Mieszkanie po remoncie 45 m2 3
pokojowe kuchnia w zabudowie, na
pierwszym piętrze w bloku. Zabobrze I.
1000 zł plus media. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie w zabudowie szeregowej
56 m kw z ogrodem 400m kw. w spokojnej
dzielnicy domków ul. Graniczna J.Góra.
Duża kuchnia z jadalnią, 2pokoje, łazienka
z wanną, piwnica. Pełne wyposażenie. 502 322 266
Noclegi, pokój w domu jednorodzinnym
w spokojnej, cichej dzielnicy, blisko UE i
centrum. Media, dostęp do kuchni, miejsce
na samochód. - 698 673 047

Osobny pokój 500 zl z opłatami ze
wspólną kuchnią i łazienką na Zabobrzu
w domku jednorodzinnym z osobny
wejściem na parterze umeblowany dla
os - 603 958 920
Park Sudecki - 2 pokojowe - 35m2,
częściowo umeblowane (pełna kuchnia,
łazienka, szafa, stół). 1 piętro, winda,
piwnica. Przyjemna i cicha okolica. Koszt:
900+czynsz/media (ok. 300zł). Kaucja
zwrotna: 1500zł. - 505 120 824
Samodzielne mieszkanie , pokój z
kuchnia Jelenia Góra /cieplice (centrum)
- 756 480 869
Spokojny teren obrzeże Jeleniej Góry.
Do wynajęcia 2 pokoje łazienka przedpokój. 600zł + opłata za prąd i wodę - 513
731 147
Student poszukuje współlokatorów,
ul. Różyckiego, mieszkanie 2 pokojowe.
super warunki, mieszkanie po remoncie,
cena 260 zł + media, najlepiej chciałbym
mieszkać łącznie w 3 osoby. polecam! 509 458 229
Super cena najmu mieszkania - ul.1
Maja - pokój, kuchnia, łazienka, umeblowane, samodzielne wejście, 26m
kw., 400zł+ liczniki+ ok.100zł ogrzewanie gazowe (tylko miesiące grzewcze),
Tel.609494680 w godz.11-17
Wynajmę kawalerkę w Sobieszowie.
Bardzo ładna okolica, przedpokój, pokój,
nowa kuchnia, łazienka. W pobliżu szkoła,
Biedronka, Apteka, miejsce parkingowe. 725 938 367
Wynajmę ładne, duże, słoneczne mieszkanie 550 zł tel. 698 259 615
Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w
samym centrum Jeleniej Góry 1200 zł
za wynajem, kaucja 2-miesięczna tel.
668 171 393
Wynajmę mieszkanie na Zabobrzu
wyremontowane, nieumeblowane 47m 2
pokoje, kuchnia, łazienka, blisko sklepy,
szkoła, przedszkole 500zł + opłaty (woda,
gaz, prąd) kaucja 700zł - 880 765 003
Wynajmę nowe dwupokojowe mieszkanie w Cieplicach z aneksem kuchennym,
tarasem. 1000zł+czynsz. - 605 37 97 27,
601 77 62 76
Wynajmę pokój w mieszkaniu 2 pokojowym, dobre warunki, okolica Małej Poczty
tel. 697 989 121
Zabobrze, mieszkanie na parterze, ok.
70 pow. 3 pokoje. Cena ok.1000 zl kmpl,
plus woda, gaz, prąd. Możliwość negocjacji. Budynek położony na Noskowskiego.
– 0049209136596

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie jednopokojowe, bez czynszowe zamienię na większe lub sprzedam
Jelenia Góra tel. 75 64 125 05, 513 328
557
Zamienię mieszkanie 117m2, 4 pokoje,
duży taras, Jelenia Góra ul. Słowackiego
na mieszkanie do 50m2 też w Jeleniej
Górze tel. 75 64 820 94, 600 806 472
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe (54
m2 z dużym balkonem na Zabobrzu III)
na kawalerkę. tel. 665-165-559
Zamienię mieszkanie 3 pokojowe, własnościowe, 75m2, rozkładowe, kuchnia,
przedpokój, CO własne, po remoncie - na
dom tel. 781 167 401

Pilnie dom - Dla zdecydowanych klientów, w Jeleniej Górze, Jeżowie Cieplicach,
Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

DOMY
SPRZEDAM
320tyś dom. - dom. Połowa nowego
bliźniaka. Nowy. Ładny. Lic 9549. - 501
736 644
410 tyś nowy dom - Szeregówka w Podgórzynie. Doskonała oferta. 160 m.kw. z
garażem, tarasem, 4 sypialnie, salon z
kominkiem. CO gazowe. Lic 9549 - 501
736 644
Bliźniak 320 tyś - do zamieszkania,
Piechowice Piastów. Podpiwniczony,
garaż, ogródek. Super cena. Lic 9549 501 736 644
Bliźniak w Jeżowie k. Zabobrza - Sprzedam bliźniaka z garażem w stanie surowym ze zrobioną elewacją. 140m, bardzo
dobra lokalizacja, solidnie zrobiony, działka
uzbrojona 800m. - 603 139 998
Dom 530 000 zł - 266 m2 powierzchni,
7 pokoi, piękny taras, działka 1300 m2
, pięknie położony z widokami na góry
Kowary - Wojków. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Nowy dom – 410tyś w zabudowie szeregowej, wygodne, malownicze miejsce.
Salon z kominkiem i tarasem, garaż,
4 sypialnie, 2 łazienki. Świetna oferta.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501
736 644
Parter domu 110 m2 - Dwurodzinnego,
po kapitalnym remoncie, 5 pokoi z ogródkiem i garażem, 270 000 zł w Kaczorowie.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Skrajny szereg... - Piechowice, dom ok.
150 m kw. (5 pokoi, 2 łazienki), zagospodarowana działka ok. 800 m kw. - doskonała
oferta w doskonałej cenie, lic.9549 - 726
290 939
Sprzedam dom mieszkalno-gospodarczy Jagodzin, gmina Węgliniec, 4
pokoje 109m2, pow. gosp. 209m2, działka
1643m2, w centrum wsi, daleko od sąsiadów tel. 503 675 950
Sprzedam lub zamienię na mieszkanie
bliźniaka w Cieplicach, 6 pokoi, może
być dwupokoleniowy, dobra lokalizacja,
widać góry, okazyjna cena 1790 zł/m2 tel.
603 139 918
Sprzedam lub zamienię na mieszkanie
budowę domu na ukończeniu w Jeżowie
Sudeckim. Dobra lokalizacja, może być
dwupokoleniowy, dz. 13a - 295 tys. zł tel.
603 139 918
Sprzedam uroczy, nowy domek w
Wojcieszycach 120/400. Dobra lokalizacja, piękne widoki. Cena 399.000,-zł. Tel.
505 832 745

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka budowlana o pow. 3000m2
z budynkiem gospodarczym obok drogi
położona w miejscowości Wojcieszyn
(powiat złotoryjski gmina Pielgrzymka ).
Cena do uzgodnienia. Proszę dzwonić po
17. - 768 775 385
Działka budowlana pilne, Dziwiszów
36zl - 510 771 871

Zamienię mieszkanie własnościowe
niecałe 37m2 na większe w Jeleniej
Górze. Mieszkanie jest na II piętrze. Tel.
500 208 781

Działka budowlana Sobieszów - Okazja.
Sprzedam tanio działkę budowlaną w
Sobieszowie. 400m2.Centrum Sobieszowa. Blisko szkoła, sklepy, komunikacja
miejska. Cena 26.000zł - 517-201-404

DOMY
KUPIĘ

Działka budowlana w Jeżowie Sudeckim - nasłoneczniona, dobra lokalizacja
- do sprzedania - okazyjna cena tel. 603
139 918

Komarno widokowa działka - piękne,
spokojne miejsce. Nowy asfalt, woda,
prąd przy granicy. Rozpoczęta budowa.
1000 M.KW. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644
Sprzedam 14h ziemi w tym 6h lasu
w Mysłakowicach (okolice Czerwonego
Dworku). - 602 234 814
Sprzedam działkę budowlaną w Jeżowie Sud 1652 m2, media przy działce
- niedrogo tel. 603 139 918
Sprzedam działkę w Świeradowie Zdr.
z projektem pensjonatu na 72 osoby,
pow. 1,07h oraz działkę o pow. 43a też w
Świeradowie, dobra lokalizacja - nie drogo
tel. 603 139 918
Sprzedam pięknie położone działki
budowlane z widokiem na Śnieżkę w
Mysłakowicach ul. Nowa - ul. Zielona
Dolinka - 500315050/506078909

LOKALE
SPRZEDAM
Atrakcyjne lokale w centrum - Sprzedam na dobrych warunkach dwa ostatnie
lokale handlowo-usługowe w ścisłym
centrum Jeleniej Góry na rogu 1 Maja/
Klonowica. Idealnie nadające się pod
gabinet lekarski, kancelarie czy biuro. - 697
397 297/75 752 29 80
Do adaptacji 900 zł/m.kw. - lokal w parterze, 85 m.kw. z wejściem do ogródka.
Fajna baza na świetne, loftowe mieszkanie. Sobieszów pod Chojnikiem. lic 9549
- 501 736 644
Lokal na działalność - sprzedam pawilon
na Zabobrzu w którym można prowadzić
działalność handlową, usługową, biurową
lub gastronomiczną. Powierzchnia to
34m (dwa pomieszczenia i wc). Pawilon
ocieplony, okna i drzwi pcv. Cena 45tyś
- 883 777 075
Sprzedam lokal o pow. 34m2 na
Zabobrzu. W dobrej lokalizacji. Lokal jest
w ciągu pawilonów. Okna i drzwi z pcv,
ocieplony. Dwa pomieszczenia + wc.
Obok parking. Cena 45tyś.Polecam. - 883
777 075

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę lokal handlowy w atrakcyjnym
miejscu na Zabobrzu, lub w Cieplicach
(Pl. Piastowski). ok 40-60m Tel.: 603
139 998

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Atrakcyjnie położony lokal - 120m2,
klimatyzowany, z tarasem i parkingiem.
Bezpośrednie sąsiedztwo Tesco i Castoramy. Na każdą działalność. - 504-165873
Atrakcyjny sklep, niski czynsz
- wynajmę sklep 1 Maja, z trzema wystawami, 26 m kw, niski czynsz i niski koszt
liczników. Wiadomość kom.609494680
w godz.11-17
Cieplice lokale do wynajęcia na cele
usługowo handlowe o pow. od 25 do 250
m kw. telefon 501377514 - 602 712 990
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
pow. 50 m2 położony w ścisłym centrum
Jeleniej Góry. Lokal składa się z części
handlowej i zaplecza sanitarno - magazynowego. - 519 866 620
Do wynajęcia lokal o pow. 300m2, z
biurem duży plac 1000m2, od zaraz, na
magazyn, warsztat lub inne, przy głównej
drodze na Wrocław, ogrodzony, cena do
uzgodnienia - 601 924 778
Do wynajęcia magazyn o powierzchni
300m3, idealny na warsztat, hurtownie lub
inną działalność, przy głównej drodze na
Wrocław, 2000zl netto - 502 267 361

Do wynajęcia sklep o pow. 70m2, od
zaraz, koło pks-u, cena do uzgodnienia
- 502 267 361
Karpacz - wyremontowany, piękny Mam do wynajęcia lokal użytkowy 50 m
kw. Przestronny i odremontowany, przystosowany do różnego typu działalności. Po
sklepie zoologicznym i salonie pielęgnacji
zwierząt. 1500 zł/mies. z rachunkami. 791 828 506
Koło sądu na kancelarię, biuro - wysoki
parter. Zadbane, doskonałe na biuro a
także do zamieszkania. Tylko 1500 zł Lic
9549 - 501 736 644
Lokal, Zabobrze, na działalność Tanio wynajmę lub sprzedam pawilon o
powierzchni 34m2, dwa pomieszczenia
i wc. Ocieplony, okna i drzwi z pcv, obok
parking. Dobra lokalizacja przy ciągu
komunikacyjnym. Okazja - 883 777 075
Mam do wynajęcia - spokój cisza ogród
osobne wejście miejsce na parking do
przystanku 30m .Dwa pokoje z kuchnią
łazienka przedpokój 600zł+opłata za prąd
i wodę. To nie jest centrum Jeleniej - 513
731 147
Mam do wynajęcia lokal użytkowy w centrum ul. 1 Maja tel. 606 412 235
Mam do wynajęcia pow.użytkową 37 m
kw. przy salonie fryzjerskim, ul. 1 maja
tel.693 670 770
Oddam w najem lokal 26m kw., trzy
wystawy, tanie ogrzewanie, Jelenia Góra
ul. 1 Maja, nadający się na sklep, biuro.
Kontakt 609494680 w godz.11-17
Piechowice centrum lokal do wynajęcia
tel. 75 61 614 01
Pilnie wynajmę lokal, 300m2 (w tym
biuro i łazienka), w Maciejowej, przy głównej drodze na Wrocław, duży plac 1000m2,
teren ogrodzony, cena do uzgodnienia
- 601 924 778
Pilnie wynajmę sklep, okolice pksu,
70m2 plus zaplecze, bardzo dobra lokalizacja, od zaraz, cena do uzgodnienia
- 601 924 778
W centrum, dobra cena - pilna. Do wynajęcia lokal w centrum, od zaraz, koło pksu,
70m2 plus pomieszczenia socjalne, cena
do uzgodnienia - 601 924 778
Wynajmę lokal-budynek usługowo
mieszkalny. Parter usługowy ponad
100m2. dobre na każdą działalność. 2
bramy wjazdowe. Piętro-7 pokoi wszystkie wynajęte- dochodowe. Super cena i
lokalizacja. Dzwoń - 696 800 785
Wynajmę lokal na Zabobrzu koło komisariatu policji na istniejący salon fryzjerski
i kosmetyczny lub inne propozycje 47m
- 509-841-000
Wynajmę pomieszczenie gospodarcze
w Cieplicach, około 130 m2. Kontakt:
695708340
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Wynajmę stanowisko dla fryzjerki na
Zabobrzu. Tel. 667 750 574
Wysoki parter. 3 pokojowe, świetne na
biuro, kancelarię. Lic 9549 - 501 736 644

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Garaże, hale, magazyny, place - Sprzedam garaże 50m2, wysokość 6m - cena 35
tys. zł. Możliwość kupna całego obiektu tj.
ponad 1000 m2 garaży, hal i magazynów,
dodatkowo place i drogi dojazdowe. Nieruchomość bez obciążeń. Miasto Olszyna
- 606 199 299
Warsztat w Dziwiszowie 41A - hala
100m kw, wys.3,5m, pomieszczenia
socjalne 20m, poddasze do zagospodarowania z projektem mieszkalnym. 2
bramy, drzwi wjazdowe-2,80m. 50 m od
krajowej na Legnicę, zjazd na Płoszczynę
- 504 193 823
NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia garaż w bloku przy ul. Jana
Kiepury 45B - 516 694 259
Do wynajęcia hala produkcyjna o pow.
300 m2, czynsz 600 zł tel. 698 259 615
Do wynajęcia magazyn 425m2 ogrzewany z biurem. Tel. 500 168 910
Do wynajęcia pomieszczenie biurowe
20 m2 w Jeleniej Górze obok Urzędu
Skarbowego - 606 940 585
Garaż w centrum, wynajmę miejsce
postojowe w garażu podziemnym w
nowej kamienicy na rogu ulic 1 Maja i
Kubsza (pod nowa Biedronka) Cena do
uzgodnienia - 504 120 924
Miejsce postojowe w garażu w budynku
Mickiewicza 20A do wynajęcia, teren bezpieczny, zamknięty tel. 513 018 495
Pomieszczenia garażowe centrum
- Mam do wynajęcia atrakcyjne pomieszczenia garażowe w dobrej cenie. W
samym centrum Jeleniej Góry przy ulicy
1 Maja/Klonowica. Powierzchnia garaży
to 360m2. Cena wynajmu to 150zł netto
za m2. - 508 092 214
Tanio wynajmę pomieszczenie magazynowe. Ok. 500 m3 z zapleczem socjalnym,
ogrzewanym. Ul. Karola Miarki 18 w
Jeleniej Górze. Teren dawnego Pebexu
- 601 057 718

FIRMA ŁADZIŃSKI ZAKŁADY METALOWE
ZATRUDNI:

- LAKIERNIKA KONSTRUKCJI SPAWANYCH
WYMAGANIA: DOŚWIADCZENIE W LAKIEROWANIU
ZA POMOCĄ POMPY HYDRAULICZNEJ

tel. 603-583-039/ 603 588 269 lub 75 64 35 416/418

FIRMA ŁADZIŃSKI ZAKŁADY METALOWE
ZATRUDNI:

- ŚLUSARZY-SPAWACZY
- ŚLUSARZY
tel. 603-583-039/ 603 588 269 lub 75 64 35 416/418
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reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Na szczycie wzgórza z widokiem na urokliwe Karkonosze powstaje kameralny zespół budynków mieszkalnych. Osiedle stanowi połączenie perfekcyjnej architektury (projekt realizowała firma FORUM PROJEKT)
z bliskością natury oraz przepięknymi widokami na
Karkonosze, panoramę miasta i Wzgórze Krzywoustego
(Grzybek).
Osiedle zlokalizowane jest w odległości 1,5 km od
Placu Ratuszowego przy wyjeździe z Jeleniej Góry na
Zgorzelec i Jakuszyce. W realizowanym I etapie budynku oferujemy 36 mieszkań od 1 do 4 pokojowych, od 28
do 110 m2.
Zaprojektowane od strony południowej trzy mieszkania (75, 105, 110 m 2) ostatniej kondygnacji
posiadają antresole z tarasami o powierzchni od 31 do 50 m 2.
Ze wszystkich tarasów i balkonów rozpościera się przepiękny widok na całe pasmo Karkonoszy.
Mieszkania usytuowane na parterze posiadają tarasy połączone z ogródkami rekreacyjnymi.
Każde z mieszkań posiada:

 balkon lub taras,
 przynależną komórkę lokatorską oraz
 miejsce parkingowe na parkingu zewnętrznym lub za dodatkową opłatą stanowiska parkingowe w garażu podziemnym.

Do każdego lokalu mieszkalnego doprowadzona zostanie
oprócz tradycyjnej sieci, internetowa sieć światłowodowa
(umożliwiająca najszybszy dostęp do internetu i TV) oraz sygnał telewizji satelitarnej.
W budynku zaprojektowano windę dla osób niepełnosprawnych (wym. 1400x1400 mm), która
łączy wszystkie kondygnacje z garażem podziemnym. Budynek podłączony jest do sieci wodnokanalizacyjnej PWiK WODNIK a energię cieplną przeznaczoną na ogrzanie budynku i ciepłej wody
użytkowej dostarcza PEC, co znacznie redukuje koszta.
Termin realizacji inwestycji: 30.07.2012r.
Codziennie zapraszamy na prezentację mieszkań, gwarantujemy zachwyt wywołany pięknym
widokiem, niewygórowane ceny, oraz świetną jakość używanych przez nas materiałów!
Wszelkie pytania odnośnie mieszkań, oraz ogółu inwestycji prosimy kierować:

kom. 509-939-934
tel. 75 64 69 659
fax. 75 75 26 816
mail. d.jura@ksjdevelopment.pl

Serdecznie

zachęcamy

również

do

odwiedzenia

www.ksjdevelopment.pl

naszej

strony

internetowej

TAFFY Ręczna Metoda Makijażu Permanentnego

Idylla Karkonoska

Spełnij marzenie o własnych „czterech kątach”!
Dla Ciebie i Twoich bliskich !
 solidne wykonanie i wysoki standard
 cicha i spokojna okolica
 dobry dojazd i dostęp do komunikacji
 dostęp do telewizji
 internet
 garaż podziemny
 piwnica
 ogrodzony i teren osiedla
 plac zabaw na terenie osiedla
 2 minuty pieszo do piekarni z pachnącym pieczywem każdego ranka

- możesz otrzymać pomoc przy uzyskaniu kredytu
- cena za metr2 od 2995,00 zł netto
- wybierz idealny dla Ciebie metraż i usytuowanie,
dostępne metraże: 33 m2, 50 m2, 57 m2, 83 m2
(dwupoziomowe z możliwością podziału), 91m2
(dwupoziomowe z możliwością podziału),
- możliwość wykończenia pod klucz, z aranżacją
według Twojego pomysłu - wchodzisz i mieszkasz

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ

NA OBEJRZENIE SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

• nasze brwi nie wyglądają jak
upiorne plamy!
• metoda tak doskonała, że trudno
odróżnić czy to makijaż czy naturalne brwi
• metoda bezawaryjna, brak części
mechanicznych
• minimum bólu i opuchlizny
• 100% sterylności
• szybkie gojenie
• ponieważ nasze brwi nie wyglądają jak upiorne plamy!
• zastosowanie nowej metody
pozwala na: rekonstruowanie
i uzupełnianie włosów brwi,
wykonanie kreski na powiekach,
podkreślenie konturu i wypeł-

nienie barwy ust (uzyskany • niewiele lub brak potrzeby retuszu
pojedynczy włos brwi ta metodą
jest jak naturalny, bardzo cienki • krótki czas gojenia
i trwały).
• metoda tak doskonała, że trudno
odróżnić czy jest to makijaż czy
naturalne brwi
• jedyna w swoim rodzaju swoista, opatentowana, chroniona
prawem autorskim technologia
z zastosowaniem igieł łączonych
w płaskie grupy gwarantująca:
• 100% sterylności
• minimum bólu i opuchlizny
• pełną kontrolę zabiegową
• bezawaryjność metody - brak
części mechanicznych

