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zdrowie i uroda
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Do kwietnia przyszłego roku
ma być dokończona modernizacja dworca. Odnowione zostaną
m.in. perony i przejścia dla podróżnych.
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Tracą domy
przez urlopy

Wyrzucają z aut, przywiązują
w lesie do drzew – tak niektórzy
właściciele ukochanych niegdyś
pupili, pozbywają się ich latem.
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Brawa dla
Zosi Stanisz
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Na dniach tymczasowa przeprawa na krajowej trójce zostanie rozebrana

Nowy most w listopadzie
Zakończono budowę bocznej
przeprawy i z początkiem
sierpnia br. rozpocznie się
rozbiórka tymczasowego
mostu w Maciejowej na drodze krajowej. - Ruch będzie
wahadłowy, ale wjazd do
Jeleniej Góry nie zostanie
zamknięty.
Chodzi o most na krajowej „trójce”
w Maciejowej, który został zniszczony
podczas powodzi w lipcu 2012 roku.
Wówczas zamontowano tam most
tymczasowy, który w tym roku zostanie wymieniony na przeprawę stałą.
– Most na krajowej trójce będzie
zdemontowany i było niebezpieczeństwo, że tak jak w roku poprzednim,
podczas kilkumiesięcznych prac
Jelenia Góra znowu będzie odcięta
od świata. Dzięki wykonawcy, Zakładowi Inżynierii Lądowo- Wodnej Jaz z
Kunic, udało się znaleźć rozwiązanie
tymczasowe, które zapewni ciągłość
komunikacji przez Maciejową –
mówi wiceprezydent Jeleniej Góry
Hubert Papaj.
Obok mostu tymczasowego powstała tymczasowa przeprawa, na
której będzie ruch wahadłowy.
- Pojawią się pewne utrudnienia,
ale wjazd do Jeleniej Góry będzie
zapewniony – zapewniał H. Papaj.
- Dodatkowo kierowcy mogą korzystać z objazdów do Jeleniej Góry
przez Wojanów czy Komarno i ul.
Kaczawską – podkreślał.

JELENIA GÓRA

Budowa stałego mostu potrwa (gdzie roboty już są prowadzone i dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w po której będą mogły przejeżdżać
również ciężarówki to 170 tys. zł.
do końca listopada br. Miasto na zakończą się najprawdopodobniej w Jeleniej Górze.
Koszt tymczasowej przeprawy, Angelika Grzywacz-Dudek
ten cel otrzymało promesę z Urzędu sierpniu) – mówił Czesław Wandzel,
Marszałkowskiego w wysokości 3
mln 549 tys. zł
W lipcu 2012 roku powódź dosłownie rozerwała most na krajowej trójce. Nie uratował się też przed wodą ani jeden dom przy
- Z tych pieniędzy odbudowane
zostaną też trzy mostki: przy ul.
Radomierce w Maciejowej. Była to ogromna tragedia wielu rodzin, które miały zatopione piwnice i podwórza, często korytarze,
Niećki i ul. Wrocławskiej oraz wya także całe mieszkania. Wznoszeniem tymczasowego mostu już kilka dni po przejściu żywiołu zajęło się wojsko. Przy składaniu
remontowane będą ulice: Trzcińmetalowych elementów pracowało 18. żołnierzy z II Pułku
ska (która zostanie zakończona
w październiku) i Kosynierów

Kiedy bóg wody odzyska królestwo pod Ratuszem?

Neptun tonie w... pelargoniach

– To tylko tymczasowe rozwiązanie –
zapewniają włodarze Jeleniej Góry.
Dopływ wody do jeleniogórskiego
„Neptuna” wyłączono w minionym
roku ze względu na uszkodzoną nieckę.
I wyjaśniają: Niestety fontanna „Neptun”
poważnie przecieka, co powoduje zawilgocenie fundamentów okolicznych
budynków. Szacujemy, że naprawa

będzie kosztowała około 150 tys. zł. W troszkę ukwiecić, bo ustawione donice
tym roku takich pieniędzy nie ma. Być z kwiatami lepiej wyglądają niż sucha
może uda się naprawić ją w najbliższym niecka.
(Angela)
roku, a teraz pojawił się pomysł, żeby ją
Fot. Angela

Chyba już na dobre Neptun
przy jeleniogórskim Ratuszu
zostanie bez wody – mówią
jeleniogórzanie. – W fontannie
posadzono kwiaty, a przecież
była ona jedną z głównych
atrakcji centrum miasta.

Podczas Mistrzostw Polski juniorek reprezentantka KT Jelenia
Góra dotarła do półfinału singla i
finału debla.
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Co z Aleją Wojska Polskiego?
W najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na koncepcję rewitalizacji Alei Wojska
Polskiego w Jeleniej Górze. Chodzi
o projekt architektoniczny, na
podstawie którego ta część miasta
zostanie zrewitalizowana. Mieszkańcy długo czekali na to, żeby kamienicy przy tym trakcie odzyskały
blask. Teraz jest na to szansa.
O wyborze oferty zadecyduje
w połowie cena, a w połowie pomysł na odnowienie zabytkowego
traktu. Przymiarki do realizacji
tego przedsięwzięcia były już w
poprzedniej kadencji, kiedy przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne. Mieszkańcy nie doczekali się jednak kontynuacji działań.

W poprzedniej kadencji był to
program dotyczący rewitalizacji
zabytkowych części miasta, ale
nie kończył się on opracowaniem
koncepcji – wyjaśnia Hubert Papaj, wiceprezydent Jeleniej Góry.
– Teraz zrobiliśmy kolejny krok i
będziemy mieli konkretny pomysł
i kierunek rewitalizowania Alei
Wojska Polskiego i kilku zabytkowych ulic w centrum. Następnie
będziemy starali się pozyskać
pieniądze zewnętrze z rozdania
unijnych środków na lata 20142020. Realną datą rozpoczęcia
prac na Alei Wojska Polskiego jest
rok 2015 – dodaje wiceprezydent
Hubert Papaj.
(Angela)
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POWIAT

powiat

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Starostwo odnawia drogi, które zniszczyła woda w tym i zeszłym roku

Ma być gładko jak po stole
Do połowy lipca zamknięta była droga z Wojanowa do
Maciejowej, gdzie kładziono asfalt. Nowe nawierzchnie
będą też w Komarnie i Radomierzu. Natomiast w Szklarskiej Porębie remontowany jest most na ul. 1 Maja.
Maciejowej i Komarna, zostanie wyremontowanych do końca października.
Asfalt kładziony był na drodze przy
tzw. Żwirowni w Wojanowie. – Trwają
już prace remontowe, trzeba jeszcze
wykonać mury oporowe, zjazdy,
przepusty i umocnić pobocza. Remont

POWIAT

Była mowa o współpracy i biżuterii
Delegacja powiatu jeleniogórskiego gościła w Muzeum Szkła
i Biżuterii w Jabloncu nad Nysą,
gdzie omawiano dalszą współpracę z Czechami.
Od 8 do 11 sierpnia jeleniogórscy wytwórcy wraz z czeskimi
będą prezentować swoje wyroby
podczas Międzynarodowej Wystawy Szkła i Biżuterii „Krehka
Krasa” w Jabloncu.
Podczas spotkania omawiano
szczegóły realizowanego projektu unijnego, w ramach którego
zrealizowano w Karpaczu pokaz
mody biżuterii jabloneckiej „Made
in Jablonec”.
Drugim wydarzeniem jest największa w Republice Czeskiej
Międzynarodowa Wystawa Szkła
i Biżuterii „Krehka Krasa. Powiat
jeleniogórski jest partnerem pro-

jektu i koordynatorem ze strony
polskiej.
Strona czeska przekazała ustalenia organizacyjne dotyczące liczby
wystawców, lokalizacji stoisk,
wstępnego programu i przebiegu
wystawy.
Na scenie w amfiteatrze odbędzie się otwarcie wystawy i występy artystyczne, w tym również
koncert y polskich zespołów z
naszego regionu. Atrakcją imprezy
będą też profesjonalne pokazy
mody biżuterii jabloneckiej „Made
in Jablonec” oraz profesjonalne
warsztaty wyrobów biżuteryjnych
i szklanych.
W ramach stoisk infor macyjnych znajdzie się też stoisko
promocyjne powiatu jeleniogórskiego.
(Mea)

Najprawdopodobniej niebawem,
po wykonaniu wszystkich prób i uzyskaniu odpowiednich certyfikatów,
trafi do seryjnej produkcji. Samolot
powstał w Podgórzynie. Pomysłodawcą

Założeniem projektu jest udzielanie bezpośredniego wsparcia szkołom, dyrektorom i nauczycielom,
tematycznie powiązanego z obszarami edukacji, objętymi w ostatnich
latach reformą systemu oświaty. Powiatowy projekt pn. „Opracowanie
i wdrożenie systemu doskonalenia
nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim” realizowany
będzie od 1 września 2013r., przez
dwa lata szkolne, tj. do 31 sierpnia
2015 r., we wszystkich chętnych do
współpracy szkołach i przedszkolach funkcjonujących w regionie.
Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze zorganizowało spotkanie z
przedstawicielami gmin powiatu
jeleniogórskiego oraz dyrektorami przedszkoli i wszystkich
typów szkół funkcjonujących w
regionie. Spotkanie związane było
z działaniami podejmowanymi
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie, głównie z konkursem ogłoszonym w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie
3.5 „Kompleksowe wspomaganie
rozwoju szkół”.
Projekt umożkiwi: zdiagnozowane potrzeb placówek oświatowych, wspomaganie nauczycieli
w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów, zbudowanie
lokalnej sieci współpracy dyrektorów i nauczycieli, szkół i
przedszkoli.
(Mea)

KARPACZ

POWIAT Nasza piosenka regionalna gościła w Bambergu

Pracownia pantomimy
Do udziału w Karpaczańskiej Pracowni Pantomimy zapraszamy wszystkich,
którzy pasjonują się teatrem, zwłaszcza
pantomimą i teatrem ruchu oraz tych,
którzy choć nie mają jeszcze doświadczenia w tej dziedzinie, chcieliby poznać
tę formę sztuki – zachęcają organizatorzy. Można już się zgłaszać.
Będzie to jedyna w swoim rodzaju
okazja, aby spotkać się z wybitnymi aktorami Wrocławskiego Teatru Pantomimy
im. Henryka Tomaszewskiego, którzy
z wyłonioną grupą osób poprowadzą
warsztaty artystyczne oraz przygotują
spektakl wieńczący projekt. Jest on
przeznaczony dla osób d 14 lat.
Zgłoszenie, które powinno zawierać:
imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz przebieg dotychczasowego
doświadczenia scenicznego, należy nadsyłać na adres: biuro@fundacjapantomima.pl lub kontaktować się telefonicznie,
numer 880-149-132.
(Org)

W regionie powstał... samolot
budowy takiego niewielkiego samolotu
jest Rafał Ładziński, jeleniogórski
biznesmen. Za zaprojektowanie odpowiada zespół konstruktorów firmy
Metal Master. Flaris Lar 1 – bo tak
nazywa się samolot – jest konstrukcją wprowadzającą nową jakość i
wyprzedzającą technologicznie inne
konstrukcje – mówi Rafał Ładziński. Do
tej pory o samolocie pojawiło się ponad
180 publikacji, nie tylko w branżowych
pismach, na całym świecie.

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze podpisało umowę z
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w
Warszawie na realizację projektu
„Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli
i wspierania szkół w powiecie
jeleniogórskim”. Wartość projektu
wynosi 1 mln 412 tys. zł.
Środki te wykorzystane zostaną
na doskonalenie nauczycieli i
stworzenie na terenie powiatu
systemu trwałej współpracy nauczycieli i kadry zarządzającej
na wszystkich poziomach edukacyjnych. Najważniejsze jest to,
że udział szkół w tym projekcie
nie wymaga wkładu własnego,
w całości finansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Ośrodek Rozwoju Edukacji w
2010 r. rozpoczął projekt „System
doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Nabór
wniosków ogłoszony został w
lipcu 2012r. W konkursie mogą
uczestniczyć wszystkie powiaty
w Polsce. W sumie ogłoszono już
osiem tur konkursowych, ale do
dnia dzisiejszego na 379 powiatów
- 268 powiatów uzyskało pozytywną ocenę formalną, z tego 110
wniosków otrzymało pozytywną
opinię merytoryczną. Obecnie
tylko 26 powiatów w Polsce ma
podpisane umowy o dofinansowanie tego zadania, w tym właśnie
powiat jeleniogórski.

tys. zł, a prace mają zakończyć się również w październiku. Z tego powodu
pojawią się zwężenia na ulicy, a ruch
będzie prowadzony wahadłowo.
- Ponadto trwają prace na moście
w Szklarskiej Porębie, który również
ucierpiał w ubiegłorocznej powodzi.
Koszt tego przedsięwzięcia to ponad
600 tys. zł – dodał Krzysztof Sobała. Tu
też pojawią się niewielkie utrudnienia
w ruchu.
Agata Galas

PODGÓRZYN Odrzutowiec ma wielką szansę, by podbić świat

Lekki pasażerki odrzutowiec
wykonany przez polskich
konstruktorów ma szansę
zawojować rynek niewielkich
maszyn odrzutowych.

Ponad milion na pomoc oświacie

będzie kosztował ok. 3,5 mln zł. W
Komarnie będą chwilowe utrudnienia w ruchu – powiedział Krzysztof
Sobała.
Warto dodać, że droga ma pełnić
funkcję objazdu i łącznika z drogą wylotową na Wrocław podczas remontu
mostu w Maciejowej, który ruszy już
niebawem (Piszemy o tym na stronie
1 – przyp. red.)
Obecnie remontowane jest też 1,5
km drogi w Radomierzu za ok. 900

Fot. Mea

Naprawiamy skutki powodzi z tego
roku oraz z roku ubiegłego – poinformował Krzysztof Sobała, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
Ponad 6 km drogi, biegnącej od
skrzyżowania z Pałacem Wojanów do

POWIAT

Prototyp został pokazany na międzynarodowej wystawie lotniczej odbywającej się na paryskim lotnisku Le Burget i
od razu wzbudził duże zainteresowanie.
Flaris Lar 1 jest zbudowany kompozytów
węglowych. Można go łatwo rozmontować – po złożeniu skrzydeł zmieści się
np. w garażu. Może zabrać na pokład
pięciu pasażerów.
Do seryjnej produkcji ma trafić na
przełomie 2014/2015 roku.
(Przemek)

Pięknie brzmiały Karokonosze
Dwunastu członków regionalnego zespołu Karkonosze gościło w Bambergu.
– Muzycy zaprezentowali
utwory folklorystyczne oraz
wspólne z Kreuzschuher
Kerwasmusikanten.

artystów. Wielu już zwiedzało powiat
jeleniogórski, a jeszcze więcej chce tu
przyjechać, by na żywo zobaczyć góry
wychwalane w piosenkach – podkreślała Karolina Marczewska.
Po pierwszym dniu koncertów w
gazecie lokalnej ukazał się artykuł o
zespole Karkonosze, dzięki któremu
na drugi dzień spotkań przybyło dwa
Zespół Karkonosze śpiewa głównie razy więcej osób z miejscowości odleo naszych pięknych górach i atrakcyjnej przyrodzie. Publiczność, która
licznie przybyła na koncert, bo było
ok. 3 tys. osób, była zachwycona.
Dzięki czteroletniej współpracy tych
zespołów, która rozpoczęła się na jeleniogórskich Targach Turystycznych
Tourtec, mieszkańcy Bambergu znają
już doskonale repertuar Karkonoszy
i pytają gdzie można w powiecie
jeleniogórskim spotkać naszych

PIECHOWICE

Rowerem pod daewoo
Na ogólnych potłuczeniach skończyło się groźnie wyglądające zderzenie, do którego doszło 25. lipca br. w
Piechowicach. 12–latek, który przyjechał do swojej babci na wakacje, wjechał rowerem pod koła 75–letniemu
kierowcy samochodu marki Daewoo
z Piechowic. - Kierowca był trzeźwy.
Chłopiec po badaniach w szpitalu,
został wypisany do domu – informuje
Bogumił Kotowski, rzecznik prasowy
Komendy Miejskie Policji w Jeleniej
Górze.
(112)

głych o 15 km, po to by zobaczyć polskich artystów. – Po występach nawet
bariera językowa nie przeszkadzała w
porozumieniu się widzów z członkami
zespołu. Występy Karkonoszy w Niemczech to niekonwencjonalna forma
promocji naszego powiatu, która
doskonale się sprawdza – mówiła
Karolina Marczewska.
(Mea)
Fot. Starostwo Powiatowe
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Wyroki za napad na jubilera
Zapadł wyrok w sprawie przeciwko: Janowi G., Robertowi K. i
Andrzejowi S., którym Prokuratura
Rejonowa w Jeleniej Górze zarzuciła
dokonanie napadu na sklep jubilerski w Karpaczu. Ukradli wtedy złoto
o wartości prawie 458 tys. złotych.
Jan G. i Robert K. zostali skazani na
kary po 2 lata i 11 miesięcy więzienia, a Andrzej S. na 3 lata i 2 miesiące. Przypomnijmy: 5. października
zeszłego roku do sklepu z biżuterią

w Karpaczu weszli zamaskowani
mężczyźni. Jeden z nich podbiegł
do pracownicy sklepu Stanisławy
K. Uderzył ją pięścią w twarz i trzymając za włosy groził przedmiotem
przypominającym broń.
W tym samym czasie pozostali
napastnicy rozbili szyby gablot, w
których znajdowała się biżuteria i
wraz z paletami zapakowali ją do
toreb, i uciekli.
(112)
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W drugim przetargu wybrano konsorcjum, które odbierze odpady komunalne za niemal 19 mln zł

Konsorcjum firm: Simeco i
Miejskie Przedsiębiorstwo Trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem do Rady Miejskiej Jeleniej Góry o obniżenie cen
Gospodarki Komunalnej, za odbiór śmieci w Jeleniej Górze. Jest to inicjatywa Jeleniogórskiego Stowarzyszenia
jako jedyne zgłosiło się do Osób Bezrobotnych. By radni musieli zająć się wnioskiem, pod pismem musi podpisać
drugiego przetargu na od- się co najmniej pół tysiąca mieszkańców. Ważne jest jednak, by podpisy zostały złożone
biór odpadów z Jeleniej Góry.
Kwota, którą zaproponowało poprawnie, czyli: zawierały imię, nazwisko, pesel, dokładny adres zamieszkania oraz
to 18 mln 877 tys. zł. Umowa czytelny podpis. Bez tych informacji podpis będzie nieważny. Podpisy są zbierane w
ma być podpisana na po- siedzibie JSOB przy ul. Wolności w Jeleniej Górze (nieopodal dyskontu spożywczego
czątku sierpnia br. Według Biedronka) oraz na ulicach miasta, gdzie pojawią się ludzie w oznakowanych kaminowych zasad spółki zaczną zelkach. Swoje poparcie dla tej inicjatywy można złożyć do września br.
odbierać odpady komunalne
od września.
Czy jest szansa na niższe ceny,
18 miesięcy planowało przeznaczyć
Lokalne spółki razem zgłosiły się
również do pierwszego przetargu,
ale wówczas za odbiór odpadów i ich
zagospodarowanie zażądały ok. 53
mln złotych. „Izery”, druga ze spółek,
która stanęła do unieważnionego
przetargu, chciała 67 mln zł.
- Miasto na odbiór i zagospodarowanie odpadów w ciągu najbliższych

około 19 mln zł, w związku konsorcjum
zmieściło się w tej cenie – mówi Hubert
Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej
Góry. – Obecnie komisja sprawdza ofertę i jeśli będzie ona zgodna z wymogami formalnymi, umowa powinna być
podpisana w ciągu dwóch najbliższych
tygodni i od 1 września realizowana
przez spółki przez najbliższe 18 miesięcy - dodaje wiceprezydent.

o które walczy między innymi Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób
Bezrobotnych, które obecnie zbiera
podpisy pod takim wnioskiem?
- W październiku i listopadzie br.
zrobimy kolejną kalkulację – zapewnia
H. Papaj. - Porównamy koszty, które
firmy poniosą za wywóz tych odpadów
i opłaty od mieszkańców. Wtedy będziemy mogli się zastanowić, czy obniżka

jest możliwa. Myślimy o wprowadzeniu
kilku nowych rozwiązań, w tym m.in.
o ulgach dla rodzin wielodzietnym czy
o problemie selektywnej zbiórki odpadów przez osoby niepełnosprawne,
w tym niewidzące. W kwestii ceny za
śmieci najważniejszą sprawą jest to,
czy Kostrzyca uzyska status regionalnej
stacji przetwarzania odpadów komunalnych, czy nie. Obecnie trwają tam
jeszcze prace, by taki status uzyskać i
mamy nadzieję, że do 1 września to się
rozstrzygnie, bo wywożenie śmieci do
Lubawki będzie o wiele kosztowniejsze.
Wiele miast ma niższe ceny, ale mieszkańcy sobie muszą kupić pojemniki lub
odbiór śmieci jest tam przewidziany
co dwa tygodnie czyli stanowczo za
rzadko. Dlatego uważamy, że w Jeleniej
Górze ceny zostały dobrze skalkulowane, ale jeśli tylko będzie możliwość
ich obniżenia, zrobimy to – zapewnia
wiceprezydent.
Angelika Grzywacz-Dudek
JELENIA GÓRA
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Ochrona dla Grzybka
Firma „Jasiowa Dolina” z Wojanowa do końca sierpnia br.
wykona dokumentację projektowo
– kosztorysową na roboty zabezpieczające Wieżę Krzywoustego
w Jeleniej Górze. O co chodzi z
zabezpieczeniem obiektu, którego
modernizacja zakończyła się w
2010 roku i kosztowała 331 tys.
euro?
Tym razem będzie to zabezpieczenie wieży widokowej przed
wpływami atmosferycznymi, gołębiami i wandalami, którzy w
ostatnim czasie znowu dali o sobie
znać wybijając szybę w drzwiach
i podpalając ławki stojące przy
zabytkowym obiekcie.
Przeciwko deszczom i przedostawaniem się wody do wnętrza
klatki schodowej zamontowane
zostaną ekrany ze szkła akrylowego. Przed zabrudzeniami
odchodami ptaków wieżę chronić
będą urządzenia ultradźwiękowe,
a przed wandalami - monitoring.
Zaplanowano też zamontowanie
dziewięciu dodatkowych lamp
na drodze prowadzącej na wieżę.
Wartość zadania to 8700 zł.
(Angela)

Fot. Mea

Śmieci wywiozą lokalne firmy

Grupa jeleniogórskich radnych (PiS, Razem dla Jeleniej Góry i kilku radnych SLD) złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej po to, żeby obniżyć opłaty za wywóz śmieci.
To się nie udało. Na ostatniej sesji rady miasta (02.07. br.) głosami radnych Platformy
Obywatelskiej opłaty zostały utrzymane. – Urządziliście w tej sprawie kabaret, ale ust
nam nie zamkniecie – mówili do radnych PO rajcy z Prawa i Sprawiedliwości.

JELENIA GÓRA

Rekreacyjny plac na Zabobrzu
Jak będzie wyglądał budowany
obecnie duży plac zabaw przy ulicy
Noskowskiego 7 i 8 w Jeleniej Górze? –
pyta nasz Czytelnik Paweł, który prosi
o wizualizację projektu. – Słyszałem,
że będzie to najlepszy plac zabaw w
mieście. A na miejscu praca wre – dodaje
mieszkaniec Zabobrza.
Inwestycję realizuje Jeleniogórska
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Prace
rozpoczęły się na początku miesiąca i
potrwają do początku sierpnia br. Na
miejscu prace idą pełną parą. Przyglądają się im mieszkańcy, którzy zastanawiają się, jak plac będzie wyglądał i nie
mogą doczekać się otwarcia.
Będzie to plac rekreacyjny zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych i osób starszych
– mówi Agnieszka Winiarska-Roman,
autorka projektu z Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. – Dla dzieci
będzie piaskownica i zestaw zabawowy
z drabinkami, huśtawkami, zjazdem
linowym i stołem do ping ponga. Dla
dorosłych stworzymy coś w rodzaju

siłowni pod chmurką, podobnej do tej
w Parku Kościuszki. Dla osób starszych
natomiast będą stoły do gry w szachy
oraz ławeczki w cieniu i na słońcu –
wymienia A. Winiarska-Roman.
Plac rekreacyjny miał być gotowy
już w lipcu, ale pojawił się problem z
dostawcą urządzeń.
- Na naszym terenie nie ma zbyt wielu
firm, które mogłyby takie urządzenia
dostarczyć, dlatego te, które stawały do
przetargu zawyżały ceny – wyjaśnia
Agnieszka Winiarska – Roman. – Ostatecznie wyłoniliśmy wykonawcę w
drodze negocjacji i inwestycja przesunęła się w czasie. Obecnie wykonane
zostało około 30 procent prac. Zrobiono już fundamenty pod siłownię
oraz przygotowano podłoże pod plac
zabaw – dodaje autorka projektu. Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa
do zakończenia prac nie zdradza ceny
inwestycji. Nie posiada też aktualnej
wizualizacji placu.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Wyremontują perony i przejścia
Do kwietnia 2014 roku PKP PLK zapowiedziało dokończenie modernizacji
jeleniogórskiego dworca PKP. Remont
odbędzie się w ramach modernizacji
linii kolejowej 274 Wrocław- Zgorzelec
na odcinku Wrocław - Jelenia Góra.
W pierwszym etapie inwestycji w
2010 roku przebudowano hol dworca,
natomiast w drugim etapie wyremontowane mają być perony i przejścia
podziemne. Obecnie rozpoczęto procedury przetargowe na przygotowanie
dokumentacji i kosztorysu inwestycji.
Następnie wyłoniony zostanie wykonawca robót, który w ramach tej
inwestycji wymieni wiaty peronowe,
instalację elektryczną, wykonana nową
kanalizację i odnowi przejścia podziemne. Na te prace planuje się przeznaczyć
około 350 tys. zł.

O wygospodarowanie dodatkowych
pieniędzy na dokończenie modernizacji
dworca w Jeleniej Górze walczył Komitet
Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych
wspólnie z posłanką Prawa i Sprawiedliwości Marzeną Machałek.
- Pod koniec listopada 2011 z ramienia posłanki M. Machałek do Ministra
Transportu wysłana została interpelacja
w sprawie zabezpieczenia pieniędzy na
dokończenie remontu tej pięknej stacji
– informuje Grzegorz Oleś z KODLK.
- Na odpowiedź nie trzeba było długo
czekać, bowiem już w styczniu 2012
Minister odpowiedział, że pieniądze się
znajdą, a procedury ruszą w połowie
2013 roku. Jak obiecano, tak zrobiono.
Zakończenie prac planowane jest na
kwiecień 2014 – dodaje G. Oleś.
(Angela)
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Obecnie w schronisku dla zwierząt jest około stu psów

Ludzie podjeżdżają pod jeleniogórskie markety lub na
pętle Goduszyńską i wyrzucają
psy przez okno samochodu,
często nawet nie zatrzymując
auta. Bardziej bestialscy przywiązują je w lesie do drzew
drutem kolczastym – w taki
sposób niektórzy jeleniogórzanie pozbywają się zwierząt
przed wyjazdem na urlop. Tak
jest każdego roku.
Większość to mieszańce. Od tych
najmniejszych, po te sięgające do pasa.
Jedne agresywniejsze, inne typowe
„przytulańce”. Niemal wszystkie łączy ta sama historia. Ciepły dom do
czasu… urlopu właścicieli lub choroby
zwierzęcia.
Jest to po prostu draństwo, ale ludzie
najczęściej wyrzucają psy właśnie
kiedy jadą na urlop i nie mają co zrobić
z czworonogiem – mówi Eugeniusz
Ragiel, kierownik Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze i prezes
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Polsce. – Najczęściej podjeżdżają
pod markety, gdzie wyrzucają je z
samochodów, ale też przywiązują do
ogrodzeń, wyrzucają przy drogach,
często też niedaleko naszego schroniska
przy stacji paliw na ul. Spółdzielczej. Są
jednak i tacy, którzy przywiązują psy
w lesie skazując je na pewną śmierć
głodową. Mieliśmy przypadek takiego

Fot. Angela

Wyrzucane z powodu... urlopu

psa, który był przywiązany do drzewa
drutem kolczastym – dodaje kierownik
schroniska.
Urlopy to jednak nie jedyny powód,
dla którego właściciele pozbywają się
zwierząt.
- Często wyrzucane są też psy w
okresie Bożego Narodzenia – mówi wieloletni pracownik schroniska. - A przez
cały rok na ulicę trafiają czworonogi
stare i chore. – Jesteśmy katolikami, ale
kiedy zwierzę nam się znudzi, lub nie daj
Boże zacznie chorować, często ląduje na
bruku – dodaje.

JELENIA GÓRA

Wakacje z tenisem za darmo
Zajęcia z instruktorami dla
dzieci i młodzieży odbywają się
w tygodniu od godz. 10.00 do
12.00. – Zapraszamy wszystkich
chętnych do nauki gry w tenisa
ziemnego. Udział jest bezpłatny
– mówił Ireneusz Taraszkiewicz,
dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.
Od godz. 8.00 do godz. 15.00
w dni powszednie kort y oraz
sprzęt są udostępniane dzieciom i
młodzieży za darmo. W tym czasie
osoby dorosłe mogą korzystać z
JELENIA GÓRA

Golas na placu zabaw
Strażnicy miejscy interweniowali
ostatnio na ulicy Paderewskiego w
Jeleniej Górze, gdzie na placu zabaw

kortów, ale odpłatnie. Godzina
kosztuje 10 zł. W godzinach od
15.00 do 21.00 koszt to 20 zł.
Bezpłatnie od godz. 8.00 do 21.00
można korzystać z kortu, na którym jest ściana do gry w tenisa
samemu. - Mamy do dyspozycji
dziewięć kortów, które chcemy
by tętniły życiem – podkreślał I.
Taraszkiewicz.
Ok. 30 dzieci już obecnie korzysta bezpłatnie z boiska, rakiet, piłek oraz szkolenia instruktorów.
(Mea)

Do tego dochodzi traktowanie czworonogów jak maskotki, kupowane
jako małe szczeniaki, które rosną i
stają się niewygodne w niewielkich
mieszkaniach.
Jedyne co może cieszyć, to fakt, że proceder wyrzucania zwierząt jest mniejszy,
niż w latach poprzednich.
- Wynika to po pierwsze z akcji znakowania zwierząt, dzięki któremu teraz
możemy łatwiej dotrzeć do właściciela i
wyciągnąć wobec niego konsekwencje
– mówi prezes Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce. – Cały czas

walczymy o obowiązkowe znakowanie każdego psa. W ciągu dwóch lat
zmniejszyłoby to problem o co najmniej
połowę.
Po drugie - efekty zaczynają przynosić działania profilaktyczne. Bardzo
powoli, ale zmienia się świadomość
ludzi, a poza tym jest już więcej hoteli
dla zwierząt i coraz więcej ośrodków
wypoczynkowych, które pozwalają na
trzymanie zwierząt w pokojach – dodaje
Eugeniusz Ragiel.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

REGION

Uwagi do kontrolerów
W związku z licznymi uwagami
na jakość pracy kontrolerów firmy
Urban System, prosimy osoby, które
uważają się za pokrzywdzone o opisanie swojego zdarzenia i przesłanie
na adres mailowy urzędu – głosi
komunikat na stronie internetowej
(www.jeleniagora.pl) Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. – Wszystkie
wiadomości zostaną przekazane
dyrekcji MZK, której szczególnie
zależy na rozwiązaniu tego problemu
– czytamy.
(UM)

JELENIA GÓRA/USA

Rowerem zdobywa obie Ameryki
- Ani przejechane kilometry, ani
nawet cel końcowy nie są dla mnie
ważne. Radość z
p o d r ó ż owa n i a i
zdobywania najwyższych przełęczy
to na razie główny
priorytet. Chodź od
początku wyprawy
w Nowym Jork u
minęło 90 dni, a
w nogach już jest ponad 10.000
przejechanych kilometrów, to
mot ywacja i apet yt na dalszą
część podróży są wciąż ogromne
– napisał do nas jeleniogórzanin
Damian Drobyk, który w kwietniu
ruszył rowerem na podbój obu
Ameryk.

Fot. Archiwum Damiana Drobyka
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W ciągu ostatnich trzech miesięcy wyprawy HTC Author American
Expedition 2013 udało mu się zdobyć między innymi dwa najwyższe
szczyty Apallachów, i dwiedzić
miasto partnerskie Jeleniej Góry,
Tyler w Teksasie.
(Red)

Statystyki z 90 dni:
15.04 - 14.07.2013 - przejechane 10.000 kilometrów
78.7km/h - najwyższa prędkość maksymalna wyprawy
110km - średni dzienny dystans (8 dni odpoczynku)
196km - najdłuższy dystans dzienny wyprawy
2300m w górę - najwyższe dzienne przewyższenie
43st.C - najwyższy temperatura
54 - zdobyte podjazdy, przełęcze i szczyty w Apallachach i Górach Skalistych
18 - liczba przejechanych stanów USA
8400 - liczba zrobionych zdjęć (średnio 1 zdjęcie co 840 metrów)
43-48kg - średnia waga roweru wraz z bagażami w zależności od ilości wody i
jedzenia
14 - liczba zrzuconych kilogramów wagi ciała

Jeśli się kąpać to tylko pod opieką ratowników

W takie upały najlepszy basen
Na kąpielisku przy ul. Sudeckiej bilet wstępu normalny kosztuje
Podczas wakacji dużym zaintere12 zł, a ulgowy 5 zł. Wstęp na basen w Miłkowie wynosi 6 zł dla sowaniem cieszy się również basen w
Miłkowie. Kąpielisko znajduje się na
dorosłych, 4 zł dla dzieci i 3 zł dla grup zorganizowanych.
Basen przy ul. Sudeckiej w Jeleniej
Górze czynny jest w dni powszednie
od godz. 10.00 do 19.00., a w soboty i
niedziele od godz. 9.00 do 19.00. Są też
zniżki cen biletów. Po godz. 16.00 bilet
normalny kosztuje 6 zł, a ulgowy 2 zł
50 gr. - mówił Piotr Śliwa, kierownik
basenu.

Na kąpielisku są dwie zjeżdżalnie:
prosta i tzw. ślimak oraz skocznie. Za
2 zł można wypożyczyć piłki do gry
w koszykówkę, czy też w siatkówkę
plażową oraz zestaw do ping-ponga.
Wypożyczenie leżaka kosztuje 7 zł, a
szafki 5 zł. Za darmo można zagrać w
szachy lub warcaby.

Campingu Wiśniowa Polana, gdzie
można rozbić namiot lub przyjechać
przyczepą campingową. Basen kusi
olimpijskimi wymiarami. Kapielisko
jest czynne od godz. 9.30 do 18.30, a
w weekendy do godz. 19.00. Bilety są
całodniowe, więc można wyjść poza
teren ośrodka i wrócić.
(Mea)

Wójt Gminy Podgórzyn
informuje, że

na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Podgórzyn w dniu 29
lipca 2013r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy:
A. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży n/w nieruchomości
1. działki (bezprzetargowo - na poprawę zagospodarowania)
- nr 263/4 w Sosnówce
2. lokale mieszkalne (na rzecz najemcy)
- nr 1 w budynku nr 218 w Miłkowie wraz z częścią
działki nr 44/62 o powierzchni 0,0219 ha w udziale
16,25% tj. 1625/ 10 000
- nr 4 w budynku nr 70 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie
wraz z częścią działki nr 95/1 o powierzchni 0,07 ha
w udziale 9,04% tj. 904/10 000
B. w sprawie oddania w dzierżawę działek:
- nr 111cz w Marczycach,
- nr 111/37, 111/38 i 111/39, 111/46, 111/47, 167/6cz.,
198/2cz. i 211/4 w Miłkowie.

siedział na ławce nagi mężczyzna. Z
jego relacji wynikało, że wcześniej
kąpał się w rzece i... zapomniał się
ubrać. Był pijany.
Ustalono, że był to jednorazowy
wyczyn związany z upojeniem alkoholowym, za co mężczyzna został
ukarany mandatem. Na placu zabaw
w tym czasie nikogo nie było.
(112)

Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu
lub na stronie www.podgorzyn.pl
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Leczenie kanałowe (endodontyczne)
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

- Komora zęba trzonowego to
od śliny, pełnej bakterii przy pomocy
pole operacyjne o wymiarach
gumowej osłony - koferdamu..
około 3 x 4 mm. Na tym obszarze
Kiedy jest potrzebne leczenie znajduje się kilka ujść kanałów
korzeniowych o przekroju ułamka
kanałowe?
Nie zwlekaj z decyzją o leczeniu milimetra, które trzeba odnaleźć
a następnie opracować i szczelnie
kanałowym, jeśli ząb:
• zmienia kolor na ciemniejszy, wypełnić. Leczenie endodontyczinny niż pozostałe, zdrowe ne pod mikroskopem umożliwia
dokładną lokalizację ujść kanałów
zęby,
• jest wrażliwy na nagryzanie, korzeniowych, pozwala na dokładne ich oczyszczenie i precyzyjna
zmiany temperatury, dotyk,
ocenę szczelności wypełnienia.
• jest pęknięty lub złamany,
• na dziąśle koło zęba pojawia się
A jeśli lekarz stomatolog nie
pęcherzyk, z którego sączy się
wykonuje zabiegów z wykorzyropa.
Aby wykonać tak skomplikowa- staniem mikroskopu stomato- dawno były skazane na usunięcie
można leczyć i uratować, warto
ne zabiegi, konieczne jest optycz- logicznego?
Lekarz ogólnie praktykujący, skorzystać z tej szansy...
ne powiększenie operowanego
lek. stom. Agata Weksej
pola przy pomocy mikroskopu któr y nie wykonuje zabiegów
stomatologicznego i odizolowanie z wykorzystaniem mikroskopu,
leczonego zęba od śliny, pełnej może skorzystać z usług endoZapraszamy na bezpłatny przegląd
bakterii przy pomocy gumowej dontycznych gabinetów specjalistycznych, które przygotują ząb
osłony - koferdamu.
stomatologiczny.
do dalszej odbudowy. Lekarz
Aby umówić się na wizytę wystarczy
Do czego służy mikroskop prowadzący może wybrać gabinet
zadzwonić pod numer telefonu:
endodontyczny, do którego skiestomatologiczny?
Mikroskop pozwala "zajrzeć" do ruje pacjenta, tak aby praktyka
+48 75 645 30 50
wnętrza kanałów korzeniowych, oferowała wysoki poziom usług,
+48 536 269 002
ocenić ich długość i kształt, zloka- a równocześnie służyła jak najleKCM Clinic SA
lizować ewentualne przeszkody piej pacjentowi.
(obliteracja, złamane narzędzie)
ul. Bankowa 5-7
Dlaczego warto się zdecylub uszkodzenia ściany korzenia
58-500 Jelenia Góra
(pęknięcie, perforacja). W naszym dować na leczenie kanałowe
pon.-pt.: 8:00- 20:00
gabinecie mikroskop wykorzystuje- (endodontyczne)?
Leczenie kanałowe (endodonmy przede wszystkim w diagnostyce
soboty: 9:00- 16:00
i leczeniu endodontycznym. Jest on tyczne) to po prostu rozsądna inChętnie odpowiemy na Państwa pytaniezbędny do wykonywania zabie- westycja w swoje zdrowie. Obecnie
nia, nasz email: dental@kcmclinic.pl
gów wymagających dużej precyzji. wiele zębów, które jeszcze nie tak
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Postęp cywilizacyjny, zmiana stylu życia
i zwiększające się dochody Polaków spowodowały, że bardzo dochodowe stały się
te zawody, które do niedawna uchodziły za
niszowe i nieopłacalne. Nasi rodacy coraz
większą wagę przywiązują do zdrowia i chętnie korzystają z prywatnej opieki medycznej.
Na fali tego trendu, rekordy popularności biją
usługi związane z rehabilitacją, rekonwalescencją i wellness. Jednym z najciekawszych
i najbardziej perspektywicznych zawodów
tej grupy jest technik masażysta. Co ciekawe,
uprawnienia do wykonywania tego zawodu
można zdobyć już po dwóch latach nauki
w szkole policealnej.

1FRQYKGF\KGçPCQE\GMKYCPKCT[PMW
Sieć szkół TEB Edukacja to krajowy lider
w policealnym kształceniu na kierunkach
medycznych. Zawód technika masażysty

cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
słuchaczy, a mimo stałego nasycania rynku
absolwentami, zapotrzebowanie na specjalistów tego typu wciąż rośnie. Masażystów
poszukują centra odnowy biologicznej,
ośrodki SPA, kluby sportowe, sanatoria i wiele innych firm. Z opinii, zebranych od pierwszych absolwentów tego kierunku wynika, że
także ci, którzy rozpoczynają własną działalność gospodarczą w tym zawodzie, nie
narzekają na brak klientów. Co więcej, polscy masażyści cieszą się dobrą renomą poza
granicami kraju – stąd wybór tego kierunku
jest rozsądnym posunięciem dla wszystkich
tych, którzy chcieliby wyjechać do pracy za
granicę, mając atrakcyjny zawód „w ręku”.

/KPKOCNK\QYCçT[\[MQ
RQFPQUKçMYCNKHKMCELG
Dwa lata nauki, poświęcone głównie na
poznawanie podstaw teoretycznych profesji
i intensywną praktykę zawodową, to z punktu widzenia rynku pracy idealny okres czasu.
Wystarczająco krótki, aby rozpoczynając
naukę mieć pewność, że po jej zakończeniu
nadal będzie istniał popyt na określone usłu-

gi. Przy tym jednocześnie wystarczająco długi, by w pełni przygotować się do pracy – TEB
Edukacja oddaje słuchaczy w ręce wybitnych
specjalistów akademickich oraz osób o długoletnim stażu w wykonywanym zawodzie,
szczycących się szacunkiem i osiągnięciami
w swojej branży. Dodatkowo, każda placówka TEB Edukacja gwarantuje dostępność
wysokiej klasy nowoczesnego sprzętu, co
znacząco podnosi edukacyjny walor zajęć.
Absolwenci kierunku mogą także liczyć
na pełne wsparcie Biura Karier w zakresie
poszukiwania pracy czy rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Tym absolwentom, którzy obawiając się
o stabilność kariery, decydują się na rozpoczęcie nauki na kolejnym kierunku, TEB
Edukacja oferuje zniżki w czesnym. Dla
techników masażystów oznacza to, że już
pracując w zawodzie mają możliwość zdobycia kolejnej medycznej specjalności (np.
technika ortopedy lub terapeuty zajęciowego), aby obsługiwać swoich pacjentów w szerszym zakresie.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą
kształcenia na kierunku technik masażysta.
Planując swoją przyszłość, warto połączyć
wysokie prawdopodobieństwo zatrudnienia
i atrakcyjne zarobki z możliwością pomocy
wszystkim osobom potrzebującym opieki
medycznej. Edukacja na oferowanym przez
nas kierunku spełnia oba te wymagania.

'RZLHG]VLÚZLÚFHMQD
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W mieście będzie wiele się działo

Czterodniowy festiwal teatrów ulicznych już tuż, tuż...

Spektakle z twórcami imprezy

Lato, jak zwykle, obfituje w Jeleniej Górze w wiele różnych
imprez. Także w najbliższym czasie każdy z pewnością
Alina Obidniak swoją ideą „zaraMiędzynarodowy Festiwal
znajdzie coś dla siebie.
Teatrów Ulicznych w dniach ziła” m.in. Jerzego Zonia (w latach
5 zł dorośli oraz 3 zł młodzież 1-4 sierpnia br. wkroczy w 1989-95 szefa Teatru im. Norwida,
Koncerty Organowe
W każdą niedzielę w Kościele szkolna.
powszednie życie Jeleniej dziś dyrektora krakowskiego Teatru
Zbawiciela w Jeleniej Górze-CieGóry. W sumie szykują się
plicach o godz. 19.15 odbywają Lato z Radiem na lotnisku
ponad 24 wydarzenia. Warsię XI Cieplickie Koncert y OrZakończenie trasy koncertowej
ganowe. W sierpniu wystąpią: Lata z Radiem odbędzie się 25 to to zobaczyć.
Krzysztof Karcza z Bielska Białej
(04.08.), Frantisek Vanicek z
Czech (11.08.), Krzysztof Urbaniak z Łodzi (18.08.) i Marcin
Armański ze Świdnicy (25.08.).
Wstęp jest wolny.

Muzyka na promenadzie

sierpnia w Jeleniej Górze. Rano
na Placu Ratuszowym odbędą się
prezentacje plenerowego studia
Programu Polskiego Radia, pokaz
„Radio od kulis”, kurs „Zostań
reporterem”, prezentacje kulinarne „Smacznie i zdrowo” oraz
program estradowy dla dzieci. O
godz. 16.00 na lotnisku rozpoczną
się koncerty: Łukasza Zagrobelnego, Afromental, oraz Jacka
Stachurskiego. Na koniec pokaz
sztucznych ogni. Impreza potrwa
do godz. 23.00. Wstęp jest wolny.

W ramach Letnich Koncertów
Promenadowych w każdą sobotę
o godz. 16.00 do końca sierpnia
będą się odbywać koncert y w
muszli koncertowej Parku Zdrojowego. Wystąpią: Straussowska
Orkiestra Kameralna (03.08.),
Duet Besarabia (10.08.), Kwartet Z miłości do gór...
L’Arte Musikale (24.08.) oraz
„Kocham te Góry” to tytuł wyzespół Contrapunctus (31.08.). stawy tematycznej prezentującej
Wstęp jest wolny.
piękno Karkonoskiego Park u
Narodowego. Można ją zobaczyć
w każdy czwartek o godzinie 17:00
Rycerze na Chojniku
XXIII Rycerski Turniej Kusz- w siedzibie Polskiego Związku
n i c z y o Z ł ot y B e ł t C h oj n i k a Głuchych przy ulicy Wiejskiej 29
o d b ę d z i e s i ę 17 s i e r p n i a n a w Jeleniej Górze. Na fotografiach
Zamku Chojnik. W programie: prezentowane są: rośliny, ssaki,
konkurs kusznicy, pokaz sztuk ptaki, minerały oraz szlaki tuwalk rycerskich i tańca dawne- rystyczne Karkonoskiego Parku
go, atak na zamek oraz koncerty Narodowego.
(Mea)
muzyki dawnej. Wstęp na zamek:

legnica

Na placu Ratuszowym interesująco zapowiadają się pokazy spektakli przygotowanych
przez: Krakowski Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”, Teatr Formy (Wrocław), Teatr
Mariana Bednarka (Rybnik), Miejski Teatr Miniatura (Gdańsk), Teatr Rozrywki Trójkąt
(Zielona Góra), Bash Street Theatre Company (Wielka Brytania), Theatre „InZhest”
(Białoruś) i Teatr Woskresinnia (Ukraina).

Reprezentantka KT Jelenia Góra dotarła do finału debla

Kolejne zawody triathlonowe z cyklu
Triathlon Volvo Series odbyły się w niedzielę, 21 lipca w Mikołajkach. Spośród
blisko 150 zawodników rywalizujących
na dystansie 1/4 IronMan (950m pływanie + 45km jazda na rowerze + 10,5 bieg)
najszybszy był Jakub Kulesza, zawodnik
MKS–u Jedenastka Jelenia Góra.
Nasz sportowiec zajmując pierwsze
miejsce w kategorii open po raz kolejny
potwierdził swoją dobrą formę. Przypomnijmy, że pod koniec czerwca jeleniogórzanin wywalczył w Mrągowie trzecie
miejsce w klasyfikacji open i pierwszą
lokatę w kategorii wiekowej. Miejmy
nadzieję, że tego typu osiągnięcia, przyciągną organizatorów i doprowadzą do
organizowania podobnych imprez w
okolicach Jeleniej Góry.
(MDvR)

17-latka z Jeleniej Góry w drodze
do półfinału singla miała za sobą
ciężką przeprawę z Katarzyną Pyką
(nr 3 turnieju), którą rozstrzygnęła
na swoją korzyść (7:6, 3:6, 7:6). W
konfrontacji, której stawką był wielki
finał nie sprostała Marcie Kowalskiej.
W rywalizacji deblowej Stanisz w
parze z Odrzywiołek dotarły do
finału, gdzie musiały uznać wyższość
najwyżej rozstawionych: Kowalskiej
i Pyki. Mistrzynią Polski Juniorek
została Magdalena Fręch pokonując
w finale 6:3, 6:1 Martę Kowalską.
- Uważam zdobycie brązowego
medalu w singlu za bardzo dobry
wynik, szczególnie biorąc pod uwagę
ciężki pojedynek z Kasią Pyką w 1/4
finału. Po deblu natomiast pozostaje
spory niedosyt, ponieważ w finale
zagrałyśmy z Igą Odrzywołek na
niższym poziomie niż we wcześniejszej fazie turnieju - podsumowała
Zofia Stanisz. - Trzeba pochwalić
organizatorów turnieju, zapewnili
zawodnikom świetne zaplecze, dobrą
atmosferę (np. na players party), a

Fot. archiwum - Tenis

Fot. wanbeijes / www.sxc.hu

Wygrana w Mikołajkach

Podczas Mistrzostw Polski
juniorek, które w dniach
9-14 lipca odbywały się w
Legnicy, reprezentantka KT
Jelenia Góra Zofia Stanisz
dotarła do półfinału singla i
finału debla. W obu przypadkach Marta Kowalska okazała się nie do przejścia.

spektakl z udziałem uczestników
warsztatów i aktorów), Teatr
Snów z Gdańska („Pokój”), Teatr
Biuro Podróży z Poznania („Car-

panii” w BWA przedstawi także Jordi
Bertran, dyrektor wykonawczy Fundacji Śródziemnomorskiej FIRA.
W programie tegorocznej imprezy m.in.: A3 Teatr („Zmysły”), Kamchatka (powarsztatowy

men Funebre”), Factoria Circular z
Hiszpanii („Rodafonio”), ERTZA z
Kraju Basków (urban dance show
„4 X 4”), Transeduca z Hiszpanii
(„Caballos de Menorca”),
(Elster)

To już 31. edycja pierwszego w
Polsce takiego festiwalu wymyślonego przez Alinę Obidniak, wieloletnią
dyrektorkę Teatru im. Norwida. Pomysł Aliny Obidniak dokonał w polskim życiu kulturalnym prawdziwej
rewolucji. Okazało się, że ambitną
sztukę można wyprowadzić na ulice,
a popisy aktorów w Rynku wywołują wielkie emocje. - Do Jeleniej
Góry przyjeżdżały zespoły z całej
Europy, Australii, Ameryki i Japonii.
Bywały lata, gdy odbywało się 400
spektakli, zarówno zagranicznych,
jak i polskich grup – wspomina Alina Obidniak. – Wiele przyjezdnych
artystów zauroczonych polską
widownią, gorącą i spontaniczną,
przyjeżdżało tu wielokrotnie, chcieli
grać jak najwięcej.

Świetny występ Zosi Stanisz
KRAJ

KTO i festiwalu Ulica 26 Street Art),
który będzie gościć 1 sierpnia w
jeleniogórskim BWA. Swój wykład
„Historia Teatrów Ulicznych w Hisz-

Fot. RN
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w szczególności popisali się stroną
techniczną, bo większość meczy
była transmitowana na żywo w Internecie - dodała brązowa medalistka
Mistrzostw Polski Juniorek.

Wyniki jeleniogórzanek:

Gra pojedyncza: I runda: Stanisz
(5) - A. Morkowska 6:1, 6:0, Lewińska - Sawicka 6:2, 6:2. II runda:
Stanisz (5)- A. Mlazga 6:0, 6:2, M.
Kowalska (3) - Lewińska 6:1, 6:1.
1/4 finału: Zofia Stanisz (KT Jelenia
Góra, 5) - Katarzyna Pyka (UKS Beskidy Ustroń, 2) 7:6 (4), 3:6, 7:6 (2).
1/2 finału: Magdalena Fręch (ŁKT
Łódź, 1) - Aleksandra Buczyńska

(RKT Return Radom) 6:1, 6:2, Marta
Kowalska (KS Grzegórzecki Kraków,
3) - Zofia Stanisz (KT Jelenia Góra,
5) 6:1, 6:4
Debel: I runda: Odrzywołek/Stanisz (2) - wolny los. 1/4 finału: Odrzywołek/Stanisz (2) - Grzegrzółka/
Ruszczyńska 6:3, 6:2. 1/2 finału: Odrzywołek/Stanisz (2) - Bieńkowska/
Przybylska 6:0, 6:1. Finał: Kowalska/
Pyka (1) - Odrzywołek/Stanisz (2)
6:4, 6:1
Mikst: I runda: Stanisz/Lemiesz
- Kulig/Michałek 5:7, 6:4, 10:4. 1/4
finału: Śnita/Majchrzak (1) - Stanisz/
Lemiesz 6:4, 2:6, 10:3.
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Nasza szczypiornistka w kadrze Polski!
Natalia Janas (rocznik 1999)
reprezentująca na co dzień barwy
KPR–u MOS Jelenia Góra została
powołana do szerokiej kadry narodowej rocznika 1998 i młodsze na
cykl centralnych akcji szkoleniowych
Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz
na międzynarodowy Turniej Nadziei
Olimpijskich, który odbędzie się w
Szczyrku w dniach 8–10 sierpnia.
Nasza zawodniczka przygodę ze
szczypiorniakiem rozpoczęła w 2009
roku w Szkole Podstawowej nr 11 im.
Fryderyka Chopina pod okiem trenerki Marty Oreszczuk. Prawoskrzydłowa leworęczna zawodniczka następnie trafiła pod skrzydła byłego już
trenera KPR-u Jelenia Góra Dariusza
Jarosza i to właśnie pod jego wodzą
Natalia, a także cała drużyna zaczęła
odnosić kolejne sukcesy sportowe.
W sezonie 2010/2011 po zgłoszeniu
drużyny do rozgrywek dolnośląskiej
ligi piłki ręcznej, zespół osiągnął
drugie miejsce w województwie. W
2011 roku przyszło również pierwsze
powołanie do kadry dolnośląskiej i
o rok młodsza zawodniczka pokazała się z dobrej strony. Grudzień to
również udział szkolnego zespołu SP
nr 11 prowadzonego przez Dilabro
Samadovą w Festiwalu Piłki Ręcznej
,,PGNiG Dzieciom” w Kielcach i
czwarte miejsce w kraju. W sezonie
2011/2012 drużyna KPR-u w składzie z Natalią Janas zajęła pierwsze
miejsce w dolnośląskiej lidze piłki
ręcznej i wystąpiła w Pucharze Polski
ZPRP rozgrywanym w dniach 18-23

Fot. Archiwum – Natalia Janas
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czerwca w Dźwirzynie. Natalia została wybrana do najlepszej siódemki
Pucharu ZPRP.
Czwarta pozycja kadry Dolnego
Śląska i dobra postawa Natalii
Janas podczas XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce
ręcznej kobiet zaowocowała powołaniem jeleniogórskiej szczypiornistki do kadry narodowej
rocznika 1998 i młodsze. Szeroka
kadra 32 zawodniczek skupia najlepsze zawodniczki w tej kategorii
wiekowej z całej Polski - oprócz
Natalii z Dolnego Śląska zostały
powołane dwie zawodniczki MKS
Zagłębia Lubin: Wiktoria Płoch i
Oliwia Krzyżanowska.
(MDvR)

reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 lipca 2013 r.

7

Mała łazienka – duże możliwości
Mała łazienka, to problem
dla wielu z nas. Pomieszczenia o niewielkich powierzchniach często traktujemy po macoszemu nie
dostrzegając ich potencjału. Pokażemy jak z małej,
zwykłej, blokowej łazienki
wydobyć urok i uczynić to
pomieszczenie funkcjonalnym i miłym dla oka.

Ponieważ każdy centymetr jest na
wagę złota musimy wszystko dobrze
zaplanować. W tym celu należy
sporządzić plan pomieszczenia (rzut
z góry) i rozplanować jego zagospodarowanie z uwzględnieniem
wszelkich niezbędnych elementów,
które muszą się w niej znaleźć (np.
umywalka, prysznic, wc). To na tym
etapie dokonujemy wyboru armatury i ceramiki sanitarnej. Szeroki
asortyment produktów, które można komponować w dowolny sposób
w zależności od gustu i potrzeb
znajdziemy we wszystkim znanym
markecie Castorama. Jeśli mamy
trudności z funkcjonalnym a do
tego estetycznym „upchnięciem”
niezbędnych elementów naszej
łazienki warto skorzystać z porady
dekoratora wnętrz. Jeśli martwisz
się dodatkowymi kosztami, które
mogą się pojawić w takiej sytuacji
pragniemy cię uspokoić. Realizując
projekt w Castoramie pomoc dekoratora wnętrz masz całkowicie
bezpłatnie. Specjalista posiadający
niezbędną wiedzę i doświadczenie
wspólnie z nami przygotuje projekt,
zaproponuje rozwiązania, pomoże
w doborze kolorystyki.
Przecież wygodna i funkcjonalna
łazienka to taka, w której wszystkie
elementy wyposażenia zostały
właściwie rozplanowane. Aby móc
wygodnie korzystać z wyposażenia
łazienkowego konieczne jest zachowanie pewnych minimalnych
odległości pomiędzy jego elementami. Łazienka nie może stać się
ciasną klatką. Czas w niej spędzony
powinien być dla nas chwilą relaksu. Po porannym przebudzeniu
pierwszym pomieszczeniem które
odwiedzamy jest łazienka która powinna nas dobrze nastroić na cały
dzień. Wieczorna toaleta z kolei
powinna nas odprężyć i przynieść
ukojenie.
W zależności od preferowanego
stylu łazienkę można urządzić na
wiele sposobów. Prezentowane dwa
rozwiązania nawiązują do stylu
klasycznego (rys. 1) oraz nowoczesnego (rys. 2). Obydwa projekty
stanowią pomysł na zagospodarowanie łazienki o wymiarach 1,5 x
2 m – jest to typowa „zaobrzańska”
łazienka. Optymalnym rozwiązaniem dla tak małego pomieszczenia
jest rozmieszczenie poszczególnych
elementów według poniższego
schematu (rys.3).
Taki układ jest w pełni ergonomiczny i funkcjonalny. Mając
taki projekt możemy przystąpić
do dalszych działań. Po wybraniu
armatury musimy zdecydować się
na kolorystykę którą tworzyć będą
w głównej mierze płytki.

a)

Rys. 1 Łazienka w stylu klasycznym
W tym wypadku łazienka klasyczna powstała na bazie płytek z kolekcji VENUS oraz gresu NAOMI.
Ciepła tonacja, subtelne dekory
i łagodne oświetlenie nadają wnętrzu
przyjazny klimat. W łazience tej znalazła swoje miejsce kabina półokrągła
GEO (90 cm), kompakt wc PIANO
z deską wolnoopadającą, umywalka
meblowa IRYDA (70 cm). Ważnym
elementem jest szafka podumywalkowa CANTA (70 cm), lustro w ramie
MDF (50 X 102 cm) oraz 2 otwarte
półki. Niezwykle istotnym elementem
który niejednokrotnie umyka naszej
uwadze jest właściwe oświetlenie.
Dobrze jest zainstalować kilka
niezależnych punktów oświetleniowych. Najważniejsze pozostaje
oświetlenie górne stanowiące bazę
do oświetlenia całej łazienki w której nie ma okien. Dodatkowo warto
doświetlić strefę w której znajduje
się lustro. Oświetlenie dodatkowe
w formie kinkietów będzie pełnić
jednocześnie funkcję dekoracyjną
(tutaj zastosowano kinkiet LIVIA).
Druga łazienka została zaprojektowana z myślą o ludziach podążających za trendami i nowoczesnością.
Odważne połączenie zdecydowanych kolorów stanowi zupełna przeciwwagę dla klasycznej, stonowanej
łazienki. Poprzez zastosowanie
takich rozwiązań kolorystycznych
łazienka stała się niebanalnym
miejscem spełniającym wszelkie
wymogi gospodarzy.
Wiodącą kolekcją płytek wykorzystanych w tym projekcie była
kolekcja VIVIDA (BIANCO, NERO,
ROSA). Kolor czerwony ożywia
pomieszczenie i nadaje mu indywidualny charakter. W projekcie
tym, dzięki zastosowaniu kabiny
półokrągłej VERONA 80, możliwe
było umieszczenie większej ilości
mebli łazienkowych (słupek LENA
wysoki oraz zestaw LENA 60 cm
szafka + umywalka). Dodatkowo
zabudowę panela podtynkowego
wykorzystano jako dekoracyjną,
podświetlaną halogenami wnękę.
Dzięki zastosowaniu kilku punktów oświetleniowych – mimo przeważającej ilości płytek w ciemnej
tonacji – łazienka zyskała prze-

strzeń. Płytki w kolorze czerwonym
wniosły do niej pozytywny nastrój
i nadały jej charakteru.
Pamiętajmy, że w łazience doskonale mogą sprawdzić się również takie materiały jak drewno,
kamień a nawet tapety. Oczywiście
każdy z nich musi być odpowiednio
przygotowany, zaimpregnowany
i zamontowany. Castorama proponuje wiele ciekawych rozwiązań
gdzie oprócz szerokiej gamy płytek
można zakupić wszelkiego rodzaju
mozaiki, panele ścienne, tapety
i farby, które mogą znaleźć swoje
zastosowanie w łazience. W ofercie
Castoramy znajdziemy duży wybór
umywalek, kompaktów wc, stelaży
podtynkowych, kabin prysznicowych, wanien, grzejników oraz
armatury sanitarnej i hydroterapii,
a co najważniejsze można się tu
również zaopatrzyć we wszelkiego
rodzaju sprzęt instalacyjno – montażowy oraz artykuły dekoracyjno
– użytkowe. Asortyment akcesoriów
łazienkowych to bogata i różnorodna oferta dla wszystkich, którzy
cenią nie tylko praktyczność, ale
także wzornictwo dodatków.
W zależności od potrzeb możemy
wyposażyć naszą łazienkę w sprzęty
ułatwiające codzienne korzystanie
chociażby z prysznica. Dostępne
tu są m.in. wygodne i bezpieczne
w użyciu baterie termostatyczne.
W porównaniu ze zwykłą baterią
termostaty gwarantują precyzyjną
regulację temperatury, optymalną
ochronę przed poparzeniem oraz
wysoką wydajność kosztów dzięki ograniczonemu zużyciu wody
i energii.
Możemy zainwestować w kabinę
z hydromasażem. Produkty takie
posiadają dodatkowe wyposażenie
(dysze masujące, masażery stóp,
oświetlenie, radio, półeczki, siedzisko itp.), dzięki któremu w swoich
czterech ścianach możemy poczuć
się jak w małym Spa. Dopełnieniem
przyjemności po takiej kąpieli będzie stąpanie po ciepłej podłodze,
co z kolei będzie możliwe dzięki
zastosowaniu jednego z oferowanych przez Castoramę systemów
ogrzewania podłogowego.

Rys. 2 Łazienka w stylu
nowoczesnym
Pamiętajmy jednak o kwestiach,
na które na pierwszy rzut oka
możemy nie zwracać uwagi, np.
jak: wykonaniu właściwej izolacji
przeciwwilgociowej (gruntowaniu,
uszczelnieniu, fugowaniu, silikonowaniu), zapewnieniu w pomieszczeniu właściwej wentylacji oraz
odpowiedniej pielęgnacji każdego
dnia.
Szeroki wybór asortymentu dostępnego od ręki oraz fachowa
pomoc na każdym etapie remontu
(nie tylko łazienki) to podstawa
działania Castoramy.

również szczegółowy kosztorys
obydwu wariantów. Często trzeba
uwzględnić dodatkowo duży koszt
wykonania remontu przez ekipę
budowlaną. Korzystając z fachowej
obsługi i specjalistycznych porad,
które bezpłatnie możemy uzyskać
w Castoramie mamy szansę część
prac wykonać samodzielnie, a tym
samym obniżyć całkowity koszt
remontu. W myśl zasady „Do It
Yourself – Zrób To Sam” wszechobecni doradcy Castoramy wskażą
nam rozwiązania techniczne i sposoby montażu wielu elementów
wyposażenia.
Dodatkowo każdy z nas ma możliwość skorzystania z bezpłatnych
kart porad, które w uproszczony
sposób pokazują jak należy się
przygotować i realizować kolejne
kroki w trakcie montażu np.
umywalki czy brodzika. W ofercie
Castoramy znajdziemy również fachową literaturę oraz realizowane

Dodatkowy opis:

Obydwa projekt y pokazują
możliwość zagospodarowania
małej łazienki. Dwie propozycje
w odmiennych stylach zostały
przygotowane na podstawie materiałów dostępnych od ręki w markecie budowlanym Castorama
w Jeleniej Górze. Zamieszczamy
Łazienka klasyczna - kolekcja VENUS
produkt

potrzebna
koszt
ilość

GLAZURA VENUS 25x60

1,5m

2

681,50 zł

GLAZURA 25x60 VENUS
BROWN

1,5m2

174,69 zł

DEKOR 25x60 VENUS KOMPLET 2 szt

237,76 zł

GRES 33x33 NAOMI

1,33m

2

131,45 zł

FUGA CEMENTOWA JAŚMIN

2 opak

109,92 zł

KLEJ ELASTYCZNY BUILDFIX
BRODZIK 90 GRANDO PLUS
SCHED-POL
KABINA PÓŁOKRĄGŁA GEO
90x90
WC KOMPAKT PIANO Z DESKĄ
WOLNOOPADAJĄCĄ
UMYWALKA MEBLOWA IRYDA
70 CM
LUSTRO W RAMIE MDF 50x102
CM
GRZEJNIK CO GO-N-2/400B
CALORE BIAŁY PODŁ. BOCZNE
SZAFKA CANTA P/U IRYDA 70
MIRANO
SZAFKA WISZĄCA CANTA 40
MIRANO
BATERIA PADWA UMYWALKOWA STOJĄCA FERRO
BATERIA PADWA NATRYSKOWA
FERRO
KINKIET LIVIA 1x40W-E14
NIKIEL MAT

4 opak

171,44 zł

1 szt

402,00 zł

1 szt

628,00 zł

1 szt

348,00 zł

1 szt

322,00 zł

1 szt

112,00 zł

1 szt

454,00 zł

1 szt

398,00 zł

1 szt

232,00 zł

1 szt

178,00 zł

1 szt

156,00 zł

2 szt

79,96 zł

całkowity koszt 4 816,72 zł

b)
Rys. 3 Rzuty z góry
łazienki
a) klasyczna;
b) nowoczesna
na terenie marketu praktyczne
pokazy specjalistów w różnych
dziedzinach (np. pokaz kładzenia
płytek, fugowania, silikonowania,
przygotowania instalacji wodno
– kanalizacyjnej itp.). Ponad to
należy pamiętać, iż decydując
się na realizację projektu w Castoramie otrzymujemy bezpłatne
wykonanie projektu oraz aktywne
wsparcie dekoratora wnętrz.
Zaprezentowane, przykładowe
aranżacje łazienek wraz z kosztorysem dostępne są u Pani Małgorzaty Smoter Glinda – dekoratorki
wnętrz w sklepie Castorama Jelenia Góra.

Łazienka nowoczesna - kolekcja VIVIDA
potrzebna
produkt
ilość
GLAZURA VIVIDA NERO 30 x 60 3m2
GLAZURA VIVIDA BIANCO 30
10m2
x 60
GLAZURA STR VIVIDA ROSA
4m2
30x60
TERAKOTA VIVIDO BIANCO
3m2
33,3 x 33,3
GLAZURA VIVIDA NERO 30x60
3m2
GLAZURA VIVIDA BIANCO 30
2m
x 60
FUGA CEMENTOWA BIAŁA
2 opak
KLEJ EASTYCZNY BUILDFIX
4 opak
BRODZIK 90 PÓŁOKRĄGŁY
1 szt
SATURN
KABINA PÓŁOKRĄGŁA 80 VE1 szt
RONA BROWN/ALUMINIUM
ZESTAW PODTYNKOWY SIN1 szt
TRA Z PRZYCISKIEM
LUSTRO 55x80 CAMPO II
1 szt
GRZEJNIK CO GO-N-2/400B
1 szt
CALORE BIAŁY PODŁ. BOCZNE
SZAFKA Z UMYWALKĄ ZESTAW
1 szt
LENA 60
SŁUPEK LENA WYSOKI
1 szt
147x30x32,7
BATERIA UMYWALKOWA TOKA1 szt
CHI KWADRAT
KOMPLET PRYSZNICOWY
1 szt
SQUARE CHROM
WIESZAK PRZYŚCIENNY 60cm
1 szt
PIRYT STAL NIERDZEWNA
SPOT VINCA G9 1x40W
2 szt
OCZKO LED 20x5W GU10
SREBRNE RUCHOME OKRĄ1 szt
GŁE
całkowity koszt

koszt
232,59 zł
544,10 zł
227,10 zł
152,52 zł
283,40 zł
148,11 zł
93,32 zł
171,44 zł
147,00 zł
998,00 zł
448,00 zł
368,00 zł
454,00 zł
356,00 zł
398,00 zł
208,00 zł
596,00 zł
69,98 zł
98,56 zł
36,98 zł
6 031,10 zł
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2013-06-22 godz. 11.15 - 2013-07-26 godz. 16.00
PRACA
DAM PRACĘ
Centrum Gostar zatrudni: kelnerów,
kelnerki, kucharzy, pomoc kuchenną,
pokojówki, ogrodników, stajennych gostar@gostar.pl
Dekarzy zatrudnię. Wysokie zarobki 667 264 002
Do hotelu w pobliżu Jeleniej Góry zatrudnimy na stałe na umowę o pracę drugiego
kucharza/ kucharkę. CV prosimy przesyłać
na adres: info@hotelchojnik.pl - +48 757
17 59 44
Dodatkowa praca - długopisy - Zarabiaj
w domu - cały kraj. Składanie długopisów.
Atrakcyjne zarobki bez wychodzenia z
domu. Praca nie wymagająca żadnych
specjalnych kwalifikacji, ani ograniczeń
wiekowych, stała lub dodatkowa. - dodatkowapracajob@gmail.com
Firma Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Spółka z o.o. zatrudni
doświadczonego operatora walca drogowego. Tel. kontaktowy 721700307, email
jprd@jprd.pl - 603 082 329
Firma Ładziński Zakłady Metalowe
zatrudni - osobę ds. zakupów. Wymagane doświadczenie (branża metalowa
lub podobna). Oferty prosimy przesyłać
na adres: biuro@prokostal.pl Tel. 75-6435-400
Firma Ładziński Zakłady Metalowe
zatrudni: tokarza. Oferty prosimy przesyłać
na adres: biuro@prokostal.pl
Firma poszukuje Pani do prowadzenia
biura (kadry, rachunki, faktury) Doświadczenie obowiązkowe. CV wraz ze zdjęciem proszę przesyłać na iwobau@tlen.
pl - 756 464 557
Firma sprzątająca zatrudni osoby do
sprzątania w Tesco al. Jana Pawła II.
Praca w przyjaznej atmosferze na umowę
zlecenie. tel. 725 072 061
Gmina Wojcieszów poszukuje dwóch
ratowników wodnych do pracy na basenie
miejskim w miesiącach lipiec - sierpień.
Kontakt tel. 75-75-12-230 lub 75-75-12294 mail :miasto@wojcieszow.pl
Grupa Akcja Job Logiservice - Agencja
Pracy Tymczasowej-NR certyfikatu 5279,
poszukuje spawaczy. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia Kontakt: +48
71 343 22 06.4 - +48 71 342 22 06
Hotel w okolicach Jeleniej Góry poszukuje osoby na stanowisko: kelner, pokojowa, pomoc kuchenna. Praca na stałe lub
umowę zlecenie na pełen etat. CV wysyłać
na: info@hotelchojnik.pl - 757 175 944
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
samodzielną i odpowiedzialną osobę na
stanowisko kierownika marketingu tel
504376500
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
samodzielną z doświadczeniem pomoc
kuchenną tel. 504 376 500
Hurtownia kosmetyczno-fryzjerska z
Megamixu ul. Krótka 24a przeniesiona
na ul. Wyszyńskiego przy postoju Taxi
obok Muzycznego radia zapraszamy tel.
kontaktowy 697220056
Iwo-Bau pilnie poszukuje osób do
pracy przy montażu rusztowań na terenie
Niemiec. Gwarantujemy zakwaterowanie+
dobre stawki+ kontrakt. Kontakt 501 418
553/ 699 952 962 od godz.10-18
Iwo-Bau poszukuje tynkarzy maszynowych oraz zbrojarzy-betoniarz, murarzy
do pracy w Niemczech. Gwarantujemy
zakwaterowanie+dobre stawki+ kontrakt. Kontakt 699952962; 501418553;
756464557
Iwo-Bau poszukuje brukarzy i dekarzy
do pracy w Niemczech. Gwarantujemy
zakwaterowanie+ dobre stawki+ kontrakt.
Kontakt 501 418 553 od godz.10-18
Karpacz - Zatrudnię w pensjonacie w
Karpaczu pomoc kuchenną. Wymagane
doświadczenie. - 696 504 506
Kelnerki do restauracji Chata Ducha
Gór w Szklarskiej Porębie, na okres
wakacji, chętnie dwie młode dziewczyny
uczące się, CV na adres :adres.internet@
wp.pl - 601 545 542
Legalna praca w Niemczech przy
opiece od zaraz. Wymagana komunikatywna znajomość języka. Wynagrodzenie
do 1300 euro plus zwrot za dojazd w
wysokości 150e. Szczegółowe informacje
pod nr tel. - 511 844 939
Ładziński Zakłady Metalowe zatrudnią:
kontrolera jakości wymagania: - znajomość
metrologii - doświadczenie na stanowisku
- znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem Aplikacje prosimy przesyłać
na adres: biuro@prokostal.pl
Ładziński Zakłady Metalowe zatrudnią:
ślusarzy, spawaczy konstrukcyjnych, Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@
prokostal.pl

Merchandiser/Serwisant Tesco.
Miejsce pracy: Jelenia Góra, zadania:
wykładanie i eksponowanie towarów,
zapewnienie prawidłowej ekspozycji
towarów. Kontrola terminów ważności rekrutacje.fx@gmail.com
Metafora Pub & Restaurant zatrudni
kreatywnego kucharza lub kucharkę.
Wymagane doświadczenie. Pasja, chęć
rozwoju mile widziane. CV ze zdjęciem
proszę składać osobiście w restauracji
lub wysłać na mail : jjacak@wp.pl. Więcej
informacji pod telefonem 504 995 338.
Netfactory - firma z branży IT zatrudni
na stanowisko: Specjalista ds Promocji i
Marketingu. Wymagane doświadczenie
na analogicznym stanowisku. CV + LM na
biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Niemiecka firma zatrudni operatorów
wózków widłowych z doświadczeniem
na pojazdach powyżej 10 ton. Umowa o
pracę - 00491743343485
Nowo tworzona grupa sprzedażowa
zatrudni 3 osoby na stanowisko doradcy
finansowego; prowizja 350 zł na umowę,
pomogę, CV: monika.markiewicz@proficredit.pl - 668 682 334
Opiekunki do Niemiec - Zlecenia dla
opiekunek z własna dział. gospodarczą,
płaca od 1300 euro/mies, znaj. niemieckiego, mile widziane praw jazdy - 602
320 892
Pałac Pakoszów w Piechowicach
zatrudni kelnera/ kelnerkę ze znajomością
języka niemieckiego. Oferty prosimy przesyłać na adres: info@palac-pakoszow.
pl. - 756 497 075
Personal Konzept GmbH z Bautzen
poszukuje elektryków z doświadczeniem
i j. niemieckim do prac montażowych na
terenie Niemiec. Zarobki 1500-2500 euro
brutto. Tel. 669754191
Pilnie poszukuje opiekunek do pracy na
terenie Niemiec, praca w systemie 4 tyg
na 4tyg, z komunikatywnym j.niemieckim
i prawem jazdy. Wynagrodzenie 1000e +
150e, zwrot kosztów podróży. Kontakt tel
724 091 563
Pilnie potrzebni kierowcy C+E - Firma
transportowa w Leśnej poszukuje kierowców do pracy w transporcie międzynarodowym, wymagane wszystkie uprawnienia
plus karta kierowcy oraz min. roczne
doświadczenie. wynagrodzenie 4-5tys.zl
netto. - 757 776 153
PMPoland zatrudni inż. montażu z
wykszt. wyższym, b. dobrą znajomością
języka angielskiego i rysunku technicznego. Oferty:praca@pmpgroup.com
- 075-64-59-528
PMPoland zatrudni konstruktora automatyka, wykszt. wyższe kierunkowe,
b.dobra znaj. rysunku techn. i j.angielskiego.Oferty:praca@pmpgroup.com
- 075-64-59-528
Pomoc kuchenna z praktyką - Przyjmiemy do pracy na dogodnych warunkach
umowa - 757 611 755
Potrzebny cieśla, dekarz i pomocnik
budowlany. - 603 376 628
Praca na targowisku - Sprzątanie,
segregacja odpadów. Stawka 6zł netto za
godzinę. Umowa o dzieło. Miesięcznie 100
godzin. Praca w godzinach popołudniowych. Kontakt telefoniczny w godzinach
od 8,00 do 16,00. - 515-587-358
Przyjmę do pracy w piekarni (Kowary)
pomocnika piekarza lub piekarza z możliwością stałego zatrudnienia. Praktyka
piecowego mile widziana. Kontakt po
godz.11 - 605 881 982
Przyjmę do pracy w restauracji Geneza
Smaku Karpacz Pomoc kuchenną;
kucharz pilne - 665 249 925
Przyjmę kobieta na stanowisko produkcyjne w Jeżowie Sudeckim - 663
553 513
Przyjmę kucharkę - panią do gotowania
na ośrodku wczasowym w Karpaczu.
Mogę zapewnić zakwaterowanie. tel.
757619575
Recepcjonista/asystent fryzjer
- Chciałbyś pracować i jednocześnie przygotowywać się do zawodu stylista-fryzjer,
Studio Fryzjerskie Trendy Hair Fashion
Jelenia Góra 75 7532926 dołącz do nas
Recepcjonistka na wakacje - Camping Cieplice poszukuje: dyspozycyjną
kobietę do 40l., z dobrą znajomością
j.niemieckiego i angielskiego, umowa o
pracę, b.dobre zarobki, możliwe darmowe
zakwaterowanie, CV proszę przesłać na
mail - info@camping-polen.pl
Restauracja w centrum Karpacza
zatrudni kucharza oraz pomoce CV na
adres: astoria.karpacz@o2.pl lub tel
511456261

Sikla Polska zatrudni technika-projektanta ze znajomością Auto-Cad. Wymagane wykszt. wyższe w branży sanitarnej
i doświadczenie w pracy z programem.
Wyłącznie zgłoszenia mailowe na adres:biuro@sikla.pl - 602 609 473
Spec. ds.sprzedaży pomp ciepła - Wynagrodzenie : Uzależnione od efektów pracy.
Wymagania: Wykształcenie min. średnie
Min. 2 letnie doświadczenie Prawo jazdy
kat. B Kontakt: Konrad tel. 534808700
biuro@instpro.pl - 534 808 700
Spółka finansowa Eurocent zatrudni
przedstawicieli finansowych z terenu:
Jelenia Góra, Kowary, Lwówek Śl,
Kamienna Góra, Bolków. Praca dodatkowa, atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne CV:praca@eurocent.pl
Szycie odzieży - Mysłakowice - Zatrudnię sumienną osobę do szycia odzieży
lnianej - wymagane doświadczenie w
szyciu na maszynach przemysłowych. 691 221 332
Zatrudnię dekarzy. Wysokie zarobki
- 793 676 758
Zatrudnię emerytowanego policjanta
na kierowcę kat. B - 663 222 369
Zatrudnię kelnera lub kelnerkę do
restauracji Chata Ducha Gór w Szklarskiej
Porębie, CV ze zdjęciem proszę wysłać na
adres: adres.internet@wp.pl do wybranych osób oddzwonię - 601 545 542
Zatrudnię kelnerkę i pomoc kuchenną
w pensjonacie w Karpaczu. Wymagane
doświadczenie. - 604 287 331
Zatrudnię kelnerkę- pokojową w
pensjonacie w Karpaczu. Mile widziane
doświadczenie i język niemiecki w stopniu
komunikatywnym. - 696 504 506
Zatrudnię kierowcę C+E na lekki tandem doświadczenie komplet uprawnień
karta transport międzynarodowy jazda 3/1
na umowę o prace 607 377 280
Zatrudnię kucharza do restauracji
Chata Ducha Gór, w Szklarskiej, CV
na adres: adres.internet@wp.pl - 601
545 542
Zatrudnię kucharzy z doświadczeniem
na umowę o prace. Restauracja w Jeleniej
Górze b/dobre wynagrodzenie - 606
991 160
Zatrudnię mechanika samochodowego
z doświadczeniem. Praca w Karpaczu.
Wysokie wynagrodzenia. Tel. 509-081-541
lub e-mail:karford@tlen.pl
Zatrudnię młodą ambitną dziewczynę
z doświadczeniem w hotelarstwie na stanowisko recepcja- obsługa sali. CV na mail
hotel@zielonewzgorze.karpacz.pl
Zatrudnię młodą, energiczną osobę
na recepcję/obsługę sali w pensjonacie w
Karpaczu. Wymagana książeczka sanepid. CV na mail: hotel@zielonewzgorze.
karpacz.pl
Zatrudnię na stanowisko pokojowa w
pensjonacie w Karpaczu. - 604 200 744
Zatrudnię na umowę kucharza w
pensjonacie w Karpaczu. Minimum 2 lata
doświadczenia jako samodzielny kucharz.
- 693 461 584
Zatrudnię na umowę zlecenie studentkę studiów zaocznych (najchętniej
informatyki) do pracy biurowej w Cieplicach. Wymagana biegła obsługa komputera. Aplikacje na rekrutacja@play-stamar.
pl - tel:535 999 456
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki
wymagane dobre umiejętności i doświadczenie. Umowa zlecenie lub o prace. Tel.
607 377 280
Zatrudnię piekarza bądź cukiernika
(Sobieszów). Umowa o pracę. Nocka
na godz.18:00, ranka na godz. 3:00, tel.:
509303884 do godz. 21:00
Zatrudnię przedstawiciela handlowego, mile widziana znajomość branży
chemicznej. Więcej info. pod nr. tel. 508
936 573
Zatrudnię spawacza z doświadczeniem oraz znajomością rysunku technicznego (podstawowy warunek przyjęcia)
Mile widziane uprawnienia w spawaniu
TIG. Gwarantujemy dobre warunki pracy
oraz płacy - 602 377 991
Zatrudnię sprzedawcę w jeleniogórskiej cukierni. Proszę o kontakt po godz.
18.00 - 517 576 891
Zatrudnię stolarzy - Firma "LAKI"
przyjmie do pracy wykwalifikowanych
stolarzy i pomocników stolarzy. Praca przy
produkcji. Oferty proszę składać e-mailem
laki@laki.net.pl - 502 085 114
Zatrudnię tokarza-frezera z dużym
doświadczeniem w produkcji jednostkowej. Gwarantujemy dobre warunki pracy i
płacy . Wszelkie informacje w godzinach
od 7-17 - 602 377 991
Zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu
kucharkę z doświadczeniem. - 604 287
331

Zatrudnimy barmankę do pub'u w centrum Jeleniej Góry. Doświadczenie oraz
otwarta osobowość będą niewątpliwym
atutem . Więcej szczegółów pod wskazanym numerem telefonu. - 503 169 412
Zatrudnimy opiekunki osób starszych
do pracy w Niemczech. Sprawdzone
oferty, elastyczne terminy wyjazdów, zwrot
kosztów podróży. Zapraszamy do naszego
biura, ul. Podwale 27 - 691104999 / 75
769 29 11
Zatrudnimy osobę do prowadzenia
warsztatów Lego z dziećmi od 4 roku
życia. Praca w Karpaczu, wymagamy
uprawnień do pracy z dziećmi. Więcej
informacji pod numerem 602629833. CV
prosimy składać na adres praca@klocki.
karpacz.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Posiadam prawo jazdy kat.b doświadczenie w pracach budowlanych - 725
462 072
Szukam pracy - pomoc domowa, pomoc
kuchenna tel. 781 050 813
Szukam pracy-energiczna emerytka
podejmie pracę na pół etatu w Kowarach,
Karpaczu lub okolicy. Doświadczenie w
handlu tel. 667 679 807

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Przyjmę odpady po samochodowe
tworzywa sztuczne, szkło, gąbki, plastik,
opony, olej, filtry, płyny, dla firm wystawiamy kop - 690 880 230

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Alufelgi Momo 14" 4x108 - mam do
sprzedania felgi aluminiowe 14 calowe
firmy Momo. Rozstaw śrub to 4x108
(pasuje do forda, skody). Cena 150zł/kpl,
do ewentualnej negocjacji, na pewno się
dogadamy - 726 052 907
Części Mercedes 124T - posiadam
wszelakie części do tego modelu więcej
informacji tel. (opony z felgami, elektryka,
silnik, skrzynia itp) - 691 185 834
Super opony z felgami - Fulda R13
175/70 200zł z felgami gratis 4 kołpaki.
- 691 185 834

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Kasacja złomowanie skup aut - Kupie
każde auto cale uszkodzone powypadkowe w całości na części osobowe
terenowe dostawcze ciężarowe do 5 tys
zl odbieram własnym transportem Jelenia
Góra i okolice do 100 km - 531 588 345
Kupię każde auto tel. 697 104 455 - Skup
aut gotówka od ręki do 20tyś zł własny
transport. 7dni w tygodniu.
Kupię samochody całe, powypadkowe,
uszkodzone w całości na części do 3 000
zl odbieram własnym transportem Jelenia
Góra i okolice - 535 574 278
Skup aut - samochody całe uszkodzone
powypadkowe opel audi bmw mercedes
VW i inne. Odbieram własnym transportem
Jelenia Góra i okolice - 535 574 278
Skup aut gotówka od ręki od 1000zł do
20000zł gotówka od ręki własny transport
(nie złomuje i nie skupuje Escortów itp).
Tel: 697104455
Skup samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Stan i rocznik
obojętny. Daję dokumenty do wyrejestrowania. Dobrze zapłacę , odbiorę
własnym transportem, Ogłoszenie stale
aktualne.500 247 769
Złomowanie aut - 533 306 684 Auta osobowe i dostawcze. Wydaję
zaświadczenia o demontażu niezbędne do
wyrejestrowania auta. Pojazdy odbieram
własnym transportem. Płacę za przekazany do demontażu pojazd.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A3 1.9TDI 130KM 2001 3d - Auto
zadbane, regularny serwis 186000.
Wszystko wymieniane na czas. 2 komplety
felg z prawie nowymi oponami w cenie.
ABS,ESP, 4 x Airbag,soczewkowe światła,
kubełkowe fotele, 6 biegów, climatronic.
Info tel. - 793 444 469
BMW E46 320d 2000r igła 10500z Auto naprawdę w bardzo dobrym stanie
zarówno wizualnym (zero rdzy) jak i
technicznym; dużo nowych części amortyzatory, sprężyny, tarcze, klocki itd. Ekonomiczne i dynamiczne silnik 2.0 diesel
136km - 697 104 455

Do sprzedania ford mondeo, grudzień
2006 rok produkcji, diesel 2.0 TDCI,
sprowadzony, od 1,5 roku w kraju, wersja
bogata - 514029357, 509160813
Do sprzedania Skoda Fabia 2000,
przebieg 75.000. Bardzo zadbana. - 889
987 550
Fiat marea weekend kombi 1997r - 2,4
TD 122 KM w dobrym stanie, w pełni
sprawny, alufelgi, komplet opon letnich
i zimowych, klimatyzacja, lakier metalic,
nowy układ wydechowy, zmieniarka na 6
CD, el.szyby lusterka - 532 267 502
Ford Focus 1.8 TDDI, Kombi - R. produkcji 2000, przebieg 248500 km, najbogatsza
wersja GHIA: ABS, klima, 4x elektr. szyby,
radio+zm.6 płyt, opony zimowe Kleber
(1 sezon), świeżo po wymianie oleju,
wymiana rozrządu: 267000 km, cena 7700
PLN. - 691 536 020
Ford focus, Cena: 2900 zł - Auto znajduje się aktualnie w CR w Pilznie, gdzie
mieszkam (260km od Jeleniej Góry). Jest
prowizorycznie zrobiony ty?, auto normalnie jeździ, nic nie przecieka juz pół roku stoi
nieużywane - dostałam - +48538101678
lub +420607837652
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI - 2008r.,
przebieg 210 tys. silnik 2.0 diesel 140
KM. Auto serwisowane, bezwypadkowe,
sprowadzone z Niemiec. Stan techniczny bardzo dobry. Więcej informacji
tel. 504805979
Golf IV 1999diesel 1.9SDI kombi,
zadbany, wszystko sprawne, alusy + koła
zimowe, cena 9100 PLN - 691 976 144
Honda CRV SUV-4X4 - rok produkcji
2001, 2 litry benzyna, przebieg 174tyś,
sprawna technicznie, zadbane wnętrze,
dobre wyposażenie-pełna elektryka,
klimatyzacja, hak - 723 799 395
Mam do sprzedania Toyotę Avensis 2,2
diesel kombi. Zadbana, polecam. Więcej
informacji pod telefonem 695999205 lub
pytania proszę kierować na email rafalchec@gmail.com
Mitsubishi Eclipse GS DOHC - Mam
do sprzedania samochód w dobrym
stanie 2,0 l 150 Km rok produkcji 1993
zarejestrowany przegląd ważny do lutego
2014 Cena 2500zł do negocjacji - 665
394 537
Opel Astra - Rok produkcji : 1996 r.
Przebieg: 184 000 tys. Liczba drzwi: 2/3
rodzaj paliwa : benzyna wyposażenie
samochodu: wspomaganie kierownicy,
klimatyzacja, radio - 757 619 873
Powypadkowe - Sprzedam VW Bora
1,6 benzyna 1999r po dachowaniu. 607265081 lub 605881982
Skup Aut najlepsze ceny - Kupie każde
auto od tysiąca zł do 20 tyś własny transport najlepsze ceny 7 dni w tygodniu.
Gotówka od ręki. Tel: 697104455 - 697
104 455
Sprzedam - Skoda Felicja kombi 1,3
rocznik 2000, przebieg ok. 150 tys., stan
bdb, cena 25 000 zł tel.796 489 567
Sprzedam koparko -spycharkę typu
Białoruś. Stan bardzo dobry nie wymaga
żadnego wkładu finansowego. Możliwość
oglądnięcia w pobliżu Jeleniej Góry. Kontakt 783 798 767 lub 724 038 713
Sprzedam Motor Yamaha FZR 600,
zarejestrowany i ubezpieczony w Polsce.
Cena 4800 do negocjacji. Więcej informacji
pod numerem: 664 006 152
Sprzedam Opla Astrę 1,4 1997r. Auto
wygodne, zadbane, ekonomiczne, nowy
akumulator, ważny przegląd i OC. Cena
do uzgodnienia tel. 691 236 981
Sprzedam Peugeot 407 sedan 2.0hdi
2006r przebieg 140tys. drugi właściciel
pełna opcja: nawi, 12 poduszek, pełna
elektryka lusterka i szyby, jasna welurowa
tapicerka, kolor perłowy błękitny metalik 793 511 444
Sprzedam Renault Twingo rocznik 1994
na chodzie w niezłym stanie 1000zł. - 695
288 862
Sprzedam VW Golf IV 98r.5 drzwi
1.6benzyna. Opłacony i zarejestrowany.
Dwa kpl opon na felgach. Zadbany i
dobrze utrzymany. Po wymianie wszystkich płynów olejów rozrządu filtrów świec.
Ma hak. Cena 9500zł. - 697 421 027

Sprzedam VW Transporter T4 - 96/97
r. 2.5 TDI 102 KM, przebieg 212 tys. 9
osobowy. Przegląd 05/2014, oc 08/2013.
Stan techniczny dobry, plus zimowe opony.
- 508 393 948
Sprzedam zabytkowy VW 1500 "Garbus" 1967r. poj.1192, zarejestrowany jako
zabytek na "żółtych tablicach" w bardzo
dobrym stanie. cena 4600 zł. - 791791483
/ tybinkowski@gmail.com
Toyota Carina E - Legenda - Polska
salonówka, pierwszy właściciel, rok produkcji 1996, silnik 1600cm, klimatyzacja,
ABS, elektryczne szyby. Przebieg 202
tys.km Samochód nie wymaga żadnych
nakładów, jedynie tankować i jeździć. 667 656 503
Volvo V40 t4 - 200konne 98rok, przebieg 190tys, 1,9turbo benzyna, pół skóra,
klima, blachy zdrowe, alu 17',+ stalówki
sport zawieszenie cena 7500pln. - 605
915 789
VW Golf 98r 1,9 tdi za 5900zl - 90kM, stan
dobry, więcej info pod numerem telefonu.
OC i przegląd ważne. - 508 568 555

ANONSE
MATRYMONIALNE
Chcesz pieniądze bez seksu - Kupię od
młodych ale pełnoletnich dziewczyn używaną bieliznę, odbiór osobisty w centrum 5
min i masz kasę. - macekja@wp.pl
Facet 42l, żonaty pozna kobietę z klasa,
na wysokim poziomie 40-50l, tylko Jelenia
Góra, cel towarzyski. Stan cywilny bez
znaczenia. 885 898 284
Kawaler pozna kobietę - Ja kawaler,
przed czterdziestką, wysoki i szczupły.
Poznam kobietę szczupłą/normalnej
budowy, z Jeleniej Góry, Kowar, Karpacza
lub okolic, do intymnych spotkań bez
sponsoringu lub do stałego związku. - 726
266 362
Kawaler, szczupły, wysoki 38 lat.
Poznam szczupłą/normalnej budowy
kobietę do intymnych spotkań bez sponsoringu, lub do stałego związku, z Jeleniej
Góry lub okolic. Tylko SMS na 726 266
362
Kocham góry i ...śliczna Maryna pozna
Janosika w wieku 38-48l.,wolnego, przystojnego, zaradnego, dobrze sytuowanego. Na początek przyjaźń, cel: stały
związek tel. 691 236 981
Magda młoda i wysportowana okiełzna
każdego głodnego ogiera w domku lub w
autku tel. 603 126 645
Mam 32 lata zasponsoruje ładną milą
dziewczynę do 24 lat dwa razy w tygodniu
dyskrecja przede wszystkim. zapraszam
605.570.504
Mąż wyjechał w delegacje albo nie ma
czasu aby cię zaspokoić? Napisz a przyjadę. Miły 30latek bez sponsoringu - 884
062 420
Męski 30-letni facet pozna kobietę w
wieku do 50 lat, atrakcyjną, chętną na seks
spotkania lub spędzenie miło czasu. Nie
oczekuję sponsoringu ani nie udzielam.
Jestem zadbany, dobrze zbudowany 663 903 235
Olivia duży biust, prywatnie lub na dojazd
tel. 795 811 914
Pan 56 lat pozna panią, stałej partnerki
tel. 781 674 531
Pan pozna starszego grubszego Pana
Bi z Jeleniej Góry i okolicy tylko dyskretni
i normalni sms 782854476
Pani 48 lat pozna panów od 50 do 60 lat,
godz 50zł do 70zł. Mam lokum, tylko w
Cieplicach, tylko telefony 665942767
Szukam młodej i miłej dziewczyny która
chciała by łatwo i szybko zarobić na spotkaniu sponsorowanym. Oferuję naprawdę
przyzwoite pieniądze. Mile widziane
również dziewczyny BEZ doświadczenia.
- kamil.osp@o2.pl

USŁUGI
BUDOWLANE
Budowa domów profesjonalnie i w
rozsądnej cenie - 605 209 140
Budowy remonty adaptacje, elewacje,
dachy, zabudowy poddaszy, podnoszenie
dachów bez rozbiórki, atrakcyjne ceny. 506 808 951

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ciesielstwo - dekarstwo - dachówka,
gonty, papa, styropapa - 726 543 939
Dachy - fachowe usługi dekarskie:
więźby dachowe, krycie dachówką:
ceramiczną, betonową, karpiówką, blachą
trapezową, blachodachówką, papa, gont,
odrestaurowanie kominów. montaż okien,
rynny itp. Polecam - 783 746 964
Dachy Mrówka - realizacja projektu w
szerokim zakresie. Materiały od producenta: papa, gonty, blachodachówka,
dachówka, odrestaurowanie kominów,
montaż rynien, okien, podbitek. Gwarancja najwyższej jakości, wycena gratis tel.
793 676 758
Dachy od A do Z, rabaty na robociznę i
materiały, dojazd i wycena gratis, wolne
terminy, 30% zniżki dla wspólnot tel. 535
044 951
Gaz instalacje gazowe dom - Instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne,
-montaż kuchenek gazowych, piecyków
łazienkowych, kotłów -modernizacja i
przeróbki istniejących instalacji gazowych
Uprawnienia gazowe - 508 647 464
Kompleksowe usługi remontowe:
panele, regipsy, malowanie, płytki, gładzie,
centralne ogrzewanie, wymiana rur wodkan,itp. Wieloletnie doświadczenie. - 509
666 342
Nadzory kosztorysy przeglądy - wykonywanie opinii technicznych, orzeczeń
przeglądów budowlanych 1 i 5 letnich,
nadzorowanie kierowanie budowami,
kosztorysy budowlane, drobne projekty.
Pomoc w procesie budowy od projektu
po odbiór. - 781 949 812
Oferuję usługi związane z układaniem
płytek w łazience, kuchni, na schodach,
tarasie oraz w innych pomieszczeniach.
Gwarantuję fachowe doradztwo i wykonawstwo. - 605 345 648
Ogrzewanie - hydraulik - Naprawy i
montaż centralnego ogrzewania wod-kan,
gaz, podłogówka, pompy ciepła, solary.
posiadamy dobre ceny na wszystkie
materiały, kotły, piece. oferujemy konkurencyjne ceny. Posiadamy uprawnienia.
- 793 511 444
Prace ziemne koparko-ładowarka
także kucie młotem. Transport wywrotka
15t. Zwietrzelina, żwir, piach, niesort. Tel.
607 377 280
Promocja, okna PCV 6-komorowe
- pod każdy wymiar, klasa jakości A,
6-komorowe, do 10 lat gwarancji, terminy
nawet do 7 dni, system ratalny, bezpłatny
pomiar i wycena, zapraszamy - Ventana
ul. Wolności 179B Jelenia Góra - 696
222 263
Remonty mieszkań - Wszystkie prace
budowlane i hydrauliczne kompleksowo.
Współpracuje z wspólnotami mieszkaniowymi również prace ślusarskie - 533
188 754
Remonty, kompleksowo tanio i solidnie
tel. 783 255 751
Sanitarne - Inst.gazowe,c.o., klimat.,
chłodnictwo, wentylacja, woda lodowa,
promienniki ciepła, spawanie gazowe i
wiele innych usług tej branży dozwolonych
w UE - 532 698 954
Technika grzewcza - hydraulik Naprawy i montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz, podłogówka, pompy
ciepła, solary. posiadamy dobre ceny na
wszystkie materiały, kotły, piece. oferujemy
konkurencyjne ceny. Posiadamy uprawnienia. - 793 511 444
Termomodernizacja i kolorystyka
elewacji - 509 565 541
Usługi dekarskie - Więźby dachowe,
krycie dachówką ceramiczną, karpiówką,
dachówka betonowa, blacha trapezowa,
blochodachówka, papa, gont, Okna
połaciowe, odrestaurowanie kominów
itp. - 783 746 964
Usługi zduńskie - budowa i przebudowa
trzonów kuchennych, pieców kaflowych,
budowa kominków z paleniskiem otwartym, pieców chlebowych, pogotowie
zduńskie tel. 789 312 781

Wykonuje usługi mini koparką. Zapraszam do korzystania z moich usług. tel.
533 207 479
Zlecenia - współpraca - Podejmę współpracę z małą lub średnią firmą budowlaną.
Oferuję stałe zlecenia ogólnobudowlane
przy remontach kamienic na terenie Wrocławia. - 506 808 951

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski na wakacje - Zapraszamy na
wakacyjne kursy językowe. Dopasowujemy terminy zajęć wedle Twojego uznania. Małe grupy, profesjonalne nauczanie,
atrakcyjne ceny. tel. 79 33 00 227 biuro@
linguaterra.pl
Bezpłatna nauka dla dorosłych - Państwowe Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. C.K. Norwida Jelenia
Góra - Cieplice. Ogłasza nabór do klas I,
II, III. Rozpoczęcie nauki 2 Września 2013
- 757 551 671
Korepetycje język niemiecki - Jestem
nauczycielką z wieloletnim stażem. Udzielam korepetycji z języka niemieckiego,
zarówno na miejscu jak i z dojazdem.
Lekcje na każdym poziomie, konwersacje,
zajęcia indywidualne bądź w grupach. 505 354 084
Niemiecki - korepetycje - Filolog germanistyki udzieli korepetycji z j. niemieckiego
na każdym poziomie. Również kursy
maturalne gimnazjalne i przygotowanie
opiekunek do pracy w Niemczech. Promocje wakacyjne. - 531 623 100
Niemiecki na wakacje - Zapraszamy na
wakacyjne kursy językowe. Dopasowujemy terminy zajęć wedle Twojego uznania. Małe grupy, profesjonalne nauczanie,
atrakcyjne ceny. tel. 79 33 00 227 biuro@
linguaterra.pl
Zapraszamy na kursy językowe
(angielski) w Lingua Terra. Czteroosobowe grupy, profesjonalne nauczanie,
nowoczesne pomoce multimedialne.
Zapisz się dziś, oszczędzisz 100 złotych.
tel.793300227 biuro@linguaterra.pl

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Szybko i solidnie nsprawa AGD Naprawa pralek, zmywarek, kuchenek
gazowych, piekarników płyt indukcyjnych. Profesjonalne podłączenia nowych
wyrobów potwierdzone upr. SEP. drobne
modernizacje i naprawy instal elektrycznych - 533 146 025

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf za rozsądne pieniądze - Za
darmo sfotografuje Twój ślub, ktoś kto nie
potrafi nic, za 50 zł, ktoś kto ma sprzęt z
UP i wie tylko gdzie jest spust migawki! Nie
daj się oszukać! Zapłać 500 zł i zamów
Fotografa. Mail: on70@gazeta.pl - 600
227 074
Fotografia reklamowa, biznes - Fotografia produktowa dla biznesu: urządzenia,
pojazdy, przedmioty, budynki i wnętrza.
Własne studio i sprzęt mobilny. Fotografia to nasza pasja, dlatego oferujemy
symboliczne ceny! Wystawiamy F-y VAT
- 882 035 763
Fotografia ślubna - Reportaż z przygotowań, uroczystości w kościele, wesela.
Sesje w urokliwych plenerach. Albumy,
klipy ze zdjęciami, oryginalne etykiety.
Wszystko w przystępnych cenach. Wolne
terminy na 2013-2014. - 506 772 883 /
tahata@tahata.pl
Fotografia ślubna, dziecięca - Profesjonalna sesja ślubna, dziecięca, rodzinna.
Nowoczesna, kreatywna fotografia,
ogromne doświadczenie i profesjonalny
sprzęt. Zapraszam - 888 929 009

Nie tanio, Nie szybko ale na najwyższym
profesjonalnym międzynarodowym poziomie. Usługa wideofilmowania i fotografii
ślubnej - IdiART. - 883 724 228

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Stale organizujemy kameralne imprezy
do 25 osób. Posiadamy do wyboru kilka
lokali (znane pub'y w Centrum Jeleniej
Góry). Zleć nam zorganizowanie Twojej
imprezy Zapisy na terminy lipiec/sierpień.
- 503 169 412
Wesela, przyjęcia weselne - Dom
Weselny w Jeżowie Sudeckim zaprasza
Państwa do zorganizowania Przyjęcia
Weselnego. Zapewniamy miłą i profesjonalną obsługę, kameralny klimat oraz
doskonałe jedzenie. Zapraszamy - 757
132 568
Zajazd Wabi (parking granica Jeleniej
Góry-kierunek Wrocław)zaprasza na
smaczna kuchnie i wędzonki jak za
dawnych dobrych lat Dobre bo polskie
502552195

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Pogotowie Komputerowe artemor Naprawa PC, laptopów w domu klienta.
Usuwanie wirusów (np. Ukash z Policją),
reinstalacja systemu. Sieci LAN i WiFi.
Konfiguracja internetu. Dojazd Jelenia
Góra oraz Piechowice gratis. Faktura
VAT - 663 600 888
Serwis komputerowy Cieplice - Serwis
komputerowy EL-DOMO.pl - Naprawa
komputerów PC i laptopów. Odwirusowywanie, przyśpieszanie działania, konfiguracja routerów, wymiana matryc, naprawa
płyt głównych. Cieplice Jagiellońska 15
- 691 964 963
Szybkie i profesjonalne naprawy komputerów, systemów operacyjnych i sieci
w domu klienta. - 730 665 023
Wykonam strony internetowe w okazyjnej cenie. Projekt - wdrożenie - utrzymanie,
Serwer i Domena w cenie - 501 054 069

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Auto na ślub - Do zaoferowania mamy
zabytkową kremową Warszawę 223,
wolne terminy na ten rok, zapraszamy 695 435 020
Oklejanie aut kosmetyka - Oklejanie
folią aut i motocykli (zmiana koloru) lub
wybranych elementów pojazdów. Auto
kosmetyka profesjonalne kompleksowe
czyszczenie wnętrza, polerowanie lakieru
i lamp, drobne naprawy mechaniczne. 723 031 037

USŁUGI
MUZYCZNE
Nauka gry: gitara + pianino - Profesjonalna nauka. Zapraszam do współpracy.
Zajęcia z dojazdem do domu ucznia.
Niedrogo i efektywnie - 514 771 796
Seven Art - Dj i Animator - Zapraszamy
do skorzystania z naszych usług przy
prowadzeniu: wesel, imprez firmowych,
urodzin i innych! Profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie, efekty, zdjęcia z
imprez! Animacje, zabawy, konkursy - 669
367 257
Wesela, imprezy, ogniska. Cena do
uzgodnienia, repertuar polski, zagraniczny, muzyka akordeonowa "Muzyk
Orkiestra", na żywo lub DJ tel. 75 33 921,
692 046 727
Wesela, imprezy. Repertuar polski,
zagraniczny, lata 60-2005, muzyka akordeonowa, prowadzenie zabaw, cena do
uzgodnienia "Muzyk Orkiestra" tel. 75 75
339 21, 692 046 727

Zespół Family - wesela - Dwie wokalistki, wokalista, saksofon, gitara elektryczna, bogaty różnorodny repertuar,
ciekawe zabawy, światła , lasery, dymy,
zapraszamy na naszą stronę. Mamy
kilka wolnych terminów na 2014 rok. - 605
210 566

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Angielski na planszy LT - Szkoła
Językowa Lingua Terra zaprasza na
warsztaty "Angielski na planszy" i półkolonie językowe. Zajęcia 8:30-14:30 Możliwa
opieka w szerszym wymiarze godzin.
tel.793300227, biuro@linguaterra.pl
Niania szuka pracy – nauczycielka wych.
przedszkolnego, emerytka zaopiekuje się
dzieckiem z Kowar, Karpacza, Mysłakowic
i okolicy lub Jeleniej Góry 667679807
Podejmę się opieki nad dzieckiem od
1,5 roku życia, u siebie w domu tel. 607
967 510
Pół kolonia tematyczna - 15.0723.08.2013r w godz. 7.30-15.30. Co
tydzień inny temat. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, drugie
śniadanie i obiad oraz dobrą zabawę z
elementami edukacyjnymi. Atrakcyjne
promocje - 882 411 622
Szkoła Językowa Lingua Terra zaprasza na półkolonie językowe i warsztaty
"Angielski na planszy". Zajęcia 8:30-14:30
Możliwa opieka w szerszym wymiarze
godzin. tel.793300227, biuro@linguaterra.pl
Zaopiekuje się starszą osobą, posprzątam, ugotuje, zrobię zakupy. Tylko Zabobrze I lub II tel. 607 967 510

USŁUGI
OPIEKA - ZWIERZĘTA
Zaopiekuję się małymi zwierzętami
takimi jak-psy, króliki, chomiki itp. Mogę też
wyprowadzać psy. Szukam oferty z okolicy
Karpacza, Ścięgien i Miłkowa. Jestem
nastolatką. - ekwador5@amorki.pl

USŁUGI
RÓŻNE
20.000 zł czeka na Ciebie w Urzędzie
Pracy w Jeleniej Górze - Biuro Rachunkowe Koala - kompleksowe wypełnianie
wniosków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Wojska Polskiego 54 Jelenia Góra - 782 020 635
Bezpłatne porady prawne we wtorki od
11.00-15.00 po rejestracji telefonicznej, ul.
Teatralna 1 pok. 311 tel. 602 467 812
Biuro Rachunkowe Koala - pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów
i wiele innych - znajdź nas w sieci Biuro
rachunkowe koala - W. Polskiego 54 782 020 635
Darmowa pomoc w otwarciu działalności. Biuro Rachunkowe Koala - 2 mc za pół
ceny na start. Zapraszamy do współpracy.
Wojska Polskiego 54 koło sądu, budynek
NOT w bramie koło sklepu spożywczego
- 782 020 635
Do wynajęcia szalunki stropowe, legary,
trójnogi, głowice, podpory, wibratory do
betonu tel. 791 711 248
Kredyt konsolidacyjny - Zmniejsz swoje
miesięczne obciążenia, zrób kredyt konsolidacyjny i weź dodatkową gotówkę na
wakacje, a wszystko to w jednym kredycie
z jedną niską ratą. Zapraszamy ul. Mickiewicza 2a Jelenia Góra - 75/7522772
Kredyty - Gotówka na oświadczenie o
dochodzie. Zadzwoń. - 75/7522772
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Kredyty dla Przedsiębiorców - na
rozpoczęcie działalności, -na oświadczenie o dochodzie, bez zaświadczeń
ZUS i US -inwestycyjne, -hipoteczne, -na
zakup pojazdu. -na przetarg JST/JSP
Karkonoskie Biuro Kapitałowe 16 lat na
rynku - 75/7522772
Książka przychodów i rozchodów - KPiR
– Książka Przychodów i Rozchodów –
120 zł netto/mc do 35 dokumentów. Dla
nowych klientów promocja 2 mc za 50%
ceny. Zapraszamy do współpracy. Biuro
Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego
54 - 782 020 635
Naprawa maszyn do szycia tel. 603
324 921
Naprawa pralek, odkurzaczy, ul. Karłowicza 25 tel. 603 835 483
Obsługa prawno - biznesowa - Kancelaria Blasius C& C Kancelaria oferuje: Doradztwo i reprezentację prawną;
Doradztwo i obsługę kadrowo-księgową;
Doradztwo i pomoc marketingową; Program szkoleń osobowościowych. - 757
186 353
Oferta nie do pobicia - W jednym
miejscu pełna oferta bankowa, skok,
pozabankowa. Dla wszystkich grup zawodowych, emerytów, rencistów. Gotówka,
konsolidacja, hipoteka, inwestycyjny
samochodowy Karkonoskie biuro Kapitałowe - 75 752-27-72
Ogrody Joanny Tołopka Joanna - Projekty, wykonawstwo i pielęgnacja ogrodów
- 605 450 340
Poprowadzę pełną księgowość Pełna księgowość – 300 zł netto/mc. Dla
nowych klientów promocja 2 mc za 50%
ceny. Zapraszamy do współpracy. Biuro
Rachunkowe Koala – Wojska Polskiego
54 - JG – 58-500 - 782 020 635
Pożyczka na wakacje - Szybkie
pożyczki na oświadczenie o dochodzie,
minimum formalności. KBK Jelenia Góra,
ul.Mickiewicza 2a - 75/7522772
Pożyczki dla firm - Minimum formalności, również na oświadczenie o dochodzie.
KBK Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 2a
- 75/7522772
Przyjmę zlecenia na spawanie także
artystyczne bramy, furtki, ozdoby sprzęt na
siłownie tanio i solidnie. - 721 357 984
Super kredyty konsolidacyjne - Tylko u
nas: -gotówka na spłatę innych kredytów
do 200 tyś na 10 lat -dochody od 500 zł
netto -decyzja w 15 minut wystarczy tylko
dowód osobisty Zadzwoń 601 200 166 ul.
Sobieskiego 2 w Jeleniej Górze
Tapicerstwo od A do Z. Przyjazd
do klienta, wycena i transport gratis tel.
880 044 951
Usługi prawne i doradcze - Blasius
consulting & cooperating porady prawne
dla klientów indywidualnych doradztwo
prawne dla firm usługi szkoleniowe z
zakresu pozyskiwania środków z funduszy
ue. doradztwo personalne i zawodowe 075 71 86 353
Usługi RTV, GPS, Komp - Oferuję
usługi w zakresie podłączenia sprzętu rtv,
zawieszenia na ścianie tv, anten. Usługi
aktualizacji-odblokowania i naprawy GPS,
naprawa komputerów i sys windows. - 792
846 133
Wróżka Izyda - Profesjonalna doświadczona zaprasza na sesje numerologiczne
runy karty anielskie, doradztwo życiowe,
wizyty domowe oraz przez telefon, tel.
690 416 631
Wykaszanie trawy, wycinka drzew i
samosiejek, pielęgnacja terenów zielonych, wystawiam rachunki. Zapraszam
885 898 284

Kompleksowe sprzątanie powierzchni
biurowych (pranie dywanów, tapicerek,
obić foteli, krzeseł, objektów poremontowych, pranie tapicerek samochodowych, ceny pod numerem telefonu i @
mail:patryczek01334wp.pl - 881055844,
509677766
Koszenie trawy zarośli krzaków - Firma
Onager Koszenie trawników, zarośli, krzaków. Przycinanie żywopłotów. Pielęgnacja
zieleni oraz prace porządkowe. Email:
onager1@op.pl lub tel: 518346 551
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę
domowa i samochodowa. Wieloletnie
doświadczenie i dobre ceny, zapraszam
- 607 155 751
Podejmę się sprzątania biura lub mieszkania. Tylko Zabobrze I lub II tel. 607 967
510 (wieczorem)
Pranie dywanów - Czyszczenie, pranie
dywanów, tapicerki, wykładzin, wykaszanie terenów zielonych. Tanio i solidnie,
wystawiam rachunki. Zapraszam tel 885
898 284
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek
meblowych i samochodowych. Tanio
dokładnie - profesjonalnie. Podciśnieniowe, oryginalnymi środkami i urządzeniami - 601 566 508
Profesjonalna firma poleca -pranie
dywanów i wykładzin -pranie tapicerki
-sprzątanie domów, mieszkań i biur Teraz
najlepsze ceny, wystawiam rachunki,
zapraszam tel 885 898 284
Sprzątanie - Nie masz czasu na
sprzątanie zadzwoń. sprzątanie domów
mieszkań kompleksowo i solidnie. - 731
592 064
Sprzątanie domów i mieszkań, parowe
mycie okien i łazienek, pranie dywanów 608 064 563

USŁUGI
SPRZĄTANIE

tel. 535 044 951

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto na ślub - Posiadamy do wynajęcia
zabytkową, kremową Warszawę 223,
wolne terminy na ten rok, zapraszamy 695 435 020
Kierowca z własnym busem - Bus
średniak podwyższany. Przewóz różnych
rzeczy m.in. mebli, sprzętu RTV i AGD,
materiałów budowlanych itp. Pomoc przy
załadunku i rozładunku. Tanio i solidnie.
Na życzenie klienta wystawiam rachunek.
- 609-317-522

Tapicerstwo od A do Z.
Przyjazd do klienta,
wycena i transport gratis
tel. 880 044 951
Przeprowadzki/transport.
Kompleksowo, 3 samochody,
różne gabaryty.
miasto, kraj, zagranica
tel. 880 044 951
Dachy od A do Z,

rabaty na robociznę i materiały,
dojazd i wycena gratis,
wolne terminy,
30% zniżki dla wspólnot
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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
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Przeprowadzki/transport kompleksowo. 3samochody, różne gabaryty.
Miasto, kraj, zagranica tel. 880 044 951
Przeprowadzki/transport. Kompleksowo, 3 samochody, różne gabaryty.
miasto, kraj, zagranica tel. 880 044 951
Tani transport na terenie Jeleniej Góry
i okolicy załadunkiem i rozładunkiem,
przeprowadzki itp. - 783-725-553

Wyślij paczkę już od 13,99 zł - Przesyłki
krajowe już od 13,99 zł brutto; Przesyłki
międzynarodowe już od 109 zł brutto;
Zapraszamy firmy i klientów indywidualnych; Bez umów i zbędnych formalności.
Sobieskiego 2 -koło Czekoladziarni - 730
277 357

USŁUGI
ZDROWIE/URODA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

"Zdrowa Od-Nowa" - mobilne SPA Profesjonalne usługi z zakresu odnowy
biologicznej z dojazdem do klienta. W
ofercie m.in: pielęgnacja ciała oraz twarzy Dermika, masaże lecznicze, relaksacyjne,
wyszczuplające, gorącymi kamieniami
- 796 868 200
Akupresura stóp, bańki chińskie Akupresura/masaż relaksacyjny stóp
25zł/30min Masaż próżniowy bańką
ogniową przeciw cellulitowi 25zł/30min
Postawienie baniek ogniowych 20 zł
dojazd do klienta gratis Jestem studentem
medycyny 5 roku - 603 660 388
Fitoterapia - ziołolecznictwo - Przewlekłe WZW typu C i B (bez reakcji na leki p/
wirusowe lub po nieudanej terapii), marskość poalkoholowa, stłuszcz., schorzenia
układu pokarmowego - porady, recepty,
mieszanki ziół, nalewki. - 602 172 907

SPRZEDAM
Drzwi sosna + ościeżnica, 192cmx84cm,
stan dobry, tanio sprzedam, Bukowiec tel.
605 523 932
Elektryk - Serwisant - Sprzedam do
gimnazjum; wędrując ku dorosłości kl.1-3,informatyka podstawowe tematy,plastyka
kl.1-3 ,wos 1 - 603 847 786
Sprzedam garaż blaszany (solidny
szkielet) 5x4m, drzwi podsufitowe, cena
500 zł. lokalizacja Płoszczynka za Jeżowem Sudeckim. Sam rozbierasz i wywozisz, tel. 796 489 565 - 796 489 565
Sprzedam rusztowania warszawskie
tel. 791 711 248
Sprzedam silnik elektryczny prod.
rosyjskiej do łodzi lub pontonu, 4kw cena
300 zł tel. 531 810 777
Sprzedam unikatowy obraz uznanego
malarza - pejzaż Karkonoszy. Duży rozmiar płótna: 204x125cm cena 2500 zł tel.
501 726 467

ODDAM
Mam do oddania gruz i szlakę z remontu
w starej kamienicy. Nie zapewniam transportu. Dodatkowo posiadam do oddania
dwa piece kaflowe oraz kuchnię kaflową.
Piece są do rozebrania i samodzielnego
wywozu - 664 901 927
Oddam gruz i ziemię z wykopów ( martwica). Do 15 km od Kowar dowozimy i
rozgarniamy bezpłatnie. - 696 459 807
Oddam pilnie metalową wannę - Rodzinie
z dziećmi oddam pilnie metalową wannę
w dobrym stanie 170x70. Transport z centrum we własnym zakresie 75 7522630

MIESZKANIA
KUPIĘ
2-pokojowe, Zabobrze - Dla klienta z
gotówką, max. do I piętra, cena 110000
zł - pilne. lic.9549 - 726 290 939
Kupię mieszkanie lub dom od 80 m2 z
ogródkiem, może być do remontu, cena
ok 180 tys.Bez pośredników Piechowice,
Sobieszów, Cieplice lub Jelenia Góra. 697 772 554

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 - pokojowe na Zabobrzu I - Mieszkanie
w bloku na II piętrze, rozkładowe o pow.
całkowitej 50,09m2 (z piwnicą) i pow. użytkowej ok.47m2. Okna PCV, ogrzewanie
sieciowe. Do niezbyt dużego remontu.
Cena 125tys.zł. Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
2 pokojowe z ogródkiem i garaż - Fajne,
tanie, po remoncie, ogródek słoneczne,
garaż. Sobieszów. Polecam Remigiusz
Rychlewski lic 9549 - 501 736 644
2 pokojowe z ogródkiem i garaż - Ładne
mieszkanie 50 m.kw w Sobieszowie. I piętro 127ytś. Ogródek, garaż, ładna okolica.
Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644
2-pok centrum Piechowic 125tys Słoneczne mieszkanie pol. na 1-p w
odremontowanym budynku. CO z sieci
opomiarowane, domofon,strych ,miejsca
parkingowe. Nowa kuchnia ze sprzętem
AGD. Wolne od zaraz. 37m kw/125 tys.
Czynsz 160zl. - jaroszt@hotmail.com

Szkolenia BHP i P.POŻ
Dokumentacja powypadkowa

Ocena ryzyka zawodowego

Zadzwoń: 660 431 602
58-506 Jelenia Góra ul. Stęczyńskiego 4
www.ergonomika.com.pl, biuro@ergonomika.com.pl

2pok.mieszkanie - Noskowskiego Mieszkanie o powierzchni mieszkalnej
50,1 m2, na III piętrze w bloku po termomodernizacji. Ogrzewanie sieciowe,
ciepła woda z Junkersa. Do niewielkiego
remontu. Cena 145tys. zł. Rychlewski Nier.
Lic.954 - 667 219 752
2pok.mieszkanie - Zabobrze I Mieszkanie z zabudowaną loggią po
gruntownym remoncie, środkowe , ciepłe o
pow. 47m2 w bloku na pierwszym piętrze.
Ogrzewanie z sieci. Cena 138tys.zł do
negocjacji. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
3 pokojowe 125 000 zł - Mieszkanie 45
m2, na drugim piętrze w kamienicy, 2
pokoje, trzeci poddaszowy, w kamienicy
na obrzeżach Jeleniej Góry. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
3 pokojowe z garażem - Mieszkanie 68 m2
po remoncie z balkonem na trzecim piętrze
w bloku, Zabobrze III. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
3-pok. ul. Bankowa - 56m2 -na trzecim
(ostatnim) piętrze w kamienicy. Lokal po
remoncie , ogrzewanie gazowe, panele,
okna PCV. Czynsz ok.70zł. Wys. pomieszczeń - 2,1m. Cena 119tys.zł. Rychlewski
nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135
3-pok. ul. Spółdzielcza. - W bloku na
trzecim (ostatnim) piętrze , rozkładowe, o
pow. 70.64m2. Ogrzewanie piecem dwufunkcyjnym. Nowe okna z PCV. Nowe
instalacje. Mieszkanie zadbane. Cena
184tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic - 602 732 135
4 pokojowe 90m2, osobne wejście - 4
pokojowe 90m2, osobne wejście, ogród,
spokojne miejsce, okolice lotniska, sprzedam lub zamienię na 50m2 Zabobrze II, III
tel. 513 563 233
41 m2 za 85 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe na pierwszym piętrze w kamienicy,
nowe okna pcv, ogrzewanie gazowe (
łazienka do adaptacji) , centrum Jeleniej
Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752
47 m2 za 125 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe na drugim piętrze w bloku, Zabobrze
I. Cena do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
4-pok. po remoncie ul. Wolności - Piętro
dwurodzinnego , częściowo podpiwniczonego , domu o pow.123m2, na działce
o pow.1855m2. Ogrzewanie gazowe.
Murowany garaż i wiata na drewno. Cena
290tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135
50 m2, 2 pokoje, po remoncie - Mieszkanie
po remoncie, bez czynszowe, działka
ok. 70m2 idealna pod garaż lub życie
towarzyskie (gril), Kamienica, Cieplice, I
piętro, Atrakcyjna cena Warto zobaczyć
- 669 289 800
51 m2 za 125 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe, rozkładowe z balkonem na trzecim
piętrze w bloku, Zabobrze II. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
51 m2 za 135 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe, rozkładowe z balkonem na trzecim
piętrze w bloku, Noskowskiego, Zabobrze
II. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Apartament w centrum - Na atrakcyjnych warunkach sprzedam ekskluzywny
dwupoziomowy apartament w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Lokal charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji.
Atutem mieszkania jest balkon. - 697 397
297 / 75 75 22 980

Do sprzedania mieszkanie po kapitalnym
remoncie w Wojcieszowie 48m2 2pokoje
kuchnia, łazienka, kotłownia + mały
ogródek, komórka, piwnica.79tys - 793
330 307
Jel. Góra, Różyckiego 10, 49m2 Mieszkanie rozkładowe, słoneczne,
środkowe: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z
WC, przedpokój, balkon; 6 piętro, winda.
Dobra lokalizacja, piękne widoki. Cena 125
000zł - do negocjacji Bez pośredników. 663 345 801
Karpacz-bezpośrednio - Sprzedam w Karpaczu nowo wyremontowane
mieszkanie 60m i kawalerkę za łączną
kwotę 250000 tyś - 502 129 655
Kawalerka - ul. Bacewicz - Jednopokojowe po remoncie, zadbane o pow.
30m2 na Ip w wieżowcu po termomodernizacji. Ogrzewanie i c.w. z sieci. Okna
nowe drewniane. Czynsz ok.220zł z
ogrzewaniem. Cena 98 tys.zł. Rychlewski
Nieruch. - 602 732 135
Kawalerka centrum - Sprzedam
2 kawalerki w centrum JG, pierwsza
24m2, pokój, kuchnia, łazienka, parking,
pomieszczenie gospodarcze, 55,000 PLN;
druga 19m2, słoneczny pokój z aneksem
kuchennym, łazienka, parking 53,000
PLN - 730-384-249
Kawalerka ładna duża - W spokojnej
okolicy, bardzo niski czynsz, dwa niezależne ogrzewania, wspólnota, atrakcyjnie
położona, gotowa do zamieszkania, po
remoncie. Zdjęcia na emaila, pytania pod
tel, cena 120tyś - 606 196 556
Kawalerka ok. M. Poczty - Jednopokojowe o pow. 35,5m2 na parterze
w zmodernizowanej kamieniczce obok
centrum. Ogrzewanie gazowe. Mini
ogródek. Czynsz ok.70zł. Cena 90tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549r. 602 732 135
Kredyt hipoteczny - Z nami dostaniesz
kredyt hipoteczny na swoje wymarzone
mieszkanie, pomagamy we wszystkich
czynnościach związanych z uzyskaniem
kredytu! Zadzwoń - 75/7522772
Kredyty hipoteczne - Kup mieszkanie
z najlepszym kredytem hipotecznym. W
tym roku jeszcze bez wkładu własnego
Przyjdź ul.Mickiewicza 2a Jelenia Góra
- 75/7522772
M2 niski czynsz bez pośred. - ul. Kolberga 1; koło sklepu Jubilat, drugie piętro,
budynek po remoncie elewacji, dachu
i klatki. Ciepłe mieszkanie z oknami na
Karkonosze. Pełna własność. Mieszkanie
do częściowego remontu. cena 120K - 606
141 465
M-3 ogród garaż 1/2 domu - Mam do
sprzedania mieszkanie 3 pokojowe 82m2
parter, ogród, garaż i piwnice. Okolice
Malej Poczty. Blisko szkoła, przedszkole,
centrum. Cena 240 tys. zapraszam do
obejrzenia. - 506 151 381
Mieszkanie 36 m2 na Wolności, duża
kawalerka na parterze+ dwie duże piwnice
sklep spożywczy 5 metrów od mieszkania
na wprost park ,szkoła apteka ,poczta.
Własnościowe cena 55.000 do negocjacji
pilne - 534 395 759
Mieszkanie o powierzchni mieszkalnej 50,1 m2 - 2pok.mieszkanie na
Noskowskiego, na III piętrze w bloku po
termomodernizacji. Ogrzewanie sieciowe,
ciepła woda z Junkersa.Do niewielkiego
remontu. Cena 145tys. zł.Rychlewski Nier.
Lic.9549 - 501 736 644

Mieszkanie w bloku na II piętrze 2 pokojowe na Zabobrzu I -, rozkładowe
o pow. całkowitej 50,09m2 (z piwnicą)
i pow. użytkowej ok.47m2. Okna PCV,
ogrzewanie sieciowe. Do niezbyt dużego
remontu. Cena 125tys.zł. Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
Na mieszkanie lub warsztat - 84 m.kw. po
dawnej kuźni w Sobieszowie, Ul Młyńska
. Otwarta przestrzeń, własny ogródek,
wysokość ok 3,2 m. Ciekawy obiekt ,
spore możliwości adaptacyjne. Lic 9549
- 501 736 644
Ogródek, garaż, 2 pokojowe - Ładne,
I piętro, dwie sypialnie, kuchnia z jadalnią,
łazienka, co gaz, po remoncie. Ładny
ogródek, garaż, piwnica. 50 m. lic 9549
- 501 736 644
Piękne Cieplice 37m2 - Sprzedam
piękne słoneczne mieszkanie w kamienicy
w Cieplicach, JG, 37m2, po generalnym remoncie, I piętro, kilka kroków od
parku zdrojowego, salon, pokój, łazienka,
115,000 PLN - 730-384-249
Piętro willi w Sobieszowie - Komfortowe,
rozkładowe, 4-pokojowe (I-piętro) po
modernizacji o pow.96,5m2 z wydzielonym
ogrodem ok.600m2. Ogrzewanie gazowe
i piecem c.o. Markowe materiały. Cena
385tys.zł. Rychlewski Nier. Lic.9549 - 501
736 644
Pilnie sprzedam mieszkanie 76m Sprzedam mieszkanie w Jeleniej Górze
3-pokoje, dobra lokalizacja, stare budownictwo, 3-piętro, ogrzewanie centralnegazowe. - 609-409-725
Przedmiotem naszej oferty jest ekskluzywny apartament usytuowany w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Powierzchnia tego
dwupoziomowego apartamentu to 80,65
m kw. - 697 397 297
Sprzedam 3-pokojowe, suche, słoneczne i zadbane mieszkanie w Lubomierzu o powierzchni 56m2. Do dyspozycji
balkon, strych i piwnica. Kontakt: 665480-479
Sprzedam dwa mieszkania w cenie jednego w Piechowicach, cena za dwa 150
000 zł 196m2+ogród+pom. gospodarcze
tel. 607 055 801
Sprzedam kawalerkę 19m2, parter,
pokój z aneksem kuchennym, łazienka,
cena 60 tys. zł tel. 517 225 597
Sprzedam kawalerkę w centrum JG,
24m2, pokój, kuchnia, łazienką, pomieszczenie gospodarcze, miejsce parkingowe,
54,000 PLN - 730-384-249
Sprzedam mieszkanie 50,9m2 własnościowe lub zamiennie na dwa małe pokoje,
najchętniej Zabobrze I lib II tel. 607 967
510 (wieczorem)
Sprzedam mieszkanie 82m2, tanio.
Lokalizacja bardzo dobra tel. 535 982
147
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe
z kuchnią i łazienką na osiedlu Zabobrze
w Jeleniej Górze - przy ul. Różyckiego.
Mieszkanie położone jest w doskonałym
punkcie: bliskość pasaży sklepowych,
targowiska - 602 194 135
W centrum miasta apartament - cena
370.000,00 PLN brutto; - powierzchnia
80,65 m kw; - lokal mieszkalny dwupoziomowy; - bardzo wysoki standard
wykończenia i wyposażenia; - balkon;
- możliwość parkowania przy samej nieruchomości - 697-397-297; 75-752-29-80

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Willowe piękne, z ogrodem - Piękne
mieszkanie po solidnym, gruntownym
remoncie. Przestronne (ponad 100m)
, wygodne mieszkanie, z ogrodem ok
600 m.kw. Doskonała lokalizacja. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam mieszkania do wynajęcia w rozsądnej cenie w Jeleniej Górze, najchętniej
na Zabobrzu tel. 795 811 914
Wynajmiemy 3-pokojowe w JG - Małżeństwo z dzieckiem 2-letnim wynajmie
mieszkanie w Jeleniej Górze, minimum 3
pokojowe - 793 388 454

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokoje Cieplice - Słoneczne i ciepłe
mieszkanie na 2 piętrze (blok). Balkon, 2
umeblowane pokoje i kuchnia (lodówka,
kuchenka z el. piekarnikiem, okap), pralka.
Spokojne osiedle, 20 min od centrum Cieplic. Tel. po godz. 17.00 - 884 727 066
2 pokoje na Zabobrzu - Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w większości umeblowane, po remoncie na I piętrze. Cena za
wynajem 700zł+340zł czynsz (ogrzewanie
ze spółdzielni) + opłaty. Kaucja w wysokości jednego czynszu - 722 253 000
2 pokojowe na Zabobrzu 2 parter Dwa pokoje, kuchnia, łazienka w pełni
wyposażone, TV kablowa, internet. W
najbliższej okolicy szkoła, przedszkole,
sklepy, przystanek, kościół, szpital. 850
zł łącznie z czynszem + opłaty za media.
- 792 025 078
2 pokojowe koło Małej Poczty - 2 pokojowe, na I piętrze, komfortowe, słoneczne, odnowione, umeblowane, przy
ul. Powstania Styczniowego, lodówka,
pralka, ogrzewanie gazowe. Cena: 800zł
+ media (gaz, woda, prąd, śmieci)+ kaucja
800 PL - 605 137 588
2-pokojowe ul. Kiepury. - W kilkuletnim bloku na III (ostatnim) piętrze
ok.44m2 (salon z aneksem kuchennym,
sypialnia). Słoneczne ,ciepłe, częściowo
umeblowane. Ekonomiczne ogrzewanie
elektryczne. Czynsz 800zł + liczniki.
Lic.9549 - 602 732 135
3-pok. ul. Daszyńskiego. - Po remoncie 70m2, wysoki parter w piętrowej
willi. Prawie kompletnie umeblowane i
wyposażone. Ogrzewanie gazowe. Do
wyłącznego użytku ogród ok.300m2.
Czynsz 900zł. + ryczałt 500zł. za media .
Lic.9549 - 602 732 135
Do wynajęcia duże mieszkanie 2 pokojowe na ul. Krótkiej w Jeleniej Górze. Umeblowane, pralka, internet. - 603 139 998
Do wynajęcia kawalerka w centrum Warszawy, umeblowane, okolice Jana Pawła,
35 m2, 1300 zł + media, płatne kaucja + 1
miesiąc z góry. - +48791591127
Do wynajęcia mam mieszkanie 40m2
w centrum miasta. Mieszkanie bezczynszowe w bardzo dobrej lokalizacji. Sypialnia plus pokój z aneksem kuchennym.
800zł + opłaty za gaz, prąd, wodę. kontakt
na e-mail rom - roman.staron1@wp.pl
Do wynajęcia mieszkanie 2-pok. 40m2 w
nowym budownictwie, Ip w Jeleniej Górze
tel. 601 170 736
Do wynajęcia mieszkanie 35m2, dwa
pokoje w Cieplicach, komfortowe, umeblowane tel. 507 311 803
Do wynajęcia mieszkanie 90m2 550 zł
oraz hala produkcyjna 350m2 na stolarnie
lub inne 600 zł tel. 608 329 957
Do wynajęcia pokój w domku jednorodzinnym na Zabobrzu na parterze z osobnym
wejściem umeblowany dla jednej osoby
cena 500 zl z opłatami - 603 958 920
Do wynajęcia samodzielny pokój dla
dziewczyny w mieszkaniu 3-pokojowym
. Okolice "Małej Poczty" Mieszkanie
umeblowane w zadbanej kamienicy, miła
atmosfera. 290 zł + opłaty, tel kontaktowy
883 774 067
Do wynajęcia słoneczne, zadbane i umeblowane 2 pok. mieszkanie mieszkanie ok.
Transportowej na I piętrze w kilkuletnim
bloku. Ogrzewanie i c.w. z sieci. 900zł.+
czynsz (ok.220zł. + liczniki. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135

Kawalerka - pokój, kuchnia i łazienka.
Do wynajęcia dla osoby pracującej, tel.
502 560 136
Kawalerka do wynajęcia w centrum
JG przy Wojska Polskiego, dla 1 lub 2
osób, I piętro, urządzona i wyposażona
w sprzęt AGD. Koszt 600,-zł + opłaty ~
350,-zł + kaucja Kontakt tel. 695-867-546
Kawalerka w Jeleniej Górze przy Al.
Wojska Polskiego, doskonała dla 1 lub
2 osób. Mieszkanie to 1 pokój, kuchnia,
łazienka, Ip. umeblowane i wyposażone
w podstawowe sprzęty AGD (lodówka,
pralka). - 695-867-546
Lokal mieszkalny- W. Polskiego - Doskonała oferta. Lokal na parterze 4 pokojowy
o pow. użytkowej ok.45m2 na mieszkanie
lub idealny na biuro , usługi, kancelarię itp.
Czynsz 1400zł. Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549. - 501 736 644
Lokal użytkowy Zabobrze I. - Wielofunkcyjny lokal o pow. całkowitej ok.
60m2 , środkowy , w ciągu parterowych
pawilonów usługowo - handlowych. Dwa
wejścia. Ogrzewanie gazowe. Duża
witryna. 1600zł. mieś. Wszystkie media.
Lic.9549. - 602 732 135
Mam do wynajęcia kawalerkę - 2 pokojową w Parku Sudeckim, I piętro, ładnie
wyposażona, przytulna, z widokiem na
las. - 667 931 929
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu (Paderewskiego),
kuchnia, łazienka i dwa pokoje w pełni
wyposażone 47m2. - 605 091 461
Mam do wynajęcia od 01.08. ładne, ciepłe,
wyremontowane i częściowo umeblowane
mieszkanie 2 pok. z balkonem na Zabobrzu III/ ul. Kiepury. Koszt 1000 zł (w tym
czynsz) + media. Wymagana kaucja. - 667
907 015
Mam do wynajęcia pokój jednoosobowy w
mieszkaniu czteropokojowym, w Jeleniej
Górze okolice Dworca Zachodniego. Cena
300 zł + media - 692 061 312
Mieszkanie 67m - Słoneczna Dolina Mieszkanie 3 pokojowe. Salon połączony
z kuchnią i jadalnią. Dwie sypialnie. Ogrzewanie gazowe. Wiata garażowa. Bezpośrednie wyjście na ogród. Ogrodzone.
1500pln +liczniki +kaucja. - 608670928
/ 604973622
Mieszkanie do wynajęcia - Nowe,
dwupokojowe 45m kw. umeblowane,
blisko centrum. 1300zł z mediami - 608
619 531
Mieszkanie JG 2 pokojowe 65mKadetów czynsz+ media+kaucja) lub
kawalerka 50m2-Kiepury duża kuchnia
z jadalnią, pokój, duża łazienka parter.
Lokal Kiepury na usługi lekarz, fryzjer. 782 367 696
Mieszkanie ok. Transportowej. Mieszkanie kompletnie umeblowane, po
remoncie, słoneczne, ciepłe, dwupokojowe 48,5m2 na Ip. w kilkuletnim bloku.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Koszt
mies.- 900zł. + czynsz 220zł. + liczniki.
Lic.95 - 602 732 135
Noclegi, stancja dla studentki, studenta
(również zaocznych). Dom jednorodzinny.
Dostęp do kuchni, łazienki, miejsce na
samochód, media, blisko U - 698 673
047
Nowe mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane, pralka, internet, nie dla studentów
ul. Krótka Jelenia Góra. Do wynajęcia
- 603 139 998
Okazyjnie mam do wynajęcia komfortowo umeblowane mieszkanie 45 m2
, 4 piętro, sypialnia, pokój z aneksem
kuchennym w Jeleniej Górze ,ul Szymanowskiego 3/38 Kwota najmu 890 zł plus
opłaty 260zł - 605 917 865
Samodzielne duże mieszkanie tanio
wynajmę w Jagniątkowie tel. w godz.
17.00-18.00 nr 75 56 316
Wynajmę kawalerkę. Cena 620 zł +
rachunki za wodę i prąd. Wymagana
kaucja wysokości 400 zł. tel. 730 664
862 - 500 168 979
Wynajmę luksusową kawalerkę,
umeblowaną, garaż, centrum Cieplic
531488777
Wynajmę ładne pokoje w centrum. Przytulne, słoneczne pokoje 1-osobowe lub
dwuosobowe. Kuchnia z nowoczesnymi
meblami (zmywarka, lodówka, kuchenka),
śliczna łazienka. Nieduże opłaty, bezpieczne miejsc - 669 538 053

Ładziński Zakłady Metalowe zatrudnią:
wymagania:

kontrolera jakości

- znajomość metrologii
- doświadczenie na stanowisku
- znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@prokostal.pl

Wynajmę mieszkanie 56m2 w Jeleniej
Górze była jednostka wojskowa 2 pokoje
kuchnia, łazienka, umeblowane, więcej
informacji pod nr 600666232

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię 2 pokojowe mieszkanie 41m2,
własnościowe, I piętro, z werandą, w Karpaczu na równorzędne w Jeleniej Górze
tel. 663 518 272
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe z
kuchnią, łazienką, 39m2, kwaterunkowe,
parter, wspólny przedpokój, ogrzewanie
z sieci miejskiej na pokój z kuchnią tel.
516 217 549

DOMY
SPRZEDAM
Dom Miedzyrzec-Bobowicko - Wolno
stojący z garażem oraz budynkiem gospodarczym, o pow. całkowitej 218,80m² podpiwniczony. Możliwość adaptacji strychu
oraz piwnicy na część mieszkalną. Działka
680m². Widok na jezioro Bobowickie. - 885
342 947
Dom na wsi - Marczów koło Wlenia. Dom
około 200metr. nowe okna piece kaflowe
kominek. cena159.000do uzgodn. - 795
075 252
Dom w Ścięgnach k/Karpacza - Sprzedam dom piętrowy o pow. ok. 250m2,
częściowo podpiwniczony + dwa garaże
(48m2 i 54m2). Całość posadowiona na
działce 1500m2 - 601 842 335
Dom wolno stojący w Cieplicach - Podpiwniczony, piętrowy o pow.całk. ok.220m2
na działce 774m2.6 pokoi. Ogrzewanie
piecem c.o na paliwo stałe, kotłem gazowym i kominkiem. Niezależna kawalerka.
Cena 480tys.zł. do negocjacji. Lic.9549.
- 602 732 135
Elegancki dom - Oś. Czarne - Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony
, parterowy z poddaszem o pow.całk.
ok.200m2 i pow. użytk. ok.170m2 na
działce 962m2.4 pokoje , pokój kąpielowy. Markowe materiały. Cena 670ty.zł.
Lic.9549. - 602 732 135
Komfortowa willa z basenem - W
Sobieszowie. Pow. całkowita 260m2 ,5
pokoi, piętrowa , nie podpiwniczona, na
pięknej działce o pow.1960m2 z widokami.
Ogrzewanie gazowe + kominek. Cena
1250000 zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.95 - 501 736 644
Kredyty hipoteczne na zakup, budowę,
remont, wykończenie nieruchomości.
KBK Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 2a 75/7522772
Luksusowy dom - 240 m2 powierzchni
całkowitej 5 pokoi, salon, kuchnia, jadalnia,
2 garaże na działce 1111 m2, w Jeżowie
Sudeckim. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Mam do sprzedania działkę budowlana
o powierzchni 1364m2 w miejscowości
Stara Kamienica, cena: 40 zł m2 . Kształt
działki : prostokątny - 601 874 794
Opcja podziału na 2 mieszkania - Komfortowy dom z 2012r. Spokojna, nasłoneczniona działka 1331m2 z widokiem
na Karkonosze. Jeżów Sudecki-5,5km
do centrum Jeleniej G. 175m2 p.użytk.
240m2 p.całk. Niskie koszty utrzymania.
799000zł - 603 671 414
Piechowice sprzedam parter domu,
196m2+pom. gospodarcze+ogród cena
150 000 zł tel. 607 055 801
Piękne pół domu w pięknej willi w
Sobieszowie. Własny ogród ok 600 m.kw.
Mieszkanie ponad 100 m.kw. Wysoki
standard, nowe instalacje, dach. Idealna
oferta. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Połowa bliźniaka w Cieplicach - Budynek piętrowy o pow. całk. ok.250m2 ,
6 pokoi ,podpiwniczony ( wysoki parter
- na działce o pow. 431m2. Ogrzewanie
gazowe, okna PCV. Atrakcyjna lokalizacja.
nowa cena 395tys. zł. Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
Połowa pięknej willi - Pod Chojnikiem.
Całe piętro, własny ogród, całość po
generalnym remoncie i wymianie instalacji.
Rewelacyjna oferta. Polecam Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Sprzedam 1/2 domu 77m2 w Gryfowie Śl. Dobra lokalizacja, garaż 16m2 z
kanałem, grunt własny 548m2, 170 000
zł cena do negocjacji, bez pośredników
tel. 602 151 089

Sprzedam 2 domy-bliźniaki - Okazja,
Jeżów Sudecki nowe osiedle, bezpośrednio, również na raty sprzedam domy w
zabudowie bliźniaczej każdy po 125m2,
garaż na działce około 950m2 stan deweloperski lub wykończę na zlecenie. Cena
290tys. - 602 667 745
Sprzedam dom 96,90m2 z działką
budowlaną 0,89ha. Okolice Lwówka Śl.
Cena do uzgodnienia, zainteresowanym
zdjęcia prześle na maila tel. 691 236 981
Sprzedam dom jednorodzinny w Szklarskiej Porębie - 605 596 156
Sprzedam dom na wsi z czerwonej
cegły 400 m2 atrakcyjna cena więcej po nr
telefonu 606263299 - 600 666 232
Sprzedam dom w Jeżowie Sudeckim stan surowy 160 m. kwadratowych
powierzchnia całkowita, działka 1300
m. kwadratowych cena 260 tyś. zł Bez
pośredników - 609 692 908
Sprzedam nowy dom w śródmieściu
Jeleniej Góry. Wykończony, do zamieszkania dla 1-3 rodzin, ogród, taras, garaże,
cena 475000 zł. tel. 501 726 467
Sprzedam również na raty urokliwy
całoroczny dom drewniany 130m2 działka
2500m2 z pięknym widokiem w Jeżowie Sudeckim na wzgórzu. Na działce
pomieszczenia gospodarcze 2 budynki
140m2 Cena 390tysięcy - 602 667 745
Willa z basenem - W Sobieszowie.
Pow. całkowita 260m2 ,5 pokoi, piętrowa
, nie podpiwniczona, , na pięknej działce
o pow.1960m2 z widokami. Ogrzewanie
gazowe + kominek. Cena 1250000 zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.954 - 602
732 135

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia parter domu w Podgórzynie,
cena 450zł+media tel. 661 287 068
Dom w Cieplicach (ogród, garaż) - 4
sypialnie, 3 łazienki z WC, duży salon z
tarasem, osobna, wyposażona kuchnia
z jadalnią. Cena 2500.00 (wszystkie
rachunki wliczone). Blisko uzdrowisko,
dogodne połączenie autobusowe z centrum - 600 253 127

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Do sprzedania działka w Cieplicach o
powierzchni 362 m2 przeznaczona pod
zabudowę bliźniaczą (pół bliźniaka).
Kształt prostokąta. Asfaltowa droga dojazdowa. Wszystkie media. Zaciszne osiedle.
30.000zł - 605 458 892
Do sprzedaży działka budowlana o pow.
2200 m2. Położona w Łomnicy/Jeleniej
Góry w bezpośrednim dostępie do mediów
i drogi dojazdowej, częściowo ogrodzona.
- 512 151 712
Działka bud. na początku Jeżowa od
strony Zabobrza III przy ul. Zielnej, pow.
1559 m2, kształt kwadrat, piękne widoki,
mnóstwo zieleni, w pobliżu prąd, gaz oraz
TP. T. 600-35-70-91 cena 140 tys zl
Działkabudowlana w J.Górze Dziwiszów
na osiedlu leśne zacisze o pow.1001m².
Wszystkie media,do centrum 5min samochodem. Piękne widoki, mnóstwo zieleni.
bez pośredników. Zamieszkaj tam gdzie
inni spędzają urlop. - 885 342 947
Działka ul. Podgórzyńska - 137.000,00
+ należny podatek VAT - wielkość 0,1948
ha - aktualny plan zagospodarowania;
- warunki techniczne wody; - możliwość
wybudowania hotelu, restauracji; - działka
okolice Parku Norweskiego. - 697-397297; 75-752-29-80
Działka w Starej Kamienicy - Sprzedam
działkę bud.w ładnym miejscu. Prąd,
woda, kanalizacja przy samej działce.
Pow. działki 1364m2. Cena 40 zl/m2 601 874 794
Kredyty hipoteczne - Wybuduj się z
kredytem hipotecznym. Nie trać czasu
na chodzenie po bankach, przyjdź do
nas, wszystkie banki w jednym miejscu.
Bez żadnych opłat za doradztwo, pełna
obsługa do uzyskania kredytu.KBK 75/7522772
Mam do sprzedania działkę 1500 m. w
Jeżowie Sudeckim, przy granicy z Jelenią
Górą. 50m od gł. drogi. Wszystkie media z
wyjątkiem kanalizacji. Tel. 603 139 998

Ładziński Zakłady Metalowe zatrudnią:
ślusarzy,
spawaczy konstrukcyjnych,

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@prokostal.pl

Na atrakcyjnych warunkach sprzedam
działkę zlokalizowaną w Parku Norweskim
w Cieplicach nieopodal nowo powstających term. Możliwość wybudowania hotelu
bądź restauracji. Wyjątkowo urokliwe miejsce. - 697 397 297 / 75 75 22 980
Okazja. Sprzedam działkę pod pensjonat lub domek, Szklarska Poręba tel.
603 999 191
Okazja. Sprzedam. Jelenia Góra,
W.Pola obok Jelfy działka 11000m2 tel.
603 999 191
Sprzedam 3 X 1100 m2 Olszyna Biedrzychowice. Nowe Osiedle prąd, woda,
tel. asfalt 99.000 +VAT - 506 122 702
Sprzedam działkę w Łomnicy 3118m2,
wydana decyzja o warunkach zabudowy
oraz warunki przyłączenia energii elektrycznej. Polecam, bez pośredników, cena
58 tys. zł tel. 504 385 211
Sprzedam grunt pod zabudowę na
garaż 0,0028 ha przy ul. Wzgórze Grota
Roweckiego koło ul. Ptasiej. Dobudowa do
już istniejących garaży, wjazd z drogi bardzo dobra lokalizacja! Tel. 607-288-554
Sprzedam lub wydzierżawię działkę
ogrodowo-rekreacyjną na ul. Działkowicza
tel. 792 876 428
Szklarska Poręba - Działka budowlana, wszystkie media 100 zł//m/kw. lic
9549 - 501 736 644
Szklarska Poręba - Piękna działka,
przy asfalcie droga w kierunku Świeradowa. Wszystkie media, super widok.
Pow ok 2100 m.kw. Polecam Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal na biuro obok sądu - Wysoki
parter, 50 m.kw. obok sądu. Do sprzedaży
lub wynajęcia. Lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Sprzedam hale 180 m w Cieplicach
do remontu idealna na magazyn, działalność lub mieszkania cena 65 tyś - 697
364 952
Sprzedam lokal usługowy może być
mieszkalny Zabobrze III 40 m2 tel. 608
386 599
Sprzedam w Piechowicach lokal na
działalność + mieszkanie 116m2+80m2+ogród, 150000 zł tel. 607 055 801

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
1 Maja lokal usługowo-biurowy - ok. 70
m2, po kapitalnym remoncie na biuro,
kancelarię, gabinet. Cena 1500 zł plus
VAT. Tylko wynajem długo okresowy. 605 209 150
Cieplice lokale do wynajęcia do 300m2
na cele usługowe, biurowe, magazynowe,
niskie ceny tel. 501 377 514
Do wynajęcia budynek o pow. 150m2,
3 pomieszczenia plus łazienka, do tego
duży plac, ogrodzony, przy głównej drodze
na Wrocław, cena do uzgodnienia - 601
924 778
Do wynajęcia budynek+plac - Wynajmę
budynek o pow. 150m2(trzy pomieszczenia) plus plac, przy głównej drodze
na Wrocław, cena do uzgodnienia, teren
ogrodzony - 601 924 778
Do wynajęcia garaż wraz z kanałem, na
ul. Podchorążych 1 (stara jednostka wojskowa) w Jeleniej Górze. - 503 505 036
Do wynajęcia lokal - centrum Cieplic na
sklep, usługi, salon fryzjerski, biuro itp.
Promocja tylko 990 zł za 42 m2 tel. 507
311 803
Do wynajęcia lokal o powierzchni 170m2
w centrum Jeleniej Góry Plac Ratuszowy.
Więcej informacji pod tel. 607-100-908
Hala w Kowarach - 150m, plac 750m.
Idealna na warsztat samochodowy bądź
inna działalność. Cena 1300zl miesiąc plus
kaucja. - 516 171 291
Lokal mieszkalny- W. Polskiego - Doskonała oferta. Lokal na parterze 4 pokojowy
o pow. użytkowej ok.45m2 na mieszkanie
lub idealny na biuro , usługi, kancelarię itp.
Czynsz 1400zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549. - 501 736 644
Lokal na kancelarię koło sądu - Wysoki
parter, ok 50 m.kw. wygodna lokalizacja
, wszystkie media, lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 644
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Lokal użytkowy - centrum - 84m2 w
przyziemiu - Pl. K. Wyszyńskiego, duża
sala , gabinet , zaplecze. Wszystkie
media. Ogrzewanie gazowe. Doskonała
lokalizacja , tylko 25zł./m2. Nieruchomości
Rychlewski. Lic.9549. - 501 736 644
Lokal użytkowy Zabobrze I - Wielofunkcyjny lokal o pow. całkowitej ok.60m2
, środkowy , w ciągu parterowych pawilonów usługowo - handlowych. Dwa wejścia.
Ogrzewanie gazowe. Duża witryna.
Wszystkie media. 1600zł. mieś. Lic.9549.
- 602 732 135
Na atrakcyjnych warunkach wynajmę
duży lokal w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
zapraszam do prezentacji. - 697 397 297
/ 75 75 22 980
Na atrakcyjnych warunkach wynajmę
lokal handlowo-usługowy o powierzchni
ok 400 mkw. w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. - 697-397-297; 75-752-29-80
Pizzeria Kaflarnia – w pełni wyposażona
Pizzeria z barem, możliwość rozwoju dużo
miejsca do wykorzystania na duża kuchnie. Wynajmę w rozsądnych pieniądzach.
- 533 989 178
Wynajmę lokal 50m pod imprezy okolicznościowe - 790 666 777
Wynajmę lokal 60m2, parter ul. W. Polskiego 33, obecnie salon urody. Wszystko
do uzgodnienia tel. 509 266 386

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Lokal po dawnej kuźni w Sobieszowie.
Możliwość prowadzenia warsztatu lub
adaptacji na mieszkanie z ogródkiem.
84 m.kw. tylko 71000. lic 9549 - 501
736 644
Sprzedam garaż murowany przy ul.
Podchorążych 1, cena 11000 zł. tel. 668
706 154, 75 75 312 46
Sprzedam garaż murowany w zabudowie szeregowej o powierzchni 25m2,
położony w Mysłakowicach przy ulicy
Śląskiej. - 667 856 611
Sprzedam lub wynajmę. Okazja - Karola
Miarki (Celwiskoza) obiekt 400m2 na
działce 2700m2 tel. 603 999 191

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję garażu do wynajęcia w
rejonie ulic: Wincentego Pola Złotnicza
Bartka Zwycięzcy Urocza 1 Maja Okrzei
Powstańców Śląskich -I okolic- Proszę o
kontakt telefoniczny, cena do negocjacji.
- 692 598 550

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Magazyn w centrum okazja - Na atrakcyjnych warunkach wynajmę pomieszczenie w ścisłym centrum miasta. Idealne pod
magazyn. - 697 397 297 / 75 75 22 980
Wynajmę bądź sprzedam murowany
garaż nr 77 na ul. Podchorążych w Jeleniej
Górze cena do uzgodnienia podłączone
światło oraz alarm - 600 562 473
Wynajmę garaż przy ulicy Karłowicza
na Zabobrzu. Cena 300 zł za miesiąc. 722 253 000
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