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W parku padły
piękne drzewa

Zaczęło się od nieczynnej fontanny na Placu Ratuszowym,
a skończyło na usterkach
niemal wszystkich fontann,
którymi Jelenia Góra mogła
się pochwalić, mimo że wydano na nie ogromne pieniądze
– mówi pan Paweł z Jeleniej
Góry.

SPORT

Trzy punkty
w Kowarach!

W trzeciej kolejce piłkarskiej
IV-ligi dolnośląskiej Olimpia podejmowała AKS Strzegom. Lepsi
okazali się gospodarze.
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pieniądze fontanna u zbiegu ulicy Wolności i Al. Wojska Polskiego ma ubytki
w oświetleniu. To niby drobiazgi, ale
świadczące o tym, że się o miasto nie
dba – podkreśla nasz Czytelnik.
Jak się okazuje, fontanna na Placu
Ratuszowym ma nieszczelną nieckę,
przez którą woda wypływa i podtapia
zabytkowe kamienice. Koszt jej naprawy szacuje się na około 150 tys. zł.
Dlatego w minionym roku wyłączono
fontannę, a jej naprawa – jak tłumaczył
zastępca prezydenta Hubert Papaj przez brak pieniędzy w miejskiej kasie
będzie musiała poczekać co najmniej
do przyszłego roku.
Fontannę u zbiegu Wolności i Wojska Polskiego w lipcu zdemolowali
wandale.
- Podświetlenie zostało ponownie
włączone, nie działa tylko jedna lampa,
bo nie mogliśmy jej nigdzie dostać,
została ona zamówiona i czekamy na
nią – mówiła Dorota Wiącek, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej w
Jeleniej Górze.
Stwierdziła też, że do urzędu nie
dotarły informacje o awarii podświetlenia fontann w Parku Zdrojowym.

Fot. Mea

Miejskie fontanny w rozsypce
Pan Paweł z Zabobrza gościł ostatnio
warszawiaków, którym chciał pokazać
Jelenią Górę z jak najlepszej strony. Fontanny, które miały być ważną częścią
atrakcji przyniosły mu wstyd.
- Zbłaźniłem się, bo naopowiadałem
swoim gościom, ile to pieniędzy wydano i jak pięknie odrestaurowano nasz
Park Zdrojowy oraz jakie są w nim
przepięknie podświetlone fontanny
– opowiada jeleniogórzanin. – Pojechaliśmy do Cieplic, weszliśmy do parku,
a tam… ciemno! Jedna fontanna w
ogóle nie działała, a dwie kolejne nie
były podświetlone. Pochwalić się nie
mogłem również Neptunem w Rynku,
bo zamiast wody w niecce stoją kwiaty.
A jeszcze wybudowana za ogromne

Sierpniowa nawałnica zniszczyła w Parku Zdrojowym kilkanaście drzew, w tym rzadkie
okazy…
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Pan Paweł chciał pochwalić się swoim gościom wodotryskami i... najadł się wstydu

Natomiast jedna fontanna jest tam
nieczynna. Wyłączyliśmy środkową
fontannę, bo zrobił się na niej zielony
osad z pleśni– wyjaśniała Jolanta

Wojewoda cofnął pozwolenie na budowę galerii

Chwilowy ambaras ze zgodą
Po wniosku Stowarzyszenia
Ochrony Wywłaszczonych,
Wojewoda Dolnośląski uchylił pozwolenie na budowę
Galerii Sudeckiej w Jeleniej
Górze.
– Sprawa dotyczyła formalności
i nie ma żadnego wpływu na terminowość wykonania inwestycji – zapewnia Paweł Słupski ze spółki Echo
Investment. – Prezydent Jeleniej Góry
ponownie wydał nam pozwolenie i
prace trwają – dodał przedstawiciel
inwestora.
Chodziło o projekt spółki Echo Investment, który obejmuje przebudowę
i rozbudowę istniejącego od ponad
13. lat Centrum Handlowego Echo
przy al. Jana Pawła II, przy obecnym
markecie Real.
Uchylenie decyzji nastąpiło ze względów formalno-prawnych, bo Urząd
Miejski w Jeleniej Górze przed wydaniem zezwolenia na realizację projektu
zamiennego budowy Galerii Sudeckiej
(złożonego przez inwestora w trakcie
realizacji budowy) nie rozpatrzyło
wniosku Stowarzyszenia Ochrony Wy-

właszczonych i Ochrony Środowiska z
Jeleniej Góry. Stowarzyszenie złożyło odwołanie od wydanej decyzji, a Wojewoda
Dolnośląski ją uchylił i przekazał sprawę
do ponownego rozpatrzenia.
Przedstawiciele inwestora zapewniają, że ta sprawa nie ma żadnego
znaczenia dla terminowego wykonania inwestycji. - Zawsze przy takich
budowach zakłada się nawet kilkunastodniowy postój prac chociażby
ze względu na pogodę – mówi Paweł
Fot. Angela

- Po otwarciu centrum planujemy zwiększyć zatrudnienie do
50 osób – mówi dyrektor AVC
Lighting Krzysztof Olszewski.
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Słupski. – Poza tym w czasie wyjaśniania tych formalności prace cały czas
trwały, bo realizowaliśmy pierwszy
etap prac według starego projektu,
a uchylony został projekt zamienny
dotyczący kolejnego etapu. Inwestycja
nie jest więc w żaden sposób zagrożona
i jest realizowana zgodnie z harmonogramem, który zakończenie prac przewiduje na I połowę 2014 roku – dodaje
przedstawiciel inwestora.
(Angela)

Piasecka-Nowak, naczelnik wydziału będzie sprzyjać, fontanna powinna
inwestycji. - Fontanna musi wyschnąć i zostać włączona na początku września
wówczas kolejny raz będzie czyszczona, – dodaje J. Piasecka – Nowak.
Angelika Grzywacz-Dudek
a następnie zabezpieczana. Jeśli pogoda

REGION

Podpalili auta, przez pomyłkę
Policjanci Wydziału Kryminalnego
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze wspólnie z policjantami z Karpacza zatrzymali trzech mężczyzn w
wieku od 22 do 25 lat, podejrzanych o
podpalenie czterech aut, a dodatkowo
jeden z nich, 23-latek, podejrzany jest
o kradzieże z włamaniem do pojazdów i posiadanie narkotyków. Cała
trójka to mieszkańcy Karpacza.
- Do zdarzenia doszło nad ranem
17 sierpnia br. Mężczyźni weszli
na ogrodzony teren pensjonatu i
przy użyciu benzyny podpali cztery samochody będące własnością
mieszkańców Wrocławia. Sprawcy
spowodowali również zagrożenie
dla mieszkańców pensjonatu. W

związku z pożarem ewakuowano
jedenaście osób – informuje rzecznik prasowy KMP w Jeleniej Górze
podinsp. Edyta Bagrowska.
- Na podstawie zebranych informacji policjanci wytypowali trzech
mieszkańców Karpacza. Cała trójka
następnego dnia była już rękach
policji. W trakcie czynności okazało
się, że mężczyźni podpali nie te samochody, które zamierzali. Wyjaśnili, że
tego dnia bawili się w jednym z lokali
w Karpaczu, gdzie wdali się w bójkę
ze sportowcami z Wrocławia, na których potem zamierzali się zemścić,
podpalając ich auta – relacjonuje
rzeczniczka.
(112)

REGION

Jechał z promilami i dachował
Przed sądem stanie w najbliższym czasie mieszkaniec Kopańca,
który 18.sierpnia około godz. 21.30
dachował w rowie przy drodze
między Starą i Nową Kamienicą.
21–latek miał blisko dwa promile
alkoholu i nie posiadał prawa
jazdy.

Mężczyzna najpewniej stracił
panowanie nad kierownicą, wjechał
do rowu i dachował. Teraz odpowie
za kierowanie w stanie nietrzeźwości
i bez uprawnień, za co grożą mu
dwa lata pozbawienia wolności oraz
wysoka grzywna.
(112)
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Leczenie małoinwazyjne dyskopatii odcinka szyjnego kregosłupa
Od 2012 roku w KCM Clinic
działa Ośrodek Małoinwazyjnej Neurochirurgii Kręgosłupa, pod kierownictwem
docenta n. med. Stanisława
Kwieka, adiunkta Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
Szpital KCM jest wyposażony wszechstronnie w najnowocześniejszą aparaturę i narzędzia do małoinwazyjnej
endoskopowej chirurgii kręgosłupa.
Zabieg te umożliwiają Pacjentom szybki
powrót do zdrowia orazi gwarantują
minimalizację ewentualnych powikłań.
Leczenie zabiegowe skojarzone jest w
KCM z rehabilitacją i fizykoterapią,
Specjalistyczną rehabilitacją w schorzeniach kręgosłupa kieruje dr n. med.
Krzysztof Suszyński, kierownik Katedry
Fizjoterapii w Katowicach .
Doc. Kwiek jest jednym z najbardziej
doświadczonych operatorów w małoinwazyjnej neurochirurgii endoskopowej
nie tylko w Polsce, ale i w Europie,
stąd tez pacjenci przyjeżdżają do KCM
Clinic z różnych zakątków Polski jak i
z zagranicy.
Do dnia dzisiejszego w KCM zostało
wykonanych ponad 440 zabiegów
neurochirurgicznych.
Jedną z metod małoinwazyjnego
leczenia zabiegowego dyskopatii w odcinku szyjnym kręgosłupa przeprowadzanych w KCM Clinic jest discectomia
metodą koblacji.
Na czym polega metoda koblacji stosowana w leczeniu dyskopatii w odcinku
szyjnym kręgosłupa?
Polega ona na tym, w obręb dysku i
wypukliny (protruzji dysku) wprowa-

dza się prowadnicę (igłę), a poprzez
nią elektrodę która wytwarza plazmę
o temperaturze 40 około st.C. Plazmą
tą wykonywana jest waporyzacja (odparowanie) części jądra miażdżystego
dysku i wypukliny. Działanie takie powoduje zmniejszenie ciśnienia panującego
wewnątrz chorego dysku i wypukliny, a
także zmniejszenie ich objętości.
Jakie efekty można uzyskać
takim zabiegiem?
Uzyskujemy zwykle 2 zasadnicze
cele takiej operacji: 1. ustąpienie lub
zmniejszenie objawów dyskopatii
szyjnej którymi są zwykle: ból okolicy
karku i kończyn górnych, drętwienia
i parestezje, a także osłabienie siły
mięśniowej jednej lub obu kończyn
górnych, 2. zatrzymanie procesu
chorobowego dysku po to by w następnym etapie choroby nie doszło
do pęknięcia pierścienia włóknistego
dysku i wytworzenia się przepukliny,
co mogłoby spowodować np. ucisk
rdzenia kręgowego i deficyty neurologiczne w postaci niedowładów
kończyn dolnych zaburzeń funkcji
zwieraczy i innych. Bardzo ważne dla
chorego jest to że zabieg ren można
wykonać jednoczasowo na kilku (np.
3-5) dyskach szyjnych w przypadkach
gdy chory cierpi na dyskopatię wielopoziomową.

Jakie inne małoinwazyjne
nie doszło jeszcze do wytworzenia się
przepukliny czyli „wypadnięcia” dysku. metody leczenia schorzeń kręgosłupa są stosowane w KCM w
Jak długo trwa operacja, kiedy Jeleniej Górze?
Przeprowadzamy również inne
pacjent może opuścić szpital,
kiedy pacjent może wrócić do endoskopowe zabiegi: Wewnątrzdyskowa Terapia Elektrotermiczna (IDET
pracy?
Zabieg trwa ok. 30 – 60 min. w zależ- – Intradiscal Elektrothermal Theraności od ilości poziomów – czyli ilości py), Termiczna Plastyka Pierścienia
dysków szyjnych u danego pacjenta włóknistego (Thermal Anuloplasty),
które leczymy. Na drugi dzień pacjent Przezskórna Nukleoplastyka Metodą
może wrócić do domu, do pracy zwykle Koblacji (Percutaneous Coblation Nucleoplasty). Dyskopatia szyjna, dyskopatia
wraca po 2-4 tygodniach.
lędźwiowa, Wertebroplastyka, Zabieg
Jakie powikłania mogą wystą- dynamicznej stabilizacji kręgosłupa.
pić w trakcie zabiegu koblacji Odnośnie kwalifikacji do zabiegu, organizacji leczenia oraz we
szyjnej?
Jak do tej pory na szczęście nie mię- wszelkich pytaniach związanych
liśmy powikłań. Na kilkaset operacji z chirurgią kręgosłupa: Kontakt
które wykonałem tą metodą miałem tel. +48 533 898 007 , e mail:
2 powikłania infekcyjne – leczone neurochirurgia@kcmclinic.pl
antybiotykiem dożylnie.

Czy wszystkie stany dyskopatii szyjnej można leczyć tą
metodą?
Metoda ta jest efektywna najbardziej
na wstępnym i średnim etapie zaawansowania dyskopatii, czyli wówczas gdy

Jakie inne małoinwazyjne
operacje kręgosłupa można wykonywać w KCM Clinic?
Można wykonywać wszystkie operacje, zarówno odcinka lędźwiowego,
piersiowego jaki i szyjnego kręgosłupa.

KCM Clinic SA
ul. Bankowa 5-7
58-500 Jelenia Góra
pon.-pt.: 8:00- 20:00
soboty: 9:00- 16:00
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Tradycyjne smaki pod Śnieżką
one dla nas najcenniejsze – podkreślał starosta. .
- Przyjechało ok. 50 wystawców
nie tylko z powiatu jeleniogórskiego,
ale z całego Dolnego Śląska m.in.
Borowic, Piechowic, Trzcińska,
Jeżowa Sudeckiego, Trzebnicy oraz
Oławy. Sprzedawano m.in.sery kozie, wędliny, kiełbasy, dżemy, soki,
cydry, miody, Likier Karkonoski.
Były warsztaty z ceramiki, grafiki,
witrażu, zdobienia pierników, robienia obrazów z liści, wyrabiania
przedmiotów z filcu, malowania na
szkle i haftowania krzyżykowego,
w których każdy mógł wziąć udział
– mówiła Dorota Goetz, prezes Partnerstwa Ducha Gór – Lokalnej Grupy
Działania.
(Mea)

Fot. Mea

Jesteśmy tu, by promować regionalne przysmaki – mówił Jasiek
Kuroń podczas II Festiwalu Smaków
Liczyrzepy w Karpaczu. Impreza
odbyła się 16. i 17. sierpnia w Karpaczu. W programie był m.in. Kiermasz
Produktów Lokalnych, Kulinarnych
i Dziedzictwa Kulinarnego, konkursy: na najlepszą Kuchnię i Danie
Liczyrzepy i Skarby Ducha Gór oraz
warsztaty rękodzielnicze, pokazy
kulinarne, występy artystyczne, biesiada karkonoska, a także koncerty.
Festiwal zorganizowali: Festiwal
zorganizowali: Restauracja Dwór
Liczyrzepy i LGD Partnerstwo Ducha
Gór. Impreza odbywa się pod patronatem starosty jeleniogórskiego Jacka Włodygi. – Ważna jest promocja
regionalnych potraw i kuchni, bo są

Nad morzem o górach
Konkursy z wiedzy o regionie jeleniogórskim, malowanie gór, koncerty
zespołu „Karkonosze” – to tylko niektóre z atrakcji, jakie proponowali
nadmorskim turystom w Mrzeżynie
oraz Trzebiatowie przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. – W
ramach promocji regionu rozdaliśmy
przez dwa dni ponad 5 tys. materiałów
promocyjnych oraz 300 nagród w konkursach m.in. wycieczkę do Pragi dla
dwóch osób ufundowaną przez Biuro
Podróży Trendy Travel ze Szklarskiej
Poręby, polary z logo projektu „Karkonosze i Łużyce Górne – aktywnie przez
cztery pory roku”, koszulki, kubki, przewodniki czy też malowanki dla dzieci.
Dla najmłodszych był kącik plastyczny,
gdzie dzieci kolorowały malowanki z
naszego regionu – powiedziała Karolina Marczewska z Wydziału Promocji
Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego. Powiat jeleniogórski od wielu lat
współpracuje z powiatem gryfickim i
regularnie promuje Karkonosze nad
Bałtykiem. - Przez dwa dni mieliśmy
swoje stoisko na plaży w Mrzeżynie.
Osoby wypoczywające nad morzem
już planują ferie zimowe w górach, a
aktywne wycieczki, które proponowaliśmy (podróż po górach konno,
czy szlakami rowerowymi po Karkonoszach i Łużycach Górnych) robiły
na plażowiczach wrażenie. – dodała.
Materiały promocyjne trafiły do turystów m.in. z: Rzeszowa, Warszawy,
Krakowa, Wrocławia, Katowic, Lubania, Zgorzelca, Kamiennej Góry,
Wałbrzycha, także z Mazur, a nawet
z Czech.
(Mea)
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Promocja regionu jeleniogórskiego w Jabloncu

Kruche piękno i nasi artyści
Na Międzynarodowej Wystawie Szkła i Biżuterii w
Czechach promowany był
powiat jeleniogórski. Swoją
sztukę pokazali artyści, wystąpił zespół „Karkonosze”

osiem profesjonalnych pokazów
mody biżuterii „Made in Jablonec
2013”– powiedziała Ewelina Ostrowska z Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.
Na wystawie znajdowało się stoisko powiatu jeleniogórskiego oraz
Organizatorem wystawy „Kruche regionalnych wystawców: INNOpiękno”był czeski Związek Producentów Szkła i Biżuterii w Jabloncu
n/N, Muzeum Szkła
i Biżuterii, Eurocentrum Jablonec n/N
s.r.o. i Miasto Jablonec n/N. Starostwo
Jeleniogórskie było
partnerem i współorganizatorem sierpniowej ekspozycji w
ramach projektu
Unii Europejskiego.
- Dofinansowanie imprezy poza środkami
UE z Euroregionu
Nysa, zapewniło Ministerstwo Kultury
Republiki Czeskiej
oraz Województwo
Libereckie. Główny
patronat medialny nad imprezą objął GLASS Agnieszka Ślipko-StrzałkowCZECH TOURISM z Pragi – poinfor- ska, Pracowni Witraży “Antoniów “
mowal starosta Jacek Włodyga.
Beata i Marcin Chlebowscy, Pracowni
- W wystawie wzięło udział 56 NA-SZKLE.PL Marzena Grabowwystawców z Czech i Polski, a od- ska, Koła Gospodyń Wiejskich w
wiedziło ją 5 tys. osób. W ramach Mysłakowicach, Stowarzyszenia
programu artystycznego wystąpiły Zespół Folklorystyczny „Karkonozespoły z Czech i Polski. Odbyło się

sze”, Schroniska PTTK „Strzecha
Akademicka”.
- Wystawcy z regionu jeleniogórskiego zaprezentowali wyroby
szklane, biżuteryjne i kulinarne
w oprawie artystycznej zespołu
folklorystycznego oraz muzyki tradycji karkonoskich. Zorganizowano
warsztaty na stoiskach, które odkryFot. Starostwo Powiatowe
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wały wszelkie tajniki technik pracy
na szkle i ze szkłem wprowadzając w
świat witrażowej i szklanej magii już
najmłodszych. Dodatkowym atutem
było nawiązanie nowych kontaktów
- mówiła Ewelina Ostrowska.
Agata Galas

Skarby chińskiej kultury - Oigong
W Chinach od tysięcy lat funkcjonowała bardzo wysoko
rozwinięta kultura. Szczególnie cenny jest ich wkład
w rozwój medycyny i metod
kultywowania zdrowia. Oparte jest to na idei jedności,
swobodnym krążeniu i transformacji energii. Dotyczy to
zarówno przyrody jak i ludzi
będących jej częścią. Poprzez
miliony lat ewolucji, przyroda wytworzyła niezbędne
mechanizmy samoregulacji,
odnawiania i rozwoju. Nasze
ciała są doskonale przystosowane, aby w pełnym zdrowiu
stawiać czoła trudom życia i
korzystać z bogactw natury.
Energia Qi (rodzaj ładunku bioelektrycznego) jest podstawową energią,
siłą witalną wszystkich form życia.
Nasze ciało, umysł i duch stanowią
jedność. Są ściśle ze sobą związane i
uzależnione od środowiska w jakim
żyjemy. Niestety, rozwój przemysłu i
spirala konsumpcji powodują zanieczyszczanie środowiska oraz stresy
związane z pracą. Życiowej Energii
Qi jest dużo mniej w świecie betonowych miast i tworzyw sztucznych.
W przetwarzanej żywności niewiele,
albo wcale. To zaburza naturalną
wymianę energii, wpływa na kondycję

naszego ciała i stan ducha. Popadamy
w depresję i różne nałogi, a stresy i
napięcia, wpływają negatywnie na
powiązane z nimi organy. I tak koło

człowiek zmaga się z problemami. W
medycynie chińskiej uważa się, że
rolą lekarza jest przede wszystkim
utrzymanie zdrowia. Działanie,
gdy choroba juz sie rozwinie, jest
spóźnione, bardziej wymagające i
ryzykowne. Odkryto, że poza dietą
i lekami, można przywracać równowagę stosując różne ćwiczenia
oddechowo-ruchowe. Mają one
wpływ na rozluźnienie mięśni,
pogłębienie oddechu i wyciszenie
umysłu. Poprawiają naturalną pracę
układu krążenia, zwiększają dotlenienie i stymulują pracę organów
wewnętrznych. Zauważono, że np.
naśladowanie ruchów i postaw
zwierząt z natury długo żyjących,
o dużej energii witalnej, poprawia
także nasz poziom energii i lepszą
jej cyrkulację. To przywraca równowagę organizmu i przedłuża życie.
Od blisko dwóch tysięcy lat znane
są formy "Zabawy 5 zwierząt” i inne
ćwiczenia wzmacniające. Zwiększają
one absorpcję tlenu, likwidują napięcia wywołane stresem czy chorobą,
oraz wzmacniają stawy i mięśnie, Są
to proste układy, łatwe do wykonania
i nie wymagające dużo czasu, czy
miejsca. Ten rodzaj ćwiczeń określano mianem Qigong - kultywowanie
Energii Życia
się zamyka. Faktem jest, że prawie nie
Ciało i umysł są jednością. Potrzema zdrowych ludzi po 50-tce.
bujemy ruchu, świeżego powietrza,
Czy można coś z tym zrobić? W dobrego pożywienia, odpoczynku
dużej mierze tak. Od zarania dziejów i aktywności. Gdy organizm jest

Jaroslaw Jodzis
wypoczęty i zrelaksowany, umysł
i duch jest pełen wigoru. Reszta (prowadzi regularne zajęcia
dzieje się sama. Na tym polega cud Qigong i Taijiquan w JCK, J.
samoregulacji i właściwego krążenia Góra 1 Maja 60)
energii. Podstawą jest regularna
praktyka, zmiana złych nawyków, ży17.09 g.17.00 zapraszamy na wykład
cie w równowadze. Tym jest Qigong
- sztuką kultywowania szczęśliwego
i pokaz wprowadzający do treningu
życia. Nie zdajemy sobie sprawy jak
Kontakt: 693 647 364,
wiele mogą zdziałać proste ćwiczenia
www.chentaiji.pl
odblokowujące.
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Miała być debata o obniżce opłat, ale radni PO nie przyszli na nadzwyczajną sesję

Ceny śmieci wciąż bez zmian

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej złożyli radni dwóch klubów:
Prawa i Sprawiedliwości oraz Razem
dla Jeleniej Góry. Temat był jeden:
obniżka opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Wnioskodawcy przygotowali projekt
uchwały obniżający stawkę opłat za
śmieci zmieszane z 28 zł do 17 zł, a
za segregowane z 18 zł do 13 zł miesięcznie. W uzasadnieniu projektu

JELENIA GÓRA

uchwały czytamy m.in.: „W dniu
25 lipca 2013 roku otwarto oferty
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu miasta Jelenia Góra. Cenę,
jaką zaproponowało konsorcjum
firm MPGK i Simeko to kwota 18,877
mln zł za 18 miesięcy. Z obliczeń
wynika, iż obowiązująca obecnie
stawka za odbiór śmieci dla mieszkańców jest znacznie wyższa, niż
kwota, jaką miasto będzie płacić za
wywiezienie odpadów. (…) W związku z powyższym kwoty w projekcie
w pełni pokryją koszty, jakie będzie
ponosiła gmina.”
Do dyskusji na ten temat nie doszło, bo poza przewodniczącym rady
Leszkiem Wrotniewskim, krzesła
radnych PO były puste. Sesja została
przełożona na 3. września br.
Leszek Wrotniewski i prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła zwołali konferencję prasową. - Projekt
uchwały o obniżkę opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów
komunalnych był dyskutowany i

głosowany na sesji
tuż przed przerwą
urlopową – przypomniał Marcin
Zawiła. Wniosek o
zwołanie kolejnej
sesji nadzwyczajnej w tej samej
sprawie i to w
okresie urlopowym
prezydent nazwał
próbą siania zamętu. - To działania
nie na szkodę ekip
politycznych, lecz
na szkodę mieszkańców, którzy by
musieli ponownie
składać deklaracje
– mówił prezydent.
Tłumaczył też, że
informacje, jakoby stawki za śmieci
były w Jeleniej Górze rażąco wysokie
są nieprawdziwe. - U nas w cenie jest
wszystko, a na przykład mieszkańcy
Legnicy sami muszą kupić lub wydzierżawić pojemniki, gdzie indziej
Fot. Mea

Nie rozumiem tego bojkotu.
Radni Klubu PO powinni
przyjść na sesję i bronić swego stanowiska, skoro uważają, że opłaty za wywóz śmieci
w Jeleniej Górze są prawidłowo wyliczone – komentował
brak kworum na sesji 7.
sierpnia br. Szef Klubu PiS
Krzysztof Mróz. Prezydent
Marcin Zawiła zwołanie sesji
nadzwyczajnej w okresie
urlopowym nazwał próbą
siania zamętu.

Nowy inwestor w strefie, będzie praca

Światło na Spółdzielczej
Firma AVC Lighting z siedzibą w Jeleniej Górze, która
produkuje oprawy oświetleniowe lamp ledowych, w
2015 r. ma zakończyć budowę nowoczesnego centrum
logistycznego i produkcyjnego przy ul. Spółdzielczej.
Obecnie firma jest na etapie opracowywania koncepcji budowy i wyłaniania projektanta centralnego
magazynu przy ul. Spółdzielczej. W
marcu 2014 r. ma rozpocząć się jego
budowa. Zakończenie inwestycji
planowane jest na maj 2015 r. Stąd
mają wyjeżdżać dostawy oświetlenia
Toshiby na całą Polskę.
JELENIA GÓRA

Na kłopoty pracownia
Chodzi o oderwanie się od problemów życiowych i „zasmakowanie”
w pracach artystycznych – tak o
otwartej 23.08. Pracowni Codzienności mówiła Alina Boreta z Fundacji
S.O.S. Codzienność, która wraz ze
Spółdzielnią Socjalną Patron utworzyła miejsce dla kobiet zagrożonych
wykluczeniem. Obiekt znajduje się
przy ul. Wolności 41.
Wszystko oparte jest na społecznej
odpowiedzialności biznesu, czyli pracy
z ludźmi narażonymi na wykluczenie
lub już wykluczonych społecznie. Dla
kobiet m.in., które pozostają w pokojach interwencji kryzysowej to duża
szansa. Panie nie posiadają świadczeń,
a mają małe dzieci, w takiej sytuacji nie
mogą znaleźć pracy. Pracownia ma
im w tym pomóc. Prace wykonane na
warsztatach będą sprzedawane i każdy
będzie mógł je kupić.
(Mea)

Nasza firma od sierpnia tego roku
jest jedynym dystrybutorem produktów i systemów firmy Toshiba
w Polsce, która ma ponad 130-letnie
doświadczenie nie tylko w branży
oświetleniowej, ale również elektronicznej – mówił Krzysztof Olszewski,dyrektor AVC Lighting.
Przez trzy lata firma AVC Lighting
wynajmowała pomieszczenia w
budynku po byłej Celwiskozie, gdzie
produkowała oprawy oświetleniowe,
na bazie ledów. Do tej pory zatrudniała 8 osób, teraz zamierza zwiększyć
zatrudnienie do 50. osób.
Na inwestycję wybraliśmy Jelenią
Górę ponieważ udziałowcy pochodzą
właśnie stąd. Ponadto uważamy,
że jest to piękne miasto, a aspekty

atrakcyjności położenia również
trzeba brać pod uwagę, planując
takie inwestycje - mówił Krzysztof
Olszewski.
W Jeleniej Górze można zobaczyć
oświetlenie firmy AVC Lighting m.in.
na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego
z ul. Sudecką, gdzie zostało zainstalowane testowo, by pokazać władzom
miasta jego efektywność. - Kilkanaście
naszych lamp wisi również na Osiedlu
Kopernika oraz doświetla przejście
dla pieszych naprzeciwko wejścia
do starego cmentarza. Wykonaliśmy
również oświetlenia wnętrz m.in. w
Sanatorium MSW w Jeleniej Górze,
Aptece Arnika, Jelenia Plast oraz
PMKonmet – dodał dyrektor.
(Mea)

założono wywóz odpadów raz na
dwa tygodnia, u nas odbywa się to co
tydzień, itd. - wyjaśniał. Zapowiedział
też, że po okresie kwartału, kiedy
na temat działania systemu będzie
wiadomo więcej, można wrócić do
kwestii stawek.

Leszek Wrotniewski podkreślał
natomiast, że brak kworum na
dzisiejszej sesji wynikło z tego, że
większość radnych jest na urlopie
lub na leczeniu.
Bożena Bryl-Chrząszcz

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Sobieszów w sieci
Od lipca w Sobieszowie trwa drugi
etap budowy kanalizacji. Według
projektu, powstaną 24 km sieci kanalizacyjnej, będzie też zainstalowanych
7 tłoczni ścieków. Koszt to ponad 20
mln złotych. Sieć kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami zostanie wybudowana w obrębie ulic: Cieplickiej,
Chałubińskiego, Kamiennogórskiej,
Młyńskiej, Pod Chojnikiem, Zamkowej, Marusarzówny, Bronka Czecha,
Tetmajera, Bema, Osiedle Żeromskiego,
Romera, Chopina, Heweliusza, Domeyki, Kolejowa, Polna i Karkonoskiej.
Prace powinny się zakończyć we
wrześniu 2014r. Kolektor kanalizacyjny
będzie biegł lewą stroną wzdłuż rzeki
Wrzosówka, bądź prawą - poboczami i
chodnikiem. Także Zamek Chojnik ma
zostać wyposażony w kanalizację ściekową i wodociąg. Koszt tej inwestycji
wyniesie ponad 2 mln złotych.
(Manu)

JELENIA GÓRA

Podpisy pod obniżką
zostały już zebrane
Około pół tysiąca podpisów pod
pismem o obniżenie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych w Jeleniej Górze
zebrało już Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych.
Niebawem razem z projektem
trafią one do Rady Miejskiej w
Jeleniej Górze.
- Wniosek z podpisami mieszkańców złożymy do Rady Miejskiej
w Jeleniej Górze na początku września br.– mówi Janusz Jędraszko,
prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych. – Obecnie prawnik przygotowuje projekt
uchwały dotyczący tej obniżki.
Osoby, które jeszcze chcą się przyłączyć, mogą to cały czas zrobić,
przychodząc do naszej siedziby
przy ul. Wolności i podpisując się
pod pismem. Moim zdaniem ceny
za śmieci powinny być tańsze o
około 40 procent. Poza obniżką
cen zażądamy dokładnych kalkulacji cen, których do tej pory
nikt nie widział – dodaje Janusz
Jędraszko.
(Angela)

Szukają pieniędzy na łącznik
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie budowy kilometrowego
łącznika obwodnicy południowej z ul.
Nowowiejską w Jeleniej Górze. – Jest
on potrzebny przede wszystkim dla
budującego się osiedla, ale i dla połączenia obwodnicy z tą częścią miasta
– mówi Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
zarządu dróg.
Plany wybudowania odcinka drogi
przy Pałacu Paulinum powstały już w
2011 roku. Wówczas miasto planowało
jego wykonanie razem z obwodnicą
czyli Aleją Solidarności biegnącą od
ul. Wincentego Pola do ul. Sudeckiej.
Skończyło się jednak na wykonaniu
projektu, przygotowaniu pozwolenia
na budowę oraz kosztorysu.
W ostatnim czasie aktualizowaliśmy kosztorys, który ma ważność
trzymiesięczną – mówi Jerzy Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej

Górze. – Był on potrzebny do wniosku unijnego, który miasto składało
na dofinansowanie budowy tego
odcinka drogi. Ta droga jest potrzebna, bo otworzyłaby tereny na
budowanym Osiedlu Urocza 2, gdzie
już kilka działek kupiono. Ludzie się
tam budują i muszą dojeżdżać polną
drogą. Wybudowanie tego łącznika
z pewnością ożywiłoby ten rejon, bo
działki są tam uzbrojone w kanalizację deszczową i wodną, ale nie ma jak
do nich dojechać – dodaje wiceszef
zarządu dróg i mostów.
Podobna sytuacja jest od strony
ulicy Wincentego Pola, gdzie brakuje podobnej długości odcinka, który
połączyłby obwodnicę południową
z ul. Krakowską. Obwodnica ma w
tym celu przygotowane 20-metrowe
zjazdy. Teraz potrzebne są pieniądze
na realizację tych zadań.
(Angela)

Wójt Gminy Podgórzyn
informuje, że

na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Podgórzyn
w dniu 26 sierpnia 2013r. zostały wywieszone na okres
21 dni wykazy:
A. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w formie
przetargu
nieograniczonego
działki
nr
312/2
w Podgórzynie
B. w sprawie oddania w dzierżawę działek:
- nr 16/4cz. w Miłkowie,
- nr 486/3cz w Podgórzynie.

Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu
lub na stronie www.podgorzyn.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Wreszcie widać finał tych prac

Fot. Angela

Kierowcy po raz kolejny dopytują,
ile jeszcze potrwają utrudnienia w
ruchu na Osiedlu Robotniczym w Jeleniej Górze, a drogowcy odpowiadają,
że zgodnie z harmonogramem prace
mają się zakończyć we wrześniu br.
Przypominamy, że najpierw swoje
prace na tej ulicy prowadziła spółka
Wodnik, która jednocześnie przebudowywała tu sieć wodną i kanalizacyjną,
a następnie Zakład Gazowniczy. Obecnie trwa przebudowa ulicy.

JELENIA GÓRA

Nawierzchnia jest rozbierana fragmentami, tworzona jest podbudowa,
kładzione są krawężniki i górna
warstwa. Na jezdni obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h i ruch
jest wahadłowy. Kierowcy muszą
więc zachować wzmożoną czujność
i ostrożność.
Koszt przebudowy ulicy wraz z
budową oświetlenia i kanalizacji
wyniesie 3 mln 410 tys. zł.
(Angela)

Autobusy MZK w sieci
Od 2. do 20. sierpnia pasażerowie MZK mogli korzystać z testowej
wersji darmowego Internetu Wi–Fi
w autobusie nr 728, kursującym
na linii nr 9 oraz 755, jeżdżącym
na linii nr 7. We wszystkich autobusach darmowy Internet ma
być wprowadzany sukcesywnie od
września br.
W okresie testowym w przypadku awarii któregoś z wymienionych autobusów sieć zostanie
przeniesiona do pojazdów nr 726
oraz 802 obsługujących te same
linie – informował Jerzy Wrona,
członek zarządu spółki Miejski
Zakład Komunikacyjny w Jelenie
Górze. Wdrożenie darmowego Internetu we wszystkich autobusach
MZK planowane jest tuż po fazie
testowej.
- Internet nie będzie dostępny
we wrześniu, we wszystkich autobusach od razu, ale będziemy
montowali go systematycznie,
najpierw w pojazdach jeżdżących
na najdłuższych liniach, a później
również na tych krótszych. Takie
rozwiązanie umożliwi naszym
pasażerom nie tylko przyjemne
spędzenie podróży, podczas której
będą mogli surfować po Internecie
w telefonie, smartfonie, tablecie
czy laptopie. Pasażerowie będą
mogli również w ten sposób skorzystać z naszej darmowej aplikacji
rozkładów jazdy w telefonie komórkowym MobiTime oraz kupić bilet
przez aplikację SkyCash – mówił
Jerzy Wrona.
(Angela)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Nawałnica wyrządziła szkody w Parku Zdrojowym

Wiatr połamał piękne drzewa
Po sierpniowej nawałnicy
drzewa połamane przez
wiatr uszkodziły ogrodzenie Parku Zdrojowego. - Naprawiamy go – powiedziała Dorota Wiącek, naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochr ony
Środowiska Urzędu Miasta
Jelenia Góra.
W parku spotkaliśmy 12. sierpnia pracowników firmy Ogród z
Cieplic, która zajmuje się pielęgnacją parku. Usuwali potężny konar
lipy, który spadł na ogrodzenie
powalając cztery przęsła. – Cała
lipa może się przewrócić, więc
trzeba ją przyciąć na wysokość
6 m. Drzewo to powinno być
uznane za pomnik przyrody, o
co będę zabiegał, gdyż ma już ok.
250 lat – powiedział Mieczysław
Gawryjołek, współwłaściciel firmy
Ogród z Cieplic.
Wichura z 7 na 8 sierpnia powaliła też przepięknego tulipanowca,
który kwitł, co jest rzadkością.
Był to ponad 150-letni unikat
wśród drzew, który sprowadziła
tu rodzina Schaffgotschów z Ameryki Północnej, bądź Łacińskiej.
Drzewo to jest dosyć egzotyczne,
jak na polskie warunki atmosferyczne. Zimowało u nas, a nazwę
wzięło właśnie od kwiatów, które
przypominają tulipany. Niestety

Wyjątkowy festiwal zainauguruje „Wrzesień Jeleniogórski”

Silesia Sonans na początek

Fot. Mea

6

było spróchniałe i puste w środku,
dlatego nie uchroniło się przed silnym powiewem wiatru. W Parku
Zdrojowym jest jeszcze jeden tulipanowiec, który jest dosyć młody,
więc na jego kwiaty będziemy czekać 15 lub nawet 20 lat – zaznaczył
Mieczysław Gawryjołek.
Wiatr przewrócił sporo lip,
klonów, dąb oraz świerk, łącznie
14 drzew. - Jedną z lip rosnących
w alei głównej trafił piorun, przez

JELENIA GÓRA

Święto miasta będzie pełne atrakcji

Tegoroczny, już 55., Wrzesień Jeleniogórski zainauguruje Festiwal Silesia
Sonans. Rozpocznie go 1. września
śląska.
Dyrektorem
generalnym
jest
ks.
Tegoroczny, szesnasty już,
„Msza Kreolska”, a zakończy (6.09.)
festiwal będzie wyjątkowy. prałat Andrzej Bokiej, a artystycznym
występ Małgorzaty Walewskiej. A
Andrzej
Więckowski,
jeleniogórski
Oprócz europejskiej muzyki
przez cały miesiąc będą imprezy dla
klasycznej na organy usłyszy- działacz kultury.
każdego:
Wydarzenie
jest
wyjątkowe,
dlatego
my też południowo–amery6.09. - XI Wystawa Produktów Remam nadzieję, że po tym festiwalu
gionalnych „Wyprodukowano pod
kańskie brzmienia. Imprezę będziemy lepsi i radośniejsi – mówił
Śnieżką”, godz. 11.00-18.00 na Placu
rozpocznie 1. września „Msza ks. Prałat Andrzej Bokiej, proboszcz
Ratuszowym.
Kreolska” z udziałem Grzego- Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
7 – 8.09. 43. Karkonoska Giełda Mirza Wilka i Michała Gasza.
w Jeleniej Górze. - Warto podkreślić,
nerałów, Skał i Skamieniałości - godz.
że żaden z muzyków i wykonawców,
9.00-17.00 na dziedzińcu muzeum
Na zakończenie (6.09.) zaplanowa- którym proponowaliśmy występ na
przy ul. Cieplickiej 9-11
no „Miłości czar” w wykonaniu Małgo- festiwalu nie odmówił. To potwierdza
7 – 8.09. - XIV Międzynarodowe
rzaty Walewskiej. Ceny biletów to: 1–3 rangę tego wydarzenia i jego poziom
Warsztaty Pszczelarskie „Bartnictwo
września – 20 zł, 2–4 września br. – 5 i – dodał ks. proboszcz.
w Sudetach Zachodnich, Plac Pia10 zł, 6 września – 30 i 50 zł.
W tym roku budżet festiwalu będzie
Organizatorami wydarzenia są: o wiele skromniejszy niż poprzednie i tys. zł, Urząd Miejski 20 tys. zł, a życzliwości której na festiwalu zagra stowski.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego wyniesie około 60 – 70 tys. zł, z czego pozostałą część pochodzi od spon- jej orkiestra (a to niebagatelny koszt 7.09. - XXVI Kiermasz Ekologiczny,
godz. 10.00-16.00 na Placu Ratuszow Jeleniej Górze i Filharmonia Dolno- Urząd Marszałkowski przekazał 25 sorów. Bardzo znaczący jest wkład około 30 tys. zł).
Angelika Grzywacz-Dudek wym
Filharmonii Dolnośląskiej, dzięki
- 90 lat Polskiego Związku Łowieckiego; Hubertus’ 2013, godz. 10.00, Plac
Mimo ograniczonych pieniędzy repertuar będzie naprawdę bogaty:
Ratuszowy.
1 września (niedziela) godz. 19.30 - Misa Criola (Msza Kreolska) Ariela Ramireza. Wystąpią Grzegorz Wilk i Michał Gasz, dyrygować będzie Alan Urbanek. Wystąpi też zespół - Narodowe Czytanie. Aleksander FreSIERRA MANTA (Ireneusz Wójcicki — charango, Marek Kaim — zampona, quena, Janusz Wawrzała — bombo, Grecco Calderon Chavez — gitara, Krzysztof Łabaz — gitara basowa; dro - godz. 12.00-14.00 przed JCK przy
ul. 1 Maja 60, meta Plac Ratuszowy.
gościnnie Ariel Ramirez — bandeon) oraz Chór Gaudium Uniwersytetu Wrocławskiego.
- IX Festiwal Muzyki Teatralnej, godz.
2 września (poniedziałek) godz. 19.30 - „La Farinella” — Słynne i brawurowe arie baroku. W programie m.in.: N. Porpora – Sinfonia z opery „L’Agripina”, N. Porpora – Aria „Alto 19.00 w sali koncertowej Filharmonii
Giove” z opery „Polifemo”, R. Broschi – Aria „Ombra fedele anch’io” z opery „Idaspe”, J. A. Hasse – Aria „Generoso risvegliati” z opery „Cleofide”, A. Vivaldi – Aria „Domine Deus” Dolnośląskiej (bilety w cenie 20 zł,
10 zł).
z „Glorii”, G. F. Haendel – Aria Rinaldo „Cara sposa” z opery „Rinaldo”. Anna Patrys — soprano spinto, Krzysztof Gotartowski — klawesyn, Orkiestra Kameralna Klassik Modern.
- koncert Jafia Namuel - godz. 19.00 w
3 września (wtorek) godz. 19.30 - Aaron Copland Koncert na klarnet i orkiestrę smyczkową. Agnieszka Rehlis — mezzosopran, Bartosz Kolendo — klarnet, Mirosław Jacek sali widowiskowej przy ul. Bankowej
28/30 (bezpłatne wejściówki do odBłaszczyk — dyrygent. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
bioru w kasie JCK od 2 września).
4 września (środa) godz. 19.30 - Od Buxtehudego do Piazzolli - najpiękniejsze utwory na skrzypce i organy. Agnieszka Ostapowicz – Skrzypce, Tomasz Głuchowski – Organy.
14 – 15.09. - Festiwal Koszykówki Ulicz5 września (czwartek) godz. 19.30 - Koncert organowy pamięci Tadeusza „Erolla” Kosińskiego.
nej STREETBALL Jelenia Góra - godz.
9.00-18.00 na Placu Ratuszowym.
6 września (piątek) godz. 19.30 - „Plaisir d’amour” czyli „Miłości czar” - Małgorzata Walewska – mezzosopran, Anna Faber – harfa akustyczna i harfa celtycka.
14 – 15.09. - Europejskie Dni DziedzicFot. Angela

co powstała r ysa w korze na
długości całego drzewa. Prawdopodobnie ciekła po drzewie woda
i w momencie uderzenia pioruna
kora pękła, a błyskawica zeszła
po tej wodzie do ziemi. Dlatego
drzewo nie jest wypalone. Musimy sprawdzić, czy pęknięcie jest
tylko powierzchowne, czy został
uszkodzony również środek pnia –
mówił Mieczysław Gawryjołek.
Agata Galas

twa na Dolnym Śląsku, godz. 12.00
-16.00 w muzeum przy ul. Cieplickiej
9/11.
15 – 17.09. - Festiwal Muzyki Teatralnej,
godz. 19.00 w sali widowiskowej przy
ul. Cieplickiej 172 (wstęp wolny).
20 – 21.09 - X Festiwal Niezależnych
Filmów Komediowych BAREJAda’
2013.
- Podwójna inauguracja 50. sezonu
artystycznego 2013/2014, godz. 19.00
w Filharmonii Dolnośląskiej (bilety w
cenie 30 zł, 20 zł).
22 – 23.09. - XXV Wystawa Świeżych
Grzybów, godz. 9.00-17.00 na dziedzińcu muzeum przy ul. Cieplickiej 9/11.
22.09. - XXX Ogólnopolski Bieg Jeleniogórskiej Jesieni - rozpoczęcie
o godz. 10.00, bieg główny o godz.
11.00 - okolice Osiedla Orle, start przy
ul. Wita Stwosza.
27.09. - Liga Rocka, godz. 17.00 w sali
„Nova” przy ul. 1 Maja 60 (bilety w
cenie 5 zł)
- Podwójna inauguracja 50. sezonu
artystycznego 2013/2014 Filharmonia Dolnośląska (bilety w cenie 30
zł, 20 zł).
28 – 29.09. - Turniej Tańca Karkonosze
Open‘ 2013, godz. 9.30, II blok godz.
13.00, III blok godz. 17.30; - hala
sportowa przy ul. Złotniczej 12 (bilety
w cenie 30 zł za 1 dzień).
28 – 29.09 - 40. Jarmark Staroci i
Osobliwości, godz. 8.00-18.00 na Placu
Ratuszowym i ul. Długiej.
29.09. – 6.10 - 43. Jeleniogórskie
Spotkania Teatralne; Teatr im. C. K.
Norwida.
(Mea)

reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Modne i praktyczne rozwiązanie na każdą kieszeń – panele podłogowe
Zmieniły oblicze polskich
domów, a ich pojawienie
się na polskim rynku nie
stało się krótkotrwałą modą
lecz długotrwałym panowaniem. Podłogi laminowane,
potocznie zwane „panelami” mają rzesze wiernych
fanów.

Stale rozszerzając się oferta daje
na dzień dzisiejszy możliwość posiadania pięknej podłogi, którą
w prosty sposób można samodzielnie zamontować, w wielu wariantach, imitacji drewna, czy płytek
ceramicznych. Powierzchnia podłóg
laminowanych może posiadać
strukturę drewna, deski heblowanej,
szczotkowanej lub olejowanej, a ich
wzory liczone są w już w setkach.
Wysoka jakość produktów oraz
technologia wykonania pozwalają
na idealną imitację podłogi wykonanej z dowolnego materiału. Dla
wielu nie bez znaczenia pozostaje
fakt, iż można układać je również
na ogrzewaniu podłogowym. Podłogi mogą być układane niemalże
we wszystkich pomieszczeniach,
a pamiętając o stosownym zabezpieczeniu i użytkowaniu możemy
z satysfakcją korzystać z nich przez
wiele lat. Łatwy i szybki sposób
bezklejowego montażu oraz późniejsza prosta konserwacja czyni je
podłogami idealnymi. Oprócz zalet
technicznych kusząca bywa również
cena która w przeciwieństwie do
podłóg drewnianych bywa naprawdę przystępna.
Biorąc pod uwagę że podłogę
wybieramy raz na kilka lub kilkanaście lat – warto swój wybór dobrze
przemyśleć. Oczywiście podstawowym kryterium w doborze paneli
są nasze preferencje dotyczące
koloru i wzoru natomiast istnieje
kilka innych przesłanek którymi
warto kierować się przy doborze
swojej podłogi.
Najważniejszą cechą podłóg laminowanych (paneli podłogowych)
jest ich odporność na ścieranie. Rys.
1 zawiera krótką charakterystykę
każdej z klas ścieralności. Także
wybierając podłogę można dobrać
odpowiednia klasę odporności na
ścieranie do konkretnego pomieszczenia o określonej intensywności
użytkowania. Dzięki temu nie przepłacimy za podłogę. Im wyższa klasa
odporności na ścieranie tym wyższa
cena panela.
Kolejną cechą panela braną pod
uwagę przy dokonywaniu wyboru jest jego grubość. Podłogi
laminowane mogą mieć grubość
od 6 – 12 mm. Grubszy panel będzie
jednocześnie bardziej sztywny i stabilny dzięki czemu zapewni lepszą
akustykę (odgłosy chodzenia będą
mniej słyszalne).
Jeżeli mamy wątpliwości jakie
panele będą najlepsze do Naszego
mieszkania najlepiej będzie jeżeli
zasięgniemy porady specjalisty.
Bezpłatnie takiej porady udzieli nam
wykwalifikowany pracownik Castoramy, pomoże również w wyborze
spośród bogatej oferty marketu
i udzieli wskazówek dotyczących
samodzielnego montażu.
Warto bowiem pamiętać, iż aby
podłoga wykonana z paneli la-

minowanych mogła nas cieszyć PRZYGOTOWANIE
z bezproblemowego użytkowania
Przed rozpoczęciem prac trzemusimy ją odpowiednio zamonto- ba sprawdzić ile rzędów paneli
wać. Pierwszym krokiem jest odpowiedni dobór podkładu pod podłogę.
Podkład dobieramy w zależności od
podłoża, na którym będziemy układać panele. Podkłady pod podłogę
laminowaną mogą być wykonane
z różnych materiałów i mieć różną
grubość. Mogą one być wykonane
z korka, z włókien drzewnych (płyta
ekologiczna Barlinek), polistyrenu
(podkład Expert Matt z firmy Cezar)
oraz z pianki PE, a ich grubość
waha się od 1,8 poprzez 2,4,5,6 do
7 mm. Dlatego tak jak w przypadku
podłoża równego możemy położyć
podkład o dowolnej grubości, tak
w przypadku powierzchni o większym nierównościach wybieramy
grubsze podkłady. Pamiętać jednak
należy, że nawet najgrubszy, 7 mm
podkład wyrównuje nierówności
maksymalnie do 3-4 mm.

PLANOWANIE ZAKUPÓW
I MONTAŻU PODŁOGI LAMI- zmieści się w pomieszczeniu.
NOWANNEJ W KILKU KRO- Jeżeli z obliczeń tych wyjdzie że
ostatni rząd będzie węższy niż
KACH:
ZAKUPY

Podejmujemy decyzję jakie panele
będą pasowały do danego pomieszczenia, pamiętając o jego specyfice,
czyli intensywności użytkowania,
a co za tym idzie klasie ścieralności, która zapewni nam najlepszą
funkcjonalność. Dokładnie mierzymy pomieszczenie, tak aby móc
obliczyć ilość paneli niezbędnych

5 cm wówczas układanie rozpoczynamy od paneli przyciętych
do połowy szerokości.
Pierwszy panel należy położyć w rogu pomieszczenia, tak
aby obydwie strony z wpustami
znajdowały się przy ścianach.
Ostatni panel w rzędzie zwykle trzeba przyciąć na długość
i od jego drugiej (odciętej części) zacząć układanie kolejnego
rzędu.

ją z zakładką 15-20 cm, wypuszczamy 2 cm na ścianę i sklejamy
taśmą wodoodporną. Następnie

podkładem z płyty ekologicznej
lub z polistyrenu o grubości 5
mm wyrównujemy podłoże.
Teraz możemy układać pan e l e z z a c h owa n i e m p r z e r w
dylatacy jnych przed „stałymi
przeszkodami” jak ściany, słupy,
progi, schody, rury od C.O. itp.
Tak a przer wa powinna mieć
minimum 10 mm. Jeżeli chcemy d o d a t kowo z a b e z p i e c z y ć
ł ą c z e n i a p a n e l i p r z e d wo d ą
możemy posmarować je podczas
montażu środkiem Aqua Stop
firmy Krono Oryginal (dostępny
w Castoramie).
Oczywiście nie możemy zap o m n i e ć o w y ko ń c z e n i u n a szej podłogi. Ostatnim etapem
n a s z yc h p r a c j e s t p o ł o ż e n i e
listew przypodłogowych wraz
z zakończeniami i łącznikami.
Na r ynk u dostępne są listwy
plastikowe i drewniane. Spośród szerokiego asort ymentu
listew dostępnych w Castoramie z pewnością znajdziemy
te najlepiej pasujące do naszej
podłogi. Bardzo modne są białe
listwy profilowane firmy Kro-

Rysunek 1

do przeprowadzenia remontu.
Ponieważ niezwykle rzadko uda
nam się zaplanować ten zakup
w 100% warto dokonywać zakupu
w miejscu, gdzie zawsze będziemy
dokupić brakujący panel lub go
zwrócić jeśli będzie taka potrzeba.
Idealnym rozwiązaniem są zakupy
w Castoramie, gdzie w jednym
miejscu, bez zbędnego jeżdżenia po
mieście i okolicy możemy zdobyć zarówno wszystkie materiały, których
możemy potrzebować przy montażu
(np. miarki, gumowego młotka,
dobijaka, klinów dystansujących,
pilarki), ale i otrzymać bezpłatną
fachową pomoc w postaci porady
specjalisty.

UWAGA!

Pa n e l e k ł a d z i e my z g o d n i e
z kierunkiem padania światła
słonecznego, czyli prostopadle
do okna - dzięki temu miejsca
połączeń będą mniej widoczne.

PRZYKŁADOWA REALIZACJA MONTAŻU:

P r z y j m i j m y, i ż k ł a d z i e m y
panele w mieszkaniu (przedpokój, pokój dzienny, sypialnia,
kuchnia), w którym podłoże jest
wykonane z wylewki cementowej i ma nierówności do 2 mm.
W takim wypadku powinniśmy
najpier w na podłoże położyć
folię paroizolacyjną. Kładziemy

nospan (w wysokościach od 60
- 120 mm) pod którymi można
przeprowadzić k able. Listwy
te spełniają zarówno funkcję
praktyczną i estetyczną.

UWAGA!

Panele podłogowe, t ak jak
podłogi drewniane, przed położeniem muszą się zaklimatyzować. Oznacza to, że panele
muszą nabrać temperaturę
i wilgotność taka samą jaka panuje w pomieszczeniu w którym
będziemy je montować. Taka
klimat yzac ja powinna tr wać
około 24-48 godzin.
Podłoga pływająca jest gotowa do użytku od razu. Panele
p o d ł o g o w e m a j ą n i e r z a d ko
nawet 30-sto letnią gwarancję
której warunkiem jest jednak
prawidłowy montaż.

PIELĘGNACJA

Jeżeli chcemy, aby podłoga
służyła nam przez długie lata
p ow i n n i ś my j ą o d p ow i e d n i o
czyścić i konser wować. Środków do czyszczenia i konserwa c j i p o d ł ó g n a r y n k u j e s t
bardzo wiele. Większość z nich
t o ko n c e n t r a t y, k t ó r e p r z e d
u ż yc i e m n a l e ż y r o z c i e ń c z y ć
w wodzie. Doradcy handlowi
z marketu Castorama polecają
do pielęgnacji produkt y firmy
Classen, HG, Dragon oraz Uzin.
Podstawową zasadą pielęgnacji podłóg drewnopochodnych
i drewnianych jest to, iż nie
myjemy tych podłóg na mokro.
Zawsze do tego celu używamy
t ylko lekko wilgotnej ściereczki - dzięki temu łączenia paneli
nie wchłoną zbyt dużo wody
i nie wybrzuszą się.
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JELENIA GÓRA

REGION

Na Śnieżkę rowerami

Fot: użyczone

Nowy trener w klubie Janik Boks

Sztab szkoleniowy klubu Janik
Boks wzmocnił Maciej Gąsiorek,
który pomaga podczas przygotowań siłowych zawodników biorących udział w zawodach.
- Jestem szczęśliwy, że udało mi
się nawiązać nić porozumienia
z Maciejem, który oprócz szerokiej wiedzy z zakresu treningu
siłowego zaskakuje mnie znajomością boksu. Wierzę, że praca
wykonana przez zawodników
w klubie Condizione pod okiem
Macieja będzie procentować - powiedział Rafał Janik. Współpracę
z nowym trenerem od przygo-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

towania ogólnego chwali sobie
nasz czołowy pięściarz Ireneusz
Zakrzewski: - Maciej jest profesjonalistą w swoim fachu, pomaga
mi w przygotowaniach do nowego
sezonu. Współpraca pomiędzy
nami układa się bardzo dobrze.
Nie mogę się doczekać jej efektów.
Pod okiem Macieja trenuje także
początkujący zawodnik, Kamil
Bodzioch: - Maciek wyciska ze
mnie siódme poty. Jest ciężko ale
czuję efekty. Wierzę, że pot wylany
na wspólnych treningach zapewni
mi zwycięstwo w debiucie.
(Przemo)

Raz do roku Karkonoski Park
Narodowy otwiera swoje bramy i
pozwala zdobyć najwyższy szczyt
Sudetów na rowerze. To nie jest
zwykły wyścig. To wyzwanie dla
prawdziwych twardzieli. Choć
trasa ma tylko 14 km to aż 1000 m
różnicy w pionie. Początek w Karpaczu na wysokości 600 m n.p.m.,
koniec na 1602 m n.p.m.
Ten dzień w roku 2013 wypadł
11 sierpnia. W słoneczną niedzielę
400 uczestników (limit ustalony
przez KPN) ustawiło się na deptaku
w centrum Karpacza wyruszając
na trasę punktualnie o 10.00. Kolorowy peleton wyruszył ulicami
Karpacza do Świątyni Wang, tam
już na terenie Karkonoskiego
Parku Narodowego przez Strzechę
Akademicką, Dom Śląski na sam
szczyt Śnieżki. Na mecie XXIII
Ritchey Uphill Race Śnieżka najlepszy okazał się Patryk Kaczmarczyk (Mitutoyo Azs Politechnika
Wrocławska), który zwyciężył
z dużą przewagą nad Danielem
Formelą (Trek Gdynia) i Łukaszem
Klimaszewskim (Mitutoyo Azs
Politechnika Wrocławska). Wśród
pań najszybsza okazała się Magdalena Hałajczak (Corratec Team)
przed Małgorzatą Podgórską i Ewą
Duszyńską (MTB Votum Team). Na
każdego zawodnika, który dotarł
na szczyt czekał pamiątkowy medal
„Zdobywcy Śnieżki”, ciepła herbata, napoje izotoniczne i posiłek
regeneracyjny oraz pamiątkowa
limitowana koszulka kolarska.
(MDvR)

REGION Olimpia na swoim boisku pokonała AKS Strzegom 1:0.

Trzy punkty zostały w Kowarach!
W trzeciej kolejce piłkarskiej
IV-ligi dolnośląskiej doszło
do konfrontacji dwóch ekip
uważanych przed sezonem
za głównych pretendentów do
awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Po 90 minutach
lepsi okazali się gospodarze.
Po raz pierwszy piłka trafiła do
sieci już w 2. minucie spotkania, kiedy
to Trawkę pokonał Udod, ale sędzia
boczny dopatrzył się pozycji spalonej.
Gospodarze podkręcali tempo i w 12.
minucie stworzyli sobie kolejną dobrą
okazję. Zatylny wyszedł oko w oko ze
strzegomskim golkiperem, jednak piłka
po jego strzale przeleciała obok słupka
bramki AKS-u. W 20. minucie goście zostali osłabieni po tym jak z konieczności
plac gry musiał opuścić grający trener
Jarosław Krzyżanowski. Ta sytuacja nie
załamała jednak strzegomian równie
ambitnie walczących o zdobycie zwycięskiego gola. W 23. minucie dobrą
okazję zmarnował Bęś główkując nad
poprzeczką. Przez kilkanaście następnych minut obserwowaliśmy głównie
grę w środkowej części boiska. Sygnał
do ataku kowarzanom dał Milczarek w
37. minucie groźnie przedzierając się na
skrzydle i dośrodkowując w pole karne.
Na nasze nieszczęście ani Zieliński ani
Udod nie zdołali przeciąć tej wrzutki
i skierować futbolówki do bramki.
Zupełnie inaczej było w 41. minucie.
Piłka trafiła pod nogi Udoda, który technicznym strzałem z okolic pola karnego

zdołał pokonać bramkarza drużyny ze
stolicy polskiego granitu. Do przerwy
gospodarze prowadzili zatem 1:0.
W drugich 45 minutach kilka swoich
szans na wyrównanie mieli przyjezdni,
lecz wynik nie uległ zmianie. Druga
połowa rozpoczęła się jednak ospale.
W 53. minucie przed szansą zdobycia
bramki stanął Bęś, ale dobrze spisał
się bramkarz Olimpii Gąsiorowski.
Najlepszą okazję do doprowadzenia do
wyrównania strzegomianie mieli w 69.
minucie. Buryło dośrodkował z rzutu
rożnego wprost na głowę Sudoła, ale
doświadczony obrońca reprezentujący
w swojej dotychczasowej karierze
barwy m.in. GKP Gorzów Wielkopolski,
Polonii Świdnica, Czarnych Żagań, czy
też MKS-u Kluczbork uderzył tylko w
poprzeczkę. Mało tego, dwie minuty
później defensor AKS-u musiał opuścić
plac boju. Sudoł faulował wychodzącego
na czystą pozycję Zatylnego, a sędzia bez
wahania wyciągnął
czerwony kartonik.
Grający w osłabieniu
goście w 76. minucie
stanęli jednak przed
znakomitą szansą na
wyrównanie. Niezdecydowanie w polu
karnym Smoczka wykorzystał Buryło, który znalazł się przed
Gąsiorowskim, ale
uderzył ostatecznie
niecelnie. Przyjezdni

nie mając już nic do stracenia nieco
się odkryli szukając szansy na remis.
W 89. minucie na przeszkodzie stanął
im Han w ostatniej chwili zażegnując
niebezpieczeństwo pod bramką Olimpii.
W doliczonym czasie gry okazję do
podwyższenia rezultatu zmarnował
Milczarek obijając tylko słupek.
Olimpia Kowary – AKS Strzegom
1:0 (1:0)
Olimpia: Gąsiorowski, Kraiński,
Han, Smoczyk, Kuźniewski, Zagrodnik
(88’ Rudnicki), Bębenek, Zatylny (76’
Nowiński), Zieliński, Milczarek, Udod
(60’ Szujewski)
AKS: Trawka (71’ Kretkowski), Wiśniewski, Bęś (62’ Bodniewicz), Sudoł,
Pospiszyl, Marszałek, Traczykowski,
Buryło, Domaradzki, Krzyżanowski (20’
Diduszko), Borkowski
(MDvR)
Fot. Raczyński
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2013-07-26 godz. 16.00 - 2013-08-23 godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
Dam prace 1200€ miesięcznie - pomocnika do prac ogólnozwiązkowych prawo
jazdy kat. B obowiązkowe, zapewnione
mieszkanie pomoc w otwarciu gewerby
- +4915204507474
Dam pracę gastronomia - pomoc
kuchenna, kucharz (mile widziane
doświadczenie). Restauracja w Mysłakowicach – tel. 605 598 712
Dom Wczasowy Mieszko w Karpaczu
przyjmie do pracy osobę z doświadczeniem na stanowisko recepcjonisty. - 665
556 042
Dorywcza praca w gastronomi
- Poszukujemy do pracy: kelnerki, kelnerów, pomoce kuchenne do ośrodka
wczasowego w Przesiece. Mile widziane
osoby z doświadczeniem. Proszę o
przesłanie CV ze zdjęciem na adres:
owchybotek@gmail.com - 512 910 226
Dotacja dla bezrobotnego z UP Zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji
z UP na założenie własnej działalności
gospodarczej. Przygotowujemy komplet
dokumentów zgodnie z regulaminem
obowiązującym w Urzędzie. - 782
020 635
Firma "Joker" zatrudni pracowników z
licencją. Kontakt i CV na adres meil: jeleniagora.dzialhandlowy@joker-security.
pl - 696 444 329
Firma Laki zatrudni stolarzy maszynowych oraz operatora traka taśmowego.
Wymagane minimum dwa lata stażu.
Oferty proszę składać laki@laki.net.pl
lub tel.502085114
Firma Ładziński Zakłady Metalowe
zatrudni pracownika na stanowisko
operatora wózka widłowego z uprawnieniami. Cv+list motywacyjny prosimy
przesyłać na adres: kadry@ladzinski.pl
Tel. 75 64 354 18
Fryzjer / ka lub staż - Wynajmę
stanowisko fryzjerskie w Salonie w
ścisłym Centrum Jeleniej Góry. Oferuję
atrakcyjne warunki i miłą atmosferę.
- salonfryzjerskidejavu@gmail.com /
501346661

FX Sport Sp.z o.o. zatrudni konstruktora/technologa odzieży. Informacje w
siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23
w Jeleniej Górze. - 756 450 830
Gastronomia - Przyjmę do pracy
kelnerkę, kelnera - 75-7-610-920, 609446-496
Gastronomia - Zatrudnię kobietę
na stanowisko produkcyjne w Jeżowie
Sudeckim . Lepienie pierogów ulica
Długa 72 . Proszę dzwonić osobiście 663 553 513
Hotel z okolicy Jeleniej Góry zatrudni
szefa kuchni oraz pomoc kuchenną na
pełen etat na umowę o pracę CV prosimy
wysyłać na adres info@hotelchojnik.
pl - +48 75 71 75 944
Iwo-Bau pilnie poszukuje cieśli do
pracy w Niemczech. Gwarantujemy
zakwaterowanie + dobre stawki +
kontrakt. Kontakt w godz: 10-17 pod
numerami: 699952962; 501418553;
756464557
Iwo-Bau pilnie poszukuje tynkarzy
maszynowych. Praca w Niemczech.
Gwarantujemy zakwaterowanie + st.
godzinowe + kontrakt. Tel.756464557;
699952962; 501418553 od 9-17
Iwo-Bau poszukuje brukarzy, dekarzy,
murarzy, płytkarzy. Praca w Niemczech.
Gwarantujemy zakwaterowanie +st.
godzinowe + kontrakt. Kontakt 9.0017.00 tel. 501 418 553
Izolacja tarasu - Zlecę prace w Jeleniej Górze ,do izolacji tarasu. Kontakt
telefoniczny 501 418 553
Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp z o.o. zatrudni
pracowników fizycznych do robót drogowych - 603 082 329
Kelnerzy/ki - Restauracje i hotel w
Karpaczu preferowane osoby z samochodem. Miła aparycja , solidność,
komunikatywność, doświadczenie w
zawodzie. CV, zdjęcie na adres: rekrutacjabialyjar@onet.pl - rekrutacjabialyjar@
onet.pl
Kucharz ,pomoc kuchenna - Poszukujemy osób na stanowisko pomoc
kuchenna ,kucharz w miejscowości
Mysłakowice praca w Restauracji tel
kont. 605598712 - 605-598-712

Legalna praca przy opiece w Niemczech od zaraz. Wynagrodzenie do
1300 e plus 150 e zwrot za dojazd.
Wymagana komunikatywna znajomość
języka. Szczegółowe informacje pod nr
tel. - 511 844 939
Ładziński Zakłady Metalowe zatrudnią: konstruktora Wymagania: - znajomość programów AutoCAD, Inventor
- b.dobra znajomość j. niemieckiego
- doświadczenie w projektowaniu
konstrukcji stalowych, wsporczych
- wykształcenie wyższe techniczne
(preferowane budownictwo w spec.
konstrukcyjno-budowlanej) Aplikacje
prosimy przesyłać na adres: biuro@
prokostal.ladzinski.pl
Magister farmacji-Jelenia Góra Oczekiwania: •wykształcenie wyższe
farmaceutyczne •min. 5 lat doświadczenia w pracy w aptece •znajomość pakietu
MS Office Oferujemy: •zatrudnienie na
umowę o pracę na pełny etat - praca@
pharma.com.pl
Malarz-pakowacz - PMPoland S.A.
Wymagania: umiej. obsługi agregatu
hydrodynam. /kabiny lakierniczej, znaj.
prac malarskich, wykszt. techniczne.
Oferty: praca@pmpgroup.com - 07564-569-528
Mechanik samochodowy Kowary
- Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem w Kowarach.606225712
Metafora Pub & Restaurant zatrudni
barmana. Mile widziane doświadczenie.
CV ze zdjęciem składać osobiście lub
słać na jjacak@wp.pl, tel. 504 995 338
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
Młodszy kucharz - Dwór Korona
Karkonoszy poszukuje młodszego
kucharza. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i umowę o pracę po okresie
próbnym. Oczekujemy minimum 2
lata doświadczeń w zawodzie. - 609
144 021

Murarz-renta-emerytura poszukuję pana do pomocy, przy budowie garażu. Panom lubiącym „piwko”
dziękujemy. Proszę o kontakt w godz
9-17. - 501 418 553
NETFACTORY poszukuje copywritera
do stałej współpracy przy opisywaniu
atrakcji turystycznych. Ofertę wraz z
2-3 własnymi przykładowymi tekstami
prosimy przesyłać na adres: praca@
netfactory.pl - 757 618 211
Niemiecka firma szuka taksówkarza w
Niemczech. Znajomość języka, pomoc
organizacyjna (mieszkanie, dokumenty)
tel. 004915730817771
Ochrona obiektu Szklarska Poręba
- Firma ochroniarska zatrudni stróża
na obiekt w Szklarskiej Porębie. Mile
widziany własny samochód. Praca od
zaraz. Dzwonić w godzinach 8.00 - 20.00
- 723 679 799
Od zaraz przyjmę osobę do sprzedaży
serków góralskich w Karpaczu. Dobre
warunki - 535 178 191
Operatora wypalarki, prasy CNC
- Z uwagi na uruchomienie nowej hali
produkcyjnej zatrudnimy spawaczy,
ślusarzy konstrukcyjnych, operatorów
wypalarki CNC, operatorów prac krawędziowych. Kontakt +48757528312
lub lbf@lbf.com.pl
Opieka -praca w Niemczech - Zatrudnimy panie z komunikatywną znajomością j.niemieckiego, chętne podjąć pracę
jako opiekunka lub pomoc domowa
na terenie Niemiec. Praca legalna,
uczciwe warunki, b.dobre zarobki kontakt 733228601
Opiekunka/ pomoc domowa praca
- Wymagania: newwaywork sp. z o.o.
poszukuje kandydatów chętnych do
pracy na stanowisku: opiekunka osób
starszych lub pomoc domowa w Niemczech (całe Niemcy) Wymagania:
- komunikatywna lub dobra znajomość
języka - 583 064 018
Opiekunki do Niemiec - praca dla
opiekunek ze znajomością j. niemieckiego, mile widziane prawo jazdy, wynagrodzenie:1300-1700 z własną dział.
gospod. i 1050-1300 umowa zlecenie
- 602 320 892

Pilnie przyjmę murarza na murowanie
kominów. Bardzo dobre warunki pracy 696 328 445
Pilnie zlecę renowację oraz izolację
tarasu. Proszę o kontakt 501 418 553
Pizzeria Dalmacija u Zlatka - zatrudnię
na stałe kelnerkę z doświadczeniem,
oraz pomoc kuchenną i dostawców z
własnym samochodem. Kontakt tel.
508-315-790 lub osobiście w Pizzerii.
(CV) Wolności 57 koło PZMot, Jelenia
Góra.
PMPoland S.A. poszukuje inżyniera
montażu z wykształceniem wyższym
technicznym, b. dobrą znajomością
rys. technicznego i języka ang. Oferty:praca@pmpgroup.com - 075-6459-528
PMPoland S.A. poszukuje konstruktorów. Wykształcenie wyższe-budowa
maszyn (wymóg konieczny), b.dobra
znajomość rysunku tech. i programu
Solid Works. Oferty: praca@pmpgroup.
com - 075-64-59-528
PMPoland S.A. poszukuje operatorów
maszyn obróbki skrawaniem z doświadczeniem i b.dobrą znajomością rysunku
technicznego (wymóg konieczny).
Oferty: praca@pmpgroup.com - 07564-59-528
PMPoland S.A. poszukuje spawaczy z uprawnieniami MAG i TIG oraz
doświadczeniem w spawalnictwie.
Oferty:praca@pmpgroup.com - 07564-59-528
Poszukujemy na stanowisko kucharz,
pomoc kuchenna miejscowość Mysłakowice, doświadczenie mile widziane tel
kont 605 598 712 dodatkowo poszukujemy kelnerek/kelnerów.

Poszukuję do ochrony mienia emeryta lub rencisty w ramach wynagrodzenia mieszkanie. Praca na terenie Jeleniej
Góry - 796 267 230
Poszukuję kucharza/kucharki na
początek na imprezy okolicznościowe
do Pensjonatu w Karpaczu. Bliższe
informacje można uzyskać pod nr tel.
kom. 798-796-711
Praca - D.W.Mieszko przyjmie do
pracy osobę z doświadczeniem na stanowisko kucharza. - 665 556 042
Praca biuro/dział handlowy - Przyjmę
do pracy w biurze, do działu handlowego. Praca w godzinach pon-pt 9-17.
Podstawa + premia. CV: duo.plus@
vp.pl - 530 165 611
Praca Karpacz - Przyjmę do pracy
recepcjonistkę oraz kelnera zainteresowanych proszę o kontakt tel :
509429835
Praca na budowie na terenie Jeleniej
Góry i okolic. tel w godzinach od 8-16
601799489, 503138130
Praca od zaraz - Praca w systemie
4-brygadowym dla osób w wieku ok. 40
lat. - 756412121
Praca od zaraz w Kowarach przy
produkcji plastików. WOJ-KAT sp. z o.o.
Jelenia Góra, ul. Poznańska 20 tel. 75
647 55 64, e-mail: wojkat@woj-kat.pl -

KUPIĘ

każde auto osobowe, dostawcze, motocykl.
Stan i rocznik obojętny. Do opłat,
uszkodzone itd. Odbiorę własnym
transportem, gotówka od ręki.
Zapisz nr - stale aktualne ogłoszenie
tel. 500 247 769

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Praca przy sprzątaniu. Zakład Pracy
Chronionej. Oferta dla osób z orzeczona
grupa niepełnosprawności II- umiarkowana. tel 501 164 349 512 346 915
Praca w domu - Montaż długopisów we własnym domu. Prosta praca
manualna, stała lub dodatkowa. Legalne
zatrudnienie. Niewymagane kwalifikacje,
bez ograniczeń wiekowych, wymagane
ukończone 16 lat. Atrakcyjne zarobki dodatkowapracajob@gmail.com
Praca w FM Group - Profesjonaliści
pomogą Ci rozpocząć współpracę z
najlepszą polską firmą działającą na
rynku perfum, kosmetyków oraz chemii
gospodarczej. Wiek i płeć bez znaczenia.
Napisz i umów się na spotkanie! - wojtaszk@gmail.com
Praca w komisie +ubezpieczenia Podejmę współprace z lub zatrudnię
osobę do biura w komisie samochodowym z możliwością prowadzenia własnej
działalności typu agencja ubezpieczeń,
kredyty samochodowe itd - 697 104
455
Praca w sklepie - Poszukuję pracownicy na umowę zlecenie (rok czasu) do
sklepu zoologicznego. 602 273 515
Programista PHP - Praca dla
programisty php (obiektowo) z dużym
doświadczeniem. Praca w Mysłakowicach. Więcej na biuro@netfactory.
pl - 509 202 060
Projektant stron www php/java Zatrudnię studenta do prostych zleceń
informatycznych. Wymagana znajomość
php i java. CV proszę wysłać na maila:
emodapl@gmail.com
Promowanie e-sklepu - Poszukujemy
ludzi w wieku 18-28 lat, którzy chcieliby
dorobić. Jeżeli wykazujesz się kreatywnością, lubisz pracę z ludźmi i jesteś
ambitny, na pewno sobie poradzisz. kacper.buszta.lt@gmail.com
Przedstawiciel finansowy - Spółka
finansowa Eurocent zatrudni przedstawicieli finansowych z terenu: Jelenia
Góra, Bolków, Kamienna Góra, Kowary.
Praca dodatkowa, atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne + telefon CV: praca@
eurocent.pl
Przyjmę do pracy od zaraz w piekarni
(Kowary) piekarza- piecowy z możliwością zatrudnienia na umowę. - 605
881 982
Przyjmę do pracy przy dociepleniach
budynków, na wysokości osobę z
doświadczeniem. Proszę dzwonić pn-pt
w godz. 8.00-17.00 - 503 194 641
Przyjmę młodą panią do pracy z
Karpacza lub okolic do pracy w Ośrodku
Wypoczynkowym kelnerka pokojowa tel.
75 76 182 25
Przyjmę samodzielnego mechanika
wieku od 30 lat z doświadczeniem do
prowadzenia warsztatu w Kostrzycy
szczegóły pod numerem tel. - 695
013 436
Recepcjoniści /ki - Praca w hotelu
w Karpaczu. Również studenci zaoczni:
zarządzania, marketingu, hotelarstwa.
Wymagana kreatywność. Możliwość
zakwaterowania. CV zdjęcie na adres:
rekrutacjabialyjar@onet.pl
Restauracja w centrum Karpacza
zatrudni kelnerki. Gwarantujemy stała
pracę i dobre zarobki, doświadczenie
mile widziane cv na adres:astoria.karpacz@o2.pl - 511 456 261
Robotników budowlanych - Firma
budowlana, pilnie zatrudni murarzy
zbrojarzy, hydraulików, elektryków, pracowników ogólnobudowlanych do pracy
na budowie w Łomnicy, Gmina Mysłakowice. Umowa o pracę lub zlecenie,
podwykonawcy - 222 050 695
Sprzątanie – Piechowice - Na umowę
o pracę panią z II gr (stopień umiarkowany). Tel. 609 844 079

Szkoła Językowa W&W zatrudni
dyspozycyjnych lektorów języka niemieckiego z wykształceniem wyższym.
Stała praca i duża ilość godzin. CV prosimy przesyłać na adres: sekretariat@
centrumnaukiww.pl - 501 555 455
Świnoujście - hotel cały rok - W
charakterze recepcjonisty/ki (wymagana
znajomość j. niemieckiego), w kuchni.
Praca całoroczna, na okres próbny oferujemy zakwaterowanie. - 602 254 457
W pensjonacie w Karpaczu Górnym
zatrudnię Panią do pielęgnacji ogrodu.
- 696 504 506
Zaoczna Szkoła Kosmetyczna
zatrudni kosmetyczkę z wykształceniem
wyższym na stanowisko nauczyciela. jeleniagora@cosinus.pl
Zatrudnię dekarzy, majstrów nie
pomocników - 793 676 758
Zatrudnię do Pensjonatu Karkonoski
w Karpaczu kelnerkę. - 502 333 379
Zatrudnię do sprzątania w Pensjonacie w Karpaczu. Poszukiwane osoby
uczciwe, rzetelne, sumienne. Praca na
umowę. - 757 543 873
Zatrudnię kierowców z prawem jazdy
kategorii C+E na trasy Polska-Hiszpania Polska-Portugalia. Wymagane
doświadczenie oraz podstawy języków
obcych CV prosimy wysyłać na podany
adres mailowy. - pphu.kaska@gmail.
com 799230035
Zatrudnię kucharza do produkcji
pizzy - 730 855 550
Zatrudnię kucharza od zaraz do
restauracji-pizzerii w Szklarskiej Porębie,
najlepiej z doświadczeniem w kuchni
włoskiej - 505 436 108
Zatrudnię montera zewnętrznej
instalacji wod-kan z doświadczeniem i
znajomością obsługi niwelatora. - 601
789 262
Zatrudnię operatora maszyn CNC
tokarz/frezer z umiejętnością programowania. Zapewniamy dobre warunki
zarówno pracy jak i płacy .Wszystkie
informacje w godzinach 7-18 - 602
377 991
Zatrudnię operatywną rencistkę lub
emerytkę na stanowisku sprzedawca
ze znajomością obsługi kasy fiskalnej.
Mile widziane doświadczenie w branży
sprzedawca. - 665 394 534
Zatrudnię serwisanta sprzętu gastronomicznego. wymagania: uprawnienia
SEP, prawo jazdy kat.b, dobry stan
zdrowia. - 606 102 947
Zatrudnię spawacza z doświadczeniem oraz dobrą znajomością rysunku
technicznego. Zapewniamy dobre
warunki pracy oraz płacy . Wszystkie
informacje w godzinach 7-18 - 602
377 991
Zatrudnię spawacza z uprawnieniami
TIG, MAG, MIG:, frezera i osobę do
pomocy na pasiece. Tel: 695681574,
603686034
Zatrudnimy kierowcę z własnym
samochodem do rozwożenia pizzy. 730 855 550
Zatrudnimy na umowę o pracę Dział marketingu i przygot. produkcji.
Wymagania: wykszt. średnie lub wyższe
techniczne-profil: elektryka, elektroenergetyka lub automatyka, prawo jazdy B,
znajomość komp. Oferty:marketing@
instal-service.pl - 502 740 345
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 pracowników do pracy
w automyjni. Praca na umowę zlecenie.
U nas pracują zarówno kobiety jak i
mężczyźni. Bardzo zgrana załoga. Tel.
665 354 997

Zatrudnimy wykonawców instalacji
sanitarnych – osoby fizyczne i firmy.
Miejsce budowy: koło Jeleniej Góry
(8km). Kontakt: 510 073 756

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
Kredyt na auto - Bank pocztowy kredyt na wszystko od 500 zł do 150 000zł
wyślij smsa o treści tak oddzwonimy
- 502 620 272
Kupię katalizatory wszystkie rodzaje
dojadę do klienta gotówka od ręki - 783
219 279

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Felgi alu 15'' + opony + śruby - stan
bardzo dobry, felgi polerowane, brak
rys, komplet z oponami letnimi - 664
752 952

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Autoskup powypadkowe 531588345
- Kupię samochody cale uszkodzone
powypadkowe osobowe dostawcze
terenowe w całości na części odbieram
własnym transportem gotówka od ręki Jelenia Góra i okolice.
Kupię każde auto od tysiąca do 20tyś zł
własny transport najlepsze ceny gotówka
od ręki. Tel: 697104455
Kupię samochody całe uszkodzone
powypadkowe osobowe terenowe
dostawcze opel, audi, bmw, mercedes,
VW i inne odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice - 535
574 278
Powypadkowe skup - Kupię samochody 1995-2012 cale uszkodzone
powypadkowe osobowe dostawcze
terenowe w całości na części odbieram
własnym transportem gotówka od ręki
Jelenia Góra i okolice - 535 574 278
Skup aut - Kupię każde auto stare,
nowe, całe, uszkodzone, osobowe,
dostawcze, ciężarowe, motocykl, cały
lub uszkodzony, gotówka od ręki 788345-470
Skup samochodów osobowych,
dostawczych - Kupię każde auto osobowe, dostawcze, stan i rocznik obojętny. Do opłat, uszkodzone itd. Odbiorę
własnym transportem. Zapisz nr - stale
aktualne ogłoszenie. - 500 247 769

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4 Avant 1.9 TDI 2007 rok kombi auto sprowadzone z Niemiec, od 3 lat w
Polsce drugi właściciel, stan techniczny
bdb, przegląd do 02.2014. bogato
wyposażona, polecam więcej informacji
tel 693455775
Corolla 98r 1,3b 1 właś 110km Toyota kupiona w polskim salonie jeden
właściciel starszy pan, auto 100%
bezwypadkowe w idealnym stanie bez
rdzy itd. Oryginalny przebieg 110tyś km
auto jak nowe prawdziwa okazja 6500zł
+ pełny bak bp - 697 104 455
Ford Mondeo MK3 - 2.0 TDCI, Sedan,
czarny, klimatyzacja automatyczna,
mocno doinwestowany [wymieniono
wtryski, koło dwumasowe oraz sprzęgło,
pompę wtryskową], jasna tapicerka,
nigdy nie palone - 509 677 789
Kymco Bet&Win jedyny taki - Sprzedam skuter Kymco Bet&Win 2T LC
z 2007 kupiony w salonie Yamaha w
Jeleniej Górze, pierwszy właściciel 100%
sprawny bezwypadkowy po małych
modyfikacjach. V-max 90 km/h - 534
917 619

Mini Van Hyundai Matrix 1,5 CRDI, diesel, 2006, zarejestrowany, ubezpieczony,
dwa lata w kraju, bogato wyposażony +
opony zimowe na stalowych felgach,
serwisowany w ASO, bezwypadkowe,
dwa kluczyki z pilotami - 733 605 041
Mondeo 99r 1,8td sprawny 2700z - w
dobrym stanie nie wymaga wkładu, po
wymianie rozrządu nic nie puka nic nie
stuka blacharka jak na forda w bardzo
dobrym stanie, silnik suchutki, opłaty do
końca roku. ekonomiczny ok. 6l - 697
104 455
Passat b5 1,9TDI 00r ful opcja - TDI
115km przebieg 210tyś km stan wnętrza
jak na swoje lata idealny, Po wymianie
sprzęgła kompletnego zawieszenia wraz
z amortyzatorami, auto bardzo zadbane
sprowadzone z Niemiec cena 6500zł +
opłaty - 697 104 455
Scenic LPG sekwencja 4500zł - Autko
w ciągłej eksploatacji dwu letnia instalacja LPG STAG Sekwencyjna. Bogato
wyposażony klima elektryka ITD Autko
w dobrym stanie, przebieg 205tyś km
10tyś na rozrządzie, spalanie gazu ok
9l 4500zł - 697 104 455
Sprzedam Land Rover Freelander 2,0 diesel rok 1999, przebieg 218 tys.
km. Auto w dobrym stanie technicznym,
wymaga drobnych poprawek lakierniczych. Cena: 10 500 zł. - 692 061 312
Sprzedam motor - piękną Hondę
Rebel 125. Rocznik 1997. Przebieg
bardzo mały 4200km. Sprowadzona
z Niemiec. Używana przez starsza
kobietę. Stan idealny. Kolor fioletowy.
Cena 5100 zl.Do negocjacji. Polecam
- 517 925 368
Sprzedam samochód Daewoo Matiz
Friend rocznik 1999, 133 tys. km,
zadbany, 2500 zł. do negocjacji. - 531
881 120
VW Bora 4motion 4x4 do opłat - 1.8
20V Auto sprowadzone z Niemiec do
opłat. Bogate wyposażenie, wszystko
sprawne i zadbane, 2 kpl. kół Udokumentowany przebieg 160000km.
Polecam cena do negocjacji 8400zł
- 792 554 091
VW Golf IV 1.9TDI 110KM 1999r 280tys przeb., 5-drzw. I właściciel w
kraju, zarejestr., ABS, alum. felgi 16,
c. zamek, el. otw.szyby, klimatyzacja,
pod. pow., reg. kierownica, RO JVC,
tap. welurowa, wspom. kier., stan dobry,
hak. cena 7500zł - 664 993 538

ANONSE
MATRYMONIALNE
30 latek szuka szczuplej Pani - Spotkam
się z panią nie puszystą, zadbaną
lubiącą długie pieszczoty i sex w aucie
lub hotelu stan cywilny i wiek bez znaczenia chętnie z J.G. lub okolic - 518
243 311
Całuśna Julia 733 347 130 – Witam.
Zapraszam zdecydowanych Panów do
mojego ekskluzywnego apartamentu.
Gwarantuję pełną dyskrecję i super
zabawę. Wprowadzę Cię w Świat rozkoszy i relaksu, pokażę Ci prawdziwą
miłość.
Chłopak 23l szuka jej - Szukam
dziewczyny na pieszczoty, sex itp. W
późniejszym etapie znajomości po
lepszym poznaniu się również w celu
stworzenia stałego związku. ja młody
23 lata. Lubię robić minetkę jeśli tylko
ją chcesz - 697 803 493
Debiutująca Izabella - Zapraszam
do mojego mieszkania w centrum,
zadzwoń a ustalimy szczegóły. Mam
21 lat - 535-183-015
Facet 42l pozna poważną panią,
kobietę z klasą i na poziomie 40-50l,
tylko Jelenia Góra. To nie jest oferta
seksualna. tel 885 898 284

Jeżeli nie masz mieszkania, jesteś
samotny lat 70-73, a potrzebujesz towarzyszki i dachu nad głową to zadzwoń
tel. 785 585 457
Poznam fajna dziewczynę do wyjazdów nad wodę, spotkań najlepiej w
aucie. Naturalnie nie za darmo. Jestem
już niemłody i zrównoważony. Pisz nie
dzwoń. - 536 183 392
Samotny kawaler pozna kobietę Mam 39 lat, jestem wysoki i szczupły.
Bez nałogów i zobowiązań. Poznam
kobietę szczupłą/normalnej budowy
z Jeleniej Góry lub okolic do spotkań
intymnych bez sponsoringu lub do stałego związku. Kamil - 726 266 362
Sponsoring dla młodej laski - Szukam normalnej, młodej i miłej dziewczyny która chciała by łatwo i szybko
zarobić na spotkaniu sponsorowanym.
Mile widziane również dziewczyny bez
doświadczenia. Nie czekaj-odpowiadam
natychmiast - kamil.osp@o2.pl
Sponsoring dla szczuplej nastolatki.
Chcesz wiedzieć więcej wyślij sms
niczym nie ryzykujesz. - 887 250 661
Super seksowna para da pokaz porno
na żywo, dla pan, panów, par, duże
urozmaicenie, wyuzdanie, na żywo.
tylko sponsoring. zapraszamy na seks
na żywo - 733 405 431
Szalona 40 - Zmęczony, złakniony
relaksu, w takim razie zapraszam do
swojego gniazdka na niezapomniane
chwile. - 693-349-614
Zadbany 38 lat wzrost 168 pozna
puszystą panią - 733 145 777

USŁUGI
BUDOWLANE
Ciesielstwo-dekarstwo Remonty starych, konstrukcje nowych
dachów - 726 543 939
Cieśla, dekarz, wykończenia Remonty dachów od A do Z. wykończenie domu pod klucz od A do Z. ceny
do uzgodnienia - 503 767 974
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
Dachy profesjonalne usługi ciesielskie
i dekarskie - 605 209 140
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
Instalujemy sufity napinane w
domach, mieszkaniach oraz obiektach
publicznych. Dla nas każdy sufit jest
ważny, nawet ten nieduży. - 518 629
876
Kanalizacja, udrożnianie i oczyszczanie odpływów. Hydraulika kompleksowa. Tel. 609 172 300
Kompleksowe usługi remontowe:
panele, regipsy, malowanie, płytki,
gładzie, centralne ogrzewanie, wymiana
rur wod-kan, itp. Wieloletnie doświadczenie. - 509 666 342
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
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Parkiety, cyklinowanie, - Proponujemy: badanie wilgotności podłoża,
montaż parkietu, deski, mozaiki, cyklinowanie bezpyłowe, polerowanie, lakierowanie, olejowanie, barwienie podłóg
drewnianych; cyklinowanie schodów,
prace naprawcze - 603 363 976
Profesjonalne usługi budowlane
budowa domów pod klucz - 605 209
140
Remont tarasu - Poszukuje wykonawcy do remontu (w komplecie)
tarasu o pow. około 70 m kw. Kontakt
telefoniczny 501 418 553
Remonty - Zakład budowlany wykona
na umowę mury, tynki, regipsy, gładzie
bezpyłowo, kafelki, panele, kominki tradycyjne i z wkładem. Własny profesjonalny sprzęt. Szybko i tanio, wystawiam
rachunek jeżeli jest w - 536 832 691
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
Uczciwy fachowiec solidnie i w
konkurencyjnej cenie wykona remont
mieszkania, domu: gładzie malowanie
tapety regipsy kafelki łazienki instalacje wodno-kanalizacyjne centralnego
ogrzewania elektryczne. - 509 095
116
Usługi brukarskie prace ziemne Młody solidny zespół wykona kompleksowo układanie kostki brukowej, kostki
betonowej, prace ziemne, drenaże
odwodnienia. przystępne ceny - 606
793 019
Usługi sanitarne c.o., gaz, wod-kan.
klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, spawanie, para, kotłownie, sieci
zewnętrzne i wewnętrzne, wszystkie
systemy dozwolone w UE, gwarancja,
niskie ceny - 532 698 954
Wykonam kosztorysy budowlane.
Szybko i profesjonalnie. - 601 353 062
Wykonam remonty - Budowlaniec
w średnim wieku wykona wszelkie
prace remontowo budowlane. itp...
(hydraulika, biały montaż, malowanie,
panele, glazura), w kraju i za granicą.
- 533 253 135

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

tel. 535 044 951
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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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USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski - korepetycje, nauka, tłumaczenia - 661 544 321
Angielski z dojazdem do Ciebie MobileEnglish Jelenia Góra zaprasza do
nauki języków obcych w Twoim domu lub
w firmie: indywidualny tryb nauczania,
materiały dydaktyczne - specjalne programy dla najmłodszych. Cały powiat.
- 501 731 382
Hiszpański. Native Speaker - Jestem
profesjonalnym nauczycielem z Barcelony na stałe mieszkającym w Karpaczu.
Kursy i korepetycjie na wszystkich
poziomach w Karpaczu i okolicach. tel:
797371608 angelgua@hotmail.com

Język angielski - korepetycje Zabobrze.
Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem. Egzaminator maturalny. Od
początkujących do zaawansowanych.
- 604 269 879

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
DVBT instalacja dekoderów - 603
988 656
Elektryk 535 835 666 - Solidny Instalacje elektryczne + pomiary oraz
instalacje: alarmowe, p-poż, TV i sat,
telefoniczne. Zapraszam
Elektryk profesjonalnie - Montaż
nowych instalacji elektrycznych, modernizacja starych, usuwanie awarii 24h,
pomiary elektryczne, odbiory do ZE.
Usługi dla wspólnot mieszkaniowych.
Tanio, szybko i solidnie. Negocjacja
cen. - 664-475-323

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Id77 - videofilmowanie - Nasza firma zajmuje się videofilmowaniem. Pracujemy
na profesjonalnym sprzęcie Sony realizując filmy, reportaże i usługę plenerową(śluby, wesela, komunie, studniówki,
chrzty, prymicje itd. - 600 093 277
Wideofilmowanie i fotografowanie
profesjonalne wszelkich imprez - FotonART (kamerzysta oraz fotograf). Zgrywanie, przegrywanie, kopiowanie taśm
na DVD - 796 478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Udana impreza w Olympii - Bez kłopotu
i męczących przygotowań, w przystępnej
cenie w pięknym miejscu zorganizujemy:
wesele, chrzciny, urodziny, imieniny,
komunię, stypę. Restauracja Olympia w
Przesiece - 519 525 935, 75 742 89 75

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Systemy informatyczne dla firm Comarch ERP Optima, Sage Symfonia,
sprzedaż oprogramowania, wdrożenie,
szkolenie, opieka po wdrożeniowa,
outsorsing, pomoc w użytkowaniu - 753
070 308

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Auto na ślub - Posiadamy do wynajęcia
zabytkową, kremowa Warszawę 224,
wolne terminy na ten rok, zapraszamy
- 695 435 020

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. 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
Doświadczona opiekunka (dziecko,
osoba starsza, chora) podejmie prace.
Jelenia Góra i okolice tel. 504 545 522
Zaopiekuje się dzieckiem od 1,5
roku. Najchętniej u siebie w domu, mam
warunki, ale niekoniecznie. Tylko Zabobrze I lub II tel. 607 967 510
Zaopiekuję się dzieckiem od 2. roku
życia - Nauczycielka na wcześniejszej
emeryturze (germanistka) odpowiedzialna, uczciwa, kreatywna, z prawem
jazdy zaopiekuje się dzieckiem od 2.
roku życia tel. 505 354 084
Zaopiekuję się starszą osobą:
posprzątam, ugotuję, zrobię zakupy,
Zabobrze I lub II, ale niekoniecznie tel.
607 967 510 wieczorem

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
Biuro Rachunkowe-2 mc za 50 % Biuro Rachunkowe Koala oferuje pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów
i wiele innych - W. Polskiego 54. - 782
020 635

Darmowa pomoc w otwarciu firmy
- 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
Firma zajmuje się wycinką drzew
terenów leśnych, gruntów rolnych pod
dotacje oraz terenów pod inwestycję, Za
darmo tel. 530 096 445, 506 912 941
Książka Przychodów i Rozchodów
- KPiR – 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 kosiarek spalinowych Popsuła ci się kosiarka, kosa, podkaszarka. Naprawiamy wszystkie marki na
rynku. Również chińskie. Prowadzimy
również sprzedaż. Zapraszam serdecznie Jelenia Góra-Cieplice ul. Lubańska
1 Tel 691-065-26 - 691 065 261
Naprawa maszyn do szycia tel. 603
324 921
Naprawy pralek, zmywarek 608
812 320
Ogrodniczo - sprzątające - Wykonam wszelkie prace w ogrodzie, przy
domu, na działce, mini remonty itp.
solidnie i tanio - 669 147 881
Oświetlanie sal weselnych itp. Nasza firma specjalizuje się w dekoracjach światłem sal weselnych. Za pomocą
oświetlenia pomożemy Państwu stworzyć
niezapomniane wesele dla Was oraz
Waszych gości. Oświetlamy także inne
imprezy. - 739 280 444
Otwarcie działalności gratis - Profesjonalne usługi księgowe oraz kadrowo
płacowe (pierwszy miesiąc rabat). Pomoc
przy otwarciu działalności gospodarczej
gratis. - 507 077 822
Powierzchnie reklamowe - Do
wydzierżawienia plafony reklamowe na
budynku K. Wyszyńskiego i Sobieskiego
- 787-706-315
Profesjonalne usługi księgowe
oraz kadrowo płacowe (pierwszy miesiąc
rabat). Pomoc przy otwarciu działalności
gospodarczej, wnioski o dotację z PUP
i doposażenia stanowisk pracy. - 507
077 822
Skupujemy polisy na życie - Firma
Excellent Broker Ltd. prowadzi skup polis
na życie. Płacimy 170% wartości zgromadzonego kapitału. Zainteresowany?
Zadzwoń - + 48 663 699 636
Systemy informatyczne dla firm Comarch ERP Optima, Sage Symfonia,
sprzedaż oprogramowania, wdrożenie,
szkolenie, opieka po wdrożeniowa,
pomoc w użytkowaniu - 753 070 308
Ślusarstwo - Naprawa, wymiana,
otwieranie zamków aut, mieszkań, sejfów.
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne.
Kraty, bramy, ogrodzenia. - 533 188 754
Wróżka Izyda - Profesjonalna doświadczona zaprasza na sesje numerologiczne
runy karty anielskie, doradztwo życiowe,
wizyty domowe oraz przez telefon, tel.
690 416 631

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Firma Usługowa "Maria" - Sprzątanie
domów, mycie okien, pranie dywanów.
- 608 064 563

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerek. Usługi również w firmie. Odbieramy i przywozimy.
Wysoka jakość usług. Zapraszamy. Tel.
609 172 300
Podejmę się sprzątania: biura, gabinetu
lub mieszkania. Najchętniej Zabobrze I
lub II tel. 607 967 510 wieczorem
Pranie, czyszczenie dywanów i wykładzin, pranie tapicerki. Tanio, szybko i
solidnie. Sprawdź i zostań jednym z wielu
zadowolonych klientów. Zapraszam 885
898 284
Sprzątanie, wykaszanie trawy,
wycinka drzew. Zapraszam tel.885
898 284
Wynajem urządzeń czyszczących firmy
Karcher: myjki ciśnieniowe, odkurzacze
piorące, odkurzacze przemysłowe,
parownice, szorowarki, polerki. Atrakcyjne ceny i profesjonalne doradztwo.
Tel 795-746-795

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel. 691
262 797
Przeprowadzki. Usługi Transportowe do 3.5 t -Przeprowadzki -Możliwość
negocjacji cen (konkurencyjne ceny)
-Auto drobnicowe (4.3dł,2.0 wys,2.0szer)
-Zapraszam do współpracy - 534-918280
Przewóz osób do Niemiec - Licencjonowany przewóz osób do Niemiec,
wyjazdy - wtorek, czwartek, sobota,
niedziela. Powroty - poniedziałek, środa,
piątek, niedziela. Co 10-ty przejazd
gratis. Tel. 075 78 14 151, 889 017 063,
609 451 503
Transport PL/Europa - Renault
Master 10 EP(2012) do 3,5 t. z firaną
oraz 5 osobowy Opel Astra J (2012).
Wystawiamy FV, ubezpieczenie OCP
(kraj, zagranica)+ kabotaż DE. Ceny
ustalamy indywidualnie. Zapraszamy 533 456 997

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Optyk na telefon - Zadzwoń i umów się
duże zniżki na okulary. Możliwe wizyty
domowe (okolice Jeleniej G.) Profesjonalna usługa. Soczewki okularowe najnowszej generacji. Okulary progresywne.
Soczewki kontaktowe. Zapraszam 603749945, 75 6471 888

SPRZEDAM
Sprzedam okna, mogą być jako
dachowe 105cmx48,5cm, stan dobry, 40
zł sztuka tel. 605 523 932

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-okojowe z garażem (Kadetów) - Na
II piętrze pow. 54,5m2.po modernizacji. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci.
Kuchenka elektryczna. Czynsz ok.255zł.
Cena 150tys.zł. za mieszkanie + 15tys.
zł. za garaż. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
2-pok. z ogródkiem Słowackiego - Słoneczne , zadbane w bloku z cegły na
wysokim parterze. Pow. 49,6m2. Ogrzewanie gazowe. Czynsz najmu 1000 zł +
liczniki. Rychlewski nieruchomości. Lic.
9549. - 602 732 135
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
2-pokojowe Noskowskiego - Mieszkanie 51m2 rozkładowe z balkonem na
trzecim piętrze w bloku 135 000 zł do
negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
3 pokojowe 125 000 zł - Mieszkanie
na drugim piętrze 2 duże pokoje trzeci
mniejszy poddaszowy, kamienica na
obrzeżach Jeleniej Góry. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
3 pokojowe 99000 - Zadbane , po remoncie, blok, niemal 50 m.kw. balkon, 20 min
do centrum Jeleniej Góry, Wleń. W cenie
garaż blaszak. lic 9549 - 733 362 746
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. 602 732 135
41 m2 za 85 000 zł - Mieszkanie 2 pokojowe na pierwszym piętrze w kamienicy
w centrum Jeleniej Góry, do częściowego
remontu. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
47 m2 za 125 000 zł - Mieszkanie 2
pokojowe na drugim piętrze w bloku,
Zabobrze II. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
49 m2 do remontu - ul. Urocza - Sprzedam mieszkanie 2-pok.do remontu
(24,5 m2+9,5 m2), kuchnia 5,5m2,
łazienka 2,5m2, przedpokój 5,5m2, spiżarnia 1,7m2. II piętro, nowe ogrzewanie
gazowe. Cena 136 tys, bez pośredników.
Okolice Żeroma - 535-135-300
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
84 m.kw. 73000 - Do adaptacji na mieszkanie. Parter 84 m.kw. Ogródek. Super
cena. Lic 9549 - 501 736 644
Centrum - oś. Robotnicze - Do sprzedania mieszkanie 2 pokojowe - 78m2 z
dużym: przedpokojem, kuchnią i łazienką.
Mieszkanie bardzo słoneczne-niskie
koszta ogrzewania w zimie. Wysoki
standard wykończenia. Czynsz 130zl.
Cena 195000zl - 0606 956 338
Karpacz- bezpośrednio - Sprzedam
wyremontowane , trzypokojowe mieszkanie z garażem i dochodową małą
kawalerkę , usytuowaną w tej samej
klatce. Łączna kwota za dwa lokale to
250000 tyś. - 502 129 655

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Nieruchomości - 602 732 135
Kawalerka ok. M. Poczty - Jednopokojowe o pow. 35,5m2 na parterze
w zmodernizowanej kamieniczce obok
centrum. Ogrzewanie gazowe. Mini
ogródek. Czynsz ok.70zł. Cena 90tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549r. 602 732 135
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 - 602 732 135
Ładne mieszkanie 50 m.kw w Sobieszowie. I piętro 127ytś.zł. Ogródek, garaż,
ładna okolica. Ogrzewanie gazowe +
kominek. Warto. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe rozkładowe
z balkonem na trzecim piętrze w bloku.
135 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
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
Okazja 3 pok. + garaż - Wleń. - 49m2 w
bloku na 3 piętrze. Zadbane po remoncie.
Ogrzewanie i c.woda z sieci. Okna z PCV.
Kuchenka gazowa ( gaz z butli). Garaż blaszak. Cena 99tys.zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549 - 602 732 135
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
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie,
kuchnia, łazienka, przedpokój, 40 m2, w
wyremontowanej kamienicy, niski czynsz
i f. rem. 120 zł miesięcznie, CO gazowe,
blisko LO Żeromski i Akad. Ekonom. 3
piętro. - 608 773 500
Sprzedam komfortowe mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry, 3-pokojowe,
98m2, II piętro. 300 tys.zł. Pośrednikom
dziękuję. Tel. 510 111 330
Sprzedam lub wynajmę kawalerkę na
Zabobrzu. 30m, gotowa do zamieszkania
od zaraz. Wyposażona. - 531 720 584
Sprzedam lub zamienię mieszkanie
na dwa mniejsze. Mieszkanie jest duże,
słoneczne, 3 pokojowe w zabytkowej
kamienicy w centrum Jeleniej Góry tel.
600 980 615
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
na ul Kiepury na parterze, powierzchnia
37 metrów, bez pośredników. - 695
829 237
Sprzedam mieszkanie w Jeleniej
Górze. Pokój, mała kuchnia, mała
łazienka, przedpokój, pomieszczenie
przynależne- możliwość zrobienia pokoju.
Ogólny metraż 35m2. Cena: 61.500zł bez
pośredników. - 517-201-404
Sprzedam mieszkanie własnościowe
120 m2 w centrum przy ul. 1-go Maja.
Lokal do remontu przystosow. do cu
gazowego. Garaż na samochód osobowy plus duża piwnica. Niski czynsz,
bardzo dobra lokalizacja. – 756137871,
513741846, 664971269
Sprzedam słoneczne mieszkanie 88 m
kw na I piętrze, balkon, taras, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, oddzielne wc; w Jeleniej Górze ul. Transportowa 21 cena 260
000 zł do negocjacji - 692 061 312
Tanio sprzedam dwa mieszkania +
ogród w Piechowicach, 116m2+80m2
150 000 zł za obydwa razem tel. 607
055 801

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę kawalerkę lub małe mieszkanie w Karpaczu - 797 371 642

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2-pok. z ogródkiem Słowackiego - Słoneczne , zadbane w bloku z cegły na
wysokim parterze. Pow. 49,6m2. Ogrzewanie gazowe. Czynsz najmu 1000 zł +
liczniki. Rychlewski nieruchomości. Lic.
9549. - 602 732 135
2-pokojowe ul. Kiepury - W kilkuletnim bloku na III piętrze ok.44m2 (salon
z aneksem kuchennym, sypialnia). Słoneczne, ciepłe, częściowo umeblowane.
Ekonomiczne ogrzewanie elektryczne.
Czynsz 800zł + liczniki.Lic.9549. - 602
732 135

3 pokojowe 63m2 na Zabobrzu II - Mam
do wynajęcia mieszkanie częściowo
umeblowane na podwyższonym parterze o metrażu 63m2. Kuchnia po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie i ciepła woda
z sieci. Blisko poczta, sklepy, przystanek
i apteka. - 796 989 796
3 pokojowe w domu jednorodzinnym
z ogrodem. 74m2, Jelenia Góra, dwupoziomowe, osobne wejście, ogród,
częściowo umeblowane, nowoczesna
kuchnia w zabudowie, w pięknej dzielnicy parkowej, teren ogrodzony. 5min.do
centrum. 850zl+media , kaucja 1600zl.
Tel: 796248854
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
3-Pokoje parter na Zabobrzu ll - Częściowo umeblowane pokoje. Centrum
Zabobrza II. W bliskiej odległości od
O.D.K, przedszkola, szkoły, kościoła,
placu zabaw, delikatesów, targowiska,
szpitala, przystanku autobusowego.
900zł + liczniki + kaucja - 609 692 903
Atrakcyjne mieszkanie okazja Duży pokój z balkonem, 1 piętro, kuchnia
z jadalnią, łazienka. mieszkanie po kapitalnym remoncie, ładna okolica (park,
staw), nieopodal dawnego intermarche.
Więcej informacji pod w/w telefonem. 608 326 474
Do wynajęcia kawalerka, 40 m, wyposażona, taras, 2 piętro, PL. Wyszyńskiego .
800 zł + media + kaucja - 609 655 488
Do wynajęcia kawalerka na Zabobrzu
po generalnym remoncie pokój, łazienka,
aneks kuchenny 300zł + media telefon
609962956
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, łazienka, kuchnia, duży balkon,
słoneczne, wyposażone TV, pralka,
lodówka, ul. Kiepury, cena:1000 zł + liczniki, kaucja 1000 zł tel. 601 318 439
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
w pełni wyposażone, w Jeleniej Górze
tel.663 161 330
Do wynajęcia mieszkanie 35m2, 2 pok
w Cieplicach, komfortowe, kompletnie
umeblowane tel. 507 311 803
Do wynajęcia mieszkanie 90m2 - 550 zł.
oraz hala produkcyjna 350m2 na magazyn lub inne - 600 zł. tel. 698 259 615
Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe
na Zabobrzu tel. 696 990 947, 75 74
103 27
Do wynajęcia mieszkanie w Jeleniej
Górze na osiedlu Zabobrze II. Mieszkanie położone na drugim piętrze w bloku
z windą, dwupokojowe, rozkładowe, 42m
kw. Czynsz 900 zł + rachunki (energia,
woda, gaz). - 509 546 117
Do wynajęcia mieszkanie, 2 pok. 40m2
w Jeleniej Górze, cena 780+media, dzw.
w godz. 7.00-12.00 lub 19.00-21.00 tel.
75 74 624 95, 691 576 479
Do wynajęcia pokój na Zabobrzu w
domku jednorodzinnym z osobnym
wejście na parterze umeblowany dla
jednej osoby cena 500 z opłatami bez
kaucji - 603 958 920
Kawalerka 35m2 Lwówecka - Mam
do wynajęcia kawalerkę, pokój, kuchnia,
łazienka. W pełni wyposażone, lodówka,
pralkę, kuchenka, piec dwufunkcyjny,
Najlepszy dla pary. Blisko Karkonoska
Państwowa Szkoła Wyższa (5 min).
700zł+media - 511 414 217
Kawalerka do wynajęcia w centrum
Jeleniej G. przy Wojska Polskiego, w
budynku po remoncie, I piętro, umeblowana. Koszt 600,-zł + opłaty ~ 350,-zł.
Kontakt tel. 695-867-546
Kawalerka, Jelenia Góra - Sobieskiego, 30m2, komfortowa, antresola,
umeblowana, wyposażona, pralka,
lodówka, TV, parking, piwnica; 700zl+liczniki. - 504 121 463
Kawalerkę dobrze umeblowaną z
garażem, nowe budownictwo w Cieplicach, wynajmę na dłuższy okres tel.
602 656 346
Kowary mieszkanie do wynajęcia 53m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka 600zł
tel. 883408494
Mam do wynajęcia blisko kolegium
karkonoskiego 2 pokoje jednoosobowe
i jeden pokój dwuosobowy domek jednorodzinny oddzielne wejście, kuchnia
- 669 991 237
Mam do wynajęcia dwie kawalerki.
Pierwsza o powierzchni: 42 m2, druga
ok. 30 m2. Obie kawalerki znajdują się
przy ulicy Karola Miarki. Do przystanku
maksymalnie 500 m. Obie kawalerki po
remoncie. - 661 486 177

Mam do wynajęcia lub do sprzedania kawalerkę na Zabobrzu. W pełni
umeblowana, wyposażona gotowa do
zamieszkania od zaraz. Bez pośredników - 531 720 584
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe przy ulicy Kiepury. Mieszkanie
odnowione. 500 m do przystanku.
Mieszkanie ok. 50 m z możliwością
wyposażenia. - 661 486 177
Mam do wynajęcia mieszkanie po gruntownym remoncie przy ulicy Wrońskiego.
W ciekawej okolicy z pięknym widokiem
na ogródki, oraz na okoliczne lasy. - 661
486 177
Mam do wynajęcia mieszkanie umeblowane, w ścisłym centrum, 60m2,
dwa pokoje, 1000 zł+liczniki(gaz, woda,
prąd), info. pod tel. 515 623 763, 725
514 526
Mieszkanie 3 pokojowe, centrum
- na ul. Krótkiej 100m. Umeblowane ,
pralka internet. Możliwy wynajem na
pokoje. Bardzo dobra lokalizacja, 50 m
od przystanku. Idealne dla studentów,
lub młodych ludzi pracujących. - 603
139 998
Mieszkanie do wynajęcia, umeblowane, po remoncie, dwa pokoje, ul.
Karłowicza, wolne od 10 sierpnia, czynsz
700 zł + opłaty tel. 782 296 463
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.- 800zł.+ czynsz 260zł.+ liczniki.
Lic.9549 - 602 732 135
Mieszkanie w bloku przy Uniwersytecie Ekonomicznym 2 pokojowe do wynajęcia dla 3 studentek. - 510 260 300
Noclegi; pokój dla studenta, Studentki
(również zaocznych) w domu z ogrodem.
Łazienka, kuchnia, media, miejsce na
samochód, blisko UE - 698 673 047
Osobom studiującym, nie palącym,
wynajmę 2 pokoje 2 osobowe, kuchnia,
łazienka, okolice UE tel. 518 648 102
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu
dwupokojowym Jelenia Góra ul. Kiepury
Zabobrze do dyspozycji internet, pralka ,
lodówka. Tv cena 450 plus media ok 60
blisko przystanku autobusowego - 512
933 819
Stancja dla trzech dziewczyn. Pokój
1-osobowy i 2-osobowy, kuchnia,
łazienka. Blisko I LO Uniwersytetu
Ekonomicznego tel. 502 560 136 - 502
560 136
Stancje z internetem w Jeleniej Górze
niepalącej studentce wynajmę tel. 609
521 453
Wyn a jmę dwupokojowe (dwa
oddzielne pokoje, kuchnia, łazienka)
mieszkanie na Kiepury, 2 piętro. Mieszkanie urządzone, meble i sprzęt AGD.
Cena 850,00 PLN + liczniki (gaz, prąd,
woda). tel. 502 333 506
Wynajmę mieszkanie na Zabobrzu dla
studentów i nie tylko tel. 605 223 778
Wynajmę pokoje 2-, 1-osobowe Mieszkanie w Jeleniej Górze, blisko
centrum. Mieszkanie jest estetyczne, słoneczne i przytulne. Posiada zmywarkę,
pralkę , lodówkę, dostęp do internetu.
Polecam - 669 538 053
Wynajmę pokój studentce lub uczennicy w mieszkaniu na Zabobrzu. W
pobliżu przystanek autobusowy, sklepy.
Do wynajęcia pokój jedno- lub dwuosobowy. Cena do uzgodnienia. Zapraszam
do oglądania. - 530 429 899
Wynajmę umeblowane 2 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu. Kwota najmu
800 zł w tym czynsz + media + 1.000 zł
kaucja. - 697 948 793
Zabobrze, Noskowskiego,3-pok. Mieszkanie ,70 m kwadratowych, dla
rodziny, na parterze. Położone blisko
Kauflandu. Cena 1000zł , do negocjacji.
Okna nowe, instalacja elektryczna nowa,
ściany wyrównane. Reszta do uzgodnienia. Bez pośredników - 605 285 068

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie kwaterunkowe 39m2, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
WC wspólne, CO z miasta, w centrum
Jeleniej Góry zamienię na pokój z kuchnią tel. 516 217 549
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Zamiana: Karpacz mieszkanie własnościowe, 2 pokoje 41,3m2, Ip z
werandą, zamienię na równorzędne,
tez własnościowe, w Jeleniej Górze tel.
663 518 272
Zamienię 1-no duże na 2 małe Zamienię komun.73,95m w Cieplicach.
I piętro 3 pok. ogrzewanie, 2 piece kafl.
W bdb. punkcie. Wymaga remontu jest
zadłużone. Najchętniej na 2 osobne lub
1no-2 pok, do max 52m. Tel. odbieram
cały dzień. - 781 674 812
Zamienię mieszkanie własnościowe
które znajduje w centrum Kowar o
powierzchni 35m/2 na większe również
w Kowarach. - 603 839 388

DOMY
SPRZEDAM
Do sprzedania wyjątkowo atrakcyjny
dom z basenem, wodospadem i unikalnym ogrodem położonym w spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry. - 601 696 806
Dom nad jeziorem Złotnickim - Sprzedam dom 100m od jeziora, o powierzchni
ok 300m2 w Karłowicach, Gmina
Olszyna. Więcej informacji pod nr telefonu 669675412 lub 605416772
Dom w Lipie - Ok. 120 m kw. 4 pokoje,
kuchnia, łazienka. Centrum wsi, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Rozsądna cena. lic.9549 - 726
290 939
Dom w Maciejowej w stanie surowym
zamkniętym położony na działce 1012
m2. Media na działce-prąd. Cena
360000 zl do negocjacji. - 505 966 379
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
Duży dom na wsi - Marczów, cena
129tys.nowe okna plastik, w cenie 5
działek. Pilne - 795 075 252
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 - 602 732 135
Lokal 84 m.kw do adaptacji na duże
mieszkanie z ogrodem. lic 9549 - 501
736 644
Piechowice, tanio sprzedam parter
domu 196m2+ogród, cena 150 tys. zł
tel. 607 055 801
Pilnie sprzedam dom - W Szczawnie
Zdrój, park na przeciw , o pow.250 m2
, dz. 654 m2. Uwaga ! Nowa atrakcyjna
cena! 2050,- zl/1 m2 ( do negocjacji ). Dla
zainteresowanych na e-mail prześlemy
opis i foto nieruchomości. - achim6000@
ok.de
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
Nieruchom. - 602 732 135
Sprzedam lub wynajmę dom blisko
Łysej góry tel. 602 595 051
Sprzedam wygodny, nowy dom (kuchnia, salon, 3 pokoje, toaleta, łazienka)
w Wojcieszycach. Cena 380 tys. do
negocjacji. - 505 832 745

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Ładziński Zakłady Metalowe zatrudnią:

konstruktora

wymagania:
- znajomość programów AutoCAD, Inventor
- b.dobra znajomość j. niemieckiego
- doświadczenie w projektowaniu konstrukcji stalowych, wsporczych
- wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budownictwo w spec. konstrukcyjno-budowlanej)

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@prokostal.pl

biuro@ergonomika.com.pl

Do wynajęcia dom przy ul. Mickiewicza
w Jeleniej Górze, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, nie umeblowane tel. 75 71 399
42 wieczorem
Dom z ogrodem w Cieplicach - Od
września do wynajęcia dom-bliźniak z
ogrodem, 5 pokoi (bez umeblowania),
kuchnia, łazienka, garaż, ogrodzony,
cicha i spokojna okolica. czynsz 1800pln.
EKR Nieruchomości NR LIC 12382 - 691
553 343
Karpacz domek - Do wynajęcia domek
wolno stojący z dużym ogrodem. Pow.
mieszkalna 67m2, pow.działki 780m2.
Na parterze salon z kominkiem, kuchnia, łazienka, sypialnia. Na piętrze duża
sypialnia z garderobą. 1400zl+media.
- 0789365906
Wynajmę dom w Karpnikach 140 m2
z przepiękną działką z widokiem na góry
. - 661 169 149
Wynajmę, nowe umeblowane mieszkanie przy domku jednorodzinnym bardzo
blisko centrum Jeleniej Góry z osobnym,
niezależnym wejściem. Mieszkanie jest
przystosowane na max. 4 osoby posiada
2 pokoje, każde z łazienka, pokój dzienny
z aneksem kuchennym, TV, pralka i
lodówka. Wi-fi bezpłatnie - 519 651 410

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka + mieszkanie + bud.gosp. Sprzedam działkę bud. 1040m2 wraz z
mieszkaniem 90m2- pół domu- (2pokoje,
kuchnia+ strych do adaptacji) oraz
budynkiem wolno stojącym 90m2 przy ul.
Wiejskiej w JG. Atrakcyjna cena. Kontakt:
757645599 lub 797385848
Działka w Parku Norweskim - 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
Działka w Starej Kamienicy - Mam
do sprzedania działkę budowlana o
pow.1364m2. Prąd, woda, kanalizacja
przy samej działce. Kształt działki prostokątny. Cena 40zl.m2 - 601 874 794
Dziwiszów działki 35zł/m2 - Tanie
działki budowlane na granicy z Jelenią
Górą 1000 m2 35000 zł aktualny plan
przestrzennego zagospodarowania zabudowa mieszkaniowa tel. 693 539 963
Mam do sprzedania działki w Jeżowie
Sudeckim. Na wjeździe z Zabobrza.
Media przy działce- prąd, woda, gaz, TP.
Posiadam 5 działek po ok 1500m. - 603
139 998
Mam do sprzedania grunt pod zalesienie
w powiecie złotoryjskim 4.5 ha. całość
otoczona lasem, 4-5klasa. Cena do
uzgodnienia. - 600 941 201
Sprzedam grunt rolny 1ha z możliwością przekształcenia, w pobliżu zacisze, w
Dziwiszowie z widokiem na Karkonosze
tel. 75 75 217 41

DZIAŁKI/GRUNTY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Działka pod skład opału - Poszukuję
działki 500-700mkw na skład opału. Interesuje mnie Karpacz lub bliskie okolice.
Nr tel. kom. 798-796-711

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam kiosk handlowy przy ul.
Kochanowskiego naprzeciw szkoły
Żeromskiego, przygotowany pod handel
lub inną działalność, więcej informacji pod
nr. tel. 502540863

Sprzedam lokal Cafe Bar 65m2 lub
wynajmę lokal usługowo-gastronomiczny
na ulicy Spółdzielczej 27 w Jeleniej
Górze. Doskonała lokalizacja. Cena
69000zł. Więcej info pod numerem
661562352
Wyjątkowa okazja - lub wynajmę
budynek wolnostojący, z własnym miejscem parkingowym, bezczynszowy,
własne ogrzewanie na gaz, dwa poziomy
3 pomieszczenia, ok. 100m2, na ul Mickiewicza przy ul. Wolności na kancelarie
biuro - 787-706-315

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal w centrum Szklarskiej
Poręby, ok 20m2, ul. 1 Maja, parter tel.
534 86 16 28
Do wynajęcia lokal w Świeradowie
Zdroju o powierzchni około 55 m2. Z
przeznaczeniem na małą gastronomię,
sklep lub gabinet. Z toaletą i zapleczem
socjalnym. Ładny wystrój. Lokalizacja
centrum miasta. - 669 038 522
Do wynajęcia plac z drewnianym budynkiem (biuro), ogrodzony, utwardzony, przy
głównej drodze na Wrocław, cena do
uzgodnienia - 601 924 778
Duży lokal w centrum miasta - Na atrakcyjnych warunkach wynajmę duży lokal
zlokalizowany w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. Zapraszam do prezentacji. - 697
397 297 / 75 75 22 980
Lokal – parter do wynajęcia - atrakcyjny
lokal 30 m na parterze w centrum Jeleniej
Góry z wydzielonymi 2 pomieszczeniami
i z osobnym wejściem nadający się na
sklep, lombard, biuro fryzjer, konkurencyjna cena . - 691 208 812
Lokal na I p. 60m. Krótka - Lokal
posiada przedsionek z oknem. W samym
lokalu są 3 okna. Możliwość pomniejszenia na mniejsze pomieszczenia. Wc.
Idealne na biura. Ładna klatka, świeżo
pomalowana. Możliwość powieszenia
reklamy - 603 139 998
Lokal użytkowy - centrum - Lokal 84m2
w przyziemiu - Pl. K. Wyszyńskiego,
duża sala z oknami, gabinet , zaplecze.
Wszystkie media. Ogrzewanie gazowe.
Doskonała lokalizacja , tylko 25zł./m2.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549. 602 732 135
Lokal z witryną ok 40mkw Jelenia Góra
- ul. Grodzka na wprost Wieży Zamkowej,
witryna, dwa wejścia, alarm, rolety, dwa
okna od strony Podwala. Lokal posiada
3 pomieszczenia, idealny pod usługi,
biuro, punkt sprzedaży. Zdjęcia na e-mail.
1400zł/msc - 601 954 165
Magazyn w centrum okazja - Na atrakcyjnych warunkach wynajmę pomieszczenie w ścisłym centrum miasta. Idealnie
nadające się pod magazyn zapraszam
do prezentacji. - 697 397 297 / 75 75
22 980
Salon fryzjersko kosmetyczny działający od 10 lat 60m Wojska Polskiego lub
zmiana działalności na biuro gabinet itp,
warunki do uzgodnienia - 509 266 386
Wynajmę lokal handlowo-usługowy
na Zabobrzu przy ul. Moniuszki tel. 664
307 857

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję garażu do wynajęcia w
Cieplicach. - 603 213 875

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Tanio, wynajmę plac 1000m2 wraz
z pomieszczeniem magazynowym ok
70m2. ogrodzony, monitorowany. ul.
Karola Miarki 18 d - 601 057 718
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