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Od nowego roku opłaty za mieszkania komunalne drastycznie wzrosną

Na ostatniej sesji (15.10.) radni
zaakceptowali zmiany w budżecie na ten rok. Co i dla kogo z
tego wynika?
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REGION

Nowy „baron”
w Platformie

Wygrałem walkę z rakiem, a
zabije mnie podwyżka czynszu. Po trzech miesiącach
będę bankrutem – skarży
się Ryszard Makuch z ul.
Zjednoczenia Narodowego.
Inna jeleniogórzanka mówi
wprost: nie będę płacić.
Podwyżki czynszów dotkną
około cztery tysiące jeleniogórskich rodzin.
Ryszard Makuch jest po operacji
krtani i radioterapii, która zniszczyła mu tętnice szyjne. Nie widzi na
jedno około, drugie zaatakowała mu
jaskra. W mieszkaniu przy ul. Zjednoczenia Narodowego mieszka od
1956 roku. Głównym najemca jest
od 2009 roku. - Obecnie płacę 625
zł i nigdy nie spóźniłem się nawet o
jeden dzień. Od stycznia naliczono

Jacek Protasiewicz wygrał z
Grzegorzem Schetyną i teraz
on będzie rządził PO na Dolnym
Śląsku.
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Turniej gier
z emocjami

To nie jedyne podwyżki, które dotkną jeleniogórzan. Od lipca weszły w życie nowe
stawki za odbiór odpadów. Było od 15 do 17 zł, a obecnie śmieci segregowane kosztują
18 zł, a niesegregowane 28 zł. Od stycznia 2014 roku wyższy będzie podatek od
nieruchomości, np.: 74 groszy za m kw. w lokalach mieszkalnych (było 73 groszy),
21,32 zł za m kw. lokali, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza - 21,32
zł (było 20,80 zł), czy podatek od gruntów, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza - 0,82 zł za m kw. (było 0,80 zł). Zgodnie z obietnicą prezydenta Marcina Zawiły od przyszłego roku nie podrożeją natomiast bilety MZK, jednak już teraz
zmniejszyła się liczba kursów. Zlikwidowano linię nr 27, rzadziej jeżdżą autobusy na
liniach 1, 17 i 26.

JELENIA GÓRA

niać się na mniejsze
lokale, a jeśli szukają
większych - to ekonomicznych, a nie
takich wysokich, jak
moje, gdzie ogrzanie kosztuje krocie
– dodaje lokator i
wylicza:
1400 zł to jego
renta. Od stycznia
jego czynsz ma wynieść 1140 zł, do tego
dojdą: woda 120 zł,
prąd – 200 zł, gaz
-180 zł, węgiel – 4
tys. zł (rocznie), leki
– 200 zł...
Razem z nowymi
stawkami dostałem
ulotkę z rzekomymi
zniżkami, ale nic mi
się z nich nie należy, a zabrano mi te,
które miałem teraz.
Od 625 zł czynszu
odliczano mi około
60 zł za zawilgocenie.
Nic się w mieszkaniu
nie zmieniło, a tej ulgi
w nowych stawkach
nie ma – dodaje.
W sprawie zniżek
zgłosił się do nas również pan Adam, który by się o nie
starać musiał wypełnić formularz
wysłany w załączniku przez urząd
miasta. Takich pytań, które są w

Wkrótce proces w sprawie Wiesława Tomery

Radny kłamcą lustracyjnym?
Prokurator Oddziałowego
Biura Lustracyjnego we Wrocławiu skierował do sądu
wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec
Wiesława Tomery, radnego
Rady Miejskiej w Jeleniej
Górze.

Dzieci z jeleniogórskich szkół
dały z siebie wszystko. Były emocje i zacięta rywalizacja. Kto
wygrał?

Strona 7

mi 1140 zł – pokazuje dokumenty
niepełnosprawny lokator. - Przestanę płacić nie dlatego, że jestem
oszustem, ale dlatego, że nie będę
miał z czego.
Na 113 metrach kw. w zawilgoconym mieszkaniu, z grzybem
i pęknięciami na ścianach oraz z
piecem w kuchni, która stała się
kotłownią, mieszka obecnie z bratową i dwoma bratankami - jeden
z nich jest niepełnosprawny, drugi
jest bez pracy.
- To jest niby 113 metrów, ale w
to wchodzą też części wspólne, korytarz i piwnica, za którą płacimy,
ale korzystać z niej nie możemy, bo
ciągle stoi w niej woda. Chciałem
wykupić to mieszkanie na własność,
ale urząd mi odpisał, że nie spełnia
ono warunków samodzielności.
Mówią też o zamianie, ale to jest
przecież utopia. Ludzie chcą zamie-

Radny Tomera w oświadczeniu
lustracyjnym podał, że nie współpracował z organami bezpieczeństwa. Tymczasem według IPN-u,
był on przez Wydział V Komedy
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej
w Jeleniej Górze zarejestrowany w
charakterze kontaktu operacyjnego w okresie od 06.02.1980 r. do
grudnia 1981 roku, a od 04.12.1981

r. - jako tajny informator. 03.10.1984
r. został wyrejestrowany i ponownie
zarejestrowany od 16.06.1986 r. jako
kontakt operacyjny. Jeśli sąd uzna
go za kłamcę lustracyjnego, radny
straci mandat oraz dostanie zakaz
sprawowania funkcji publicznych
przez 10 lat.
- Jesteśmy tym ogromnie zaskoczeni – mówi Hubert Papaj,
przewodniczący Zarządu Powiatu Grodzkiego
Platformy Obywatelskiej
w Jeleniej Górze. – Czekamy na odniesienie się
do tej sprawy zainteresowanego. Najważniejszą
kwestią jest to czy podtrzyma on swoje oświadczenie lustracyjne, czy się

z niego wycofa. Nie wydajemy w tej
sprawie żadnych wyroków od tego
jest sąd. Wiemy, że takie dokumenty
w wielu przypadkach były fałszowane
– dodaje.
Radny Tomera sprawy nie komentuje. - Proces rozpocznie się w listopadzie, poczekajmy na wynik – mówi.
(Angela)

Fot. Angela

Zabójcze podwyżki czynszu

tym dokumencie, nie zadaje nawet że zniżki są dla najuboższych stąd
urząd skarbowy – mówił oburzony szczegółowy wywiad o stanie majeleniogórzanin, jednak prezydent jątkowym lokatorów.

Więcej na stronie 3
miasta Marcin Zawiła wyjaśnia,
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Bardzo tania ta miejska willa
Miejskie nieruchomości wysprzedaje się za bezcen, zabytkowy budynek przy ul. Grabowskiego w Jeleniej
Górze, w którym funkcjonował
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, sprzedano we wrześniu
za 600 tys. zł – informuje nasz Czytelnik. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Cezary Wiklik potwierdza, że obiekt
został zbyty za 80 proc. ceny przetargowej, wynoszącej 770 tys. zł.
Jak informuje nasz Czytelnik, zabytkowa, poniemiecka willa ponownie została wystawiona na sprzedaż
po wyprowadzce Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
w grudniu 2010 roku. - Wówczas wyceniono ją na około 4 mln zł – mówi
nasz Czytelnik. – Co się stało, że nagle
tak staniała? – pyta oburzony.
Cezary Wiklik nie potwierdza
kwoty podanej przez Czytelnika i

odpowiada: - Nie piszę książek historycznych na temat wycen i sprzedaży
nieruchomości.
Rzecznik tłumaczy, że miasto ogłosiło kilka przetargów na tę nieruchomość, ale chętnych nie było. Dlatego
robione były kolejne wyceny.
- Wartość nieruchomości została
obniżona jednak nie ze względu na
brak chętnych, ale przedawnienie
się wycen, które były sporządzane
w odniesieniu do realnej sytuacji
na rynku nieruchomości - mówi i
dodaje: Zgodnie z przepisami, każdy
nabywca nieruchomości zabytkowej
płaci 50 proc. jej wartości podanej w
przetargu. W tym przypadku obiekt
jest w części zabytkowy, dlatego
osoba, która nabyła nieruchomość
zapłaci 80 proc. ceny ostatniego przetargu, określonej na 770 tys. zł.
(Angela)
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Na początku października podsumowano sezon turystyczny

Liczyrzepy zostały rozdane

POWIAT

Rośnie renoma „Gastro-Hotel”
Pokazy kulinarne, degustacje
produktów, wykłady, szkolenia – to
wszystko było w programie trzydniowych Targów Gastro–Hotel, które
odbyły się w ostatnio w Karpaczu.
Impreza była adresowana do gastronomów i hotelarzy.
Otwarcia targów dokonał jeleniogórski starosta Jacek Włodyga, który
objął imprezę patronatem i wziął
również udział w zabawie kulinarnej
ze światowej sławy szefami kuchni:
Danielem Luttringerem i Michelem
Labarre.
Około 30 firm prezentowało się na
stoiskach oraz spotkaniach brokerskich. Pokazywano m.in. sprzęt do
pakowania żywności, krojenia i zdobienia warzyw i owoców, mrożone i
świeże pieczywo, potrawy, ale także
meble, porcelanę, ręczniki, pościel i

urządzenia do masażu. - Pieczemy
na miejscu chleb i ciasta. Dzięki
specjalnym piecom każdy może
zrobić w hotelu czy restauracji np.
pączki i podać je jeszcze cieplutkie
– zachęcał Andrzej Nowicki z firmy
La Lorraine.
Targi to również świetna okazja
do promocji Kotliny Jeleniogórskiej.
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na jednym ze
stoisk prezentowali ofertę turystyczną
regionu. - Ponieważ targi są skierowane nie tylko do mieszkańców powiatu,
postanowiliśmy przybyłym gościom i
uczestnikom zaprezentować atrakcje
i zabytki regionu. Promujemy gminy
z naszego powiatu – mówił Jarosław
Hajndrych z Wydziału Promocji,
Turystyki i Sportu.
(Mea)

Były nagrody dla nauczycieli
Tegoroczny Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej odbył się w Pałacu
w Wojanowie. Listy gratulacyjne od
starosty i przewodniczącego Rady
Powiatu Jeleniogórskiego odebrały
panie uhonorowane 14 października na Zamku Książ w Wałbrzychu.
Medal Komisji Edukacji Narodowej
otrzymała Grażyna Krakowiak,
dyrektor ZSO w Kowarach. Nagrodę specjalną Kuratora Oświaty
wręczono Małgorzacie Forytarz,
dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Kowarach oraz
Jolancie Krudys, logopedzie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Szklarskiej Porębie.
Jedenastu nauczycieli ze szkół i
placówek otrzymało nagrodę specjalną
Starosty Jeleniogórskiego w wysokości
2720 zł. Trafiły one do: Janusza Adam-

czaka z Zespołu Placówek Resocjalizowano – Wychowawczych w Szklarskiej
Porębie, Krzysztofa Grabskiego z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, Danuty Luniak i Anny
Szablickiej z ZSO w Kowarach, Doroty
Sobczyńskiej i Marcina Spychały z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach, Marii BednarekGiersz i Leonory Zienkiewicz z Zespołu
Szkół Specjalnych w Domu Pomocy
Społecznej „Junior” w Miłkowie, Sylwii Tywonek-Cybulskiej z Publicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kowarach, Alicji Łukaszkiewicz z
Publicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Szklarskiej Porębie
oraz Lecha Skuzy z Domu Wczasów
Dziecięcych w Szklarskiej Porębie.
(Mea)
Fot. Mea

Na uroczystość przybyło ponad
200 osób m.in. posłanka Zofia Czernow, wicemarszałek dolnośląski
Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej
Góry Marcin Zawiła, goście z Aachen,
Bambergu, Wolsztyna, Trzebiatowa, z
powiatu gryfickiego, burmistrzowie i
wójtowie z powiatu jeleniogórskiego
oraz wielu przedstawicieli turystyki
w regionie.
Odznaczenia za zasługi dla turystyki przyznawane przez Ministra Sportu i Turystyki wręczył
wicemarszałek dolnośląski Jerzy
Łużniak: Wojciechowi Bilińskiemu,
dyrektorowi Wydziału Turystyki w
Urzędzie Marszałkowskim, Wojciechowi Wnukowiczowi, głównemu
specjaliście w tym wydziale oraz
Januszowi Turakiewiczowi, który
otrzymał rekomendację Polskiego
Związku Karawaningu i Campingu
– mówił Wiesław Dzierzba, dyrektor
Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego e Jeleniej Górze.
Prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki

Marek Ciechanowski
wręczył wyróżnienia
Najlepszym Touroperatorom Dolnośląskim. Towarzyszył
mu Mieczysław Modliński, kierownik
biura Dolnośląskiej
Izby Turystyki.
- Pierwsze miejsce
zajęło biuro podróży
ELTUR z Wrocławia,
drugie miejsce zdobyło biuro podróży
Remedium również
z Wrocławia, trzecie
miejsce ex aequo zdobyły biura podróży:
Bis-Travel z Bystrzycy Kłodzkiej i Maas
Omega Promotion
Club. Rozwój turystyki w naszym województwie oceniam
bardzo dobrze, a biura podróży są
rzetelne – podkreślał Mieczysław
Modliński.
Starosta jeleniogórski Jacek Włodyga wręczył sześć nagród Liczyrzepy
2013. W kategorii „Najlepszy Obiekt
Hotelarsko-Turystyczny” wygrał
Pałc na Wodzie w Staniszowie, a nagrodę odebrał właściciel Waldemar
Tadajewski.
W kategorii „Najlepsza Promocja” nagrodę otrzymał Robert
Gudowski, dyrektor i organizator
Fot. Mea

Podsumowanie sezonu turystycznego na Dolnym Śląsku,
XVI Karkonoskie Spotkania
Turystyczne oraz wręczenie
nagród starosty jeleniogórskiego – Liczyrzepy 2013
za osiągnięcia w turystyce
– to wszystko odbyło się pod
Śnieżką.
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Maratonu Karkonoskiego, prezes
Fundacji Maraton Karkonoski.
Dzięki jego pasji i zaangażowaniu w t ym roku odbyły się w
Szklarskiej Porębie Mistrzostwa
Świat a w długodyst ansowym
biegu górskim.
”Najlepszym Produktem Turystycznym” zostały „Karkonoskie Tajemnice”. Nagrodę odebrał właściciel
obiektu Jakub Paczyński.
Za „Najlepszą Promocję Zagraniczną” nagrodę otrzymał Peter
Timmermanns, dyrektor Czerwone-

go Krzyża Regionu Miast Aachen w
Niemczech.
„Za Kreatywność Służącą Budowaniu Atrakcyjnego Wizerunku Gminy
Przyjaznej Turystyce w Powiecie
Jeleniogórskim” nagrodę przyznano
Marianowi Tyce, który jest Liderem
Sołectwa Siedlęcin.
„Za Całokształt Działalności na
Rzecz Turystyki” nagrodę odebrał
Franciszek Gawor, jeden z ostatnich
reprezentantów zawodu górniczego
w Kotlinie Jeleniogórskiej.
Agata Galas
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Samorządowcy w Pradze
Powiat jeleniogórski wspólnie z
Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej
w Pradze, reprezentowaną przez
Grażynę Bernatowicz, ambasadora
Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, przygotował pierwsze
„Spotkanie Polskiego i Czeskiego
Samorządu Terytorialnego”. Była to
pierwsza taka inicjatywa w historii
polsko-czeskiej współpracy samorządowej, z nadzieją na wpisanie w stały
kalendarz wydarzeń polskich i czeskich samorządowców i pogłębienie
przyjaźni między obu krajami.
Szeroko rozwinięta współpraca
i aż 154 istniejących partnerstw
polsko-czeskich jest najlepszym
przykładem i wyrażeniem dalszych
chęci podejmowania wspólnych
inicjatyw oraz projektów, o czym
mówili główni prelegenci spotkania
ambasadorka RP, starosta jeleniogórski, marszałek kralovohradecki i
starosta Spindlerovego Mlyna.
Wydział Promocji, Turystyki i
Sportu zadbał o oprawę dekoracyjno-promocyjną wykorzystując
pomieszczenia Ambasady RP do
ustawienia punktów promocyjnych z
materiałami o powiecie i Kotlinie Jeleniogórskiej. Wzdłuż ulicy Valdstejnskiej przed budynkiem Ambasady RP
została zamontowana przenośna
wystawa Fundacji Doliny Pałaców i
Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.
Powiat Jeleniogórski składa serdeczne podziękowania za udział w
spotkaniu tak licznej grupy gości,
oraz za pomoc przy organizacji
spotkania.
(Mea)

Dobiega końca modernizacja torowiska i peronów

Ruszą pociągi pod Szrenicę
Na odcinku linii Jelenia
Góra – Szklarska Poręba
od grudnia 2012 r. trwa
modernizacja. Jej celem
jest istotna poprawa infrastruktury, co przełoży
się na wyższy komfor t
podróży. Prace idą zgodnie
z planem i jeszcze w 2013
roku na trasę powinny
wrócić pociągi.
Prace obejmują modernizację
ponad 12 km torów oraz wymianę
rozjazdów pomiędzy stacjami
w Piechowicach i Szklarskiej
Po r ę b i e G ó r n e j .
Remontowane są
obiekty inżynieryjne oraz przejazdy
kolejowo-drogowe.
Standard obsługi
podróżnych poprawi przebudowa peronów. Stacje Piechowice i Szklarska Poręba Górna
będą dostosowanie
do potrzeb osób
o ograniczonych
możliwościach ruchowych.
Z inwest ycji
skorzystają mieszkańcy oraz turyści,
wybierający kolej
jako wygodny prze-

jazd w górskie okolice Szklarskiej
Poręby na piesze i rowerowe wędrówki lub zimowy odpoczynek
na nartach. Inwestycja zapewni
mieszkańcom oraz turystom szybszą podróż w znacznie lepszych
warunkach – informuje Mirosław
Siemieniec, rzecznik prasowy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
- Dzięki modernizacji górskiej
linii, transport kolejowy stanie się
bardziej konkurencyjny względem
drogowego. Lepsze wykorzystanie
pociągów ograniczy ruch samochodowy i zwiększy bezpieczeństwo i na regionalnych drogach
– dodaje.

Inwest ycja realizowana jest
w ramach projektu „Modernizacja regionalnej liniikolejowej
nr 311 Jelenia Góra - Szklarska
Poręba Górna”. Całkowita wartośćprzedsięwzięcia to prawie 36
mln złotych, z czego ponad 21 mln
pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013.
Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na IV
kwartał 2013 r., natomiast pierwsze pociągi pasażerskie powinny
ruszyć pod koniec br.
(Red)
Fot. PKP-PLK
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Sprzeciw bezrobotnych
Od wtorku (22.10) w siedzibie Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób
Bezrobotnych przy ul. Wolności 28 w
Jeleniej Górze ruszyła kolejna zbiórka
podpisów, tym razem pod wnioskiem o wycofanie się prezydenta z
podwyżek czynszów za mieszkania
komunalne.
- Przychodzą do nas zrozpaczeni
ludzie, nie tylko bezrobotni, ale i
emeryci, renciści czy z wielodzietnych
rodzin i płaczą, że od stycznia 2014
roku kiedy w życie wejdą nowe stawki
czynszów za mieszkania komunalne,
nie będą mieli za co żyć. Proszą by coś
zrobić – mówi Janusz Jędraszko, prezes
JSOB. – Stąd decyzja o kolejnej zbiórce
podpisów. Chcemy, by prezydent wycofał się z tych ponad 50-procentowych
podwyżek i pozostawił opłaty na
dotychczasowym poziomie. Emeryci i
renciści mają po 800 – 900 zł renty czy
emerytury i według nowych naliczeń
tyle właśnie będą płacili za czynsz. Skąd
ludzie mają brać na to pieniądze, skoro
już teraz ledwo wiążą koniec z końcem?
Próba łatania dziury budżetowej w ten
sposób spowoduje spiralę długów, a w
rezultacie jeszcze większe problemy
finansowe Miasta, a chyba nie o to
chodzi – dodaje Janusz Jędraszko.
Zbiórka ma potrwać miesiąc.
W ostatnich dniach Jeleniogórskie
Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych
złożyło projekt uchwały z 700. podpisami w sprawie obniżenia opłat
za odbiór śmieci. Obecnie podpisy
w spawie czynszów można składać
od poniedziałku do piątku w godz.
9.00 – 14.00.
(Angela)
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Mimo sprzeciwu opozycji podwyżki i tak wejdą w życie. Prezydent jest nieugięty

Radni żądają obniżki czynszu
Dokończenie ze str. 1
PiS, Razem dla Jeleniej Góry,
SLD oraz jeden z rajców PO wezwali na ostatniej sesji (15.10)
prezydenta Marcina Zawiłę do
natychmiastowego wycofania się
z podwyżek czynszów mieszkań
komunalnych.
Projekt uchwały obniżającej
wysokość opłat podpisało czterech
radnych Prawa i Sprawiedliwości:
Ireneusz Łojek, Krzysztof Mróz,
Oliwer Kubicki i Rafał Szymański,
dwoje z klubu Razem dla Jeleniej
Gór y: Miłosz Sajnog i Bożena
Wachowicz – Makieła, dwóch z
SLD: Józef Szarzyński i Wojciech
Chadży oraz radny PO Leszek
Wrotniewski.
– To szkodliwe działanie wobec setek jeleniogórzan, które
nie ma żadnego merytorycznego
uzasadnienia – grzmiał podczas
prezentowania projektu uchwały
radny Ireneusz Łojek.
- Zgadzam się, że trzeba urealniać stawki czynszu, ale nie tak skokowo je podwyższać – mówił radny
Krzysztof Mróz. - Za takie działania
odwołuje się prezydentów! Ludzie
nie wytrzymają takich podwyżek.
To dotknie osoby biedne, starsze,
samotne. Podwyższając ceny czynszów zwiększymy liczbę dłużników
i klientów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej – dodał.

Radny Oliwer Kubicki dodał, że
miasto uderza w klasę średnią. Najubożsi dostaną jakieś dodatki,
a całej reszcie wrzuca się plecak,
do którego prezydent dorzuca co
chwilę jakieś kamienie: podwyżki
za śmieci, wodę, bilety MZK, podatki lokalne, a teraz czynsze – mówił
O. Kubicki.
Słów krytyki nie szczędził też
prezydentowi radny Rafał Szymański. - Wożąc się za szybami pięknej
limuzyny służbowej prezydent
traci kontakt z rzeczywistością –
mówił. - Rozmawiałem wczoraj
z człowiekiem, który prowadzi
sprzedaż żaluzji i rolet. Ma niepełnosprawnego syna. Ten człowiek
płakał mi w słuchawkę, że nie ma
z czego żyć. To jest dramat uczciwej
rodziny. Co prezydent ma do powiedzenie takim ludziom? Że urealnia
stawki? - pytał.
Radny PiS-u Ireneusz Łojek
ostrzegał, że ludzie przestaną
płacić. - Gdzie będziemy ich wykwaterowywać skoro nie mamy nawet
mieszkań socjalnych? Teraz walimy
jak cepem w łeb i będziemy czekali,
co się będzie działo – mówił.
Przewodniczący Klubu Razem
dla Jeleniej Góry Miłosz Sajnog podkreślał, że głównym problemem
jest brak polityki mieszkaniowej.
Tego samego zdania był radny
SLD Józef Szarzyński, który mówił,

Fot. Angelika Grzywacz
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że program mieszkaniowy miasta
rozmija się z rzeczywistością. - Ulgi
miały być dla najuboższych, ludzie
mieli płacić mniej, a wyszło jak
zwykle czyli źle – dodał.
- Rozumiem, że opozycja grzmi,
bo lubi grzmieć – odpowiadał z
irytacją Marcin Zawiła. - Ale jeśli
mamy cały czas udawać, że administrujemy zasobem mieszkanio-

wym, tolerować walące się domu
i obskurne chałupy, to jest absurd.
Nie widzę powodu, dla którego
ludzie mieszkający w ogromnych
mieszkaniach mają płacić tyle
samo, co ludzie mieszkający w
klitkach. Żeby móc utrzymać te
wszystkie komunalne budynki,
musimy mieć na to pieniądze z wynajmów, a nie z dotacji. Przyjmuję
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Mieszkania za bezcen
Rozpoczynają się pracę nad uchwałą o ponownej sprzedaży mieszkań
komunalnych za jeden lub zaledwie
kilka procent ich wartości. Radni będą
nad nią głosować najprawdopodobniej
w listopadzie br. Wykup mieszkań za
grosze ma się rozpocząć od stycznia
2014 roku, ale okres przez który mieszkańcy będą mogli skorzystać z tego
przywileju będzie znacznie krótszy niż
poprzednio.
Obecnie zameldowani najemcy
mieszkań komunalnych mogą je kupić
za 50 procent wartości, ale zbyt wielu
chętnych nie ma. Dlatego władze Jeleniej
Góry chcą ponownie wprowadzić sprzedaż za 1 lub kilka procent wartości.
Nie wszystkie mieszkania komunalne
będzie można bowiem kupić na tak
atrakcyjnych warunkach. Do sprzedaży
z bonifikatą mają być przede wszystkim
ostatnie niewykupione mieszkania w
budynkach zarządzanych przez wspólnoty, czy mieszkania w budynkach o
zasobie mieszanym czyli socjalnym i
komunalnym.
- Chcemy w ten sposób rozwiązać
problem tych mieszkańców, którzy do
tej pory nie mogli wykupić mieszkań z
przyczyn formalnych, bo najmują lokale
w budynkach zasobu socjalnego. Takie
mieszkania nie są do wykupu, ale jeśli
kiedyś jeleniogórzanin zamieni się na
mieszkanie będzie mógł je wykupić.
Nam zależy na tym by budynki nie były
podzielone na mieszkania socjalne i
komunalne, a tak obecnie jest – dodaje
Jerzy Lenard.
Obecnie miasto ma około czterech
tysięcy mieszkań komunalnych.
(Angela)

jeden argument: by ludzie, którzy
mają duże mieszkania mogli je zamienić w ciągu dwóch najbliższych
lat. Przez ten czas ten nie będzie
to czynnik podnoszący wysokość
czynszu. W międzyczasie zaproponujemy preferencyjne wykupy tych
mieszkań lub zamiany na mniejsze
– dodał prezydent.
Angelika Grzywacz-Dudek

„Dom 7 marzeń” w „Siódemce”
Trzy organizacje pozarządowe
przejęły na dziesięć lat budynek po
Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.
Okrzei w Jeleniej Górze. Akt użyczenia obiektu prezydent Marcin
Zawiła podpisał 23. października
br. Co tam powstanie i kiedy?
W obiekcie powstanie ośrodek
aktywności społecznej, w którym będzie działać Regionalne
Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz
Towarzystwo Pomocy im. św.
Brata Alberta.
- Chcemy by był to obiekt wspierający inne organizacje pozarządowe. Chciałbym też, by swoją
siedzibę miał w nim jeleniogórski
Związek Harcerstwa Polskiego,
który obecnie zajmuje lokal mogący służyć, jako mieszkanie – mówił
Marcin Zawiła.

W „Domu 7 marzeń” powstanie
inkubator przedsiębiorczości dla
młodzieży i studentów, będzie inicjowany rozwój fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych,
prowadzona będzie działalność
hobbystyczna, charytatywna oraz
wolontariat. Planowana jest też
animacja aktywności sąsiedzkiej
czy aktywizacja seniorów.
- Chcemy stymulować przedsiębiorczość studentów w przestrzeni
nie tylko społecznej, ale również
gospodarczej, aktywizować seniorów, namawiać mieszkańców do
aktywności sąsiedzkiej – mówił
Łukasz Domagała, prezes Regionalnego Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych. Otwarcie planowane jest na wiosnę
przyszłego roku.
(Mea)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Radni miejscy zaakceptowali zmiany w tegorocznym budżecie

Milion złotych dla MZK, 100
tys. zł dla Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej,
77 tys. zł jako zabezpieczenie na projekt renowacji
pałacyku na Zabobrzu – to
najważniejsze wydatki, które na ostatniej sesji (15.10.)
wprowadzono w ramach
zmian budżetowych. Wycofano natomiast 600 tys. zł
na plan zagospodarowania
przestrzennego.
Głosowanie zakończone 11. głosami
za, 5. przeciwko, przy 3. wstrzymujących się poprzedziła długa dyskusja
radnych o zasadności tych zmian.
Najwięcej emocji wywołało przekazanie miliona złotych Miejskiemu
Zakładowi Komunikacyjnemu. Najpierw zabezpieczamy w budżecie
małą dotację dla MZK, a później co
miesiąc dokładamy pieniądze. Spółka
miała się bilansować, a cały czas jest
dotowana milionami przez miasto.
O co więc chodzi? – pytał radny PiS
Krzysztof Mróz.
- W obliczu likwidacji linii nr 27,
które było jedynym połączeniem z
Zabobrza III oraz zmian na liniach
nr 1, 17 i 26 poddaję pod wątpliwość
kolejnego dofinansowywania MZK –
mówił Józef Sarzyński (SLD).
Skarbnik Miasta Janina Podolska
tłumaczyła, że milion złotych to nie
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Fot. Angela

Komu przybędzie, komu ubędzie

dodatkowy koszt, ale zwykła rekompensata kosztów transportów pasażerskich wykonanych przez MZK.
- Jeśli wydatki i przychody się nie
bilansują, Miasto płaci rekompensatę
– wyjaśniała Janina Podolska. - Zgłoszona rekompensata przez MZK to
ponad 12 mln zł. Dotychczas z budżetu
wypłaciliśmy 9 mln 800 tys. zł i teraz
dokładamy ten milion – tłumaczyła.
Nie zabrakło pytań o dotacje dla
Książnicy Karkonoskiej w kwocie
100 tys. zł, co skarbnik Miasta wyjaśniała: Książnica Karkonoska zgłosiła
niedobór pieniędzy w kwocie 170 tys.

zł, więc na tym etapie przeznaczamy
100 tys. zł i będziemy obserwowali,
co będzie dalej – mówiła Janina
Podolska.
Natomiast radny Oliwer Kubicki (PiS) pytał, dlaczego miasto
wycofało z wydania 600 tys. zł
na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
- Prezydent zapewniał, że w tym
względzie przyspieszamy kroku i
wszystkie obszary Jeleniej Góry,
które jeszcze nie mają planów
zagospodarowania przestrzennego
będą je jak najszybciej miały, a tu

Okolicznościowe zmiany w rozkładzie jazdy

Tak dojedziemy na cmentarze
Miejski Zakład Komunikacyjny
tak dostosował rozkład jazdy
w dniach od 1. do 3. listopada,
aby maksymalnie ułatwić dojazd do nekropolii.
Piątek, 1 listopada:
Linia Nr 1 - autobusy kursują wg
rozkładu jazdy obowiązującego w
niedziele. W Jeleniej Górze, na odcinku
Podchorążych – Orzeszkowej, w godz.
11:00 - 15:30 będą kursowały dodatkowe
dwa autobusy.
Linia nr 12 - Autobusy linii nr 12 kursują wg rozkładu jazdy obowiązującego
w dni robocze, z pominięciem przystanków Staffa i Nowowiejska. Wszystkie
kursy będą kończyły i rozpoczynały swój
bieg na przystanku „Czarnoleska” przy
ul. Sudeckiej.
Linia Nr 15 - autobusy będą kursowały

wg rozkładu jazdy obowiązującego w
soboty.
Linia Nr 16 - w godz. 11:00 - 15:30
będzie kursował jeden autobus wg
rozkładu jazdy obowiązującego w dni
robocze.
Linia Nr 18 – kursy obsługujące
cmentarz przy ul. Krośnieńskiej będą
wykonywane wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty.
Linia sezonowa: „Zabobrze - Nowy
Cmentarz” – autobusy kursują od godz.
8:00 do godz. 18:00 ze średnią częstotliwością co 15 minut - odjazd sterowany
przez pracowników Nadzoru Ruchu.
Trasa przejazdu: Kiepury („Małcużyńskiego”, „ZUS”) - Bacewicz - Ogińskiego
- „Rondo” Różyckiego - Drzymały - Osiedle Robotnicze - Podwale - Bankowa
- Matejki - Sudecka „Nowy Cmentarz”
– Sudecka „Czarnoleska” (pętla).

UWAGA - Wejście do autobusu Linii
sezonowej po okazaniu uprawnienia do
przejazdu bezpłatnego, biletu miesięcznego, skasowaniu biletu jednorazowego
bądź po zakupieniu biletu u kierowcy.
Rozkłady jazdy autobusów pozostałych linii w dniu 1.11.2012 r. nie ulegają
zmianom. W autobusach będzie prowadzona wzmożona kontrola biletowa.
Sobota, 2 listopada:
Autobusy linii nr 12 kursują wg
rozkładu jazdy obowiązującego w dni
robocze.
Niedziela, 3 listopada:
Autobusy linii nr 12 kursują wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze z
pominięciem przystanków Staffa i Nowowiejska. Wszystkie kursy będą kończyły i
rozpoczynały swój bieg na przystanku
„Czarnoleska” przy ul. Sudeckiej.
(MZK)

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

Adres:
ul. Jana Pawła II 24
58-506 Jelenia Góra
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Pojawiły się... dodatkowe oczy

O pięćdziesiąt nowych kamer i dwa
centra obserwacji wzbogacono miejski
monitoring w Jeleniej Górze. System
został rozbudowany o 45 kamer obrotowych i 5 stacjonarnych w ramach
realizacji II etapu projektu „Działanie
wspierające infrastrukturę turystyczną
i kulturową”. Całe zadanie kosztowało 1
mln 254 tys. zł, z czego kwota dofinansowania to ok. 876 tys. zł czyli 70 procent, a
wkład własny miasta to 375 tys. zł.
Na Zabobrzu obszarami monitorowanymi będą: Noskowskiego – tereny
rekreacyjne (kamera zamontowana na
Noskowskiego 7), Różyckiego/Jana Pawła II, Różyckiego - okolice postoju TAXI/
JSM (Różyckiego 10), Droga rowerowa
– Konstytucji 3 Maja (Noskowskiego
12), Okolice Osiedlowego Domu Kultury
(Trzcińskiego 12), Okolice szpitala ul.Ogińskiego, Szymanowskiego (SP8).
Największa liczba kamer została
zamontowana w centrum miasta i
obejmuje obszary: Drzymały/Świetojańska/Flisaków, W.Pola/Złotnicza/
zdejmujemy pieniądze na ten cel. Drzymały, W. Polskiego/1Maja/KochaDlaczego? – pytał radny PiS.
nowskiego, Złotnicza – stadion miejski,
I na to pytanie odpowiadała Janina
Nadolska, która tłumaczyła, że 600
tys. zł przeznaczone było na przygotowanie dokumentów na projekt
Movi Cites, ale mimo dwukrotnego
konkursu nie wyłoniono wykonawcy,
na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej, będącej
podstawą do przygotowania dalszych
dokumentów. - Zadanie zostało przesunięte na przyszły rok – dodała
Janina Nadolska.
Angelika Grzywacz-Dudek

Powstańców Śląskich 35, Skrzyżowanie
obwodnic, Grzybek, Os. Robotnicze/
Rodzinna, Kanał Młynówka, Jasna/
Grodzka, Kopernika/ Plac Kościelny,
Konopnickiej – przesmyk, Konopnickiej/Solna, Szkolna/Bankowa, Sudecka/
Piłsudskiego, Pocztowa/Boh.Getta,
Wolności/ Skłodowskiej, tereny przyległe do Aresztu Śledczego, Matejki/ W.
Polskiego, Matejki, Rondo Sobieskiego/
Trasa Czeska (ZREMB), K. Miarki /
Transportowa, Transportowa /Zaułek /
Zachodnia, Wolności/ Wyczółkowskiego, Wolności/ Żeromskiego, Morcinka/
Wyczółkowskiego (SP nr 10), Morcinka/
Głowackiego, Wolności okolice MPGK
(budynek Teatru Animacji).
W Cieplicach „dodatkowe oczy”
zamontowano przy ulicach: Lubańska,
Jagiellońska, Langego, Marysieńki,
Mieszka I– Targowisko, pl. Kombatantów, Podgórzyńska, Cervi, Okolice SP3,
Wita Stwosza i Oskara Langego. W
Sobieszowie kamery obejmą: Cieplicką,
Dembowskiego (włącznie z placem
zabaw) i Sądową.
(Angela)
Fot. Angela
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Schetyna stracił pozycję lidera PO na Dolnym Śląsku

Nastał czas Protasiewicza
W piątek (26.10) w Karpaczu
odbyły się wybory szefa dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. O tę funkcję walczyli:
Grzegorz Schetyna i Jacek
Protasiewicz. W drugim głosowaniu Jacek Protasiewicz
zdobył więcej głosów i to on
został liderem PO w naszym
regionie.

karty do głosowania o różnych kolorach
i usunięcie kamer z miejsc głosowania.
Tak też się stało dając dowód braku
zaufania do siebie dwóch stron stojących
za kandydatami w tych wyborach.
Po drugim głosowaniu Jacek Protasiewicz został szefem Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Otrzymał 206
głosów, a Grzegorz Schetyna - 194.
Emocje były ogromne, bo nie chodziło
tylko o wybór przewodniczącego, ale
także o przyszłości partii w regionie. Jacek Protasiewicz jest bowiem zwolennikiem koalicji z prezydentem Wrocławia
Rafałem Dutkiewiczem, a obóz Grzegorza Schetyny walczy o samodzielną
pozycję PO we Wrocławiu.
(Angela)

Fot. M T

Wyniki pierwszego, unieważnionego głosowania były dla wielu uczestników kongresu zaskakujące. Oto 200
głosów otrzymał Jacek Protasiewicz,
a Grzegorz Schetyna o jeden głos
mniej.

Zgodnie z regulaminem PO wymagana większość musi mieć co najmniej
dwa głosy różnicy. W pierwszym głosowaniu Jackowi Protasiewiczowi
zabrakło więc jednego głosu, a ponadto
dwa głosy uznano za nieważne.
W przerwie Jacek Protasiewicz zaproponował kandydata kompromisowego
- Bogdana Zdrojewskiego, ale Grzegorz
Schetyna się nie zgodził. Jacek Protasiewicz zapewniał, że chce jednoczyć
platformę i ludzi spoza niej. Grzegorz
Schetyna nie komentował wyborów.
Unikał dziennikarzy i wypowiedzi.
Przed drugim głosowaniem Renata
Granowska z komisji skrutacyjnej poprosiła, by dla głosujących przygotować
kabiny zapewniające anonimowość,
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„Siódemka” zwierzakom
„Pomagamy zwierzętom leśnym
przetrwać mroźną zimę” – takie hasło
przyświecało akcji przeprowadzonej w
ramach projektu ratowania zagrożonych
gatunków roślin i zwierząt w Szkole Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze. Celem
jej było zebranie jak największej ilości
karmy dla zwierzyny leśnej.
W ramach współpracy z
Nadleśnictwem Lwówek Śląski uczniowie wzięli udział w akcji zbierania
kasztanów i żołędzi przeznaczonych na
zimową karmę dla dzikich zwierząt. Nad
jej organizacją i przebiegiem czuwali
nauczyciele: Małgorzata Nowak i Piotr
Grosman. - Udział dzieci w akcji pokazał,
że los zwierząt nie jest im obojętny.
Mają ogromne serca i potrafią się
zmobilizować – podsumowuje projekt
Małgorzata Nowak.
Głównym zadaniem projektu ekologicznego było poznanie przez uczniów
różnych gatunków zwierząt - przybyszów z okolicznych lasów, które
żyją na terenie naszego miasta. - Dzieci
obserwowały i opisywały zwierzęta
kręgowe występujące na terenach
lasów otaczających Jelenią Górę, które
z różnych przyczyn pojawiły się w
miejscach dla nich nienaturalnych zamieszkałych przez ludzi – relacjonuje
Piotr Grosman, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej.
Uwieńczeniem całego projektu była w
nagrodę autokarowa wycieczka do lasu
koło Siedlęcina, gdzie najaktywniejsi
mali uczestnicy akcji zgromadzoną
karmę przekazali osobiście przedstawicielowi nadleśnictwa z Lwówka
Śląskiego.
(Manu)
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Nasza Pani Profesor Oświaty
Fot. Mea

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Minister Edukacji Narodowej
Krystyna Szumilas wręczyła 20
honorowych tytułów Profesora
Oświaty,. Jako jedyna w tym roku
na Dolnym Śląsku otrzymała go
Bogusława Bogucka. Akt nadania odebrała 14.10. w kancelarii
premiera.
Bogusława Bogucka pracuje jako
kierowniczka filii Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Jeleniej Górze. Funkcję tę objęła
01.09.2013r. Wcześniej pracowała
jako nauczyciel konsultant. Do
września 2004 roku była nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej Nr 11 w
Jeleniej Górze, gdzie realizowała
autorski program edukacji ekologicznej „Pamiętaj o Nas”. Został
on wpisany do banku programów
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

w Warszawie, skąd przez cztery lata
pozyskiwała środki finansowe na
realizację programu. Prowadziła
„Małe Wydawnictwo”, w ramach
którego promowała prace literackie i plastyczne swoich uczniów.
Jest ekspertem w zakresie edukacji ekologicznej dla nauczycieli
oraz organizacji i instytucji, które
korzystają z jej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie
doradztwa, sporządzania opinii i
analiz, czego wynikiem są liczne
opracowania. Opiniuje programy
własne nauczycieli w zakresie
edukacji ekologicznej oraz wnioski
różnych podmiotów składane w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na pozyskiwanie funduszy na realizację edukacji ekologicznej.
(Mea)

JESIENNE NGO
Jesień to dla wielu organizacji pozarządowych
czas wytężonej pracy. Wracając po wakacjach
z nową energią, zainspirowani do działania,
chcemy wszystkie pomysły przeobrazić w rzeczywistość, ku czemu zresztą nadarza się wiele
okazji.
Od lat bowiem 01 październik to Międzynarodowy Dzień
Osób Starszych, 14 październik Dzień Edukacji Narodowej, 11 listopada przypada
oczywiście Narodowe Święto
Niepodległości a 5 grudnia
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Chcielibyśmy

docenić wysiłki wszystkich
ludzi, którzy dbają o to, aby
w tych szczególnych dniach
rozbudzić w nas radość, pamięć, wdzięczność. Dzieje się
to dzięki licznym imprezom i
akcjom, wśród których warto
wymienić: Senioralia, Przegląd Zespołowej Twórczości

Amatorskiej Seniorów, konkurs "Akcja Akacja, Akcja Dąb
- Niezwykli Dolnoślązacy”,
konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Wolontariusza Roku”,
obchody Święta Niepodległości pod hasłem „Bądź dumny
ze swej historii” i wiele, wiele
innych.
Jako punkt wsparcia dla
organizacji pozarządowych,
wiemy jak wiele pracy i czasu wymaga zorganizowanie
każdej w zasadzie akcji społecznej, koncertu, debaty,
happeningu.

Dlatego też, kolejny raz przypominamy o naszym Inkubatorze i zapraszamy wszystkie
organizacje do korzystania
z bezpłatnej pomocy przy
realizacji przedsięwzięć: angażujemy się w projektowanie
i drukowanie materiałów promocyjnych, służymy bazą kontaktów, organizujemy pomoc
wolontariuszy, pomagamy
przy redagowaniu oficjalnych
pism a także przy zdobywaniu
funduszy na działania.
Pamiętajmy, że jesień to
czas, w którym ogłaszanych

jest wiele konkursów pozwalających na zdobycie finansowania, w tym m.in. Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
Zachęcamy już teraz do pracy
nad pomysłami oraz do korzystania z naszego wsparcia
w postaci indywidualnych
konsultacji i szkoleń z zakresu
pisania wniosków o dofinansowanie.
Życzymy wszystkim powodzenia i skuteczności w
działaniu a także dużo słońca
(zarówno w sercach jak i za
oknami) 

Inkubator NGO Jelenia Góra
ul. Górna 10-11, I piętro
58-500 Jelenia Góra
Tel. 69 999 30 47, 75 64 60 222
e-mail: inkubatorngo@jagniatkow.
org.pl
Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek: 11.00-17.00
Wtorek 9.00-15.00
Środa 11.00-17.00
Czwartek 9.00-15.00
Piątek 9.00-15.00

Projekt „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Badanie stomatologiczne jeleniogórskich przedszkolaków
-Z czyjej inicjatywy powstała
i na czym polega akcja profilaktyczna?
Akcja "Pokolenie bez próchnicy"
została zorganizowana przez KCM
Clinic we współpracy z firmą Oral B
- Blend a Med. Jej celem jest edukacja
najmłodszych pacjentów w zakresie
profilaktyki próchnicy oraz jak
najwcześniejsze wykrycie ubytków
próchnicowych i skierowanie dzieci
na leczenie. Wizyta w ramach akcji
profilaktycznej obejmuje szczegółowy instruktaż higieny jamy ustnej,
prezentację bajek edukacyjnych,

zapoznanie się z gabinetem stomatologicznym, badanie jamy ustnej z wypełnieniem karty informacyjnej,
przedstawiającej kondycję jamy
ustnej i potrzeby profilaktycznolecznicze pacjenta.
-Kto może wziąć udział w akcji?
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego badania
stomatologicznego w KCM Clinic
wszystkie dzieci przedszkolne w Jeleniej Górze oraz ich rodziny - rodziców
i rodzeństwo.

-Czym jest próchnica?
Próchnica jest chorobą zakaźną, polegającą na demineralizacji składników nieorganicznych
i rozpadzie części organicznej
zęba. Spowodowana jest przez
bakterie znajdujące się w płytce
nazębnej wytwarzające kwasy
z cukrów pochodzących głównie
z pokarmów. Nieleczona może
doprowadzić do stanów zapalnych
miazgi, procesów zapalnych kości
i w konsekwencji do konieczności
usunięcia zęba. W KCM Clinic
oferujemy całkowicie bezbolesne
leczenie ubytków próchnicowych,
a w przypadku małych pacjentów,
szczególnie bojących się dentysty, istnieje możliwość leczenia
w narkozie.

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

-Czy próchnicę zębów mlecznych trzeba leczyć?
Tak, ponieważ nieleczona może
zainfekować zęby stałe. Ponadto
stanowi źródło ognisk zakaźnych,
mogących mieć wpływ nawet na
odległe narządy, a w przypadku bardzo zaawansowanej, gdy
dojdzie do potrzeby ekstrakcji
zęba często jest przyczyną wad próchnicy pomiędzy członkami
zgryzu.
rodziny, ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, jest chorobą
- J a k m o ż n a z a p o b i e g a ć zakaźną. Podczas badania propróchnicy i powstawaniu no- filaktycznego przeprowadzamy
wych ubytków?
instruktaż higieny jamy ustnej,
Podstawą jest prawidłowa higie- udzielamy porad odnośnie diety
na, racjonalna dieta oraz regular- przeciwpróchnicowej oraz inforne wizyty kontrolne w gabinecie mujemy pacjentów o potrzebach
stomatologicznym. Trzeba rów- profilaktyczno-leczniczych.
nież uważać, aby nie "przenosić" Lek.dent. Agnieszka Lebioda

Dzięki akcji tysiące dzieci przeszło badania okulistyczne

Prawie 1500 uczniów klas
pierwszych jeleniogórskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych zostało przebadanych w ubiegłym roku
szkolnym w ramach akcji
„Ratujmy Dzieciom Wzrok”.
Podsumowanie programu
oraz inauguracja kolejnej,
już 11. edycji, odbyły się
wczoraj (08.10.) w Szkole
Podstawowej nr 7 w Jeleniej
Górze.
Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, Rotary Club – Jelenia Góra,
Urząd Miasta Jelenia Góra, optycy,
nauczyciele i uczniowie podsumowali 10. Edycję programu „Ratujmy
Dzieciom Wzrok”.
Ponad 60 proc. dzieci wymagających korekty wzroku otrzymało
soczewki. Pozostali uczniowie lub
ich rodzice nie zrealizowali wystawionych recept. Jednak zauważamy
wzrost świadomości opiekunów
i ich dzieci o potrzebie noszenia
okularów przy wykrytych wadach
krótkowzroczności czy dalekowidztwa – mówił Maciej Dzięciołowski,
członek zarządu JZO.
W ubiegłym roku szkolnym Miasto przeznaczyło na badania wzroku
pierwszoklasistów prawie 45 tys. zł,
natomiast od 2003 r., gdy rozpoczęła
się pierwsza edycja programu,

Fot. Mea

Ratują uczniom wzrok od lat

wydało już blisko 400 tys. zł. Wystawiono 133 recepty na soczewki,
z czego 83 zostały zrealizowane.
Rotary Club zrefundował 41 opraw
okularowych.
- Cieszymy się, że możemy wspomóc dzieci z uboższych rodzin
i zrefundować zakup oprawek
okularowych - powiedział Formicki
Zbigniew, prezydent jeleniogórskiego Rotary Clubu.
- Pomysł akcji jest bardzo dobry,
zauważamy zmniejszanie się liczby
uczniów z wadami wzroku, a to
dzięki szybkiemu ich wykryciu i ko-

rekcji – dodał Witold Mazurkiewicz,
właściciel zakładu optycznego.
Nauczyciele również zauważają
pozytywne efekty akcji. – Co roku
tłumaczymy dzieciom , że badania
są wykonywane dla ich dobra i coraz
chętniej biorą w nich udział, a rodzice wspierają ich w tym – mówiła
Elżbieta Rybak, dyrektor SP nr 7.
Podczas uroczystości uczniowie
zaprezentowali program artystyczny m.in. recytowali wiersze, grali
na fletach oraz zaprezentowali
przedstawienie „O czym są moje
oczy”. – Specjalnie na to spotkanie

dzieci przygotowały mały spektakl
o dzisiejszej cywilizacji, w której
przez różne sprzęty np. telefony
komórkowe, pogarsza się wzrok
dziecka. Główny bohater Krzyś
poszedł do szkoły, gdzie były robione badania wzroku. Okazało
się, że musi nosić okulary, ale nie
chciał tego robić. Niestety bez nich
widział coraz gorzej. Na szczęście
rodzice przekonali go, że to żaden
wstyd – powiedział Piotr Grosman,
nauczyciel i opiekun koła teatralnego w SP 7.
Agata Galas

JELENIA GÓRA

Dentyści zbadają dzieciom zęby
Spotkanie „Pokolenie wolne od
próchnicy” odbyło się w jeleniogórskim Przedszkolu nr 4. Chodzi
o wczesne wykrywanie ognisk
próchnicowych u dzieci w wieku
przedszkolnym. Badania w „Czwórce” , ale także we wszystkich miejskich przedszkolach, przeprowadzi
Karkonoskie Centrum Medyczne
Clinic w Jeleniej Górze.
W konferencji wzięli udział
rodzice dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4, przedstawiciele władz
miasta oraz KCM Clinic. W czasie
spotkania rodzice zostali zapoznani z celem akcji i sposobem jej
realizacji.
Dr Monika Mikulicz-Pasler z KCM
zwróciła uwagę na to, jak ważna
jest świadomość rodziców o prowadzonej profilaktyce. Prawidłowa
higiena jamy ustnej to podstawa,
aby zapobiegać jak próchnicy.

Badanie dzieci odbędzie się
w specjalist ycznym gabinecie
stomatologicznym w KCM Clinic,
w obecności rodziców. Będzie
polegało na sprawdzeniu stanu
uzębienia przy użyciu standardowych narzędzi oraz za pomocą
specjalnej kamery.
Ponadt o przedszkolaki zapoznają się z wyposażeniem
g a b i n et u st o m a t o l o g i c z n e g o
oraz poznają zasady higieny
jamy ustnej. KCM przygotował
prezentacje bajek edukacyjnych,
a każde dziecko wyjdzie z gabinetu z drobnym upominkiem. Po
badaniu rodzice otrzymają pełną
informację o stanie uzębienia
dziecka oraz zalecenia profilaktyczno - lecznicze.
Patronat nad akcją objął Prezydent Jeleniej Góry.
(Mea)
Fot. mterraza / www.sxc.hu
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Będzie się działo...

Wielki jelonek mieszka w Jelonce
modele, czy też prezentacje multimedialne. Jednym z modeli będzie
powiększony chrząszcz jelonek,
który w przyrodzie osiąga rozmiar
kilku centymetrów i jest jednym z
największych chrząszczy w Polsce.
Występuje w naszym regionie,
jest pod ochroną. Model ma trzy
metry długości licząc od początku
czułków, aż do końca odwłoka,
rozpiętość odnóży wynosi 1 m 40
cm, natomiast czułki zwane rogami
mają rozpiętość 1 m 80 cm – dodał
dyrektor.
(Mea)

Fot. Mea

- W Muzeum Przyrodniczym
rozpoczynamy urządzanie nowych,
stałych wystaw w zespole poklasztornym. Jedną z ekspozycji będzie
wystawa entomologiczna, czyli
prezentująca różnorodne owady,
szczególnie występujące w regionie
jeleniogórskim. Otwarcie planujemy na początku przyszłego roku.
Będzie to jedna z największych
takich wystaw w Polsce – mówi dyrektor muzeum Stanisław Firszt.
Oprócz prawdziwych owadów,
których posiadamy ok. 30 tys.
okazów, będą też powiększone

Turnau w Staniszowie

Koncert „Grzegorz Turnau - Lubię
Duchy” odbędzie się 2 listopada o godz.
18.00 w Hotelu Pałacu Staniszów. Znany artysta Grzegorz Turnau wykona
autorskie utwory, które będzie grał na
fortepianie. Akompaniować mu będzie
na saksofonie Leszek Szczerba. Ponadto
będzie można usłyszeć utwory bliskich
artyście, nieżyjących już autorów i kompozytorów. Bilety są po 40 zł.

Miniatura skrzypcowa

Koncert „Miniatur skrzypcowych”
oraz wernisaż wystawy „Impresje natury” z cyklu „Janusz Nykiel i Jego Goście
w Staniszowie” odbędą się 10 listopada
o godz. 17.00 w Pałacu na Wodzie w
Staniszowie. W romantycznym repertuarze koncertowym wystąpi duet: Anna
Rutkowska-Schock – fortepian oraz
Janusz Nykiel – skrzypce. Bilety: 25- zł
normalne; 15- zł -ulgowe (dla emerytów,
rencistów, niepełnosprawnych); 10,- zł –
dzieci, młodzież szkolna, studenci do lat
26; dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

Gwiazdy Jazzu

IV edycja „JGJ FESTIVAL- Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu”, to spotkania z
czołówką polskiej i światowej estrady
muzycznej w Filharmonii Dolnośląskiej.
18 listopada o godz. 19.00 wystąpi
Maciej Obara i International Quartet, w
składzie: Dominik Wania, Gard Nilssen
(Norwegia), Ole Morten Vagan (Norwegia) (bilet 30 zł). 19 listopada o tej samej
godzinie wystąpi m.in. Tomasz Stańko.
(Mea)

Bardzo udanie zainaugurowały rozgrywki II–ligi koszykarki
KS Wichoś Jelenia Góra. Nasze
zawodniczki po dramatycznym
meczu pokonały MOS WKK Ślęzę
Wrocław 66:58.
Gdy na tablicy świetlnej w 14.
minucie pojawił się wynik 29:11
dla gości, mało kto mógł przypuszczać, że mecz ten rozstrzygnie
pasjonująca końcówka. Receptą
na wrocławianki okazała się
zarządzona przez trenera Rafała
Srokę obrona strefowa bardzo
umiejętnie kierowana przez Martę
Klementowską. Dzięki znakomitej
defensywie jak w transie zaczęły
grać w at ak u Joanna Pawlukiewicz i Karolina Polis, które
zdobyły łącznie aż 53 punkt y.
Dobrze zaprezentowały się siostry
cioteczne Monika i Magdalena
Dźwilewskie - nowe nabytki zespołu, które zanotowały sporo asyst.
Zespół z Wrocławia zaprezentował
się bardzo dobrze. Znana trenerka
Ingrida Ryng miała do dyspozycji
12 wyrównanych zawodniczek i
praktycznie do 32. minuty zespół
wrocławski prowadził w tym spotkaniu. Losy pojedynku odwróciły
się po solowej akcji Magdaleny
Dźwilewskiej (51:49). Trener
jeleniogórzanek chwalił swoje
zawodniczki za nieustępliwość i
walkę o każdą piłkę.
KS Wichoś Jelenia Góra – MOS
WKK Ślęza Wrocław 66:58 (11:19,
16:20, 20:10, 19:9)
(MDvR)
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Mistrz zamienił widok Giewontu na Śnieżkę

Nasz lutnik... światowego formatu
Nie mogę panu wynająć lokalu, bo będzie w całym budynku śmierdziało od tego
lutowania – usłyszał kiedyś
Tadeusz Słodyczka, światowej sławy lutnik, od pięciu lat
mieszkający w Staniszowie.
Przyznaje, że musi często tłumaczyć
ludziom, że nie zajmuje się „lutowaniem”, ale tworzeniem instrumentów
i to docenionych na największych
światowych konkursach. W weekend
(13–15.09) podczas Międzynarodowego Konkursu Lutniczego – Violino
Arvenzis na Słowacji jako jedyny z Europejczyków znów stanął na podium i
wrócił z wicemistrzostwem świata.
Tadeusz Słodyczka wychował się
w Zakopanem na Gubałówce. Jak
każdy góral kocha przyrodę i spokój. Drzewa zna lepiej, niż niejeden
leśnik. Wie kiedy zaczynają nabierać
soków i kiedy je tracą. Ktoś zapyta,
co to ma wspólnego z lutnictwem,
zawodem dziś tak cennym, rzadkim
i oryginalnym jak skrzypce Stradivariusa… Od drzewa wszystko się
zaczyna – wyjaśnia wielokrotny
mistrz lutnictwa Tadeusz Słodyczka.
– Bez dobrego materiału, nie ma dobrych instrumentów. Na płytę dolną,
boczki i główkę skrzypiec potrzebny
jest jawor falisty o równomiernie
oddalonych słojach. Czasami trzeba
ściąć około 100 drzew, żeby znaleźć
taki jeden kawałek nadający się na
instrument. Na płytę górną skrzy-

piec wykorzystuje się świerk - mówi
lutnik.
Około osiemdziesięciu procent instrumentów stworzonych przez Tadeusza
Słodyczkę to właśnie skrzypce. Ten instrument nagrodzono również podczas
ostatniego międzynarodowego konkursu na Słowacji. Inne jego skrzypce w
1993 roku doceniono złotym medalem
w Pradze, kolejnym dwóm przyznano
1 i 2 miejsce w 1997 roku w czeskim
Nachodzie. W swoim dorobku ma on
również jeden tytuł za altówkę, który
przyznano mu w Moskwie. Tworzy
też gitary klasyczne, wiolonczele. Za
walory lutnicze zdobył łącznie sześć
nagród. Tylu najwyższych tytułów nie
otrzymał dotąd nikt na świecie. A poza
nimi przyznano mu kilkadziesiąt innych
medali, tytułów, dyplomów, odznaczeń,
z których wiele zawisło na ścianie jego
gabinetu, a jeszcze więcej się tam już po

Zacięta rywalizacja i wielkie emocje, ale wszystko w duchu fair play

To dopiero był turniej!
Hala przy ul. Złotniczej gościła w minioną sobotę, 26
października, uczniów klas I,
II i III z jeleniogórskich szkół,
którzy z ogromnym zaangażowaniem i w duchu fair play
rywalizowali w XIV Turnieju
Gier i Zabaw organizowanym
przez Międzyszkolny Ośrodek
Sportu w Jeleniej Górze.

które wypełniają halę przy ul. Złotniczej do ostatnich miejsc. Sobotnie
zawody zgromadziły na starcie 360
dzieci z 10 jeleniogórskich szkół,
rywalizacja toczyła się również na
trybunach, gdzie rodzice gorąco
dopingowali swoje pociechy.
Po pięciu konkurencjach w wyścigach rzędów najlepsi okazali
się uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2, którzy wystąpili pod opieką
Beaty Langer oraz Roberta Mierzwy.
W kalendarzu imprez organizowa- Drugie miejsce przypadło dzieciom
nych przez MOS są takie wydarzenia, z SP 11, a trzecie SP 10. Co warte

Fot. M T

Udana inauguracja
naszych koszykarek
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odnotowania, wszyscy uczestnicy
otrzymali puchary, dyplomy, medale,
a także słodkości ufundowane przez
Kaufland. Imprezę uświetniły cheerlederki z Gimnazjum nr 1, a dech
w piersiach młodych sportowców
zapierał pokaz Aikido Wojciecha
Głogowskiego (3 dan).
- Przygotowywanie dziecieki do
zawodów z Panem Robertem Mierzwą sprawia nam olbrzymią frajdę.
Nie jest to jednak zadanie łatwe,
gdyż przygotowywana grupa liczy
sobie blisko czterdzieści dzieci, po

2-3 osoby z każdej klasy. To świetna
zabawa dla dzieci, ale również spore
przeżycie emocjonalne. Impreza
przygotowana została perfekcyjnie,
szkoda tylko, że na trybunach zasiadło nieco mniej kibiców i spora ich
części była mało aktywna. Nie mniej
jednak zabawa była wyśmienita, cieszymy się, że tak dobrze nam poszło
i powtórzyliśmy wygraną sprzed
dwóch lat – powiedziała opiekunka
zwycięskiej drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Langer.
(Przemo&MDvR)

prostu nie zmieściło. Jaki jest sekret tak
ogromnego sukcesu naszego lutnika?
- Tajemnica tkwi w lakierowaniu
instrumentu, to najtrudniejsza sztuka
– zdradza Tadeusz Słodyczka. – Lakier
musi być tak dobrany by wydobył z
drewna największe piękno, musi być
też elastyczny, by pod wpływem drgań
nie popękał, ale przede wszystkim od
niego zależy jakość dźwięku – dodaje
T. Słodyczka.
Twórca instrumentów, a spod jego
ręki wyszło ich około 300, przyznaje,
że do wykonywania tego zawodu nie
wystarczy wyuczone rzemiosło.
- Trzeba być chyba jeszcze trochę
artystą – mówi. – I kochać to, co się robi,
bo z tego dużych pieniędzy nie ma. Nikt
nie jest w stanie zapłacić za instrument
ceny adekwatnej do nakładu pracy –
podkreśla.
Angelika Grzywacz-Dudek
JELENIA GÓRA

Ireneusz Zakrzewski
wystąpił w MŚ
Jeleniogórski bokser Ireneusz
Zakrzewski (Janik Boks Jelenia
Góra) zanotował dobry start w
Mistrzostwach Świata odbywających się w Kazachstanie. Nasz
pięściarz odpadł w 1/8 finału
kategorii -69kg przegrywając z
Wenezuelczykiem Gabrielem Maestre Perezem, jednak jako jedyny
z Polaków wyjechał z dodatnim
bilansem, notując wcześniej dwa
zwycięstwa.
Jeleniogórzanin rozpoczął od
pewnej wygranej na punkty z
reprezentantem Chorwacji Borną
Katalinicą, a kolejną jego ofiarą okazał się Zambijczyk Mbachi Kaonge.
W starciu którego stawką był awans
do ćwierćfinału Polak nie sprostał
jednak bokserowi z Wenezueli.
Rozstawiony z numerem trzecim
27-letni Perez wykazał się większym doświadczeniem ringowym
w tego typu imprezach i okazał się
minimalnie lepszy w każdej z trzech
rund. Była to jednak przewaga na
tyle wystarczająca, by wygrać ten
pojedynek w stosunku 3:0. Irek
nie ma się jednak czego wstydzić,
zmierzył się nie z byle kim. Silnie
bijący Wenezuelczyk ma na swoim
koncie dotarcie do ćwierćfinału
ubiegłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Londynie gdzie przegrał
z późniejszym złotym medalistą
Serikiem Sapiyevem z Kazachstanu.
Zakrzewski jako jedyny z Polaków
odniósł dwie wygrane i wrócił z
zawodów z dodatnim bilansem.
(MDvR)
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2013-09-20 godz. 20.00 - 2013-10-25 godz. 19.00
PRACA
DAM PRACĘ
20.000 zł dla bezrobotnego - Bezpłatna pomoc w otwarciu działalności.
Dotacja 20.000 zł z Urzędu Pracy w
Jeleniej Górze - Biuro Rachunkowe
Koala - kompleksowe wypełnianie
wniosków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej - 782 020 635
Biuro/dział obsługi klienta - Przyjmę
osobę do działu obsługi klienta. Praca
w biurze. Szukam osób systematycznych, komunikatywnych. Poproszę CV
na adres: biuro.duoplus@vp.pl - 728
160 262
Ciasta/ pieczenie - Cukiernia w
Karpaczu poszukuje chętnej osoby do
wypieków ciast. Mogę dać zakwaterowanie. Wszystkich chętnych proszę
o kontakt telefoniczny pod numerem
608 347 475
Dekarz, murarz od zaraz - Praca od
zaraz dla dekarza i murarza ( kominy)
Tylko z doświadczeniem - 793 676
758
Dekarze jesień/zima - Iwo-Bau
pilnie poszukuje dekarzy do pracy w
Niemczech. Gwarantujemy zakwaterowanie+dobre stawki+kontrakt.
Kontakt w godz: 10-17pod numerami:
699952962; 501418553; 756464557
Dekarze, rusztowania- montaż - IwoBau poszukuje fachowców do pracy
w Niemczech. Poszukujemy osób
niepijących. Gwarantujemy zakwaterowanie+ kontrakt+st.godz. Kontakt
pn-pt,od 9-17 - 756464557
Do współpracy - Poszukuję ambitnych, energicznych, systematycznych
osób z wysoką kulturą osobistą, mile
widziane osoby z doświadczeniem w
MLM oraz sprzedaży bezpośredniej.
- 509 029 334
Doradca Finansowy - W związku z
dynamicznym rozwojem największego
niemieckiego pośrednika finansowego,
działającego w 14 krajach Europy,
poszukujemy Kandydatów do pracy
na terenie (Jelenia Góra, Bolesławiec,
Lwówek Śląsk - w.o.klosowski@
gmail.com
Doświadczoną ekipę do prac
remontowych - Firma zatrudni jako
podwykonawców doświadczoną ekipę
do prac remontowych oraz do osadzania drzwi tel. 602 800 291
Dotacja dla bezrobotnego z UP
- 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
DW."Mieszko" w Karpaczu zatrudni
na stanowisko recepcjonistki/recepcjonisty. Praca w systemie 24/48. - 756
439 922
Elektromont S.A. zatrudni Inżyniera budowy oraz elektromonterów,
doświadczenie i uprawnienia mile
widziane. CV proszę przesyłać na
adres jelenia.gora@elektromont.pl. 75 64 589 00
Eurokram - Poszukuje płytkarzy profesjonalistów, praca w Czechach przy
granicy z polska. - +420728168069
Firma budowlana w Jeleniej Górze
poszukuje informatyka do długiej
współpracy . Oferty prosimy przesyłać na adres; iwobau@tlen.pl - 756
464 557
Firma WOJ-KAT zatrudni do pracy
przy produkcji plastików w Kowarach
mężczyzn. Telefon 756475564, e-mail:
wojkat@wojkat.eu - 756 475 564
FX Sport Sp.z o.o. zatrudni Grafika komputerowego ze znajomością
Adobe Ilustrator oraz języka angielskiego, lub osobę do przyuczenia. CV
i list motywacyjny proszę wysyłać na:
info@fx-sport.com - 756 450 830
Hotel Artus w Karpaczu zatrudni
kierownika działu rehabilitacji. Wymagania wykształcenie wyższe kierunkowe, znajomość języka obcego. CV
na adres manager@hotelartus.pl - 757
616 346
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni bufetowe do przygotowywania
deserów i drinków. CV proszę wysyłać
na adres e-mail : kadryk@golebiewski.
pl Praca na umowę. Mile widziane
doświadczenie w gastronomii - 757
670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pokojowe. CV proszę wysyłać
na adres mailowy : m.wisniowska@
golebiewski.pl Praca na umowę. - 503
011 976

Hotel Tango w Jeleniej Górze
zatrudni samodzielnego kucharza oraz
kelnera/barmana. Wymagana znajomość branży oraz doświadczenie, CV
na : kontakt@hoteltango.pl Informacje
661 689 790
Hotel w Szklarskiej Porębie
poszukuje pracownika na stanowisko do spraw organizacyjnych tel.
504376500
Instruktor spawania - Nawiążę
współpracę z instruktorem spawania,
na umowę o dzieło - wynagrodzenie w
zależności od podjętych godzin proszę
o kontakt 793495938 CV - biuro@
metalmag.pl
Inżynier automatyk - Poszukujemy kandydatów na stanowisko inż.
automatyk. Wymagany dyplom inż.
elektronika, robotronika, mechatronika
lub automatyka, znajomość jęz. ang.,
mile widziana praktyka zawodowa,
prawo jazdy kat.B - 756105577/biuro@
km-system.pl
Iwo-Bau poszukuje fachowców do
montażu rusztowań. Praca w Niemczech. Gwarantujemy zakwaterowanie+kontrakt+st.godzinowe. Kontakt
pn-pt 9-17. - 756 464 557
Iwo-Bau poszukuje fachowców
do tynków agregatem oraz dekarzy.
Praca w Niemczech. Gwarantujemy
zakwaterowanie+ kontrakt. Kontakt
9-19 - 501418553, 699952962
Karpacz - Zatrudnię kelnerkę z
doświadczeniem w pracy w pensjonacie. - 696 504 506
Kawiarnia w centrum JG zatrudni na
stanowisku barista studentkę. Praca w
godzinach popołudniowych do 19, w
soboty do 16. Szczegóły pod tel 601
374 904
Kawiarnia w Karpaczu zatrudni
kelnera/kę w wieku 20-35 lat. Wymagania: dyspozycyjność w weekendy
i okresach świątecznych, znajomość
języków atutem. kontakt mail: infolascafe@gmail.com
Kelner/ka z językiem niemieckim
do hotelu trzygwiazdkowego. Miła
atmosfera, świetne warunki pracy,
bardzo dobre wynagrodzenie. Tel.
600038195. - 662 205 662
Kelner/kelnerka - Hotel w Karpaczu zatrudni pracownika restauracji.
CV ze zdjęciem na adres manager@
hotelartus.pl - 757 616 346
Kierowca kat.C+E tr. krajowy Firma transportowa z Gryfowa Śląskiego zatrudni kierowcę w transporcie
krajowym, kategoria C+E. tel 513
107 326
Klubokawiarnia własny biznes
- Przejmij lokal z możliwościami w
Jeleniej Górze. Więcej szczegółów pod
numerem telefonu 691 019 798
K o mf o r t o w y p e n s j o n a t w
Szklarskiej Porębie zatrudni młodą,
energiczną osobę na stanowisko kierownik/manager. Warunek konieczny
- znajomość jęz. angielskiego lub
niemieckiego. Oferty biuro@uni-form.
pl - 42/655-96-94, 606912023
Koordynator projektów techn. PPHU Papco zatrudni koordynatora
projektów technicznych w branży
papierniczej. Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku,
znajomość j.ang., oprogramowania
CAD, dyspozycyjność. CV na papco@
papco.pl - 603 278 320
Kucharka/rz lub pomoc kuchenna
- Przyjmę na umowę o prace restauracja w Piechowicach - 757 611 755
Market Dino poszukuje osoby na
stanowisko kierownik/zastępca kierownika. Wymagamy doświadczenia
w prowadzeniu marketu i zarządzaniu ludźmi. Osoby zainteresowane
prosimy o przesyłanie CV w temacie
KMJG - praca@marketdino.pl
Masażysta, kosmetyczka - Poszukujemy osób do pracy w hotelu w
Karpaczu. Praca weekendowa dla
masażystów, kosmetyczek, fizjoterapeutów. - 602 702 365
Mechanik sprzętu ciężkiego - PPU
"PRI-BAZALT" S.A. w Rębiszowie
zatrudni mechanika sprzętu ciężkiego,
wymagane doświadczenie. Dobre
warunki pracy. CV proszę wysyłać
do 17 października na adres email:
paulina.sawicka@pribazalt.pl - 757
839 155
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
kucharza lub kucharkę z doświadczeniem. Proszę o kontakt pod telefonem
504 995 338
Montaż rusztowań - Iwo-Bau
poszukuje fachowców do montażu
rusztowań. Praca w Niemczech.
Gwarantujemy zakwaterowanie+kontrakt+st.godzinowe. Kontakt pn-pt
9-17. - 756 464 557
New! szwajcarsko-polska firma Jesteś znudzona/y pracą, przesyceniem rynku, tym razem bądź pierwsza
na swoim terenie, innowacyjna technologia, wysokie zarobki 40%, bezpłatny sklep internetowy w 6 językach
+prowizja binarna i generacyjna tel.693658124 email:betir5@wp.pl
Od zaraz przyjmę osobę do sprzedaży
serków góralskich w centrum Karpacza
- 666 376 345
Opiekunki do Niemiec - Zatrudnimy
opiekunki osób starszych do pracy
w Niemczech. Codziennie nowe
oferty pracy. Biuro: godz.10:00-13:00
Podwale 27 (obok sklepu Komfort)
Zapraszamy serdecznie - 691104999
/ 75 769 29 11
Opiekunki Live IN - UK - Opiekunki
z zamieszkaniem na zasadzie samozatrudnienia w UK. Szkolenie, pomoc,
koordynacja. Wynagrodzenie 560-620
GBP tyg. Wymagana znajomość j.
angielskiego. CV w j. angielskim. rekrutacja@mbmbwork.eu
Pieczenie Ciast - Cukiernia w Karpaczu poszukuje chętne osoby do pieczenia ciast. Mogę dać zakwaterowanie.
Kontakt od godz 12 - 608 347 475
Pilnie poszukiwany dekarz z doświadczeniem. - 603 779 313
Pilnie przyjmę informatyka, do prowadzenia sklepu internetowego. Osobę
która potrafi naprawdę wiele sztuczek
internetowych i komputerowych. - 535
178 191
Pokojowa, pomoc, konserwator Komfortowy pensjonat w Szklarskiej
Porębie zatrudni pokojową, pomoc
kuchni oraz mężczyznę, jako konserwatora z prawem jazdy kat. B. oferty
proszę przesyłać biuro@uni-form.pl
- 42/655-96-94, 606912023
Pokojowa/Holowa - Hotel Artus
w Karpaczu za zatrudni pracownika
służby pięter. Praca na pełny etat. CV z
dopiskiem holowa na adres manager@
hotelartus.pl - 757 616 346
Poszukiwane osoby do wypełniania
ankiet - Wiek bez znaczenia min.18,
pozytywne nastawienie, otwartość
na kontakty z ludźmi, Jelenia Góra +
dawne województwo; cv o treści „cv
Nazwa Miejscowości” na adres rzag@
poczta.onet.pl 100 zł za ankietę ok. 20
minut. - rzag@poczta.onet.pl
Poszukujemy kierowców z uprawnieniami i samochodem do pracy w
Radio Taxi - 512 897 249
Poszukujemy pracowników do
wykonywania prac wnętrzarskich na
budowie koło Jeleniej Góry (8km).
Kontakt: 519 129 104
Poszukujemy pracowników do
wykonywania ścianek kartonowogipsowych, podłóg panelowych, glazurników, malarzy - wszelkie prace
wnętrzarskie (osoby z doświadczeniem). Budowa koło Jeleniej Góry
(8km). Kontakt: 519 129 104
Poszukuję elektryka z uprawnieniami do wykonywania zawodu z
doświadczeniem. Praca na terenie
Jeleniej Góry. - 601 580 193
PPHU Papco działające w branży
papierniczej poszukuje kandydata
na stanowisko konstruktor/projektant. Wykształcenie wyższe (budowa
maszyn) znajomość j.angielskiego,
rysunku technicznego, programów
CAD - 693420577 papco@papco.pl
Praca - dział handlowy/biuro Przyjmę osobę do pracy w biurze
w dziale handlowym. Wymagania:
wykształcenie średnie, doświadczenie
na podobnym stanowisku. CV rekrutacja.praca@vp.pl - 728 160 262

Praca chałupnicza w domu. Produkcja albumów na znaczki firmy Davo.
Tylko okolice Karpacza. Niezbędny
własny transport. Wypłata raz w tygodniu. Umowa o dzieło. - 602 220 488
Praca dla pielęgniarek – Niemcy.
Poszukuję dyplomowane pielęgniarki
do pracy w szpitalu w Niemczech.
Konieczne są umiejętności takie jak
odssysanie, obsługa pega. Więcej
informacji pod numerem tel.: 512
931 679
Praca fizyczna / Niemcy - Iwo-Bau
poszukuje osób do prac fizycznych w
Niemczech. Poszukujemy osób niepijących. Gwarantujemy zakwaterowanie+
kontrakt+st. godz. Kontakt 699952962;
756464557 pn-pt 9-17
Praca na budowie głównie przy
budowie domów. - 508 114 498
Praca od zaraz - Zatrudnimy panie
do pracy przy produkcji plastików.
Praca w Staniszowie, zapewniamy
transport. WOJ-KAT tel. 756475564,
e-mail: wojkat@wojkat.pl
Praca w Niemczech dla trzyosobowej
brygady przy montażu rusztowań - od
zaraz. Okolice Jeziora Bodeńskiego.
Zakwaterowanie, stale zatrudnienie,
ubezpieczenie. Kontakt mailowy:
jkram@poczta.fm
Przedstawiciel handlowy - Praca
w branży chemii profesjonalnej dla
dynamicznych, energicznych osób.
CV - biuro@glanc-centrum.pl Więcej
informacji pod nr. tel. 503 81 01 18 503 810 118
Przyjmę do pracy na budowę Przyjmę do pracy murarzy, zbrojarza,
cieśle szalunkowego oraz pomocnika,
praca w Szklarskiej Porębie, więcej
informacji telefonicznie 695246686
Marcin
Przyjmę krawcowe z doświadczeniem (chętnie emerytki) oraz panią do
prasowania - 660 967 323
Recepcjonista z językiem niemieckim do hotelu trzygwiazdkowego.
Miła atmosfera, świetne warunki pracy,
bardzo dobre wynagrodzenie. Tel.
600038195. - 662 205 662
Redaktor portali turystycznych Redagowanie w portalach: Karpacz,
Szklarska, Świeradów. Wymagana:
znajomość umiejętność pisania wciągających artykułów. Umowa o dzieło.
Info na: biuro@netfactory.pl - 509
202 060
Referent ds.kadr i analiz - Wymagania: min. doświadczenie w dziale
HR, zmysł analityczny i dokładność.
Praca na czas określony, w JG.
Oferty: praca@pmpgroup.com - 604944-075
Restauracja Przycup w Dolinie w
Radomierzu zatrudni kelnerkę - 606
699 923
Spółka zatrudni doświadczonego
pracownika do działu handlowego z
dobrą znajomością j. rosyjskiego i/
lub angielskiego i/lub niemieckiego.
Praca biurowa w J.Górze połączona
z częstymi wyjazdami służbowym
- 795520258 / egregorczyk@axprocarpets.com
Stróż - Poszukuję emeryta lub rencisty do pilnowania obiektu. W ramach
wynagrodzenia mieszkanie za darmo.
Osoba musi być bez nałogów. - 661
486 177
Szklarska Poręba- pokojowa Apartamentowiec w Szklarskiej Porębie
zatrudni od zaraz Panie do sprzątania
Apartamentów. Praca dorywcza, lub na
umowę o pracę. Praca zmianowa od 7
rano do 19 00 - 603 620 521
Szukam niani do niemowlęcia, od
przełomu listopada/grudnia. Najchętniej z Sobieszowa lub okolic. Mobilnej,
niepalącej, dyspozycyjnej. Kontakt sms
lub email: karo2304@poczta.onet.pl 531 222 004
S z wa c z k a o d z a r a z P r z y j m ę
szwaczkę/ szwaczki. Produkcja wózków dziecięcych w Piechowicach
numer telefonu: 75 75 52 515
Tancerka, di dzejka - Di dzej, przyuczy do zawodu i zatrudni dziewczynę
która lubi tańczyć, kocha muzykę ,
chciała by zostać samodzielna di dzejka...533 094 055 - 792 796 991

Tłumacz angielskiego - Praca
we Włoszech- od 10.11.2013 do
31.01.2014, tłumaczenie techniczne
(maszyny, przemysł ciężki). - 604
944 075
Tynkarzy - regipsiarzy - Zatrudnię
tynkarzy - gipsiarzy, wykończenie
wnętrz. Praca na terenie Jeleniej Góry.
Tylko fachowców. Więcej informacji
508 936 573 w godz. 14.00 . 15.00 508 936 573
Wokalistka, warsztaty i praca Profesjonalne warsztaty i praca dla
początkującej wokalistki. 880 277 613
lub 792 796 991
Wycinka samosiejek w Karpaczu Zlecę wycinkę i uprzątnięcie drzewek
samosiejek z łąki ok.1400 m2 w Karpaczu. - 757 679 186
Zatrudnię 3 alpinistów pilarzy Zatrudnię alpinistów z doświadczeniem
do pracy pod liniami sn. stawka 20-24
zł/godz. najlepiej z własnym sprzętem.
możliwość zakwaterowania. kontakt
telefoniczny - 664 340 049
Zatrudnię budowlańców - Firma
budowlana, ponad 20letni staż zatrudni
tynkarzy - regipsiarzy. Praca na terenie
Jeleniej Góry i okolic Tylko fachowców
z doświadczeniem. Więcej info 508 936
573 w godz. 18.00-19.00
Zatrudnię cieśli szalunkowych,
zbrojarzy - 602 487 174
Zatrudnię dekarzy i murarzy Dekarzy z doświadczeniem i murarzy
(murowanie kominów) Praca od zaraz
- 793 676 758
Zatrudnię do pensjonatu Karkonoski w Karpaczu stróża na nocki
plus drobne prace porządkowe. - 502
333 379
Zatrudnię emerytkę - Zatrudnię w
niepełnym wymiarze godzin emerytkę
ze znajomością prac biurowych Oferty
kierować na adres jedrek.123@vp.pl 601-440-330
Zatrudnię fachowca do prac wykończeniowo budowlanych. Glazura,
regipsy, gładzie itp. Lokalizacja Miłków
- 606 214 909 Krzysztof
Zatrudnię kierowcę C+E transport
międzynarodowy praca w systemie 3
na 1. Zestaw tandem. Karta kierowcy
+komplet dokumentów umowa o prace
607 377 280
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem. Wynagrodzenie powyżej 2400 na rękę. - 509
081 541
Zatrudnię murarza, pracownika
ogólnobudowlanego - 508 269 910
Zatrudnię na stanowisko barmanki
w barze nocnym tel. 601 163 973
Zatrudnię pracownika do baru na
stanowisko barmanki tel. 601 163
973
Zatrudnię pracowników budowlanych z doświadczeniem. Tynki, płytki,
dachy. - 730 517 418
Zatrudnię recepcjonistę/kę z
obsługa baru do Pensjonatu Karkonoski w Karpaczu. Kontakt: biuro@
karkonoski.com lub 502 333 379
Zatrudnię w górach kucharkę i
pizzermana. Wymagany w obu przypadkach staż pracy i doświadczenie.
Gwarantuję bardzo dobre warunki
pracy i płacy z zamieszkaniem w
miejscu pracy. - 881 200 868
Zatrudnię: wartownik IIgr. niepełnosprawności. Kobiety - sprzątanie IIgr.
niepełnosprawności na umowę o prace
tel. 75 75 342 22
Zatrudnimy na umowę zlecenie:
- recepcjonistkę w Jaskini Solno-Jodowej GALOS w Cieplicach Zdroju.
Zapewniamy odpowiednie przeszkolenie. Wymagania: Komunikatywność,
sumienność, cierpliwość do dzieci i
osób starszych, miła aparycja, osoba
niepaląca, j. niem. w stopniu komunik.
CV na adres: biuro@galos.pl
Zatrudnimy pracowników ogólnobudowlanych na terenie Jeleniej Góry i
okolic. Tel. 601799489, 503138130

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ

Kupię używane katalizatory filtry FAP
DPF dojazd i gotówka od reki - 783
219 279
Odbiorę, skupię instalacje samochodowe oraz alternatory, 73 rozruszniki
itp. - 513 718 808

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Mam do sprzedania silnik 1.6 16V z
osprzętem do Citroena Xsary I, Peugeota 306 rok produkcji 1998. Posiadam
również inne części do tego modelu.
Więcej informacji pod numerem 792
226 649
Maszyny wulkanizacyjne z oponami
nowymi i używanymi. Cena do uzgodnienia. - 0880074046
Sprzedam 4 felgi stalowe do Forda
Mondeo MK3 16cal+ komplet nakrętek.
Stan b. dobry. - 880 407 158
Sprzedam zbiornik gazu samochod.
z papierami, ważny jeszcze 5 lat tel.
796 489 565
Zimówki z felgami 15 - Sprzedam
opony zimowe Pirelli Winter 195/65/15
do Audi VW. Stan bardzo dobry - jeżdżone jeden sezon. Cena 750 zł. - 693
014 357

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto - skup do 2tyś 535-574-278 Kupie cale uszkodzone powypadkowe
osobowe, dostawcze, terenowe do 2
tys zl odbieram własnym transportem
Jelenia Góra i okolice
Auto skup uszkodzone 531588345 Kupie całe uszkodzone powypadkowe
osobowe, dostawcze, terenowe odbieram własnym transportem Jelenia Góra
i okolice - 531 588 345
Auto skup złomowanie. Kupię całe
uszkodzone powypadkowe osobowe,
dostawcze, terenowe do 3 tys zl odbieram własnym transportem Jelenia Góra
i okolice - 531 588 345
Kasacja złomowanie 531-588-345,
odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice zaświadczenia do
W.K. i ubezpieczalni (zwrot OC) - 531
588 345
Kupię całe uszkodzone, powypadkowe, osobowe, dostawcze, terenowe
odbieram własnym transportem Jelenia
Góra i okolice - 535 574 278
Kupię Toyota Corolla Carina,z lat
1988-1999 Diesel lub benzyna . tel
790-596-234
Kupię VW T4 Multivan z silnikiem 2,4
diesel i ogrzewaniem postojowym. pphufaraon@gmail.com
Skup aut - Kupię każde auto osobowe, dostawcze, ciężarowe całe,
uszkodzone, motocykl stary nowy,
cały uszkodzony profesjonalna wycena
gotówka od ręki 788-345-470
Skup aut legalnie 7 dni w tygodniu Kupie każde auto od 1000zł do 20000zł
gotówka od ręki legalnie szybko i z
własnym transportem 7 dni w tygodniu.
Wolności 59 tel:697104455

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4 sprowadzone z Niemiec,
3200 zł, wsp. kierownicy, ABS, cent.
zamek, 4 airbag, el. lusterka, el. szyby,
szyberdach, stan dobry, polecam tel.
535 107 424
Audi A6 2003r 2,5TDI 14500zł - Auto
mocno doinwestowane nie wymaga
wkładu finansowego bezwypadkowe
skrzynia manualna 6 biegowa pełna
opcja jasne skóry, opłacony gotowy do
jady okazyjna cena. - 697 104 455
Daewoo Lanos okazja - Grudz.2001,
1 rejestr. czerw. 2002. 1.5 16v 100 km,
Stan techniczny idealny, wszystko
wymieniane na czas. Na świeżo po
wymianie rozrządu oraz kompletnego
sprzęgła +samo car audio ponad 2000
zł - 607 791 614
Do sprzedania Mercedes 250 E,
diesel, kombi, 1994r, 4700zl - 601
924 778

og£oszenia / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Do sprzedania Volkswagen Touran.
Rok produkcji2003 silnik diesel2.0.
Samochód wygodny oraz funkcjonalny.
W wyposażeniu: skórzana tapicerka,
manualna skrzynia biegów, klimatyzacja, webasto. - 607 232 908
Do sprzedania żuk skrzyniowy z
plandeką 1996 rok silnik andoria
70tys przebieg nowe opony nowe
akumulatory stan bardzo dobry książka
serwisowa polecam cena 3.200zl - 790
217 558
Fiat Seicento 900, 1999 rok, 140000
km, pierwszy właściciel, krajowy, kolor
bordowy, cena do uzgodnienia - 693
612 508
Ford Focus 2004 ASO Ful opcja
- Auto w bardzo dobrym stanie nie
wymaga wkładu dwa komplety kół
opłaty do czerwca przyszłego roku,
serwisowany w ASO zadbany serwisowany na bieżąco jeździ na oleju Ford
Formula 5w30 cena 10000zł - 697
104 455
Ford Mondeo mk3 2005 GHIa - 2.0
TDCi GHia hatchback, stan b.dobry,
przebieg 120000km, ubezpieczenie i przegląd IX.2014, hak, bogata
wersja, cena 19000- do negocjacji 880407158 Marek
Golf V 2008 salon PL - Golfa 5 1,4
benz., kupiony w salonie PL w bdb.stanie, mały przebieg 66 kkm. Bezwypadkowy I właściciel wyp.; climatronik,10
poduszek, radio, autoalarm, po wym.,
klocków, filtrów paliwa, pow.świec.
Ubezpieczony - 694 609 223
Husqvarna WRE 125cc, 01r. Sprzedam motocykl Husqvarna 125
WRE. Bardzo dobry stan, po remoncie (korba, łożyska na wale/kołach,
uszczelniacze, klocki, napęd). Zawieszenie nie cieknie, osłony i chłodnice
nie są uszkodzone, 4400zł - 693
572 788
Laguna lift jak nowa idealna - 98r ale
jej stan jest wręcz idealny zero rdzy
czy rys auto garażowane oryginalny
przebieg 150tyś wnętrze jak nowe.
silnik 2,0 16v 140km idealny samochód
pod gaz MAX wersja wyposażenia
5900 - 697 104 455
Mercedes-vito - Rok 2002 ,poj 2,2
cdi ,8-osobowy, klimatyzacja ,centralny
zamek, do poprawek lakierniczo-blacharski ,cena 12,999,do negocjacji
- 515 929 029
Opel Astra H3. 2005r 160000km 2/3
drzwiowy. moc 106 KM . 1.6 benzyna.
Jelenia Góra - 607-841-236
Opel Vectra B 1,8 Ecotek - Bogata
wersja auto ni pordzewiałe wszystko
sprawne świeży przegląd, dobre auto
za małe pieniądze 2150zł (klima, hak
elektryka, ABS itd. - 697 104 455
Punto 99r klima, wspomag. elektr.
- Zadbanie nie wymaga wkładu finansowego max opcja wyposażenia.
Silnik 1,2 60KM klimatyzacja, el. szyby
wspomaganie, centralny zamek, 2x
poduszka powietrzna, radio CD po
wymianie rozrządu cena 3200zł - 697
104 455
Seat Ibiza IV facelifting nowy - Oferujemy Państwu nowego Seata Ibizę w
wersji Reference. Rok produkcji 2013.
Samochód z silnikiem benzynowym 1.4
85KM. Tylko teraz z rabatem 5 000 zł.
Zapraszamy do salonu - 665 017 807
(Mostowa 2 Jelenia Góra 9-17)
Sprzedam Fiata Uno rok prod.
1999 przebieg 120tys. pojemność 1.0.
Samochód 5-drzwiowy, więcej inf. pod
nr 757891005 lub 601639901
Sprzedam Ford Galaxy 1,9 Diesel,
6 bieg, navi, 6x CD, Alu+ kpl.zim, org
przebieg 16000, rok 2003, zadbany,
bezwypadkowy, używany tylko przez
jedną osobę, po przeglądzie 10/2013,z
opłaconym na 6 mies OC - 600 785
745

Sprzedam lub zamienię VW T4 24
Diesel, w bardzo dobrym stanie tel.
531 660 125
Sprzedam przyczepę ciągnikową typ
SAN ładowność 6 ton (mało używana)
tel. 75 75 217 41
Sprzedam tanio przyczepę ciągnikową typ Autosan-lad.6 ton tel. 601
741 471
Sprzedaż Fiata Ducato - 1,9, rok
produkcji 1998r.Samochód osobowy.
Cena wywoławcza 3.500,00 zł. Samochód można obejrzeć w Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach
Wielkich przy ul. Świerczewskiego
12. w godz.08:00 do 14:00.Telefon
757547500 lub 512366112
Suzuki Grand Vitara 2003 Igła - Auto
w pełnym wyposażeniu wersja najdłuższa XL7 stan perfekcyjny oryginalny
przebieg 150tyś wnętrze jak nowe auto
nie wytłuczone nigdy nie było w terenie
cena 16500zł + opłaty - 697 104 455
Tamiz 1999 rok -1999PLN do negocjacji, 37,5 kW, 796 cm3 - 531 881 120
Volkswagen Golf 4 kombi 1.9tdi
- 99 rok, 1.9 tdi 110 km, 218tys przebiegu, kupiony w polskim salonie.
Pełna elektryka, abs, climatronic.
Garażowany. Komplet opon letnich
oraz zimowych. Cena 9900 zł. - 505
332 787
Volvo V70 nowy model ful opcja Auto bardzo zadbane bezwypadkowe
najlepszy silnik benzynowy 2,4 170km,
idealny pod gaz, OC i przegląd do lipca
przyszłego roku. nie wymaga wkładu.
Polecam poszanowany egzemplarz
cena 12900zł d.n. - 697 104 455
VW Golf IV Golf 4 1.6SR - Mam dziś do
sprzedania Volkswagena Golfa mkIV
z silnikiem benzynowym 1.6 SR. Rok
prod:1998. Przebieg 265500km Przy
262tyś został wymieniony: -rozrząd
kompletny - uszczelka pod głowicą 531 369 159

ANONSE
MATRYMONIALNE
W potrzebie - Poszukuje pana który
pokaże mi prawdziwy sex, pikantny.
Czekam. - 669 594 694

USŁUGI
BUDOWLANE
Budujemy domy profesjonalnie - 605
209 140
Cyklinowanie, lakierowanie Kompleksowe usługi parkieciarskie
tj.: cyklinowanie, układanie i lakierowanie, konserwacje desek, parkietów,
pomiary wilgotności podłoża. Tel. 603
363 976
Dachy - Ciesielstwo-dekarstwo - 726
543 949
Dachy - Firma dekarska wykona
wszelkiego rodzaju prace dekarskie.
Tylko teraz 30% zniżek. Materiały od
producenta! Kosztorys i wycena gratis.
Firma z wieloletnim doświadczeniem.
- 696 328 445
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 profesjonalne usługi ciesielskie i dekarskie - 605 209 140
Firma dekarska - Tanio i solidnie
wykonamy wszelkiego rodzaju usługi
dekarskie! Pokrycia dachowe, rynny
i wiele innych! Tylko teraz zniżka do
30% Kosztorys i wycena gratis! Materiały od producenta - 696 328 445

Ges-Bud Usługi Budowlane - Świadczę usługi remontowo-budowlane:
malowanie, szpachlowanie, glazura,
wykończenia wnętrz zabudowy gipskarton panele, okna, tynki itd. Prowadzę prace szybko, solidnie, rzetelnie,
ceny do negocjacji. - 669-679-630/
Zbyszek
Ogrzewanie - hydraulik - Naprawy i
montaż centralnego ogrzewania wodkan, gaz, podłogówka, pompy ciepła,
solary. posiadamy dobre ceny na
wszystkie materiały, kotły, piece. oferujemy konkurencyjne ceny. Posiadamy
uprawnienia. - 793 511 444
Schody stalowe - Wykonujemy
wszelkiego rodzaju schody stalowe. Proste, zabiegowe, kręcone,
wewnętrzne, zewnętrzne. Atrakcyjne
ceny - 601 353 062
Schody, drzwi - Schody, drzwi,
architektura ogrodowa wszystko w
konkurencyjnych cenach. Zapraszam
- 730 600 432
Solidny malarz przyjmie zlecenia tel.
792 575 321
Tanie remonty. W dobie kryzysu
remonty, drobne przeróbki budowlane
na Twoją kieszeń. Zadzwoń tel. 721
647 789
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
Usługi architektoniczne w zakresie: projektowania, adaptacji domów
katalogowych, termomodernizacje,
certyfikaty energetyczne, sprawy
formalno-prawne do pozwolenia na
budowę. 5060602383, gararz@gmail.
com
Usługi ogólnobudowlane - Wykończenia mieszkań (gładzie bezpyłowo),
drenaże budynków, remonty dachów
(papa termozgrzewalna) - 609 299
500
Wykonujemy wszelkiego rodzaju
konstrukcje stalowe. Bramy, kraty,
ogrodzenia, schody, wiaty, garaże,
hale. Projekt, wykonanie, montaż,
Atrakcyjne ceny - 601 353 062
Wyremontuję mieszkania, dach,
płytki, regipsy, gładzie, malowanie,
kanalizacja, ogrodzenie i tp tel. 662
142 682

USŁUGI
EDUKACYJNE
Absolwent j. niemieckiego z
doświadczeniem udzieli korepetycji
z niemieckiego na każdym poziomie
zaawansowania(matura, podstawówka, gimnazjum, liceum, konwersacje z dorosłymi) - 531 623 100
Angielski - Certyfikaty, matura, przygotowanie do wyjazdu 661544321
Angielski - Dojazd gratis. Korepetycje z języka angielskiego na każdym
poziomie. Pełna godzina nauki i 100%
zadowolenia. Tanio i skutecznie z
dojazdem - 517 901 656
Angielski - nauka, tłumaczenia
- Korepetycje, tłumaczenia, przygotowanie do matury, wszystkie poziomy,
profesjonalnie. - 661 544 321
Fizyka i matematyka rozsz. LO Nauczyciel z doświadczeniem akademickim i szkolnym pomaga uczniom
w fizyce. Myślisz o ambitnych studiach, chcesz nabrać pewności przed
maturą? Zapraszam, skutecznie pomagam. Też matematyka rozszerzona.
- 608-600-115

Hiszpański. Native Speaker Jestem profesjonalnym nauczycielem
z Barcelony. Kursy i korepetycje na
wszystkich poziomach, przygotowanie
do egzaminu oficjalne w Karpaczu i
okolicach.tel: 797371608 angelgua@
hotmail.com
Język polski-korepetycje. Doświadczony nauczyciel, profesjonalne
przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i matury tel. 504 788 652
Kursy spawania w Metalmag Nauczymy Cię spawać. Zapraszamy
na szkolenia spawania zakończone
egzaminem i wydaniem książeczki
spawacza TUV Rheinland. Cena kursu
to zaledwie 1500 pln - 793 495 938
Matematyka - korepetycje - Zapraszam wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich
oraz zbliżających się do matury. Duże
doświadczenie i miła atmosfera zajęć
- 508 522 635
Miła i sympatyczna studentka filologii
angielskiej chętnie udzieli korepetycji
z języka angielskiego uczniom klas
podstawowych i gimnazjum - 781014-154
Nietypowe zajęcia dla dzieci - Edukacja emocjonalna, warsztaty psychoedukacyjne, kinezjologia edukacyjna,
warsztaty twórcze. Zapraszamy również dzieci niepełnosprawne. Terapia
dzieci i dorosłych Szczegóły na szkolenia-terapia - 882 411 622
Prace dyplomowe/maturalne Pomoc w pisaniu prac dyplomowych/
zaliczeniowych/maturalnych o różnej
tematyce (edycja, korekta). Szybko,
profesjonalnie, terminowo. Centrum
Logopedyczno- Polonistyczne Gadu
Gadu - 663 359 461

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Awarie elektryczne 608 812 320
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
Twój elektryk 24h - Firma podejmie
się wszelkich prac elektroinstalacyjnych, okresowych przeglądów,
pomiarów instalacji, usuwanie awarii
itp. Zadzwoń a przekonasz się osobiście jak mamy atrakcyjne ceny - 783
472 171

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia i grafika - Kompleksowe
usługi fotograficzne i graficzne. fotografia reklamowa, rodzinna, ślubna i okolicznościowa. usługi graficzne- ulotki,
kalendarze, reklama zewnętrzna.
Zapraszamy - 506 602 411
Wideofilmowanie i fotografowanie
profesjonalne wszelkich imprez FotonART (kamerzysta oraz fotograf).
Zgrywanie, przegrywanie, kopiowanie
taśm na DVD - 796 478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Restauracja organizuje imprezy
okolicznościowe: imieniny, urodziny,
chrzciny, małe przyjęcia weselne,
komunie i inne... - 730 855 550

USŁUGI
INFORMATYCZNE

Sklepy internetowe, strony WWW
- Strony dopasowane do Twoich
potrzeb! Sklepy z systemem płatności
i indywidualnymi modułami! Profesjonalna obsługa od projektu po wdrożenie i SEO. Zapraszamy do naszego
biura - 534 999 665
Usługi informatyczne - Oferuję
pogotowie komputerowe z dojazdem
do klienta. Rozwiązuję wszelkie problemy związane z komputerami, siecią
Ethernet, monitoringiem, zdalnym
sterowaniem urządzeń w domu, firmie
poprzez internet itp. – 888566075

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy. Wokal, prowadzenie na żywo, repertuar polski, zagraniczny. Muzyka akordeonowa od 60
lat. Cena umowna "Muzyk Orkiestra"
tel. 75 75 339 21, 692 046 727
Zespół Bolero Cover Band - Profesjonalna obsługa muzyczna wesel,
studniówek oraz różnych imprez
okolicznościowych, zapraszamy - 604
460 269

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opieka nad dzieckiem od 1 roku
życia, Zabobrze I lub II tel. 785 585
457
Opieka nad dziećmi - Doświadczona
nauczycielka i mama zaopiekuje się
dzieckiem popołudniami i w weekendy.
- 603 080 766
Opiekun osób starszych z doświadczeniem, dobre referencje z Niemiec,
prawo jazdy kat. B, język niem. dobry,
podejmie pracę w Niemczech od zaraz
tel. 608 853 596
Pielęgniarka dyplomowana na
emeryturze, z wieloletnim stażem w
placówce lecznictwa zamkniętego,
zaopiekuje się chorym w domu tel.
506 308 257
Podejmę się opieki nad starszą
osobą, ugotuje, posprzątam, zrobię
zakupy tel. 785 585 457
Pomogę w prowadzeniu domu,
zaopiekuje się dzieckiem, starszą
osobą tel. 781 050 813
Praca dla studentek - Agencja
opiekunek do dzieci i osób starszych
"Niezawodna Niania bez Szukania"
zatrudni do pracy godne zaufania i
odpowiedzialne studentki. Age godnych zaufania - 661 025 865
Szukam niani. Jelenia Góra - Sobieszów. 6-8 godzin dziennie pon-pt.
Kontakt sms lub e-mail karo2304@
poczta.onet.pl. Kontakt tel. proszę po
godz. 18.00 - 531 222 004
Zaopiekuje się osobą starszą na
terenie Jeleniej Góry tel. 505 117 828

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
Anteny sat montaż ustawianie
szybko tanio profesjonalnie. wszystkie
platformy - 691 385 830
Anteny, GPS, komputery, RTV Oferuje usługi wieszania anteny i
telewizory wraz z podłączeniem do
sprzętu AV, naprawiam komputery,
czyszczenie wirusów, odblokowanie
i aktualizacje GPS, na zamówienie
sprzęt w dobrych cenach! FVAT - 792
846 133
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Bank odmówił ci kredytu - Przyjdź
do Nas Wszystkie rodzaje kredytów i
pożyczek pozabankowych w jednym
miejscu! Z nami spłacisz wszystkie
kredyty i jeszcze dostaniesz gotówkę
do ręki. Nie wierzysz? Zadzwoń
601200166 Pomożemy
Bezpłatne porady prawne w każdy
wtorek po wcześniejszej rejestracji tel.
602 467 812, ul. Teatralna 11 pok. 311
Jelenia Góra
Biuro Rachunkowe 2 mc za 50 % pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, książka przychodów
i rozchodów i wiele innych - znajdź nas
w sieci Biuro Rachunkowe Koala - W.
Polskiego 54 - 782 020 635
Biuro Rachunkowe Koala - Rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe,
książka przychodów i rozchodów i
wiele innych. Dla nowych klientów promocja 2 mc za 50% ceny. Zapraszamy
do współpracy. Wojska Polskiego 54
- 782 020 635
Biuro Rachunkowe PITer - Kompleksowe usługi księgowe, ZUS, płace,
kadry, wnioski o dotacje do PUP, biznesplany i wiele innych. Profesjonalnie
i niedrogo. PKPiR do 35 dok. - 100 zł
netto, 1mc gratis. BR PITer, K.Miarki 6,
JG - 666 876 650
Chcesz spłacić swoje kredyty Nie dajesz rady bo masz za dużo
kredytów? Potrzebujesz dodatkowej
gotówki? Zadzwoń do Nas- Pomożemy. To nic nie kosztuje tel 601
200 166
Chwilówki - Szeroka gama chwilówek od 100 do 3000 zł, uproszczona
procedura, przelew środków tego
samego dnia, wiele firm w jednym miejscu, Karkonoskie Biuro Kapitałowe Jel
Góra Mickiewicza 2A 75 752-27-72
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
Dotacja dla bezrobotnego z UP Kompleksowe pisanie wniosków do
Urzędu Pracy o przyznanie dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rozliczanie otrzymanych dotacji oraz
obsługa księgowa działalności - Biuro
Rachunkowe Koala - 782 020 635

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

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul.
Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com
Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika GrzywaczDudek (zastępca redaktora naczelnego), Agata Galas (dziennikarka). Współpraca:
Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy (ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Monika Trzebowska, Lena Aksanowa,
DTP: Dominik Pędziwol Internet: http://www.jelonka.com Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany:
20 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo
do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam
Kredyt dla każdego - Jeżeli masz
problem z otrzymaniem kredytu ze
względu na BIK, niski dochód, młody
wiek, posiadane już kredytu lub nie
wiesz, jaki bank ma najkorzystniejszą
dla Ciebie ofertę aneta@goldengatecredit.pl - 533-033-226
Kredyt dla rolników - Atrakcyjna
oferta dla rolników, na podstawie ha,
faktur lub dotacji unijnych, nawet do
500 tys Sprawdź to nic nie kosztuje
Karkonoskie Biuro Kapitałowe 16 lat
doświadczenia Jelenia Góra Mickiewicza2A - 75 752-27-72
Kredyty bankowe i pozabankowe
- Oferujemy: -kredyty gotówkowe -konsolidacje -pożyczki bez BIK -pożyczki
dla Firm Duży wybór kredytów w
jednym miejscu. Szybko, tanio, profesjonalnie. Zadzwoń 601 200 166 lub
przyjdź ul. Sobieskiego 2

Kredyty bez ZUS - Dla prowadzących działalność gospodarczą, kredyty
bez zaświadczeń z ZUS, umożliwiające
spłatę zadłużenia. Nam możesz zaufać
od 16 lat na rynku Karkonoskie Biuro
Kapitałowe Jelenia Góra Mickiewicza
2A - 75 752-27-72
Kredyty konsolidacyjne - Zadzwoń
lub napisz nam o swoim problemie
koniecznie podając nam nr telefonu, a
my oddzwonimy. aneta@goldengatecredit.pl - 533 033 226
Kredyty, pożyczki chwilówki - Pełna
oferta produktów bankowych, skok,
poza bankowych. Bez biegania po
bankach i biurach - Karkonoskie Biuro
Kapitałowe - 16 lat doświadczenia Jelenia Góra ul. Mickiewicza 2A 75
752-27-72

Księgowość - usługi księgowe
- 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. Zadzwoń. - 782 020 635
Litery 3D - Wykonujemy litery, loga
oraz różnego rodzaju elementy 3D ze
styropianu i styroduru, które doskonale
sprawdzają się jako reklama oraz jako
dekoracja wnętrz. - 756 135 333
Naprawa maszyn do szycia domowe
i przemysłowe - 697 980 067
Nie licz sam, licz na nas. Biuro Rachunkowe PITer zaprasza do współpracy.
Książka podatkowa do 35 dok/mc- 100
zł netto, księgi handlowe - od 300 zł
netto, ryczałt - 85 zł netto.BR PITer, ul.
K.Miarki 6, JG - 666 876 650
Omega Kancelarie Prawne - Miło nam
poinformować, że od 01.10.2013 w
Jeleniej Górze otwarte zostanie Biuro
Regionalne Największej Polskiej Sieci
Kancelarii Prawnych Omega sp. z o.o.
przy ul. K.Miarki 18 (I piętro lok. 104 601 880 331
Pogotowie księgowe - Masz problem z wypełnieniem wniosków do
ZUS, US, PUP i innych instytucji ?
Potrzebujesz szybkiej porady księgowej? Za rozsądną cenę przygotujemy
pisma i wnioski, pomożemy w załatwieniu spraw urzęd. - 666 876 650
Pożyczka dla studenta - Wystarczy
ważna legitymacja, dowód osobisty i
nr konta aby student do 30 roku życia
otrzymał pożyczkę, sprawdź jakie to
proste Karkonoskie Biuro Kapitałowe
Jelenia Góra ul Mickiewicza 2A godz.
11 - 16 - 75 752-27-72
Sala biesiadna - Kameralna do
20 osób, w stylu myśliwskim, okolice Jeleniej Góry, do wynajęcia na
różne imprezy, cena 400zł. Możliwość
zamówienia kucharki i obsługi 300zł.
Zapraszamy osoby prywatne i firmy.
- 608-867-000
Serwis rowerowy. Zadbaj o swój
rower po sezonie. Mobilny serwis
rowerowy - Caramello-bike, naprawi,
przeglądnie, umyje, zakonserwuje
Twój rower przed zimą. Profesjonalnie,
szybko i niedrogo, odbiór roweru od
klienta. Polecam - 692890195
Strzyżenie psów - Pupil Centrum
Pielęgnacji Zwierząt w Wojcieszowie
zaprasza do skorzystania z usług:
strzyżenie, kąpanie, rozczesywanie,
trymowanie, obcinanie pazurków pielęgnacja uszu i oczu. - 603 237 920
Szybki kredyt gotówkowy - Bez
zabezpieczeń majątkowych i poręczycieli nawet do 200 tys. zł -złóż wniosek
kredytowy przez telefon a decyzję
kredytową otrzymasz w ciągu 1 minuty
niskie raty, oprocentowanie nawet na
10 lat - 756 451 993
Szybki Kredyt Gotówkowy w 1 dzień minimum formalności bez poręczycieli i
zabezpieczeń do 300 tys.zł na dowolny
cel niskie raty atrakcyjne oprocentowanie akceptujemy dochód od 500
zł netto decyzja kredytowa w ciągu 1
minuty - 756 496 010
Ślusarstwo - Naprawa, wymiana,
otwieranie zamków mieszkań, aut.
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne
- 533 188 754
Tłumaczenia niemiecki - Tłumaczenia przysięgłe dokumentów pojazdu i
inne. Na terenie Jeleniej Góry dojazd
do klienta. - 607 296 597
Usługi księgowe PITer - Kompleksowe usługi księgowe, kadry, płace,
ZUS, dotacje z PUP, biznesplany i
wiele innych. 1 m-c gratis ! Profesjonalnie i niedrogo. BR PITer, ul. K.Miarki 6,
JG - 666 876 650
Wieszanie tv na ścianie, montaż
anten - Oferuje: Wieszanie tv na
ścianie, montaż anten, aktualizacje
i naprawa GPS, pogotowie komputerowe oraz tanie strony www.
Wystawiam F-VAT fhuspec@gmail.
com - 792846133
Wnioski - Urząd Pracy 20 tys. Kompleksowe pisanie wniosków do
Urzędu Pracy o przyznanie dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rozliczanie otrzymanych dotacji oraz
obsługa księgowa działalności - Biuro
Rachunkowe Koala - 782 020 635
Wnioski dotacja - Urząd Pracy Kompleksowe pisanie wniosków do
Urzędu Pracy o przyznanie dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rozliczanie otrzymanych dotacji oraz
obsługa księgowa działalności - Biuro
Rachunkowe Koala - 782 020 635
Wróżka z Gruzji - wróżba na fusach
z kawy oraz porady życiowe tel. 724
265 929

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wszelkie ubezpieczenia - Ubezpieczenia już od 30 zł mc dla pracujących,
bezrobotnych oraz zatrudnionych za
granicą. Ubezpieczam auto, Życie,
Majątek, Firmę. 30 Ubezpieczalni w
jednym miejscu. Zadzwoń Warto i
Tanio - 533 847 277
'Złota Rączka' z wykształceniem Usuwamy wszelkie domowe usterki,
również AGD. Nie zawsze ekspressowo, za to solidnie. Sprawdź i się
przekonaj. Zapraszamy - 733 176
453

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Kompleksowe sprzątanie grobów
na terenie Jeleniej Góry. Ułożymy
kwiaty i zapalimy znicz w Twoim
imieniu. - 723546477/buznadzidzia@
onet.eu
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę domowa i samochodowa.
karcher, wieloletnie doświadczenie,
zapraszam - 607 155 751
Posprzątam mieszkanie, umyje
okna, tylko Zabobrze I lun II tel. 785
585 457
Profesjonalne sprzątanie - Cleanservices- profesjonalne sprzątanie.
Zajmujemy się sprzątaniem: Pokoi
hotelowych- 11zł/godz Mieszkań- 80zł
Domów- 120zł Mycie okien 8zł/szt
Faktura VAT cleanservices@vp.pl 518 383 834
Solidnie posprzątam - Mieszkania, domy, biura w Jeleniej Górze
lub zaopiekuje się osobą starszą doświadczenie tel. 506 283 167
Sprawdzona firma poleca fachowe
pranie dywanów, wykładzin i tapicerki,
sprzątanie domów, biur i mieszkań,
tez po budowie czy remoncie, tereny
zielone. Wystawiamy rachunki. zapraszam tel 885 898 284

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto na ślub - Zabytkowa, kremowa
Warszawa 223, jeszcze wolne terminy na ten rok, zapraszamy - 695
435 020

Bus fiat ducato blaszak - Transport
krajowy i zagraniczny. Możliwa dłuższa
współpraca. Cena do negocjacji. Faktura vat. Zapraszam - 503 027 361
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel. 691
262 797
Przeprowadzki i transport tow.
- Przeprowadzasz się, kupiłeś sprzęt
AGD, meble lub coś wielkiego, nie
masz jak tego przewieźć. Zadzwoń
do nas. Ponosimy pełną odpowiedzialność za powierzone nam mienie.
Fachowość, profesjonalizm - 535
798 654
Przewozy osób - Transbud Jelenia
Góra oferuje przewozy osób busami
9-cio osobowymi na terenie kraju i poza
jego granicami. Dojazdy do lotnisk,
wyjazdy na wczasy/narty, obsługa
imprez-wesel, dojazdy do pracy. 665722600 transbudjg@interia.pl
Super promocja - Radio Taxi Jelenia
Góra 19627. Kurs poza miasto Jeleniej
Góry 1 zł. za km. Kurs po Jeleniej
Górze 10 zł w godz. 7.00 - 22.00 - 602
802 164
Transport usługi - Samochód
dostawczy-Kontener, ładowność 1,5t,
wys.2,20m, szer.2,10m, dł 4,20m,
objętość 18m3 (cena za 1/km do
uzgodnienia) - 794 367 443

USŁUGI
TURYSTYKA
Recepcjonistka Świeradów Zdrój
- Przyjmę do pracy na stanowisko
recepcjonistka. Wymagana znajomość
języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Mile widziane doświadczenie. CV proszę przesłać na adres
info@hotel-lukas.pl lub dzwonić - 757
821 000

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Alkoholo-odtrucia, pielęgniarka
z lekarzem. - 502 361 579
Lekarz okulista Grażyna MaszyńskaGarbulińska przyjmuje od poniedziałku
do piątku. Rejestracja telefoniczna
692 661 084

Makijaż w Twoim domu - Profesjonalny makijaż ślubny, wieczorowy,
okolicznościowy. Henna, regulacja
brwi. Dojadę do klientki na terenie JG
oraz najbliższych okolic. Odpowiadam
na sms. Zapraszam - 505 453 988
Promocja na odnowę twarzy Jesienne problemy z cerą? Bynajmniej
nie u nas. Promocja: oczyszczania
twarzy (tylko 90zł!) + nawilżanie gratis.
Dodatkowo masaż kosmetyczny twarzy i dekoltu 50% taniej (jedyne 25zł).
Zadzwoń teraz - 697-975-451
Rehabilitacja Dzieci Bobath
- Zapraszamy dzieciaczki na rehabilitację NDT-Bobath (certyfikowani terapeuci) promocyjne ceny oraz zabiegi
elektro-, magneto-, laseroterapia i
ultradźwięki 5zł Centrum Medyczne
Orle 605316926, 508968590
Usuwanie włókniaków, naczynek
i pojedynczych włosków . promocja
gabinet kosmetyczny ul. Różyckiego
19 "Efekt" - 605 234 206

KUPIĘ
Kupię 45 słoików miodu (0,9 - 1,1 L)
15 rzepakowych 10 spadziowych iglastych 5 wielokwiatowych 5 gryczanych
10 lipowych wycenę z informacją o
pasiece i kontaktem tel proszę przysyłać na: handel@jelonka.com
Kupię Diablo III na XBOX360 cena
max 100 zl Jeśli jesteś zainteresowany
napisz: handel@jelonka.com
SPRZEDAM
Komputer szachowy Novag Obsidian - Komputer szachowy Novag
Obsidian ( KS-3 ) Stan bardzo dobry.
Wymiary komputera: 36,7 x 26,8 x 3,5
cm Wysokośc króla: 5,1 cm Wymiary
szachownicy: 22,4 cm Wymiary pola:
2,8 cm Siła gry: 2320 Ilość poziomów:
128 Ilość półposunięć: 8900 Rozwiązanie zadań: mat max 8 posunięc ROM:
32 kByte RAM: 1 kByte PU: H8/3214
Clock rate: 16 MHz Weight: 1,120 kg
Cena 300 zł Jeśli jestes zainteresowany napisz: handel@jelonka.com
- handel@jelonka.com
Mam do sprzedania dwa fotele ze
skóry cielęcej 700 złoty do negocjacji,
proszę kontaktować się sms lub e-mail
willalas@o2.pl - 661 118 742

















og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nowoczesny fotel mPosition do
długotrwałej pracy na komputerze
Stan bardzo dobry. Więcej informacji
na http://www.mposition.pl/ Cena 2800
zł - Faktura Vat Jeśli jesteś zainteresowany napisz: handel@jelonka.com
Sprzedam łóżeczko Ikea Gulliver z
materacem używane w bardzo dobrym
stanie cena 160 zł. Długość: 123 cm
Szerokość: 66 cm Wysokość: 80 cm
Szerokość łóżka: 60 cm Długość łóżka:
120 cm Główne cechy produktu - Podstawę łóżka można zamontować na 2
różnych wysokościach. - Jeden bok
łóżeczka można usunąć, gdy dziecko
jest już na tyle duże, aby wchodzić/
wychodzić z łóżeczka. Jeśli jesteś
zainteresowany napisz: handel@
jelonka.com
Sprzedam łóżeczko Ikea Sniglar
z materacem używane w bardzo
dobrym stanie cena 60 zł. Podstawę
łóżka można zamontować na 2 różnych wysokościach. Ze względu na
bezpieczeństwo dziecka, używaj tego
samego rozmiaru łóżeczka i materaca.
Produkt spełnia normę europejską EN
716-1. Rozmiary po złożeniu: Długość:
124 cm Szerokość: 66 cm Wysokość:
80 cm Szerokość łóżka: 60 cm Długość
łóżka: 120 cm Wykonanie: Części
główne/rama: lity buk. Dno łóżka: płyta
pilśniowa. Jeśli jesteś zainteresowany
napisz: handel@jelonka.com
Sprzedam piaskarkę typ - OS 800
tel. 691 453 066
Sprzedam piec do pizzy (włoski) 2
komory 8KW, cena 2500 zł tel. 692
951 764
Sprzedam stoły do restauracji 4
sztuki stan b.dobry 70 zl szt. proszę o
sms oddzwonię - 661 118 742
Sprzedam tanio wyposażenie
sklepu: kasa fiskalna Jota (nowa),
lady chłodnicze, lodówki oszklone,
metkownice, wagi elekt, krajalnica tel.
509 701 525

PRZYJMĘ
Potrzebuje ubrania i buty. Męskie
na wzrost 152 i 140, buty 39, 42.
Damskie na wzrost 165, buty 38 tel.
511 595 164
Potrzebuję segment pokojowy.
Dziękuję tel. 781 050 813
Przyjmę odpady przemysłowe,
warsztatowe: olej, płyny eksploatacyjne, czyściwo, plastik, gąbki itp. - 690
880 230

MIESZKANIA
KUPIĘ
3-pokojowe - Dla zdecydowanej
klientki: okolice parku zdrojowego, do
I piętra, kamienica i mieszkanie po
remoncie. lic.9549 - 726 290 939
Kupię M2 lub M3 na Zabobrzu - Kupię
mieszkanie (najchętniej bezpośrednio)
2 lub 3 pokoje na Zabobrzu lub w
centrum JG (może być do lekkiego
remontu). Preferowana cena do 2500/
m2. Proszę o kontakt i zdjęcia na maila.
- lukaszszumski@op.pl
Kupię mieszkanie 2 poziomowe w
Cieplicach do 200tys może być do
wykończenia lub remontu - 666 205
729

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 pokojowe Karłowicza 99000 - 2
piętro, ul Karłowicza, mieszkanie do
remontu, nowe okna. Ok 48 m.kw
powierzchni mieszkalnej + piwnica.
Ocieplony dom, zadbana klatka. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości - 501
736 644
2 pokojowe z ogródkiem i garaż - Ładne
mieszkanie 50 m.kw w Sobieszowie. I
piętro 127ytś.zł. Ogródek, garaż,
ładna okolica. Ogrzewanie gazowe +
kominek. Warto. Lic 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 501 736 644
2 pokojowe50 m.kw. - 105tys - Karłowicza, 2 piętro, doskonała cena. lic
9549 - 501 736 644
2 poziomowe - Wańkowicza - 2 pok. II
piętro w bloku, 52m2 pow. użytk. (70m2
pow. całk.). Słoneczne i zadbane.
Ogrzewanie i cw. z sieci. Czynsz
ok.420zł. W cenie meble kuchenne
i szafa Komandor. Cena 167tys.zł.
Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe - Zabobrze I - W bloku
na II pietrze pow. całkowitej 50,1m2. i
użytkowej 47m2 do remontu. Okna z
PCV. Ogrzewanie sieciowe. Parkiet
mozaikowy do renowacji. Czynsz
ok.300zł. Cena 97tys.zł. Rychlewski
Nieruchomości. - 501 736 644

2-pokojowe + garaż ul. 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. - 602 732 135
2-pokojowe ul. Malczewskiego - II
piętro, ogrzewanie miejskie, blok po
termomodernizacji, w 2014 będzie
podłączana ciepła woda z rur. 39m2
+balkon +piwnica, mieszkanie rozkładowe osobne wejścia WC i łazienka.
Do remontu Cena 135000 - 783 337
123
3 pokojowe 105 000 zł - Mieszkanie
45 m2, na drugim piętrze w kamienicy,
ogrzewanie gazowe Jelenia Góra. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
3 pokojowe centrum - Mieszkanie po
remoncie 65 m2, rozkładowe na pierwszym piętrze przy Pl. Ratuszowym. 195
000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
3-pok. ul. Spółdzielcza - W bloku
na trzecim (ostatnim) pietrze , rozkładowe, o pow. 70.64m2. Ogrzewanie
piecem dwu-funkcyjnym. Nowe okna
z PCV. Nowe instalacje. Mieszkanie
zadbane. Cena 184tys.zł. Nieruchomości Rychlewski. - 602 732 135
3-pokojowe ul. Drzymały. - Na
3 piętrze pow.83,6m2. Mieszkanie i
kamienica po modernizacji. Ogrzewanie gazowe. Czynsz ok.300zł. (z
f.remontowym) Cena 185tys.zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549. - 602
732 135
4 pokojowe 160 000 zł - Mieszkanie
65 m2 na czwartym piętrze w bloku,
Zabobrze II. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
4 pokojowe 90m2, osobne wejście,
ogród, spokojne miejsce, okolice lotniska, sprzedam lub zamienię na 50 m2
Zabobrze II lub III tel. 513563233
4 pokojowe do remontu - W bloku
55,6m2 na IV piętrze ul. Moniuszki.
Duży balkon z widokami na Karkonosze. Ogrzewanie i c.w. z sieci. Okna
wymienione. Cena 155tys.zł. Nieruchomości Rychlewski Lic.9549 - 602
732 135
47 m.kw. - 2 pokoje - 107 tyś - Sprzedam mieszkanie na osiedlu Zabobrze I,
2 pokoje, parter, niski czynsz, ogrzewanie i ciepła woda z ciepłowni, piwnica,
balkon zabudowany, mieszkanie do
remontu! 47m.kw. za 107 tyś. - 501
165 712
47 m2 za 105 000 zł - Mieszkanie 2
pokojowe na drugim pietrze Zabobrze I. N Rychlewski lic: 9545 - 667
219 752
66 m.kw 157000 - 4 pokojowe z
balkonem, do gruntownego remontu.
Okolice szkoły i basenu. Okazja lic
9549 - 501 736 644
84 m.kw. 66000 - W Sobieszowie. 84
m.kw. wszystkie media obok. Parter z
wejściem do ogrodu. Dawna kuźnia.
66000 zł. Ogrodzony teren. Spokojne
miejsce pod Chojnikiem. lic 9549 - 501
736 644
84 m.kw. 73000 zł - Lokal do adaptacji
na mieszkanie. Sobieszów ul Młyńska
4a. Dawna kuźnia. Na warsztat lub
mieszkanie. Lic 9549 - 501 736 644
95 000 zł za 47m2 - Mieszkanie 2 pokojowe na drugim piętrze Zabobrze I. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
98000 50 m.kw - Karłowicza. Rychlewski Nieruchomości. lic 9549 - 501
736 644
Kawalerka - Po gruntownym
remoncie, nowe okna, instalacje,
podłogi, wszystko nowe. Parter w
bloku. Okolice teatru, urzędu miasta.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549.
- 501 736 644
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. do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549r. - 602 732 135
Kawalerka ok. Teatru. - W bloku
na parterze po remoncie, pow.24,5m2.
Przytulne - całkowicie umeblowane i
wyposażone. Ogrzewanie sieciowe.
Osobna kuchnia. Cena 109tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
- 501 736 644
Kawalerka z balkonem 31m2+15m
- Kawalerka; pełna własność, po
remoncie na wysokim parterze, dobra
lokalizacja w bloku 20letnim z cegły.
Sprzedam - 94000zł. Pośrednikom
dziękuję. - 603 690 548

K o mf o r t o w e , r o z k ł a d o w e ,
4-pokojowe - W bloku na II piętrze
pow. całkowitej 50,1m2. i użytkowej
47m2 do remontu. Okna z PCV. Ogrzewanie sieciowe. Parkiet mozaikowy
do renowacji. Czynsz ok.300zł. Cena
105tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
- 501 736 644
M2 46m2 2 piętro 90tys. - Mieszkanie 2
pokojowe 46m2, na 2 piętrze w ocieplonym bloku na Zabobrzu I. Okna PCV.
Duża jasna kuchnia, w salonie logia.
Mieszkanie do remontu. Cena 90tys.
Lic.17200 N.Perfect - 788 916 958
M3 - 2700 zł m2- do negocjacji - Mieszkanie 84m2 w centrum. 2 sypialnie,
kuchnia w zabudowie z jadalnią i salonem, garderoba. Kamienica ocieplona,
dach po remoncie. - 531 911 066
Małe, przytulne, po remoncie - ul.
Transportowa, 2 pokoje, 2 piętro
z małym balkonem, po kapitalnym
remoncie, wymienione okna, drzwi,
inst. elektr., wodna. Nowe c.o., piec
dwufunkcujny, podłogi kafle i panele,
ściany i sufity w gładzi - 502 337 625
Mieszkanie 2 pokojowe w tbs Witam, sprzedam mieszkanie w tbs
2 pok 49 m. łazienka z wanna. przestronne 3 piętro z windą. Cena 60 tys.
Zabobrze 3 koło ZUSu tel 692592392
lub 606210819
Mieszkanie 47m2 Kowary-Wojków Mieszkanie 47m2 Kowary-Wojków, Ip,
2 pokoje, kuchnia, przedp., łaz.+WC,
działka przydom., słoneczne. Sprzedaż bez pośredników, cena 67 tys. zł
do negocjacji tel. 513 060 995 - 513
060 995
Mieszkanie Pasiecznik 52m2 - do
małego remontu. 3 pokoje, balkon ,
garaż. Zapraszam do oglądania 90
000zł. - 883 745 213
Mieszkanie w centrum M2 - Mieszkanie w centrum 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój 40 m2
nowe ogrzewanie CO gazowe, piec
2-funkcyjny, w kamienicy po remoncie,
nowa elewacja i dach, niski czynsz 120
zł miesięcznie z f. rem. - 608 773 500
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 105000 - 2pokojowe mieszkanie, 48 m.kw. Zabobrze, II piętro. LIC
9549 - 501 736 644
Okazja 3 pok. + garaż - Wleń 49m2 w bloku na 3 pietrze. 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
Piechowice, 43m, 105 tys. - Centrum miasta, parter, 3 pokoje, aneks
kuchenny, łazienka, drugie wyjście
bezpośrednio na ogród, C.O.(piec w
piwnicy), czynsz 157tys. - 601 717
164
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
Przytulne 35m. po kapitalce Fajna, cicha okolica blisko las, plac
zabaw, parking przed blokiem, przystanek MZK 150m.2 pokoje, 2 piętro,
wszystko nowe, czynsz 93zł (właściciel) pomogę w uzyskaniu kredytu
Polecam i zapraszam na prezentację
- 502 337 625
Sprzedam 4 pokoje, Moniuszki Sprzedam mieszkanie, ul. Moniuszki,
ok. Sp11, II p, 4 pokoje, 60% po kompletnym remoncie, ciepłe, mili sąsiedzi,
cena 199 000, do negocjacji. - 537
483 040
Sprzedam bardzo tanio budynek
usługowo-mieszkalny, 300m2, stan
surowy, zamknięty w JG tel. 511
315 147
Sprzedam bez pośredników mieszkanie - -apartament w nowo-wybudowanym domu, blisko centrum,
wykończone, do zamieszkania, 61m2
wraz z wyposażeniem tel. 606 403
271
Sprzedam dwupoziomowe 70m
mieszkanie na Zabobrzu III woda i centralne z sieci dwa balkony z widokiem
na panoramę Karkonoszy +komórka
lokatorska - 696 804 532
Sprzedam kawalerkę w centrum
19m2, parter, słoneczny pokój z
aneksem kuchennym, łazienka. Tanie
w utrzymaniu, cena 57 tys. zł. tel. 517
225 597

28 października 2013 r.

11

Szkolenia BHP i P.POŻ
Dokumentacja powypadkowa

Ocena ryzyka zawodowego

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

Sprzedam mieszkanie 38m2
2-pokojowe, jasna kuchnia, balkon,
II piętro, bez pośredników tel. 512
117 774
Sprzedam mieszkanie Jelenia GóraPodgórzyn 23,90m2 piękna okolica po
kapitalnym remoncie, bez czynszowe z
meblami lub bez ogrze. piec akumulacyjny cena do negocjacji od 80,000 tyś.
zł -do 100,000 tyś zł. - 665 153 777
Sprzedam mieszkanie w Kowarach
na ul. Sienkiewicza 3-pokoje, kuchnia,
łazienka. Mieszkanie jest do małego
remontu w okazyjnej cenie. więcej
informacji pod numerem 605297060
Super kawalerka - Wysoki parter,
centrum, po gruntownym remoncie,
jasna kuchnia. Okolice teatru. lic 9548
- 501 736 644
W. Polskiego, 2-pok., do remont - Tanio
mieszkanie do remontu, k. Ak. Ekonomicznej, 2-pok. z balkonem, kuchnią
i pomieszcz. pomoc., Pow. 70 m2, +
piwnica, pom. gosp., oraz komórka
(pow.16,3 m2) razem 85,80 m2, cena:
110 000zl, okazja - 504 191716 / 513
771949

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
70m2, Noskowskiego - Parter wysoki.
3 pokoje, do pokoi oddzielne wejścia,
piwnica. Ogrzewanie sieciowe, w
pobliżu Kaufland. 950 plus media. Sposób płacenia do uzgodnienia, najlepiej
dla rodziny. - 7521719
Pilnie mieszkanie 3 pokojowe - W
Jeleniej Górze bliskiej okolicy w podwyższonym standardzie, dla zdecydowanych klientów. Pilne nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
W Jeżowie Sudeckim - Mieszkanie
pilnie dla zdecydowanej klientki. Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokojowe mieszkanie w Karpaczu
z aneksem kuchennym i łazienką,
przestrzenne duże W 100% wyposażone w meble i sprzęty rtv i agd - 696
328 445
2 pokojowe w domku garaż ogród
- Mieszkanie w domku 2 rodzinnym
samodzielne 50m, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, częściowo
umeblowane , cisza, ogród, garaż,
blisko centrum Jeleniej Góry 700 PLN
+ liczniki tel 883 009 883
2-pokojowe w Cieplicach - Umeblowane mieszkanie 60 m2.2 pokoje,
kuchnia, łazienka na parterze z tarasem. - 509 593 074
3 -pok. ok. M.Poczty - Na I piętrze
w bloku z cegły 49m2. Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci. Skromnie umeblowane. Koszt najmu to 800zł. +
400zł. czynsz Spółdzielni + liczniki.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135
36 m2 Różyckiego - Mam do wynajęcia mieszkanie 36 m2 ul. Różyckiego, umeblowane, 8002+liczniki, bez
pośredników. - 664 135 664
3-pok Centrum - Wynajmę 3pok.75m2
mieszkanie w centrum Jeleniej G.
w pełni wyposażone i umeblowane.
Ogrzewanie gazowe,1-sze piętro,
idealne na biuro lub inną działalność
gosp., blisko do przystanków, poczty
i urzędów. - 501-255-454
3-pok.mieszkanie, Noskowskiego
- Położenie- parter, blisko Kauflandu.
Cena 950 plus gaz,woda, prąd. Możliwość wstawienia mebli. Sposób płacenia do uzgodnienia. Mogę oddzwonić.
- 0049209136596
70m2, Noskowskiego - Parter wysoki.
3 pokoje, do pokoi oddzielne wejścia,
piwnica. Ogrzewanie sieciowe, w
pobliżu Kaufland. 950 plus media. Sposób płacenia do uzgodnienia, najlepiej
dla rodziny. - 7521719
Do wynajęcia duży osobny pokój w
domku jednorodzinnym na parterze w
domku jednorodzinnym na Zabobrzu
umeblowany cena dla jednej osoby 600
zl z opłatami - 603 958 920

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon,
nowe budownictwo, ul. Kiepury w
Jeleniej Górze, cena 780 zł + media +
kaucja - 601 170 736
Do wynajęcia mieszkanie 3pokojowe
słoneczne z balkonem ,łazienka, WC,
Przedpokój, piwnica 66m2ul. Morcinka
. Koszt 1000zł+liczniki+kaucja - 695
725 851
Duża kawalerka 42 m2 - Nowoczesna
kawalerka 43 m3 Zabobrze 3, Agd,
internet, balkon, parking, przystanek
autobusowy, spokojna okolica, osoby
niepalące - cena 680zł plus czynsz
kontakt 516-156-093
Dwupokojowe mieszkanie 70m2,
na 9 piętrze, z dwoma balkonami,
przy ul. Noskowskiego. Wolne od
listopada. Wynajem 650zł+czynsz
660zł+ liczniki + kaucja 3000zł. Bez
zwierząt. - 798718307
Kawalerka 24 m kw. - Urządzona /z
aneksem kuchennym/, ul. Kiepury, parter - czynsz 700 zł /w tym ogrzewanie/
plus liczniki. lic.9549 - 726 290 939
Kawalerka do wynajęcia - Po
solidnym remoncie, wysoki parter,
pokój, kuchnia, łazienka, p.pokój. Do
wynajęcia od 1 października. Okolice
teatru.650+ opłaty. Rychlewski Nieruchomości. lic 9549 - 501 736 644
Kawalerka ok. teatru. - W bloku,
parter, po remoncie pow. 24,5m2.
Umeblowane i wyposażone. Ogrzewanie sieciowe. Koszt wynajmu 600zł. +
czynsz dla Spółdzielni - 200zł. (w tym
ogrzewanie) + liczniki. Rychlewski Nieruchomości.Lic.954 - 501 736 644
Mam do wynajęcia kawalerkę w
centrum Karpacza ok 33 m kw. pokój
kuchnia z jadalnia, wc, łazienka. mieszkanie w starym budownictwie. miejsce
parkingowe dawdmazurkiewicz@op.pl
509990909
Mam do wynajęcia kawalerkę w Karpaczu. Więcej informacji pod telefonem
- 696 328 445
Mam do wynajęcia pokój 1- lub
2-osobowy dla spokojnej studentki
lub uczennicy na Zabobrzu. W pobliżu
przystanek autobusowy. Cena do
negocjacji. Zapraszam do kontakt 530 429 899
Mieszkanie 3 pokoje Sobieszów
- 64m2, II piętro, blok, częściowo
umeblowane, nowe okna, internet,
spokojna okolica, miejsce na parking,
koszty 800zł+ media (czynsz wliczony),
od zaraz - 602 795 229
Osobny pokój na Zabobrzu w domku
jednorodzinnym na parterze z osobnym wejściem z dostępem do kuchni
i łazienki cena 550 zl z opłatami - 603
958 920
Pokój do wynajęcia na Zabobrzu w
Jeleniej Górze, najlepiej dla studentki.
Cena do uzgodnienia . - 603 080 766
Stancja dla studentów blisko Uniwersytetu Ekonomicznego. 2 umeblowane 1,2 osobowe pokoje, kuchnia,
łazienka i przedpokój. W każdym
pokoju internet. Mile widziane pary 663 232 354
Wynajmę 2-pokojowe, ładne mieszkanie, 42m2, w centrum Jeleniej
Góry. Parter, możliwość korzystania z
ogródka. Dostępne od listopada. Cena
500zł+ czynsz230zł+ media (woda,
gaz, prąd) - 695 605 121
Wynajmę kawalerkę w centrum
Jeleniej Góry (ul. Długa). Internet,
ogrzewanie w cenie najmu. Umeblowana, w bardzo dobrym stanie. - 603
139 998
Wynajmę mieszkanie na ul. Ogińskiego na IV piętrze, winda, umeblowane, koszt 800 zł + liczniki tel. 608
094 727
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Wynajmę mieszkanie o powierzchni
31 mkw, umeblowane, słoneczne, w
Jeleniej Górze-centrum Cieplic vis-avis Politechniki, cena 500 zł miesięcznie plus opłata za prąd, wodę i gaz/do
negocjacji/ - 781 146 003
Wynajmę mieszkanie o powierzchni
40 m w Jeleniej Górze. Mieszkanie na
parterze z ogrzewanie gazowym, dwa
pokoje, kuchnia, łazienka. Płatne za
rok z góry. - 512 966 400
Wynajmę mieszkanie przy ul. Mickiewicza 30m2, 600 zł + media tel.
793 345 622
Wynajmę pokój w mieszkaniu studenckim, blisko centrum. Mieszkanie
jest ciepłe, zadbane i estetyczne.
Posiada pralkę, lodówkę, dostęp
do interenetu. Warto obejrzeć - 669
538 053
Wynajmę przytulne mieszkanie 2
pokojowe na Zabobrzu, umeblowane
z AGD. Tanie w utrzymaniu. - 884
168 320
Wynajmę słoneczne mieszkanie w
centrum Cieplic, blisko park zdrojowy
i uczelnia, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, balkon, umeblowane
z pełnym wyposażeniem (kuchenka,
lodówka, pralka, zestaw naczyń - 797
229 041

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Komunalne 48m2 na większe Zamienię mieszkanie komunalne 2
pokoje na wysokim 3 pietrze, w centrum na większe, również w centrum
lub bliskiej okolicy. - 883 745 213
Zamienię mieszkanie 23,90 m2 Zamienię mieszkanie własnościowe
kawalerka bez czynszowe w Podgórzynie koło Jeleniej Góry na większe
2 pokoje. Mieszkanie i budynek po
kapitalnym remoncie ogrzewanie
akumulacyjne. piękna okolica. dzwoń
- 665 153 777
Zamienię mieszkanie 50m2 na
większe, najlepiej centrum lub bliska
okolica. - 883 745 213
Zamienię mieszkanie komunalne na
Zabobrzu 54m 2 pokoje po remoncie
na mniejsze z C.O. - 660 348 010
Zamienię mieszkanie kwaterunkowe
45m2, stare budownictwo na mniejsze.
Łazienka i WC w mieszkaniu. Z dopłata
lub zadłużone, Jelenia Góra, Cieplice
tel.790 489 011
Zamienię za dopłatą mieszkanie
własnościowe 81m2, I piętro, 2 balkony, Cieplice, budynek 4 rodzinny
na mniejsze też własnościowe tel.
608 710 168

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom w Janowicach Wielkichnajchętniej w bardzo dobrym stanie, nie
wymagający nakładów finansowych,
nieduży, na zagospodarowanej działce,
dla trzyosobowej rodziny. Ewentualnie
mieszkanie. - 608 132 644

DOMY
SPRZEDAM
180000 - Duża murowana stodoła, ok
800 m.kw. Solidna, w dobrym stanie,
ciekawa architektura. Piękne miejsce,
Siedlęcin. Lic 9549 - 501 736 644
73000 - Lokal do adaptacji na cele
mieszkaniowe lub na warsztat. Sobieszów, ul młyńska. Dawna kuźnia,
osobne wejście , ogródek. Lic 9549
- 501 736 644
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