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Drogę do natychmiastowej pomocy zamyka… prawo i to nie miejskie, lecz ogólne

Statuetki zostały wręczone
podczas Karkonoskiego Spotkania Turystycznego w Bukowcu.
Kto je otrzymał?

Strona 2

JELENIA GÓRA

Obawiają się
tych odpadów

Agnieszka Augustowska wraz
z czwórką dzieci i mężem
mieszka w 23–metrowym
pokoju, zajętym nielegalnie
przy ul. Hoene – Wrońskiego
w Jeleniej Górze. – Budynek
jest socjalny, a Miasto nalicza
nam czynsz jak za normalny
lokal mieszkalny – mówi kobieta. – W ten sposób nigdy nie
wyjdziemy z długów – martwi
się.
- Nasze problemy zaczęły się siedem
lat temu – opowiada Agnieszka Augustowska - kiedy dostaliśmy eksmisję
z wynajmowanego lokalu, za który
płaciliśmy 1000 zł miesięcznie. Nie
mieliśmy gdzie się podziać i nielegalnie
zajęliśmy pustostan w budynku Hoene
– Wrońskiego. Nie mieliśmy wyboru opowiada kobieta.
- Kiedy zgłosiliśmy się do ZGL-u z
prośbą o przyznanie nam tego lokalu,
odmówiono nam. Mijały lata, przez
które był nam naliczany czynsz za
zwykły lokal mieszkalny (obecnie

Mieszkańcy sąsiadujący ze
składem niebezpiecznych odpadów żądają jego przeniesienia.
Boją się o zdrowie.
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SPORT

Grad medali
dla Oyamy!

JELENIA GÓRA

8,30 zł za mkw.), a przecież jest to
budynek socjalny z toaletą i kuchnią na
zewnątrz, bez łazienki – dodaje.
Radny Krzysztof Kroczak, który
pomaga lokatorce w odnalezieniu
się w przepisach i biurokratycznej
rzeczywistości dodaje, że w tym roku
mąż Agnieszki Augustowskiej odpracowuje zadłużenie. – Teraz potrzebna
jest tylko dobra wola ze strony urzędu.
Jeśli władze miasta nie zmniejszą
czynszu do stawek lokalu socjalnego, ta
rodzina nigdy nie wyjdzie z zadłużenia
– mówi radny.
Wiceprezydent Mirosława Dzika
tłumaczy, że drogę do natychmiastowej
pomocy tej rodzinie zamyka prawo. I
nie to nie miejskie, a ogólne.
- Przepisy ustawowe mówią jednoznacznie, że osoby, które nielegalnie
zajmują lokal muszą płacić odszkodowanie w takiej, a nie innej wysokości
i obowiązuje je kwalifikacja lokalu z
okresu, w którym się do tego lokalu
wprowadziły – wyjaśnia Mirosława
Dzika. – Kiedy ta rodzina zajmowała
lokal nielegalnie, był to jeszcze zasób
komunalny. Obecnie obydwa budynki
o numerach 5 i 7 przy tej ulicy są

Fot. Angela

Rodzina w pętli zadłużenia

w połowie socjalnymi, a w połowie
komunalnymi. W budynku nr 5 sześć
rodzin płaci czynsz komunalny, a 10 lokatorów – czynsz socjalny. W budynku
nr 7 – ośmiu lokatorów ma lokale komunalne i ośmiu socjalne. Ta rodzina
ma 35 procent zniżek w czynszu czyli

Obejrzyj film na www.jelonka.com

Kandydaci w ogniu pytań,
co mają do powiedzenia?

miesięcznie naliczane jest jej ok. 260 zł.
A dług w dalszym ciągu wynosi około
4 tys. zł. Co jednak najważniejsze, nie
możemy tej rodzinie wynająć lokalu,
w którym obecnie przebywa, bo jest za
mały. Złamalibyśmy prawo przyznając
tak mały metraż na tak liczną rodzinę,

a większego nie mamy. Obecnie Miasto
kupiło obiekt od Uniwersytetu Ekonomicznego , który będzie budynkiem
socjalnym i chcemy jedno z tych mieszkań w pierwszej kolejności wynająć tej
rodzinie - dodaje Mirosława Dzika.
Angelika Grzywacz-Dudek

WROCŁAW

Sąd utrzymał dożywocie
Na rozprawie 15. października Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
utrzymał w mocy dożywocie dla
Michała M., który w zeszłym roku
zabił w Filharmonii z zimną krwią
dwie osoby.
Michał M. w marcu zeszłego roku
brutalnie zabił na terenie filharmonii 25-letnią harfistkę i pracownika
ochrony. Kobieta została także
zgwałcona. Sąd w Jeleniej Górze
skazał go na dożywocie. Określił
też, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazany może
ubiegać się po odbyciu 50 lat kary.

Skazany ma zapłacić rodzinom ofiar
nawiązkę.
Sędzia Andrzej Krawiec z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu skrócił okres,
po którym skazany mógłby ubiegać
się o przedterminowe zwolnienie z 50
na 40 lat.
Rodzina harfistki domagała się także
ukarania Zuzanny Dziedzic, dyrektora
Filharmonii Dolnośląskiej. Zarzucała jej
zaniedbania, które miały przyczynić się
bezpośrednio do śmierci kobiety. Sprawa
została umorzona, a wyrok w tej sprawie
jest prawomocny.
(Telewizja StrimeoTV)

JELENIA GÓRA

Samochód wjechał pod pociąg

Podczas Pucharu Polski Zachodniej, zawodnicy Jeleniogórskiego Klubu Oyama Karate
zdobyli aż 16 krążków.

Strona 10

Kim są, jak postrzegają miasto i
co chcą w nim zmienić – o tym jest
film, w którym zadajemy wszystkim
pretendentom do najważniejszego

fotela w Jeleniej Górze 15 jednakowych pytań. Jest więc okazja do
porównań. Film można obejrzeć
na naszym portalu: Jelonka.com, w

Na przejeździe kolejowym przy
ul. Sadowej w Cieplicach, BMW z
niemiecką rejestracją wjechało 15
bm. na tory, po których jechał pociąg
do Szklarskiej Poręby. Pociąg uderzył
w samochód i zepchnął go do rowu.
Kiedy policjanci przyjechali na miejsce
zakładce Miej świadomość. Bardzo w aucie nikogo nie było. - Wkrótce
zachęcamy do obejrzenia. Liczymy, zatrzymano 25– i 26–latka z Jeleniej
że to pomoże podjąć decyzję, na Góry, którzy jechali tym samochokogo oddać głos już 16. listopada.
dem, by ustalić, który z nich kierował

– poinformowała Edyta Bagrowska,
rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
W pociągu znajdowało się 60 osób,
którym nic się nie stało.
Kierowca BMW nie zatrzymał się na
znaku stop, nie zareagował również na
sygnalizację świetlną w postaci migających znaków drogowych, informujących
o przejeździe kolejowym.
(Mea)
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Święto pracowników oświaty

Fot. Agata Galas-Dudek
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Moc nagród w Dzień Edukacji
Uroczyste spotkanie władz
powiatu jeleniogórskiego
z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek, prowadzonych przez Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze,
odbyło się 14. Października
w Mysłakowicach.
– Wiele zdrowia i zadowolenia
z wykonywanego zawodu – życzył
wszystkim nauczycielom starosta
jeleniogórski Jacek Włodyga.
Najpierw z programem artystycznym wystąpili uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących z Kowar. Wręcz
oni zebranym gościom piękne kwiaty,
które sami wykonali.
Potem przyszła pora na część oficjalną. - Medal Komisji Edukacji Narodowej
otrzymała Maria Bednarek-Giersz,
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w
Miłkowie, a nagrodę Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty przyznano Grażynie
Krakowiak, byłej dyrektorce Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
– mówiła Lidia Zaborska, dyrektorka
Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia,
która gratulowała nagrodzonym

POWIAT

Puchary za wyniki i fair play
Podczas 43. sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego wręczone zostały nagrody
sportowcom z naszego regionu. Otrzymali ją: olimpijczyk Dawid Kupczyk Klub
Piłkarski Rudawy z Janowic Wielkich.
Dawid Kupczyk na tegorocznych
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w
Soczi reprezentował nie tylko bobsleistów, ale również pełnił rolę chorążego
polskiej reprezentacji, niosąc flagę
narodową podczas defilady sportowców.
Otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł oraz tabliczkę gratulacyjną za
osiągnięte do tej pory wyniki.
- Największym osiągnięciem był
mój udział już w piątych igrzyskach
olimpijskich. Wcześniej udało się zdobyć
wicemistrzostwo świata juniorów, wygrać Puchar Europy w czwórkach oraz
zająć trzecie miejsce w dwójkach. Przed
samymi igrzyskami na Mistrzostwach
Europy, mimo że musieliśmy jeździć
na pożyczonym sprzęcie, zajęliśmy

dziewiąte miejsce – mówił sportowiec.
Olimpijczyk pochodzi z Kowar. Uczył
się w szkole Mistrzostwa Sportowego
w Karpaczu studiował na wrocławskiej
Akademii Wychowania Fizycznego.
- Nagroda to dla mnie duży zaszczyt.
Moje sukcesy są wynikiem dużych
poświęceń. Latami spędzałem czas
wyłącznie na treningach. Niestety
brak sprzętu do treningów powodował w drużynie wiele problemów.
Reprezentowałem godnie Polskę na
olimpiadzie, a teraz chciałbym odpocząć razem z żoną i córeczką – mówił
bobsleista.
Ponadto Puchar Starosty Jeleniogórskiego oraz nagrodę 500 zł na zakup
sprzętu sportowego przyznano za grę
fair play, czyli najlepsze zachowanie
na boisku drużynie Rudawy z Janowic
Wielkich, którą odebrał jej skarbnik
Sławomir Skalany.
(Mea)

POWIAT Jabłoń symbolem współpracy
Uroczyste posadzenie „Jabłoni –
Drzewka Przyjaźni” odbyło się ostatnio
w Pałacu Pakoszów. W spotkaniu wziął
udział starosta jeleniogórski Jacek
Włodyga, państwo Ingrid i Hagen Hartmann, właściciele pałacu, Christopher

Schmidt – architekt pałacu, Urszula Wójcicka – manager ds. marketingu, Witold
Rudolf – burmistrz Miasta Piechowice i
pracownicy Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze. Przypomnijmy. W trakcie
ostatniej wizyty władze Regionu Miast

sukcesu.
Nagrody te zostały wręczone przez
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
17. października w Teatrze Starym w
Bolesławcu.
Nagrodą Starosty Jeleniogórskiego
w kwocie prawie trzech tysięcy złotych
zostało wyróżnionych dziesięć osób:
Dorota Sobczyńska - dyrektorka Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach, Beata Szehidewicz
- dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie, Alicja Łukaszkiewicz – dyrektorka poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej
Porębie, Józef Nadolny – nauczyciel
ZSTiL w Piechowicach, Danuta Lisowska – nauczycielka ZSO w Kowarach,
Janina Gremza-Kosiarska – logopeda
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kowarach, Kazimierz Łojko – nauczyciel ZSS w Miłkowie, Katarzyna
Kopczyńska – nauczyciel ZSO w Kowarach, Anna Jakubowska – nauczycielka
ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, Beata
Rynkiewicz – wychowawczyni Domu
Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.
Agata Galas-Dudek

POWIAT Doroczne statuetki od starosty za promocję regionu

Liczyrzepy zostały rozdane
Nagrody Starosty Jeleniogórskiego zostały wręczone w
Bukowcu podczas Karkonoskiego Spotkania Turystycznego.
Liczyrzepę w kategorii Najlepszy
Obiekt Hotelarsko-Turystyczny przyznano Hotelowi „Kryształ” ze Szklarskiej
Poręby. Za Najefektywniejszą Promocję
nagrodę otrzymało Stowarzyszenie
Rada Odnowy Przesieki. Za Najlepszy
Produkt Turystycznym została uznana
Gmina Kowary za Kolarski Wjazd i Bieg
Górski na Okraj.
W kategorii Promocja Regionu
finanseGmina
dla domu
wygrała również
Kowary
za przewodnik „Wędrówki Konia
Tradycjusza”. Liczyrzepę za Najlepszą
Promocję Zagraniczną otrzymał dr

zatrudni

PRZEDSTAWICIELI

Aachen przekazały „Drzewko Jabłoni”
Atrakcyjna
prowizja,
dla Powiatu
Jeleniogórskiego
jako dar
w imiępraca
długoletniego
partnerstwa symdodatkowa,
bolizującego mocny fundament i silne
również dla emerytów!
więzy pomiędzy naszymi regionami i
obywatelami. Drzewko będzie rosło w
Pakoszowie.Tel. 58 554 80 80
(SP)
lub 801 800 200

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

Güther Denzler, były starosta powiatu Bamberg. W 2007 r. podpisał on
umowę o współpracy z powiatem
jeleniogórskim. Pomógł też pozyskać
specjalistyczny sprzęt dla szpitala w
Bukowcu.
Za Kreatywność Służącą Budowaniu
Atrakcyjnego Wizerunku Gminy Przyjaznej Turystyce Liczyrzepę otrzymał
Witold Szczudłowski, dyrektor Związku Dolnośląskiej Izby Turystyki wręczył
Gmin Karkonoskich i inicjator współ- Nagrody Dolnośląskiej Izby Turystyki.
pracy transgranicznej gmin polskich i Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji
zajęło Biuro Podróży Eltur z Wrocławia,
czeskich w dziedzinie turystyki.
Wyjątkowa nagroda za promowanie drugie - Biuro Turystyki i Usług Remeturystyki w jeleniogórskim powiecie dium z Wrocławia, trzecie miejsce ex
trafiła do Wiesława Dzierzby, dyrektora aequo - BP Promotion Club z Wrocławia
Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu i BP Bis-Trawel z Bystrzycy Kłodzkiej.
Wyróżnienia
DZIĘCIOŁOWSKI
Z O.O.trafiły do biur podróży z
w Starostwie
Powiatowym w JeleniejSP.
Jeleniej Góry: As-Tur, Top Travel i EuroGórze.
JELENIA GÓRA, UL. PADEREWSKIEGO 20, TEL. 754-34-20, 764-50-00
Ponadto Marek Ciechanowski z go oraz do BP Elin z Wrocławia.
(Mea)
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Umowa dla narciarzy
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze podpisało 16.października umowę
partnerską o współpracy z Saksońskim Związkiem Narciarskim – To
pozwoli naszej młodzieży uzdolnionej
sportowo rozwinąć skrzydła – mówił
starosta Jacek Włodyga.
- Zajmujemy się przygotowywaniem
i kształceniem młodzieży i dzieci pod
kontem sportu wyczynowego. Bardzo
chcieliśmy wciągnąć w nasze działania
szkoły sportowe ze strony polskiej.
Pragniemy pomóc w przygotowaniach
młodych sportowców, umożliwić udział
w organizowanych przez nasz związek
zawodach i uczestniczyć w sportowych
zmaganiach po polskiej stronie - powiedział Heiko Krause, prezydent Saksońskiego Związku Narciarskiego.
Będą organizowane wymiany
uczniów, wspólne treningi oraz zgrupowania.
(Mea)
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Głos… korespondencyjny

Materiał pochodzi i jest finansowany przez komitet wyborczy PSL

Zaplanowane na 16. listopada wybory samorządowe są kolejną okazją
do skorzystania z ułatwień dla osób
niepełnosprawnych. Na czym polegają
te ułatwienia? Głosowanie korespondencyjne to możliwość udziału w głosowaniu bez konieczności osobistej obecności
w lokalu wyborczym
w dniu wyborów.
Zgodnie z informacją
podaną przez Państwową Komisję Wyborczą, uprawnione do
tego typu głosowania
są osoby posiadające
orzeczenie o: całkowitej niezdolności
do pracy, niezdolności do samodzielnej
egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do
I grupy inwalidów, orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także
osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie.
Kolejnym ułatwieniem jest sama forma
zgłoszenia. Można tego dokonać ustnie,
pisemnie, telegraficznie, telefaksem
lub elektronicznie. Nie istnieje również jednolity wzór wniosku, jednak
musi zawierać (pomocniczy wzór
zgłoszenia dostępny pod adresem:
http://glosujkorespondencyjnie.pl/

dane-kontaktowe-do-twojej-gminy):
nazwisko, imię (imiona), imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny
PESEL, a w przypadku obywatela Unii
Europejskiej niebędącego obywatelem
polskim numer paszportu lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość, oświadczenie o wpisaniu do
rejestru wyborców w danej gminie, oznaczeniu
wyborów, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, żądanie załączenia
nakładki w alfabecie
Braille’a, o ile wyborca
ich sobie zażyczy, adres pod który ma
być wysłany pakiet wyborczy.
W przypadku zgłoszeń niekompletnych wójt, burmistrz lub prezydent wzywa wyborcę do uzupełnienia braków w ciągu trzech dni. W
sytuacji nieuzupełnienia zgłoszenia
w wyznaczonym terminie, nie jest
ono rozpatrywane.
Pakiet wyborczy przesłany zostanie nieodpłatnie za pomocą Poczty
Polskiej najpóźniej siódmego dnia
przed wyborami, czyli do 9. listopada.
(Angela)
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Przy tej okazji zostaną wyremontowane nawierzchnie ulic

Powstają węzły przesiadkowe
Pełną parą idą prace przy budowie węzła przesiadkowego
przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze, a dwa pozostałe place
budowy pod takie „centra”: przy ulicach Podgórzyńskiej i
Łomnickiej zostały przekazane wykonawcom. Prace mają
być zakończone do połowy grudnia. Łączny koszt, to prawie
3 mln 800 tys. złotych.
Największy zakres prac przy
budowie nowych węzłów przesiadkowych jest na ul. 1 Maja w
Jeleniej Górze. Tu zadanie wykonuje
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych w Jeleniej Górze, które
wygrało przetarg proponując cenę
3 mln 220 tys. zł.
- Po wykonaniu inwestycji ta część
miasta nabierze zupełnie innego wyglądu – mówi Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów w Jeleniej Górze. – Zakres
prac jest spory, bo obejmuje przebudowę i wzmocnienie całej jezdni
od ul. Kochanowskiego do Dworca
PKP wraz z kanalizacją deszczową,
wymianą oświetlenia, budowę
nowych miejsc postojowych, wiat
przystankowych, tablicy informacyjnej, a także budowę chodników

i nasadzenia drzew wzdłuż torów
– wymienia J. Bigus.
Powstanie tu również m.in. 777metrowy odcinek nowej drogi
rowerowej.
Ponieważ roboty idą tam pełna
parą, na czas wykonania niezbędnych prac, część ulicy została wyłączona z ruchu.
Mniejszy zakres prac jest przy
budowie dwóch pozostałych centrów przesiadkowych, dzięki którym kierowcy autobusów MZK
będą mogli wygodnie zawrócić bez
wjeżdżania na teren zamieszkałych
osiedli, których mieszkańcy obecnie
narzekają na zanieczyszczanie im
powietrza.
Tzw. węzeł w postaci zatoki autobusowej pojawi się przy ul. Łomnickiej na granicy Osiedla Łomnickiego

Fot. Angela

KRAJ
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i Mysłakowic, co również wykona
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych w Jeleniej Górze.
Taka sama zatoka zostanie wybudowana przy ul. Podgórzyńskiej, co
powierzono Kółku Rolniczemu Sie-

dlęcin. Centra te będą miały również
miejsca postojowe dla autobusów,
chodniki i oświetlenie. Wykonanie
ich będzie kosztowało po około 300
tys. złotych.
Angelika Grzywacz-Dudek

4

27 października 2014 r.

0/7)%$:

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

0!24)/- 7 3!-/2:$!#(

*ERZY !NDRZEJ

KANDYDAT DO SEJMIKU WOJEWÐDZTWA DOLNOyLSKIEGO
ZU]HĞQLDU

MATERIA +77 "EZPARTYJNI 3AMORZDOWCY



:)%,)®3+)
,ISTA NR  POZ 

ROZMAITOŒCI

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

"EZPARTYJNI
3AMORZDOWCY
+77

ORGANIZACJA RUCHU, KOMUNIKACJA PIESZYCH
I POJAZDÓW W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM ZMARŁYCH.

/Komunikat Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze./
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku
ze zbliżającym się ,,Dniem Wszystkich
Świętych” podjęto następujące ustalenia
dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa pieszych na cmentarzach:
Cmentarz Stary w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 44
Cmentarz Nowy w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 68
Cmentarz w Cieplicach przy ul.
Krośnieńskiej 18A
Cmentarz w Sobieszowie przy
ul. Romera
W dniach od 27.10. 2014r. do
03.11. 2014r. z powodów logistycznych, przyjęto całkowity zakaz wjazdu
na teren cmentarzy pojazdów innych
niż uprzywilejowane. W tym szczególnym czasie, do wjazdu na teren
cmentarzy upoważnione są wyłącznie
pojazdy: służb komunalnych związane
z administracją i nadzorem cmentarzy,
porządkowe i zbierające odpady, pojazdy
firm świadczących usługi cmentarne,
a także pojazdy: Policji, Straży
Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej. Wszystkie osoby
odwiedzające groby, proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz
o nietarasowanie dróg cmentarnych
i ścieżek.
W związku ze zbliżającym się „Świętem Zmarłych” oraz trwającymi pracami
porządkowymi przy grobach, uprzejmie
informujemy, iż została zwiększona ilość

pojemników na odpady. Zwracamy
się z serdeczną prośbą do wszystkich
osób opiekujących się grobami, aby na
cmentarzach, zastosowali się do ogólnie
przyjętych zasad segregacji odpadów
w następujący sposób.
Wszelkie rośliny, trawy, czy żywe
kwiaty bez ozdób będziemy składać do
pojemników odpowiednio opisanych (
„ODPADY BIO” ). Znicze szklane, folie,
plastik, czy tworzywa sztuczne (np.
wieńce), po zgnieceniu, wyrzucamy
do pojemnika z opisem ( „ZMIESZANE
ODPADY” ).
W tym czasie, służymy Państwu pomocą i zapraszamy do nieodpłatnego
pobierania worków na liście. Worki
można odebrać w naszych firmowych
kwiaciarniach:
• Kwiaciarnia „Kalia”, przy Zakładzie
Pogrzebowym na Starym Cmentarzu
w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 44
• Kwiaciarnia „Bratek”, przy wejściu na
Stary Cmentarz od ul. Mickiewicza
w Jeleniej Górze

Worki z liśćmi prosimy umieszczać w kontenerach opisanych
„ODPADY BIO”
Zarząd Cmentarza prosi osoby
odwiedzające nekropolie, o zachowanie czystości i porządku podczas pielęgnacji grobów, poprzez
niepozostawianie odpadów obok
pojemników, ale wrzucanie ich do
kontenerów do tego celu przeznaczonych.
Zarząd MPGK sp. z o.o.
w Jeleniej Górze

finanse dla domu

zatrudni

PRZEDSTAWICIELI
Atrakcyjna prowizja,
praca dodatkowa,
również dla emerytów!

Tel. 58 554 80 80
lub 801 800 200

Godziny otwarcia:

DZIĘCIOŁOWSKI SP. Z O.O.
JELENIA GÓRA, UL. PADEREWSKIEGO 20, TEL. 754-34-20, 764-50-00
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Nowa odsłona Długiego Domu po przebudowie, już za kilka miesięcy. Przybędzie miejsc noclegowych

Pełną parą idą prace przy modernizacji „Długiego Domu”,
jednego z najstarszych ośrodków uzdrowiskowych. Ich zakończenie planowane jest już w I półroczu 2015 r. – Dzięki
temu, już w przyszłym roku Uzdrowisko Cieplice będzie
mogło zaoferować swoim gościom i turystom wysokiej
klasy hotel z prawie setką miejsc o podwyższonym standardzie – informuje Robert Moskwa, rzecznik prasowy
Uzdrowiska Cieplice.
- Głównym założeniem modernizacji i przebudowy „Długiego Domu”
jest stworzenie nowoczesnego hotelu
uzdrowiskowego o wysokim standardzie, który będzie równy trzem
gwiazdkom, ale bez oficjalnej standaryzacji, ponieważ obiekty uzdrowiskowe takiej standaryzacji nie podlegają

– informuje Robert Moskwa.
W budynku „Długi Dom”, stworzony zostanie nowoczesny hotel uzdrowiskowy z bazą zabiegową, restauracją dla gości oraz salą konferencyjną.
Baza zabiegowa będzie się składała
z pomieszczeń do kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii oraz masażu.

Oprócz tego hotel będzie dysponował
zespołem saun oraz salą restauracyjną
z zapleczem kuchennym, obsługiwanym w systemie cateringowym.
- Prace modernizacyjne postępują
bardzo dynamicznie i widać tego
pierwsze efekty. Bardzo nas to cieszy,
że obiekt będzie gotowy już w przyszłym roku, bo dzięki temu zyska nie
tylko Uzdrowisko Cieplice, ale i nasze
miasto, poprzez hotel z pokojami o
podwyższonym standardzie, na które
stale rośnie zapotrzebowanie – mówi
Maciej Markowski, prezes zarządu
Uzdrowiska Cieplice – Grupa PGU.
Prace rozpoczęły się pod koniec
2013 roku. Obecnie trwają roboty

Fot. Angela

Dobry hotel zamiast biur
ziemne wokół obiektu, pogłębione zostały piwnice. Zakończone
zostały prace przy rekonstrukcji
więźby dachowej, a rozpoczęto je
przy lukarnach, jest odtwarzany
jest gzyms. Natomiast wewnątrz
trwa wzmacnianie stropów oraz
sklepienia oraz montaż instalacji
wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych.
Koszt inwestycji to 10 mln 578 tys.
zł, w tym 2 mln 720 tys. zł pochodzi
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, natomiast
pozostała część to środki własne
Uzdrowiska Cieplice – Grupa PGU.
Angelika Grzywacz- Dudek

Dolnośląskie Centrum Małoinwazyjnej
Neurochirurgii Kręgosłupa w KCM
Dolnośląskie Centrum Małoinwazyjnej Neurochirurgii
Kręgosłupa działa w KCM w Jeleniej Górze od 2011 roku,
kierowane przez docenta Stanisława Kwieka, adiunkta
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Szpital KCM jest wyposażony
w najnowocześniejszą aparaturę
i narzędzia do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa.
Zabiegi te umożliwiają pacjentom
szybki powrót do zdrowia oraz
gwarantują minimalizację ewentualnych powikłań. Leczenie zabiegowe

skojarzone jest w KCM z rehabilitacją
i fizykoterapią. Specjalistyczną rehabilitacją w schorzeniach kręgosłupa
kieruje Specjalistyczną rehabilitacją
w schorzeniach kręgosłupa kieruje
dr n. med. Krzysztof Suszyński,
adiunkt Katedry Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tereca R. z USA/ stanu Oregon
cierpiała na ból szyi i pleców w odcinku
lędźwiowym przez ostatnie lata. W Stanach
Zjednoczonych przeszła przedloty operację
wszczepienia sztucznego dysku w odcinku
szyjnym, jednakże ból i dolegliwości
związane z normalnym funkcjonowaniem
w życiu codziennym nie minęły. Cierpiała
również na przewlekły zespól bólowy kręgosłupa w odcinku lędzwiowo-krzyżowym. Podobnie
jak Sean szukała profesjonalnego leczenia za granicą. Po
przedstawieniu się kliniki na kongresie medycznym w Washington, wybrała
KCM Clinic S.A. i przyjazd do Polski i dziś wie, że to była właściwa decyzja. Po
przesłaniu wyników badania MRI i konsultacji z docentem Kwiekiem, zdecydowała się na naprawczy zabieg małoinwazyjny przezskórny odcinka szyjnego
kręgosłupa metodą koblacji oraz zabieg przeskórny zabieg małoinwazyjny
odcinka lędźwiowego techniką laserową.
Pacjentka była zaskoczona tak szybką poprawą po specjalistycznym zabiegu,
bardzo zadowolona ze standardu obsługi w KCM, profesjonalności i zaangażowania personelu lekarskiego jak i pielęgniarskiego, opieki rehabilitacyjnej.
Przed koblacją szyjną na 2 poziomach i procedurą PLDD laserem na trzech
poziomach w odcinku lędźwiowym, Teresa miała ograniczenia w ruchomości
kręgosłupa szyjnego jak i lędźwiowego z problemami przy podnoszeniu lewej
ręki. W dwa dni po zabiegach dolegliwości w większości ustąpiły, a ból
odszedł bezpowrotnie. Teresa wróciła do USA szczęśliwa, że może wrócić
do aktywnego życia. Tygodniowy pobyt sprawił, że Teresa wypowiada się
bardzo pozytywnie na temat leczenia i całej wyprawy do Polski – do Jeleniej
Góry i KCM Clinic.

Docent Kwiek jest jednym z najbardziej doświadczonych operatorów
w małoinwazyjnej neurochirurgii
endoskopowej nie tylko w Polsce,
ale i w Europie, stąd tez pacjenci
z przewlekłymi bólami kręgosłupa
przyjeżdżają do KCM Clinic z różnych
zakątków Polski jak i z zagranicy –
z Niemiec, Wlk Brytanii, a ostatnio
– nawet z USA – ze stanu Colorado
i Oregan.
Do dnia dzisiejszego w KCM zespół
docenta Kwieka wykonał ponad
700 małoinwazyjnych zabiegów
neurochirurgicznych. Do najczęściej
stosowanych w KCM metod należy
obok stabilizacji dynamicznej kręgosłupa z zastosowaniem implantów
elastycznych, usunięcie przepukliny
lub wypukliny dysku a także tzw.
„sekwestru dysku” poprzez foraminotomię z dostępu operacyjnego
tylno--bocznego. Operacja ta odbywa
się z zastosowaniem wizualizacji
endoskopowej.
Na czym polega małoinwazyjna metoda operacji przepukliny
lub wypukliny dysku wykonana
endoskopowo poprzez dostęp
tylno-boczny ?
– Polega na tym, że operacja
ta odbywa się bez narażenia na
uszkodzenie rdzenia kręgowego,
korzeni rdzeniowych i innych anatomicznych elementów kanału
kręgowego. Dostęp tylno-boczny
zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i minimalizuje powikłania metod
dotychczas stosowanych w tzw.
Klasycznej neurochirurgii kręgosłupa. Chirurg nie musi „ otwierać”
kręgosłupa, żeby usunąć przepuklinę
dysku. Dlatego też nie ma możliwości
spowodowania takich powikłań , jak
niestabilność kręgosłupa czy zrosty
pooperacyjne, które nierzadko są powikłaniem zabiegów tradycyjnych.
Jak długo trwa operacja, kiedy
pacjent może opuścić szpital,

kiedy pacjent może wrócić do
pracy?
– Zabieg trwa ok. 30 min., na
drugi dzień pacjent może wrócić do
domu, do pracy zwykle wraca po 2-4
tygodniach.
Jakie jest anestezjologiczne
znieczulenie w trakcie operacji?
– Zabiegi prowadzę w znieczuleniu
miejscowo – dożylnym. Znaczy to, że
chory w trakcie zabiegu jest w pełni
świadomy, rozmawia ze mną i informuje mnie o ewentualnych swoich
dolegliwościach w trakcie operacji.
Zapobiega to wszelkim powikłaniom, które mogą wystąpić w trakcie
operacji w pełnej narkozie.
Jakie powikłania mogą wystąpić w trakcie endoskopowego
usuwania przepukliny dysku?
– Na kilkaset operacji, które wykonałem tą metodą , zdarzyły się 2 niewielkie
powikłania infekcyjne – oba wyleczone
skutecznie antybiotykiem dożylnie.
Jakie inne małoinwazyjne
operacje kręgosłupa można wykonywać w KCM?
– Wykonujemy szeroki zakres
zabiegów, zarówno odcinka lędźwiowego, piersiowego jaki i szyjnego
kręgosłupa. O wyborze stosownej
metody decyduję w rozmowie z pacjentem na podstawie przedstawionych wyników badań obrazowych
i klinicznych oraz dolegliwości.
specjalista neurochirurg
docent Stanisław Kwiek

Dolnośląskie Małoinwazyjne
Centrum Neurochirurgii Kręgosłupa
Aby umówić się na wizytę wystarczy
zadzwonić pod numer telefonu:
533 375 111, 533 898 007,
lub skierować zapytanie na adres
neurochirurgia@kcmclinic.pl

Sean, B.z Denver,
Colorado, USA
Sean cierpiał na ból pleców przez ostatnie trzy
lata. Szukał profesjonalnego leczenia i przeszedł w tym czasie dwie operacje z jeszcze
gorszym rezultatem. Jego ból w dolnej części
pleców był tak ciężki, że Sean postanowił
znaleźć profesjonalną klinikę za granicą. Przeglądał firmy i kliniki oferujące kompletny pakiet
medyczny – przelot, zakwaterowanie, operacja.
Szukał czegoś ekonomicznego i profesjonalnego. Znalazł
kilka opcji w Meksyku, a także w Indiach, ale im bardziej szukał, tym więcej
wątpliwości się pojawiało. Jego obawy dotyczyły profesjonalnej chirurgii kręgosłupa, umiejętności, zdolności i fachowej wiedzy lekarzy. Jedynym rozwiązaniem,
aby wyeliminować ból i wrócić do aktywnego życia był DIAM system stabilizacji
kręgosłupa z implantami na dwóch poziomach. Profesjonalna oferta Szpitala
KCM Clinic w Jeleniej Górze zwróciła uwagę Seana. Otrzymał natychmiastową
odpowiedź od specjalistów z działu Obsługi Pacjentów Zagranicznych. Pan Philip
Pasler i Pani Dagmara Kaczmarowska postanowili skontaktować się z Docentem
S. Kwiekiem, neurochirurgiem KCM Clinic. Badanie lekarza potwierdziło potrzebę
natychmiastowej operacji. Sean nie miał żadnych wątpliwości do wyboru KCM
Clinic. Przyleciał do Polski. Tygodniowy pobyt w Jeleniej Górze okazał się wielkim
sukcesem. Sean mógł stać i chodzić już następnego dnia po operacji. Po tygodniowym pobycie w Jeleniej Górze wyjechał zadowolony. Co jest najważniejsze,
Sean nie czuje żadnego bólu. Jego problemy z kręgosłupem zostały rozwiązane.
Sean wypowiada się bardzo pozytywnie na temat jego leczenia i całej wyprawy do
Polski - KCM Clinic. „Nie ma powodu do życia w bólu. Jest oczywiste, że podjąłem
wielką decyzję przy-latując do KCM Clinic. Byłem mile zaskoczony poziomem opieki,
którym mnie otoczono. Philip był świetny, Dagmara była niesamowita, wszyscy
lekarze i pielęgniarki byli przyjaźni i kompetentni. Jest to po prostu moje najlepsze
doświadczenie jakie mogłem przeżyć w Polsce. „ Następnym planem Seana jest
urlop w Polsce – w Karkonoszach wraz z rodziną.
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Spełnili marzenie Oliwera
załem pewną kwotę na ten sprzęt, ale
okazało się, że rower kosztuje o wiele
więcej, dlatego poprosiłem o pomoc
swoich kolegów z Rotary Clubu w
Jeleniej Górze o wsparcie finansowe
tego przedsięwzięcia. Ochoczo się do
tego włączyli - dodaje W. Chadży.
Od pomysłu i zebrania pieniędzy do
zakupu roweru minęło kilka miesięcy.
- Okazało się bowiem, że takie rowery
robi tylko jeden producent w Polsce,
a dodatkowo jest on „szyty na miarę”
każdego użytkownika, stąd była potrzeba, by Oliwer pojawił się osobiście
do „przymiarki” – wyjaśniał Wojciech
Chadży. – W całą sprawę i pomoc w
ściągnięciu producenta do Wrocławia,
a następnie dowiezienie Oliwera na to
spotkanie bardzo zaangażowała się
Lucyna Kornobys z Urzędu Miejskiego
w Jeleniej Górze, której serdecznie
dziękuję – dodaje W. Chadży.
Angelika Grzywacz- Dudek

Fot. Angela

Specjalistyczny rower dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej był małym – wielkim marzeniem
chłopca, który od dzieciństwa przykuty jest do inwalidzkiego wózka.
Wojciech Chadży i Rotary Club Jelenia Góra spełnili to marzenie Oliwera
Grotkowskiego przekazując mu specjalistyczny sprzęt. – Teraz będę mógł
jeździć z kolegami, zwiedzać okolicę,
normalnie żyć – mówił Oliwer.
Oliwer Grotkowski urodził się
przepukliną oponowo - rdzeniową.
Od dziecka jeździ na wózku inwalidzkim i zbyt wielkich nadziei na to,
że kiedyś stanie na własnych nogach
lekarze mu nie dają. Dlatego chłopiec
przestał już marzyć o chodzeniu, ale
nie przestał marzyć o normalnym,
aktywnym życiu.
Pomóc chłopcu postanowił Wojciech Chadży, obecny radny Rady
Miejskiej w Jeleniej Górze. - Przeka-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Miasto sprzedało działki budowlane i zapomniało o dojeździe do nich

Musieli walczyć o drogę
– Właściciele zagrodzili swój teren przy ul. Nowowiejskiej,
przez który biegła „dzika” droga i teraz nie mamy jak
dojechać do naszych posesji – skarżyli się mieszkańcy
Osiedla Urocza II w Jeleniej Górze, w tym: Maria Żmuda,
Adrian Sokołowski i Paweł Kopczak. – Miasto sprzedając
nam działki w 2008 roku obiecało wybudować dojazd do
osiedla. Skończyło się na obietnicach i na błocie po kolana
na polnej ścieżce – dodali. Po tej interwencji wykonano
mieszkańcom utwardzoną drogę tymczasową.
Chodzi o osiedle przy południowej
obwodnicy miasta czyli przy Al.
Solidarności, nieopodal Pałacu Paulinum. Żeby dojechać do nowo budowanego osiedla mieszkańcy zjeżdżali
z ulicy Nowowiejskiej na prywatną
posesję. O tym, że robili to nielegalnie
dowiedzieli się… w poniedziałek, kiedy właścicielka prywatnego terenu
ogrodziła dom taśmami z informacją
„teren prywatny”. – Mieszkam tu od
ośmiu miesięcy, byłem pewien, że
droga, którą dojeżdżam do domu jest
miejska – opowiada Paweł Kopczak.
– Wielkie było moje zdziwienie, kiedy
okazało się, że był to teren prywatny
– dodaje mieszkaniec.
Co ważne, Miasto sprzedając tereny
uzbrojone w kanalizację sanitarną i
wodę, zastrzegło w umowie, że działki muszą być zabudowane w okresie
pięciu lat. Dlatego niemal codziennie
do osiedla dojeżdżają ciężarówki z
materiałami budowlanymi.
- My nie dziwimy się tym ludziom,
którzy zagrodzili swój teren, bo oni

postąpili zgodnie z prawem – mówi
Maria Żmuda. – Mają małe dzieci, a
obok ich domów codziennie przejeżdżał ciężki sprzęt. Na ich miejscu
zrobilibyśmy to samo. To Miasto
zaniedbało sprawę. Sprzedało nam
działki z obietnicą budowy drogi,
która nie powstała – dodała jeleniogórzanka.
Jako jeden z pierwszych na osiedlu
Urocza II zaczął się budować Adrian
Sokołowski. – To był rok 2008 kiedy
rozpocząłem budowę i słyszałem
obietnicę o budowie drogi. Mijały
lata, a drogi wciąż nie było. W końcu wykarczowałem kawałek pola
i wyjeździłem dziką ścieżkę, bo ja
byłem świadomy, że ta droga przy
ul. Nowowiejskiej jest terenem prywatnym. Kiedy jednak tylko spadnie
deszcz czy śnieg ścieżka zamienia się
w błotne grzęzawisko – dodał Adrian
Sokołowski.
- Uszkodziłam sobie samochód,
kiedy próbowałam podjechać pod
górę – pokazywała Maria Żmuda. –

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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Teraz będę musiała go oddać auto do
mechanika. Nie tak to miało wyglądać. Kiedy w 2010 roku kupowałam
działkę, dostałam zapewnienie z
geodezji, że droga w tym roku będzie
zrobiona. Sąsiadowi, który się buduje
też to obiecano – dodaje.
Wiceprezydent Jerzy Łużniak wyjaśnia, że Miasto nie może wybudować
asfaltowej drogi do momentu, kiedy
wykupione działki nie zostaną zabudowane. – Obecnie jest tam dziewięć
domów, docelowo ma być ich około
stu. Mieszkańcy robiąc przyłącza do
swoich budynków pocięliby tę drogę
na kawałki, a ciężki sprzęt dowożący

materiały budowlane doszczętnie by
ją rozjeździł, dlatego podjęliśmy decyzję o budowie drogi tymczasowej,
utwardzonej na tyle, by ludzie mogli
dojechać do swoich domów – dodał
wiceszef Jeleniej Góry.
Tymczasową, utwardzoną drogę
wykonało Kółko Rolnicze Siedlęcin.
Koszt tego zadania to ok. 905 tys.
zł. Budowa dróg z prawdziwego
zdarzenia na Osiedlu Urocza II,
czyli z asfaltem, chodnikami,
kanalizacją deszczową i oświetleniem, to szacowany koszt ponad
11 mln zł.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Zawody przyszłości na wyciągnięcie ręki!
Osoby posiadające wykształcenie średnie mogą zapisać się do szkoły i zdobyć zawód
asystentki i higienistki stomatologicznej, technika sterylizacji medycznej, opiekuna
medycznego, opiekunki dziecięcej, technika masażysty, technika usług kosmetycznych, technika BHP, technika administracji, technika rachunkowości, florysty. Osoby
które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub ZSZ zapraszamy do
Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych (Osoby, które ukończyły ZSZ mają możliwość
skrócenia nauki zaczynając naukę od III semestru).
Jeżeli interesuje Cię stomatologia i praca w gabinecie dentystycznym, wybierz kierunek asystentki
stomatologicznej i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu! Czas kształcenia
to tylko jeden rok, do wyboru
tryb stacjonarny wieczorowy lub
zaoczny.
Higienistka
stomatologiczna
współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów
profilakt yczno – leczniczych,
które wykonuje samodzielnie na
zlecenie i pod nadzorem lekarza
dentysty. Nauka trwa 2 lata i jest
prowadzona w systemie stacjonarnym wieczorowym.

Technik sterylizacji
medycznej
to nowy zawód medyczny, który
powstał na wniosek środowiska
zajmującego się wytwarzaniem
sterylnych wyrobów medycznych
w warunkach ochrony zdrowia.
Nauka trwa 1 rok i jest prowadzona w systemie zaocznym.

Opiekun medyczny
- to jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów. Nauka trwa
t ylko 1 rok i jest prowadzona
w systemie zaocznym.

Zapisz się już teraz – wystarczy
złożyć w sekretariacie szkoły
dokumenty: podanie, świadectwo
ukończenia szkoły średniej (oryginał), 2 zdjęcia i ksero dowodu
Technik masażysta
- Absolwenci tego kierunku po osobistego.
ukończeniu szkoły będą przygotowani do podjęcia pracy w saAdres szkoły:
lonach masażu, gabinetach koul. Waryńskiego 20,
smetycznych, salonach odnowy
58-500 Jelenia Góra
biologicznej, w klubach fitness
oraz wszelkiego rodzaju zakła(dojazd autobusami MZK – 2,3,11,20
dach rehabilitacyjnych, a także
i 33)
prowadzenia własnej działalności
tel./fax. 75 648-83-85.
gospodarczej. Nauka trwa 2 lata
i jest prowadzona w systemie
www.plejada.edu.pl
stacjonarnym.

jgora.plejada@op.pl

Uwaga! Promocja dla naszych absolwentów
– nauka na wybranym kierunku za DARMO!

AKTYWNA
POLSKA
K W W

rodowity jeleniogórzanin

Wiek: 46 lat
Stan cywilny: ¿onaty, dwoje dzieci
Wykszta³cenie: wy¿sze ekonomiczne
Praca: Wicedyrektor WORD w Jeleniej Górze
Doœwiadczenie:
- zawodowe: 22 lata pracy w administracji
samorz¹dowej i pañstwowej
- spo³eczne: Fundator i Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli
“Serdeczna Pomoc”, Cz³onek Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego,
Cz³onek Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców

1. Obni¿enie kosztów ¿ycia mieszkañców
2. Tworzenie miejsc pracy
i ofert dla inwestorów
3. Oferta dla m³odych i rodzin
4. Zadbanie o czystoœæ miasta
5. Rozwój szkolnictwa zawodowego
i specjalistycznego
6. Rozwój sportu i turystyki
7. Sprawiedliwe wsparcie i rozwój
organizacji pozarz¹dowych
8. Pomoc dla najubo¿szych mieszkañców
9. Lepsze wykorzystanie œrodków unijnych
10. Wsparcie na rozwój tradycji przodków
11. Wsparcie dla niepe³nosprawnych
12. Zmiana mentalnoœci w administracji

13. Ochrona œrodowiska
14. Wykorzystanie œrodków EU
do termomodernizacji obiektów
15. Wspieranie aktywnych seniorów
16. Doœæ k³amstw, kombinacji i manipulacji
17. Doœæ arogancji w³adzy
REASUMUJ¥C, czas na twórcz¹ aktywnoœæ
i wspó³pracê, zadbanie o poprawê warunków ¿ycia
mieszkañców, o rozwój miasta oraz o przysz³oœæ
dzieci i bezpieczeñstwo seniorów!!!
www.aktywnapolska.org.pl

reklama

27 października 2014 r.

7

materiał KWW Siła Mieszkańców

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Projekt „Opracowanie standardu kształcenia ratowników w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze“ jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE INFORMUJE, ŻE WSPÓLNIE Z POGOTOWIEM RATUNKOWYM KRAJU
KRALOVOHRADECKIEGO KOŃCZY REALIZACJĘ MIKROPROJEKTU PN: „OPRACOWANIE STANDARDU KSZTAŁCENIA RATOWNIKÓW
W POGOTOWIU RATUNKOWYM W JELENIEJ GÓRZE” NR PROJEKTU: PL 3.22/3.3.01/14.04316
1. Informacje o projekcie.

2. Działania zrealizowane
w ramach projektu

Termin realizacji: maj – paź- 1) 4 spotkania robocze, które odbyły
dziernik 2014
się w Polsce i Czechach,
Wartość projektu: 15 350,00 2) staże wymienne: Podczas odbyEURO
wania staży wymiennych osoby
zapoznały się m.in ze strukturą
Opis projektu:
i zakresem działania poszczeRealizacja mikroprojektu polegała
gólnych jednostek, zakresem
na stworzeniu podstawowych
kompetencji i odpowiedzialności
narzędzi, które w przyszłości
poszczególnych członków zespoumożliwią wdrożenie w pełni nołów ratownictwa medycznego,
woczesnego systemu kształcenia
współpracą ze służbami publiczratowników w Pogotowiu Ratunnymi,
kowym w Jeleniej Górze.
3) 4 Warsztaty: W trakcie warsztatów
poznawano praktyczne metody

wdrożonego systemu kształcenia
po stronie Czeskiej, tworzyć własne ramy platformy edukacyjnej,
zgodne z realiami, przepisami

obowiązującymi w naszym kraju 4) Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych,
w zakresie ratownictwa medycznego. W każdych warsztatach 5) Wydanie dwujęzycznej broszury
z informacjami o jednostkach
brało udział ok. 20 osób,
zaangażowanych w mikroprojekt, która będzie zawierała opisy
rejonów operacyjnych, lokalizacji dyspozytorni medycznych,
stacjonowania poszczególnych
zespołów ratownictwa, różnice
systemowe,
6) Stworzona została podstawa internetowej platformy edukacyjnej
dla pracowników medycznych

Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze opartej na systemie
e-learningowym, która pozwoli
każdemu pracownikowi korzystać z umieszczanych na niej
niezbędnych informacji, dotyczących wykonywania pracy
ratownika medycznego, pozwoli
usystematyzować, wzbogacić
posiadaną wiedzę medyczną
zgodnie z najnowszymi zaleceniami i wytycznymi, dotyczącymi
szeroko rozumianego ratownictwa.

27 października 2014 r.
ZU]HĞQLDU

REGION

ROZMAITOŒCI
AKTUALNOŒCI / REKLAMA

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

Firma szuka pracowników na różne stanowiska, daje umowę o pracę

Giełda pracy pod patronatem wójta Gminy Janowice
Wielkie odbyła się 04.10 w
auli byłego gimnazjum w Janowicach Wielkich. 30 osób
złożyło podanie o pracę nie
tylko z gminy, w której znajduje się firma, ale również z
Jeleniej Góry czy Komarna.

Potencjalni kandydaci na pracowników byli zadowoleni z uzyskanych
informacji.
- Złożyłam już dwa podania o
pracę do Dr. Schneidera i czekam na
odpowiedź. Mam nadzieję, że uda mi
się podjąć tam pracę, bo mieszkam w
Janowicach Wielkich i miałabym blisko do pracy. Poza tym jest to dobra
firma - mówiła Teresa Budryk.
- Taka giełda jest świetnym pomysłem, bo każdy może zobaczyć na
czym praca polega, kogo szuka firma
i przede wszystkim można od razu
zostawić cv i podanie – dodała.
Spotkanie było wspólną inicjatywą
wójta Janowic Wielkich i firmy Dr.

Schneider Automotive Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Radomierzu. Z racji funkcjonowania na terenie gminy Janowice Wielkie firmie zależy
na zatrudnianiu jak największej
liczby jej mieszkańców. (Obecnie
Dr. Schneider zatrudniając ok. 960
pracowników, jest największym
pracodawcą w okolicy).
- Staramy się stwarzać dobre warunki inwestorom do rozbudowy
co też stało się w przypadku Dr.
Schneidera. Zależy nam na tym,
by nasi mieszkańcy mieli pracę
w takich zakładach. Stąd pomysł
na giełdę pracy, by aktywizować
mieszkańców zarówno młodych,
jak i starszych – mówił wójt Kamil
Kowalski.
Podczas giełdy pracownicy firmy Dr. Schneider odpowiadali na
pytania zainteresowanych, przybliżali profil działalności przedsiębiorstwa, zachęcali do składania
aplikacji i pomagali w ich wypełnianiu oraz przedstawiali korzyści
związane z zatrudnieniem w Dr.
Schneider.

Fot. Agata Galas

Dr. Schneider zatrudnia

Firma szuka: inżynierów do
ośrodka badawczo-rozwojowego,
konstruktorów i projektantów rozwojowych, pracowników produkcyjnych, mechaników, ustawiaczy
maszyn, narzędziowców, inżynierów jakości, pracowników do
działu logistyki ( magazynierów
i dysponentów oraz absolwentów

uczelni technicznych). Oferuje
stabilne zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę, możliwość rozwoju zawodowego, świadczenia
funduszu socjalnego, ubezpieczenia grupowe, pakiety medyczne,
kantynę zakładową oraz karty
sportowe.
Agata Galas

REGION
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Skanalizują kolejne ulice w mieście
Spółka Wodnik rozstrzygnęła
przetarg na skanalizowanie ulic:
Hallerczyków, Wincentego Pola i
Chłopskiej w Jeleniej Górze. – To jest
taka enklawa, która nie ma kanalizacji – mówi Wojciech Jastrzębski,
prezes spółki Wodnik. Zadanie ma
być wykonane do końca 2015 roku.
Przetarg na to zadanie wygrała firma
Wamar z ofertą opiewającą na około
8 mln zł.
Prace rozpoczną się na początku
przyszłego roku,
kiedy tylko pozwoli na to pogoda.
Jeszcze w t ym
roku natomiast
Wodnik zakończy
kanalizowanie Sobieszowa i wykona
odbiór prac w Cieplicach. Cały czas
prace trwają na
ulicach: Wyzwolenie Narodowego,
Wróblewskiego,
Meblarskiej i Warszawskiej. W tym
roku roboty zakończono już natomiast na Osiedlu

Pomorskim czy na łączniku ulicy
Spółdzielczej.
- Łącznie w tym roku na inwestycje
związane z kanalizowaniem miasta
wydaliśmy 16 mln zł - mówił Wojciech
Jastrzębski. - Po zakończeniu prac z
obecnie rozstrzygniętego przetargu na
ulice: Hallerczyków, Wincentego Pola i
Chłopskiej, będziemy mogli powiedzieć,
że Jelenia Góra jest skanalizowana w 99
procentach – dodał prezes Wodnika.
(Angela)

Można było sprawdzić swój układ krążenia

Jest ciśnienie na życie
Ponadpółtysiącajeleniogórzanzbadało
się podczas kampanii „Ciśnienie na życie”.
W połowie października mieszkańcy
Jeleniej Góry mieli okazję sprawdzić,

czy problem nadciśnienia dotyczy także
ich. Na wszystkich chętnych w specjalnie przystosowanym busie kampanii
„Ciśnienie na życie” czekała wykwali-

fikowana ekipa pielęgniarek, która po
przeprowadzeniu badania interpretowała wynik oraz udzielała fachowych
porad z zakresu profilaktyki schorzeń
układu krążenia.
(Angela)

SDF]RVNLSLRWU

Fot. Zeb
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Przedsiębiorca poinformował, że przeniesie składowisko jeszcze w tym roku

Boją się tych odpadów…
O sprawie pisaliśmy już w lipcu br.
w artykule, zatytułowanym „Mieszkańcy: odpady medyczne pod naszymi
oknami”. Wówczas informowaliśmy, że
konflikt jeleniogórzan i przedsiębiorcy
trwa od roku. W lipcu br. wiceprezydent
Jerzy Łużniak przyznał, że lokalizacja
kontenerów z odpadami medycznymi
może budzić wątpliwości, dlatego
podejmie rozmowy z przedsiębiorcą
o przeniesienie ich w inne miejsce.

Przedsiębiorca twierdzi, że ani władze
miasta, ani radny na rozmowę się nie
umówili.
- Do dzisiaj nic się nie zmieniło –
mówi Leszek Korzeniowski, jeden z
mieszkańców.
Mieszkańcy, którzy pojawili się na
proteście podkreślali, że są reprezentantami większej grupy osób, których
problem dotyczy, a które pracują i nie
mogły przyjść.

Teresa Kościńska i jej
mąż Ryszard mieszkają
przy ul. Zaułek. Jak mówią,
z kontenerami graniczy ich
ławeczka, na której spędzają każdą wolną chwilę w
pogodne dni. – Odkąd są
te kontenery nie można na
niej wysiedzieć, bo smród
jest niesamowity – mówi
małżeństwo. – Poza tym
od tego czasu cały czas chorujemy. Mamy też jakieś
uczulenia. Wcześniej tego
nie było – dodaje kobieta.
Firma Eko-Trans swoją działalność ,
polegającą na odbieraniu odpadów od
małych gabinetów weterynaryjnych i
medycznych (w tym dentystycznych,
okulistycznych i internistycznych),
prowadzi od sześciu lat. Odpady niebezpieczne i medyczne składuje przy
Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Mieszkańcy sąsiadujący z składowiskiem odpadów niebezpiecznych i medycznych prowadzonym przez firmę
Eko–Trans przy ul. Spółdzielczej 10 w Jeleniej Górze
protestowali żądając jego przeniesienia . – O pomoc w
przeniesieniu tego składowiska na tereny niezamieszkałe
zgłosiliśmy się już do wszystkich instytucji, ale nikt nie chce
się tym zająć – mówią mieszkańcy. – Trwa wymiana pism, a
bomba epidemiologiczna wciąż tyka – dodaje radny Krzysztof Kroczak. Przedsiębiorca zapowiedział przeniesienie
składowiska jeszcze w tym roku.

Na co wydamy
nasz budżet?
We wtorek (28.10) dowiemy
się, które ze 111 wniosków poddanych głosowaniu do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, otrzymało największą liczbę
głosów i zostanie zrealizowane.
Obecnie wiadomo, że elektronicznie i tradycyjnie czyli poprzez
papierową ankietę – zagłosowało
ponad 9100 osób. - Jesteśmy po
wstępnej weryfikacji głosowania
elektronicznego i tradycyjnego, z
którego wynika, że na 111 projektów poddanych pod głosowanie,
zagłosowało ponad 9100 osób
– mówi Jerzy Zębik z Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze. - Teraz
odbędzie się weryfikacja osób
głosujących po względem uprawnienia do głosowania. Jeśli okaże
się, że dane będą niekompletne lub
niezgodne, głos zostanie uznany
za nieważny – dodaje J. Zębik.
Początkowo do budżetu obywatelskiego 2015, na któr y władze miasta przeznaczyły łącznie 1,5 mln zł, zgłoszono 145
wniosków, z czego 23 zostały
odrzucone z przyczyn formalnych.
(Angela)

finanse dla domu

zatrudni

PRZEDSTAWICIELI
Atrakcyjna prowizja,
praca dodatkowa,
również dla emerytów!

Tel. 58 554 80 80
lub 801 800 200

otwarcia:

07:00 ± 22:00
00 ± 21:00

ZáD,,
HQLD*yUD

ul. Spółdzielczej 10 od stycznia br.
Działalność jest prowadzona na terenie
dzierżawionym przez przedsiębiorcę od
firmy Ekomel. Na składowanie takich
odpadów w tym miejscu Urząd Miejski w
Jeleniej Górze wydał decyzję odmowną.
Pozytywną opinię, po kontrolach wydał
natomiast Urząd Marszałkowski, który
zezwolił na prowadzenia w tym miejscu
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Dodatkowa matematyka
Od 1. listopada br. przez 14 tygodni
chętni maturzyści jeleniogórskich szkół
będą mogli skorzystać z dodatkowych,
bezpłatnych zajęć z matematyki. Na
ten cel Miasto przeznaczyło 14 tys. zł.
Dodatkowa, jedna godzina tygodniowo,
to zajęcia fakultatywne, a nie obowiązkowe, ale...
- Przeprowadzona ankieta wykazała – poinformował prezydent Marcin
Zawiła – że na 1.024 maturzystów aż
701 osób jest zainteresowanych uczestnictwem w takich zajęciach. Egzamin
maturalny 2014 r. okazał się bardzo
wymagający, właśnie z matematyki.
Nie chcę, jako prezydent miasta, godzić
się z sytuacją, że młodzi jeleniogórzanie
mają „odcięty” wstęp na studia, bo nie
zdali matury za pierwszym podejściem.
A w takiej sytuacji znalazł się niemal
co czwarty maturzysta. Wprawdzie
zorganizowaliśmy później (w okresie
wakacji) dodatkowe bezpłatne zajęcia i
w konsekwencji po poprawkach odsetek
zdanych matur wzrósł z 76,34% do
86,13 %, jednak dla części potencjalnych
studentów oznaczało to utratę szansy na
studia na wybranych kierunkach.
(UM)
Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP"

JELENIA GÓRA
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działalności na rok, czyli
do grudnia br.
- Po rozmowie z Dorotą Żurawską z Urzędu
Miasta, a na pewno nie
pod naciskiem i interwencji radnego, podjęliśmy
decyzję o przeniesieniu
magazynu w miejsce
niezamieszkałe, od którego pierwsze budynki
są oddalone aż o 150 metrów. Nie jestem osobą
konfliktową i mimo że
nie jestem z tego powodu
uszczęśliwiony, to dla dobra mieszkańców i spokoju prowadzenia działalności
przeniesiemy kontener w nowe miejsce.
Kiedy? Już w listopadzie, jeśli tylko uda
nam się załatwić wszystkie formalności
- dodaje przedsiębiorca.
Angelika Grzywacz-Dudek
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DZIĘCIOŁOWSKI SP. Z O.O.
JELENIA GÓRA, UL. PADEREWSKIEGO 20, TEL. 754-34-20, 764-50-00
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Promocja polskiej piosenki w „Muflonie” na szóstkę

Talenty na Głosowisku
SOHMDGDWV
Wyróżnikiem konkursu jest wymóg
regulaminu, zgodnie z którym wykonawcy nie korzystają z podkładów
muzycznych – mogą śpiewać jedynie
z muzyką na żywo lub a’capella.

Pierwsze miejsce w kategorii młodzieży zdobyła najmłodsza uczestniczka – 9-letnia Julia
Mikulska, która podbiła serca jurorów wykonaniem utworów „Rudy rydz” oraz „Laleczka
z saskiej porcelany”. Drugie miejsce przypadło zespołowi E=mc2, który tworzą uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”. Trzecie miejsce wywalczył duet Małgorzaty
Parzymies i Pawła Rudzkiego. Jurorzy przyznali również wyróżnienia dla Natalii Rozum oraz
Gabriela Wiłuna. W kategorii dorosłych pierwsze miejsce wywalczył duet Gabrieli Kowalewskiej
i Dawida Jędrzejczyka. Drugie miejsce zdobyła Justyna Sieniuć, a trzecie przypadło Konradowi
Boznańskiemu. Pamiątkowe dyplomy otrzymali również pozostali uczestnicy konkursu: zespół
„Czwórka” z Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze oraz Jakub Kałucki.
Umowa z Piastem
Władze jeleniogórskiego klubu
MKS Karkonosze oraz Piasta Gliwice
dopracowały szczegóły umowy partnerskiej, w ramach której obie strony
liczą przede wszystkim na korzyści
wizerunkowe, ale nie tylko...
Inicjatorem współpracy między
klubami z Jeleniej Góry i Gliwic jest
członek zarządu biało-niebieskich
Grzegorz Ciupka, który pełni też
funkcję członka zarządu największego pracodawcy w naszym mieście
- firmy DWS Draexlmaier. - Kluby
MKS „Karkonosze” Jelenia Góra i GKS
Piast Gliwice zamierzają nawiązać na
partnerskich zasadach współpracę,
której celem będzie podnoszenie poziomu piłki nożnej w regionie i propagowanie pozytywnych wzorców
rywalizacji wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych - powiedział prezes białoniebieskich Tomasz Kowalczyk.
W ramach współpracy, każdy partner będzie w swoim regionie m.in.
promował markę drugiego partnera,
powodując w ten sposób, że marka
ta będzie bardziej rozpoznawalna
zarówno w środowisku sportowym,
jak i wśród lokalnej społeczności.
- Chodzi o budowę pozytywnego
wizerunku Klubu, który jest otwarty
na współpracę, przyjazny dla zawodników i kibiców oraz profesjonalny
w swoim działaniu - wyjaśnia prezes
Karkonoszy.
- Piastowi również zależy, żeby w
ten sposób pozyskać dodatkowych
kibiców i sympatyków spoza Górnego Śląska, tak jak to ma miejsce w
przypadku innych klubów ekstraklasowych, których tradycje piłkarskie
są jeszcze większe niż tradycje Piasta
Gliwice. Dla Karkonoszy to szansa na
czerpanie z doświadczeń profesjonalnego klubu piłkarskiego - kontynuuje
Tomasz Kowalczyk.
- W ramach współpracy będzie też
realizowane wiele innych działań, o
których poinformujemy
(Przemo)

KRAJ Jeleniogórscy zawodnicy

udowodnili swoją wysoką formę

Grad medali dla Oyama Karate
W rozegranym 18. października Pucharze Polski Zachodniej Oyama Karate i
Thai Kick Boxingu w Jasieniu, zawodnicy Jeleniogórskiego Klubu Oyama Karate
pokazali się ze świetnej strony zdobywając grad medalowych miejsc w kategoriach
młodzików, juniorów i seniorów w swoich kategoriach
wagowych. W sumie zdobyli
aż 16 krążków!
Organizatorem zawodów było
Lubuskie Centrum Oyama Karate
- sensei Andrzej Tomiałowicz (4
dan) oraz sensei Marek Błażków
(3 dan). Udział w zawodach wzięło
około 100 zawodników z 17 klubów
regionu dolnośląskiego (Lubsko,
Fot. Użyczone

JELENIA GÓRA

Żary, Żagań, Jasień, Nowogród
Bobrzański, Zielona Góra, Przylep,
Jelenia Góra, Kamienna Góra,
Lubawka, Legnica, Wrocław oraz
Cottbus (Niemcy - 2 kluby), Poznań
oraz współpracujące z nami kluby
Kyokushin Tezuka z Wałbrzycha
(shihan Stanisławek Eugeniusz)
oraz Strzegomia (sensei Daniel
Melcarek). Sędzią głównym był
shihan Rafał Majda z JKO, sędzią
maty shihan Stanisławek oraz
sensei Melcarek, a także Andrzej i
Zbigniew Tomiałowicz. Z ramienia
naszego klubu praktykę sędziów
bocznych odbywały sempai Starzyńska i Bukofaj. Opiekę nad
zawodnikami sprawował Michał
Popczyński.
Złote medale zdobyli: Łukasz
Wiśniewski, Adam Serek, który
nokautował błyskawicznie swoich

W tym roku po raz pierwszy poszerzona została formuła konkursu,
dzięki czemu do muzycznych zmagań
stanęła nie tylko młodzież, ale również
osoby dorosłe. Uczestnicy korzystając
przede wszystkim z akompaniamentu
gitarowego przygotowali piosenki z
repertuaru polskich artystów, ale pojawiały się również utwory autorskie,
do których wykonawcy sami napisali
tekst i muzykę.
Muzyczne zmagania oceniało jury w
składzie: Aleksandra Jarocińska (dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Muflon”),
Zofia Stachewicz (dyplomowany na-

uczyciel w Szkole Muzycznej I i II st. im.
Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze),
Ewa Śnieżek (wieloletni pedagog,
specjalista muzykoterapii) oraz Piotr
Michalak (muzyk, pianista). Jurorzy
oceniali intonację, dykcję, muzykalność
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Po burzliwej naradzie wyłonieni
zostali zwycięzcy. Zdobywcy trzech
pierwszych miejsc w obu kategoriach wystąpią w Miejskim Domu
Kultury „Muflon” w grudniu podczas
świątecznego koncertu laureatów
„Głosowiska”.
(Mestra)

JELENIA GÓRA

Nadal bez historycznego zwycięstwa
Fot. Tomasz Raczyński

Konkurs, który tradycyjnie co roku
odbywa się w październiku w Miejskim
Domu Kultury „Muflon”, ma na celu
przede wszystkim promowanie piosenki polskiej i polskiej kultury muzycznej.

Fot. Mestra

W miniony piątek (24.10) sala widowiskowa w Miejskim
Domu Kultury „Muflon” brzmiała polskimi piosenkami –
zarówno z repertuaru znanych artystów, jak i własnymi,
autorskimi kompozycjami. Wszystko za sprawą uczestników VI Młodzieżowego Konkursu Piosenki Polskiej „Głosowisko” oraz I Konkursu Piosenki Polskiej „Głosowisko”
dla dorosłych

przeciwników pokazowymi technikami mawashi geri jodan i ushiro
geri chudan, Robert Łaskawiec, Natalia Grześ i Natalia Najjar. Srebrne
medale przypadły: Damianowi Rozkosznemu, Oliwii Najjar, Damianowi Galubie, Kubie Wojciechowiczowi
i Julii Zawadziłło. Brązowe krążki
zdobyli: Dawid Malinowski, Miłosz
Pawlik, Patrycja Dziemianowicz,
Przemek Sałam, Krzysztof Fibich i
Nina Zięcik. Na czwartych lokatach
po dobrych walkach uplasowali
się: Kamil Najjar, Dawid Kurowski
i Patryk Machnik.
A już niedługo - 22 listopada w Jeleniej Górze będziemy gościć ponad
400 zawodników z Polski, Kanady
i Estonii podczas organizowanego
przez jeleniogórski klub XV Pucharu Polski Oyama TOP.
(MDvR)
Siatkarki IKS–u Jelenia Góra
stanęły przed ogromną szansą
na pierwsze ligowe zwycięstwo w
historii klubu. Do stolicy Karkonoszy zawitały debiutantki z Milicza,
które w pierwszej kolejce nie ugrały
nawet seta. Po zaciętym spotkaniu
w hali SP 10 to przyjezdne cieszyły
się z historycznego sukcesu.
- Niestety dziewczęta płacą frycowe. W Nowej Rudzie mogły ugrać
więcej, dzisiaj też, ale było jak było.
Czeka nas dalsza praca, pracuję z
tym zespołem od 6-7 treningów,
są duże braki, ale dziewczyny o
tym wiedzą i postaramy się to
wyeliminować. Chcą grać i to jest
najważniejsze - podsumował trener
IKS-u Andrzej Kołaczyk.
- Mamy mieszany skład: są
18-latki, są dziewczęta z pierwszej klasy liceum, z pier wszej
gimnazjum i trzeciej gimnazjum.

Skład, którymi graliśmy w juniorkach rozleciał nam się i dlatego
tworzymy nowy zespół. Nie spodziewałam się tego zwycięstwa.
Po porażce w pierwszej kolejce
stwierdziłyśmy, że czas najwyższy
zbudować zespół tak, jak to zrobiła
reprezentacja Polski w siatkówce,
czy piłkarze w meczu z Niemcami - powiedziała po spotkaniu
trenerka ekipy z Milicza Sylwia
Szydłowska-Małecka.
IKS Jelenia Góra - KS „Milicz”
Milicz 1:3 (25:17, 14:25, 17:25,
23:25)
IKS: Wierzbicka, Obajda, K.Kowalska, Szmeterowicz, Ryś, Brzezik, Pietrzak. Libero: Majewska.
KS: Gordziejewska, J.Kowalska,
D.Iwanicka, Brygider, A.Iwanicka,
Sakałus, Pytkiewicz, Rudawska,
Ljanaj. Libero: Mazur
(Przemo)
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2014-09-26 godz. 20.00 - 2014-10-24 godz. 20.00
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Pracy Tymczasowej
BLASIUS C&C zatrudni od zaraz
księgową z doświadczeniem w
księgowości budżetowej od zaraz.
Gwarantujemy stabilną pracę w jednostce budżetowej. - 606 196 396
Cieśli budowlanych/szalunkowych
z językiem angielskim poszukujemy
do pracy na terenie Belgii. Wymagana własna działalność gospodarcza. - 756 442 073
Dam prace budowlane wykończeniowe od zaraz na terenie Niemiec.
Proszę dzwonić po godz.21.00 888221153 /+4915771825658
Dam prace w nowo otwartym
lokalu (pub/dyskoteka). Umowa
o prace i godne wynagrodzenie.
Praca w godzinach wieczornych. Kontakt pod numerami tel
+48606173130/+48795636274 lub
e-mail:lisumichal@gmail.com
Dekarzy z doświadczeniem
zatrudnię - 793 676 758
Docieplenia budynków Jelenia
Góra - Zatrudnię do pracy na wysokości przy dociepleniach budynków
osoby z doświadczeniem, kontakt
telefoniczny 503-194-641
Doradca ds. nieruchomości Poszukujemy osób z doświadczeniem w sprzedaży nieruchomości
do biura w Jeleniej Górze. Gwarantujemy umowę o pracę plus wysokie
prowizje. Zapraszamy do wysyłania
CV na e-mail: regionalnenieruchomosci@onet.pl - 601 200 166
Doradca podatkowy - Zatrudnimy
doradcę ze znajomością j.obcego.
Doradztwo w zakresie prawa podatkowego na rzecz klientów na rynku
polskim i zagranicznym, kontrola
prawidłowości rozliczeń podatk.
CV: rekrutacja@biurorgs.eu - 756
442 073
Doradca Techniczno-Handlowy
- W związku z ciągłym rozwojem,
lider w branży odnawialnych źródeł
energii, zielonyzysk.pl poszukuje do
pracy osób na stanowisko: doradca
techniczno-handlowy w branży
OZE. Osoba zatrudniona na ww.
stanowisku odpowiedzialna będzie
za aktywną sprzedaż produktów
firmy: instalacji fotowoltaicznych. 790 559 510
Dwie osoby do prac monterskich
- Na terenie Jeleniej Góry. Przykładowe zlecenie: Przeprowadzenie
przewodu przez rurkę. Przymocowanie rurki do ściany. Przewiercenie
i przełożenie przewodu. Zagipsowanie otworu. Wiek nie gra roli. - 570
487 026
Elektryk do pracy w Niemczech
- Poszukujemy elektryków do pracy
koło Magdeburga, oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i pokrycie
kosztów zakwaterowania nawet
do 80 %. CV prosimy przesyłać
na auftrag@ese-service.com - 713
619 066
Firma Bayer&Riedl Personalservice Gmbh zatrudni : - Instalatorów
c.o - monterów klimatyzacji - elektryków - lakierników przemysłowych
- stolarzy Wymagana znajomości
j.niemieckiego - 882 067 218
Firma Business Navigator sp.j.
poszukuje do pracy w Gryfowie
Śląskim na stanowisko: spec. ds.
sprzedaży reklamy internetowej.
proszę o przesłanie CV na adres
e-mail:agnieszka.gajczyk@bazafirm.com.pl - 513 107 325

Firma farmaceutyczna poszukuje
osoby do dystrybucji suplementów
i farmaceutyków. Zgłoszenia wraz
z CV na adres: monika@openpharma.pl Szkolenie 11 października o godz.11:00
Firma Ładziński Zakłady Metalowe
poszukują - spawaczy, ślusarzy konstrukcji metalowych - wymagania:
uprawnienia, znajomość rysunku
technicznego, doświadczenie lakiernika konstrukcji metalowych
mile widziana grupa niepełnosprawności Cv+list motyw. przesyłać na
adres: kadry@ladzinski.pl - 75 64
354 18
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni szwaczki
z możliwością przyuczenia. Informacje w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze. - 756
450 830
Grupa Akcja Job - Agencja Logiservice Sp. z o.o. poszukuje pilnie
monterów wentylacji. Okolice Jeleniej Góry. Atrakcyjne warunki! Tel.
71 343 22 06. CV przesyłać na
adres: wroclaw@akcjajob.pl - 713
432 206
Hotel Corum*** poszukuje pracowników na stanowisko fizjoterapeutka. Aplikacje należy przesyłać
na adres: hotel@corum.pl - 757
618 533
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerów śniadań. CV
proszę wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście do działu kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kierownika restauracji.
Wymagane doświadczenie na
stanowisku kierowniczym w gastronomii. CV z dopiskiem "kierownik"
proszę wysyłać na e-mail: kadryk@
golebiewski.pl - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kucharzy (garmażerów)
śniadań. CV proszę wysyłać na
e-mail : kadryk@golebiewski.pl lub
dostarczyć osobiście do działu kadr.
- 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pełnoletnie osoby uczące
się (uczniowie, studenci) do obsługi
kelnerskiej. CV proszę wysyłać na
adres: kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem "Kelner uczeń". - 757
670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pokojowe. CV proszę
wysyłać na e-mail: u.hajduk@golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście
do działu kadr. - 757 670 790
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni zmywające. CV proszę
wysyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście
do działu kadr. - 757 670 715
Hotel w Karpaczu poszukuje
osoby na stanowisko szef kuchni/
kucharz. - 609 239 035
Karpacz/konserwator zatrudnię w pensjonacie konserwatora z doświadczeniem w pracach
remontowych. - 604 287 331
Karpacz/kucharz - zatrudnię
samodzielnego kucharza w nowootwieranej restauracji. CV proszę
przeslac na adres: bhi@bhi.com.
pl - 696 504 506
Każdy 18-55/Czechy/11,2-13netto
- Produkcja, montaż, ewidencja,
pakowanie telewizorów/Okolice
Plzen(Pilzno)/Każdy 18-55,kto zna
podst.czeski/11,2-13zł netto.godz/
Kontrakt roczny/Zakwaterowanie/
Dojazd, wyżyw. własne/ Zwrot za
bilet do Czech/ - 512 022 288

Kelner, kucharz - Hotel Corum***
w Karpaczu poszukuje pracowników
na stanowisko kelner/ka, kucharz/
kucharka. Aplikacje należy przesyłać
na adres: hotel@corum.pl - 757
618 533
Kierowca C+E transport krajowy - Rzetelna Firma z Gryfowa
Śląskiego zatrudni kierowcę z
kategorią C+E w transporcie krajowym. Więcej informacji pod numerem telefonu: 513107326
Kierowca zaopatrz. Szklarska
- Zatrudnię rozsądnego i odpowiedzialnego mężczyznę 20-35
lat do hurtowni z warzywami.
Tylko mądra pracowita osoba.
Cv.na: adres.internet@wp.pl. Sam
oddzwonię do wybranej osoby
po zapoznaniu się z cv. - 601
545 542
Kodowanie www - Web Developer - Cięcie, kodowanie stron
www. Wymagane html5, css3,
jQuery. Więcej na tel, lub biuro@
netfactory.pl - 509 202 060
Kontroler Jakości - Radomierz - Obowiązki: Inspekcja komponentów,wyrobów gotowych w
firmach produkcyjnych Oferujemy:
•Umowę zlecenie z możliwością
przejścia na umowę o pracę, motywacyjne wynagrodzenie, praca w
ambitnym zespole - rekrutacja.
wroclaw@sgp.biz.pl
Koordynator Kontroli Jakości - Miejsce pracy: Radomierz.
Obowiązki: Praca wg ściśle
określonych procedur,Budowa i
zarządzanie podległym zespołem.
Wymagania: Doświadczenie w
zarządzaniu pracownikami, dyspozycyjność. - gotz@sgp.biz.pl
Księgowa od zaraz - wykształcenie wyższe, preferowana dziedzina: finanse lub rachunkowość,
doświadczenie min.5 lat, znajomość j. niem. lub ang. CV i LM
w j.obcym na email rekrutacja@
biurorgs.eu - 7564420736
LBF Sp. z o.o. poszukuje osoby
na stanowisko przedstawiciel
handlowy. Wymagania: doświadczenie w branży wentylacyjnej,
prawo jazdy kat. B. Gwarantujemy umowę o pracę.Kontakt:608287087;lbf@lbf.com.pl - 608
287 087
Legalna praca przy opiece
w Niemczech od zaraz. Wynagrodzenie od 1100-1400 euro,
plus zwrot za dojazd 150 euro.
Wy m a g a n a k o m u n i k a t y w n a
znajomość języka. Szczególowe
informacje pod nr telefonu. - 511
844 939
LRWORLD - Opel Corsa Plus
500 Euro. Praca z przyszłością
w twoim mieście. Systematyczny
wzrost przychodów i zwiększającą się liczba sprzedawców w
Polsce .Praca z przyszłościąłącząca nieograniczone możliwość.. - 885 460 467
Młody kucharz w Niemczech
- praca jednozmianowa, młody
i zmotywowany zespół. Oczekujemy pracy w zespole, odporności, radości z gotowania.
Oferujemy solidne szkolenie.
Pomożemy znaleźć mieszkanie. - +49819166200 / kontakt@
cantina-charlotta.de
Murarz i operator dźwigu Poszukujemy doświadczonego
murarza z umiejętnością obsługi
dźwigu i uprawnieniami oraz z
komunikatywną znajomością
języka niemieckiego. Legalna
praca na terenie Niemiec. 537576392 biuro czynne od
pn.-pt. w godz. 8-16

Nawiążemy współpracę z
doświadczonym programistą php
oop. Wysokie wynagrodzenie, praca
w biurze w JG, możliwa zdalna.
Więcej na tel lub: biuro@netfactory.
pl - 509 202 060
Niemcy-legalna praca na
umowę o pracę. Poszukiwani elektrycy, tokarze, malarze ETC. Szukamy także opiekunek i pielęgniarek
do domów opieki tel. 533 123 233
Pensjonat w Szklarskiej Porębie
zatrudni samodzielnego kucharza z
min. 5-letnim stażem. Wymagana
aktualna Pracownicza Książeczka
Zdrowia. CV na adres rafal.jagusztyn@elbest.pl Podejmiemy współpracę od
zaraz z cieślami budowlanymi ze
znajomością j.ang. lub niem. do
prac betoniarsko-ciesielskich przy
wznoszeniu obiektów budowlanych
na terenie Belgii. CV : rekrutacja@
regess.eu - 7564420736
Podejmiemy współpracę ze
studentką na umowę zlecenie,
stanowisko pracownik biurowy ze
znajomością języka ang. lub.niem.
Mile widziane doświadczenie w
pracach biurowych. CV: rekrutacja@
biurorgs.eu - 756 442 073
Pokieruj sklepem Małpka
Express - Małpka S.A. to spółka
rozwijająca sieć sklepów na terenie
kraju. Poszukujemy do punktów
Małpka Express w Jeleniej Górze
osób, które nimi pokierują. Kontakt:
668869810, monika.jarco@malpkaexpress.com
Pomoc kuchenna/kelnerka - praca
dla pomocy kuchennej lub ambitna
osoba na to stanowisko do przyuczenia oraz obrotna kelnerka - 509
208 754
Poszukujemy chętnych do
sprzątania pobudowlanego w Jeleniej Górze. Stawka 7 zł netto /h.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny - 725 072 862
Poszukujemy elektryka do wykonania instalacji elektrycznych przy
budowie budynku mieszkalnego w
Cieplicach. Umowa zlecenia, praca
od zaraz. CV: rekrutacja@vitruvion.
pl - 501 047 565
Poszukujemy kobiet do pracy
w serwisie sprzątającym na obiekt
handlowy w Jeleniej Górze. Praca
w godzinach 6-14/14-22. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 601156466 lub 661970123
Poszukujemy osoby do pracy
na stanowisku obsługa cateringu.
Kontakt: beata.karasiewicz@dpmgroup.pl
Poszukujemy osoby do pracy
na stanowisku pomoc kuchenna.
Kontakt: m.biernat82@wp.pl
Poszukujemy pracownika
ochrony, najlepiej z prawem jazdy.
Praca odbywać się będzie na terenie
Jeleniej Góry i Cieplic. Pozostałe
informacje pod numerem tel. 732
777 786.
Praca biurowa - Znajomość Autocad lub Inventor, znajomość rysunku
technicznego, praca w charakterze
Technolog (projektowanie) do przyuczenia. Kobieta lub mężczyzna.
- 883181555 - Paweł Kulig

Praca cały etat McDonald's Restauracja McDonalds w Jeleniej
Gorze zatrudni osoby chętne do
pracy, umiejące pracować w zespole
na stanowisko pracownik restauracji. CV proszę wysyłać na adres
mailowy: rekrutacja259mcd@wp.pl
- 606 459 506
Praca na budowie - Przyjmę
do pracy na terenie Jeleniej Góry
i okolic zbrojarzy, murarzy, cieśli
i szalunkowych. Praca od zaraz,
umowa zlecenie; stawki uzależnione
od umiejętności i efektywności. 697336911
Praca na lato i zimę koszenie
trawy --odśnieżanie terenów .mile
widziane prawo jazdy na ciągnik
rolniczy --umowa zlecenie -8 osób.
- 664 960 886
Praca od zaraz dla szwaczki.
Praca od poniedziałku do piątku na
jedną zmianę. Woj-Kat SP. Z O.O.
Poznańska 20 Jelenia Góra tel.
756475564 email:wojkat@wojkat.
eu - 516 587 317
Praca od zaraz przy produkcji plastików w Kowarach. Wynagrodzenie
netto od 1300-1700zł. Woj-Kat SP.Z
O.O. Poznańska 20 Jelenia Góra
email: wojkat@wojkat.eu - 516
587 317
Praca od zaraz w Łomnicy. Produkcja plastików - 756 475 564
Praca- prace porządkowe Poszukujemy chętnych do pracy
w serwisie sprzątającym- prace
porządkowe w Jeleniej Górze.
Stawka 8 zł netto/h. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
733-410-649
Praca w gastronomii - Przyjmę do
pracy na sezon zimowy: kucharza,
pomocnika kucharza , barmana do
restauracji w Szklarskiej Porębie
przy dolnej stacji wyciągu. - 601
956 396
Praca w Kowarach, Jeleniej
Górze, Łomnicy. Woj-Kat Jelenia Góra, ul. Poznańska 20, tel.
756475564, e-mail:wojkat@wojkat.
eu - 756 475 564
Praca w zakładzie krawieckim w
Cieplicach. - 663 361 298
Pracownicy produkcyjni - FX
Sport Sp. z o.o. zatrudni pracowników produkcyjnych. Informacje w
siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego
23 w Jeleniej Górze. - 756 450 830
Projektant Programista
C#,Java - Do głównych zadań osoby
zatrudnionej na tym stanowisku
będzie uczestniczenie w rozwoju
aplikacji webowej CMMS oraz w
tworzeniu aplikacji mobilnych dla
Androida CV - rekrutacja@softsolsgroup.com - 756 466 033
Przyjmę do pracy osobę do
obsługi SPA w hotelu na pełny etat.
Obowiązki podstawowe: - dbanie o
czystość i ład w SPA - przyjmowanie rezerwacji na masaże CV ze
zdjęciem k.stec@nadwodospadem.
eu - 533 555 627
Przyjmę do pracy w firmie porządkowej mężczyznę na umowę (do 45
lat) tel. 504 163 605
Przyjmę sprzedawcę do kiosku spożywczo-warzywnego na
ryneczku w Szklarskiej. - 500 092
493

Recepcjonista lub recepcjonistka w Świeradowie Zdroju z językiem niemieckim. Tel: 502378032
Serwis RTV zatrudni Elektronika
na bardzo dobrych warunkach płacowych - 609 299 360
SGP poszukuje lidera zmiany produkcyjnej w Staniszowie. Odpowiedzialność za realizację planu
produkcyjnego na zmianie. Wymagania: Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,
Oferujemy: Umowę o pracę - rekrutacja.wroclaw@sgp.biz.pl
SGP poszukuje Sales Managera,
praca w Polsce i na terenie Czech.
Wymagana dobra znajomość j.
czeskiego. Obowiązki: poszukiwanie nowych klientów, kontakt z
obecnymi. Umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie - rekrutacja.
wroclaw@sgp.biz.pl
Sprzedawca-Prezenter
Handlowy - Sprzedawca Media
Expert Jelenia Góra. Prosimy o
składanie swojej aplikacji (CV i listu
motywacyjnego) poprzez stronę
www.mediaexpert.pl. W zakładce
Informacje Praca (dół strony) - rekrutacja@mediaexpert.pl
Szukam sprzątaczki do prac
domowych, 5 godz dziennie, 5 dni
w tygodniu, dom w Cieplicach - 500
586 308
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy
zatrudnią osobę na stanowisko
sprzedawcy w Jeleniej Górze. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Aplikację proszę przesyłać na adres:
opoka.d@niebieszczanscy.pl - 607
833 190
Zatrudnię fryzjerkę/ra, ul. Groszowa 5 Jelenia Góra tel. 75 75 326
49 lub 692 144 959
Zatrudnię informatyka - sprzedawcę w Kowarach na pół etatu.
Istnieje możliwość zatrudnienia
osoby uczącej: grzeg18@wp.pl
Zatrudnię kamieniarzy . Stawka
godzinowa lub na akord, do uzgodnienie. Zakwaterowanie. Praca w
okolicach Jeleniej Góry w Łomnicy
- 881 653 821
Zatrudnię konserwatora w pensjonacie w Karpaczu. Wymagane
doświadczenie w pracach remontowych. - 604 287 331
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem.
Wysokie zarobki. Autotech Jelenia
Góra - 504 931 715
Zatrudnię na złom - Złom, skup
makulatury, cv od 9 -17 Karola Miarki
53 - 513 718 808
Zatrudnię osobę do sprzątania
biur i łazienek. 2 razy w tygodniu.
Wtorek po godz. 15.00, piątek po
godz. 15.00. Stawka godzinowa.
Detergenty zapewniam. Zapraszam
do współpracy - 601 999 561
Zatrudnię pracowników budowlanych: murarzy, dekarzy, cieśli tel.
733 140 617
Zatrudnię tokarza/frezera CNC
w pełnym wymiarze godzin .Zapewniamy wszystkie świadczenia. Informacje od pn-pt w godzinach 7-16
- 602 377 991

Szkolenia BHP

Wypadki przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zadzwoń: 660 431 602

www.ergonomika.com.pl

biuro@ergonomika.com.pl
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Zatrudnimy doradcę ze znajomością j.obcego. Doradztwo
w zakresie prawa podatkowego
na rzecz klientów na rynku polskim i zagranicznym, kontrola
prawidłowości rozliczeń podatk.
CV:rekrutacja@biurorgs.eu 7564420736
Zatrudnimy elektromonterów
z uprawnieniami. Cv proszę
przesyłać na adres jelenia.
gora@elektromont.pl - 756 458
900
Zatrudnimy księgową na 1/2
etatu. Wykształcenie wyższe,
preferowana dziedzina: finanse
lub rachunkowość, doświadczenie min.5 lat, znajomość j. niem.
lub ang. CV i LM rekrutacja@
biurorgs.eu - +48 75 644 20 73
Zatrudnimy opiekunki osób
starszych. Dla osób zdecydowanych podjąć pracę w takim
charakterze oferujemy szkolenia
języka niemieckiego, uzupełniające albo od podstaw. Po
szkoleniu zapewniamy pracę. 691104999 / 75 769 29 11
Zatrudnimy pracownika do
produkcji i montażu ciągów wentylacyjnych. Wymagane prawo
jazdy i doświadczenie w pracy
na budowie. - 662 158 974

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
Zatrudnimy studentkę od
zaraz. Stanowisko pracownik
biurowy ze znajomością języka
ang. lub.niem. Mile widziane
doświadczenie w pracach biurowych. CV: rekrutacja@biurorgs.
eu - 756 442 073

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Gaźnik pony 1,5 ręczne ssanie - kupię w rozsądnej cenie
kompletny gaźnik hyundai pony
1,5 z ręcznym ssaniem, używany
albo nowy. - 730 871 030
Kupię katalizatory z aut osobowych i dostawczych w obojętnym
stanie, ceramiczne, metalowe,
filtry cząstek stałych FAP/DPF.
Dojazd na miejsce, ceny według
katalogów .Jelenia Góra - 695
614 193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Opony zimowe z felgami 13'
- Dane kół : Nexen eurowin
155/70/R13 Cena 400 zł za
komplet Używane jeden sezon
zimowy, felgi oczyszczone pomalowane Dowioze koła pod adres
który chcesz wiecej info pod tel
pozdrawiam - 693 210 189
Sprzedam rozrusznik Mercedes 124 tel. 500 168 910

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup do 15 tyś - Kupie samochody cale uszkodzone powypadkowe od 2000 roku również angliki,
sprowadzone z DE , niezarejstrowane, do 15 tys gotówka od reki
odbieram własnym transportem z
Jeleniej Góry i okolic - 796 508 957
Autoskup uszkodzone
796508957 - Kupie samochody
osobowe dostawcze terenowe po
2000 roku, całe uszkodzone powypadkowe od 1000-10000 zl odbieram własnym transportem Jelenia
Góra i okolice gotówka od reki
Kupie auto do 1000zl - może być
uszkodzone - 797 959 610
Kupię każde auto 794-794-104
- Nasza firma prowadzi skup samochodów w każdym stanie technicznym. Przyjmujemy również
samochody rozbite i uszkodzone. Za
skupowane auta płacimy gotówką
od ręki.
Skup aut 885-775-445 - Skup aut
w mieście i okolicach zawsze płatne
gotówką i formalności na miejscu w
15 minut. Auta odbieramy od klienta
własnym transportem

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Audi A3 - Sport -1998r. - z silnikiem
1,8 o mocy 125 KM -benzyna-listopad 1998r.Używany przez kobietę.
Samochód sprowadzony-do rejestracji. Cena 6300zł do negocjacji.
- 725 143 498
Do sprzedania mam ładnego
ekonomicznego Peugeota 107
kupionego w polskim salonie serwisowany w ASO. Jestem drugim właścicielem tego auta.2008r,
przeb.140tyś,poj.1,4ON abs,klima,
cena 13800 - 792-139-119
Ford Mondeo 1.6 sedan - warto
- Stan bdb wizualny i techniczny,
bezwypadkowy, dużo dodatków
m.in. 2 komplety kół alu, ewentualnie
negocjacja ceny - 3700zł. BT i OC
do września 2015! Po wymianie
"rozrządu" i hamulców. 230kkm
95/96r. - 504 221 470
Opel Astra Classic - 1.4 rok prod
2000,przebieg 101350,kupiony w
Polsce,1 właściciel od nowości,
nowe: tarcze i klocki-przód, wymienione łożysko-prawy tył, akumulator,
linka sprzęgła Radio CD - 731 601
211
Sprzedam Golf V 1.6 115km benzyna, r.p. 2004, przebieg 76800 km,
I właściciel tel. 601 898 156
Sprzedam Opla Astrę - 1997,
benzyna+LPG, bezwypadkowy,
klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, ABS, elekt. szyby, centralny
zamek, 2-poduszki, elektr. lusterkapodgrzewane, aluminiowe felgi,
komplet opon zimowych, radio
- 535-398-809
Tico w dobrym stanie -sprzedam
- aktualne badania+OC, opony
Falken 1 sezon, nowy akumulator.
Przebieg 215000 km, silnik Suzuki.
Zielony. Wszystko sprawne. Bezwypadkowy. Zadbany. Bez nakładów,
gotowy do jazdy. - 790 399 001

ANONSE
MATRYMONIALNE
Młody 30 latek: poznam sponsorkę, kochankę, jestem mobilny
tel. 884 989 536
Pan pozna pana - Mam 38 lat i
chciałbym poznać pana, nie interesują mnie przygody. Jeżeli chcesz
to napisz...artur36.1976@o2.pl
Poznam Pana w wieku 70-73 lata
najchętniej wdowca, który czuje
się samotny. Pan na razie jako
przyjaciel. Ja wdowa, potrzebuje
pomocy finansowej. Mam mieszkanie. Samochód mile widziany tel.
wieczorem 607 967 510
Poznam starszego po 40 pana
bi grubszego, ja żonaty bi - 600
563 808
Szukam dyskretnej kochanki Żonaty 37 lat poszukuje kobiety w
celu dłuższej znajomości opartej na
przyjaźni i sexie. Dopuszczam też
możliwość wsparcia finansowego
bądź innego rodzaju. Preferowane
panie w wieku 18-39 lat - 500 864
818

Szukam dyskretnej kochanki Żonaty i dyskretny lat 37 poszukuje
kochanki-tylko sms - 500 864 818
Towarzyskie, Adam, tel. 513
219 766
Zapraszamy do współpracy
panie chcące dobrze zarabiać w
pełnym bezpieczeństwie dyskrecji
i stabilności czasowej. w klubie
który będzie lada chwila otwarty
po przerwie .miła atmosfera dobre
zarobki - 881 361 674
Zasponsoruje wysportowanego, dobrze obdarzonego pana,
proszę opis swojej osoby, tylko
wysportowani i obdarzeni - 795
890 212

Tynki maszynowe - Firma z wieloletnim doświadczeniem wykona
tynki maszynowe gipsowe oraz
cementowo wapienne, szybko i
fachowo. - 667 934 227
Wiercenie otworów w betonie
- Wiercenie otworów do fi 600mm
w betonie, cegle, żelbecie, kamieniu, asfalcie na mokro do średnicy
600mm na sucho do 200mm szybka
realizacja zamówień, atrakcyjne
ceny bez udarowa, bez wstrząsowa
metoda - 660 050 200
Wykonujemy wszelkiego rodzaju
konstrukcje stalowe. Bramy, kraty,
ogrodzenia, balustrady, schody,
wiaty, hale. Projekt, wykonanie,
montaż. - 601 353 062

USŁUGI
BUDOWLANE

USŁUGI
EDUKACYJNE

Bramy i automatyka bramowa.
Przesuwne, dwuskrzydłowe, garażowe. Doradztwo, montaż, serwis.
Tanio i rzetelnie. Zadzwoń i sprawdź
- 669-127-970

Język polski - doświadczony
nauczyciel, profesjonalne przygotowanie do nowej matury i egzaminu
gimnazjalnego, korepetycje tel. 504
788 652

Brukarstwo i kamieniarstwo
- Oferujemy solidne terminowo
wykonanie prac brukarskich i kamieniarskich. Satysfakcja gwarantowana. Zapraszamy do współpracy.
- 697 265 055

Korepetycje angielski - Nauczyciel z doświadczeniem udzieli
korepetycji z języka angielskiego
uczniom na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.
Przygotowanie do egzaminów i
pomoc w nauce - 783 051 503

Dwóch cieśli konstrukcyjnych
podejmie współpracę. Własne
narzędzia. - 783 919 182
Elewacje, drenaże, wykończenia - Wyceny prac z materiałem lub
bez. Terminowo, gwarancje, dobre
cenny, wystawiam fakturę VAT - 787
254 787
Hydrauliczne usługi - Montaż,
wymiana, usuwanie awarii sieci
wodno kanalizacyjnych, gazowych
armatury sanitarnej z wszelkiego
rodzaju materiałów typu pp,pex,
miedz,stal. Spawanie stali żeliwa,
kwasoodporne. 2 letnia gwarancja.
- 533 188 754
Kompleksowe wykończenie
wnętrz, łazienki, zabudowy GK
ścianki działowe, układanie płytek,
kowery, panele i tp. Szybko, solidnie,
tanio tel. 502 537 775
Malowanie maszynowo - Szybko,
czysto i tanio. Mieszkania, bloki,
hale, elewacje itp. - 787 254 787
Pomniki - Granit lastryko kostka
sprzedaż montaż - 530 974 530
Przyjmę zlecenie na wykonanie
docieplenia elewacji-poddasza
szybko, tanio, solidnie, terminowo,
własne rusztowanie,15-letnie
doświadczenie, faktura email: ramland.be@gmail.com - 783 499 234
Przyjmę zwietrzelinę Szklarska
Poręba - 605 617 116
Remonty i wykończenia wnętrz Wykonam każdego rodzaju remonty,
naprawy bieżące, nietypowe zabudowy KG, łazienki, podłogi, inst.
elektryczne. Dokładnie, rzetelnie,
fachowe doradztwo - 726 292 019

Korepetycje: angielski, niemiecki, dojeżdżam do ucznia tel. 75
76 489 20, 695 486 328
Nauczyciel z doświadczeniem.
Korepetycje z matematyki, fizyki,
chemii. Pomoc w bieżącym materiale, nadrabianie zaległości. Przygotowanie do egzaminów (szk.
podst., gimnazjum, matura). Dojeżdżam. - 695 192 929
Pomoc w matematyce i fizyce na
każdym etapie. Na bieżąco nadrabianie zaległości i systematyczne
przygotowanie do egzaminów maturalnych. Sprawdzone metody pracy.
Dojeżdzam. - 608-600-115

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk 24h tanio i dobrze! Firma elektroinstalacyjna wykona
wszelkie pracę elektroinstalacyjne:
remont instalacji, wszelkie dokumenty, usuwanie awarii, modernizacja, pomiary, przeglądy itp.
Posiadamy atrakcyjne ceny, udzielamy gwarancji - 783 472 171

USŁUGI
FINANSOWE
Kredyty dla emeryta i rencisty
- Specjalna oferta dla emerytów i
rencistów: -dochody od 500 zł netto
-wiek do 85 lat -możliwość spłaty
innych kredytów -wystarczy tylko
dowód i legitymacja -decyzja w 5
minut Zapraszamy Sobieskiego
2 - 601 200 166
Pomniki granitowe renowacja
lastrykowych nagrobków kostka
granitowa oraz betonowa sprzedaż
montaż - 530 974 530
Pożyczki bez BIK do 30 tyś okres spłaty do 48 miesięcy -decyzja
w 15 minut -wystarczy tylko dowód
osobisty -oferta dla osób które nie
mogą otrzymać kredytu w Banku
Zadzwoń lub odwiedź nasze biuro.
- 601 200 166
Szybki Kredyt Gotówkowy-8,90%
- *bez zbędnych formalności *bez
poręczycieli *środki w ciągu 1 dnia
*okres kredytowania nawet do 10
lat *wysokie kwoty kredytu *akceptujemy dochody od 500 zł netto
Zapraszamy - 756 451 993

og£oszenia
/ REKLAMA
ROZMAITOŒCI

w SRQLHG]LDñHN
poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
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Tanie kredyty dla każdego - Kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, dla firm,
rolnika. Decyzja w 5 minut. Pożyczki
pozabankowe do 1000 zł i kredyt
bankowy 3600 zł na oświadczenie o
dochodach. Bezpłatne czyszczenie
BIK. Tel. 512 820 212
Usługi Biura Rachunkowego Pełen zakres usług. Dla nowych
klientów 50 % ceny przez 2 miesiące. W.Polskiego 54 Jelenia Góra
- koło sądu, w bramie obok sklepu
spożywczego Kropka. Zapraszamy
- 782 020 635

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Informatyk, dojazd - Diagnostyka, rozwiązywanie problemów,
czyszczenie i optymalizacja systemu, usuwanie wirusów, odzyskiwanie danych, konfiguracja sieci,
wymiana i instalacja podzespołów.
Dojazd. - 663 368 750
Komputery, nawigacje, anteny
- Masz problem z komputerem?
chcesz odblokować, zaktualizować
lub naprawić nawigację? Chcesz
powiesić na ścianie tv? podłączyć
kino domowe? ustawić antenę?
Zadzwoń! - 792 846 133
Serwis PC, laptopy, Dojazd!
- Naprawa komputerów PC, laptopów. Rozbudowa, czyszczenie,
usuwanie wirusów komputerów,
konfiguracja urządzeń sieciowych.
Budowa komputerów wg.potrzeb
klienta, najwyższa jakość usług i
dojazd do klienta. - 605 233 937

USŁUGI
KSIĘGOWE
Biuro Rachunkowe Koala - Pełen
zakres usług. Dla nowych klientów
50 % ceny przez 2 miesiące. W.Polskiego 54 Jelenia Góra - koło sądu,
w bramie obok sklepu spożywczego
Kropka. Zapraszamy - 603 049
476
Księgowość - 2 mc 50% ceny
- Dla nowych klientów 50 % ceny
przez 2 miesiące. W.Polskiego 54
Jelenia Góra - koło sądu, w bramie
obok sklepu spożywczego Kropka.
Zapraszamy - 782 020 635
Księgowość, Podatki, Kadry
BHP - Kancelaria Podatkowa TAX.
Jelenia Góra, Wolności 17a/1.
Podatki księgowość kadry płace
BHP profesjonalnie. Reprezentacja
w czasie kontroli i postępowań.
(długoletnie doświadczenie od 1999)
- 510 243 264
Na problemy podatkowe: TAX Kancelaria Podatkowa TAX. Jelenia
Góra, Wolności 17a/1. Reprezentacja w czasie kontroli i postępowań
podatkowych (długoletnie doświadczenie). Księgowość, kadry, BHP
- 510 243 264

Usługi Biura Rachunkowego Biuro Rachunkowe KO-ALA zaprasza do współpracy. Pełen zakres
usług. 2 MC 50 % ceny. Wojska
Polskiego 54 Jelenia Góra. - 782
020 635

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, sylwester, przyjęcia.
Repertuar polski, zagraniczny,
muzyka akordeonowa, DJ, wokal,
zabawy, oświetlenie, cena umowna
"Muzyk Orkiestra", tel. 75 75 339 21,
692 046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opieka dla niepełnosprawnego
- Zaopiekuję się osobą niepełnosprawną. Obie strony bez nałogów.
Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie,
bez doradców. Najchętniej Jelenia
Góra, Zgorzelec i okolice. Kontakt
881 492 668
Sobotnie zabawy w Przedszkolu
- Zajęcia adaptacyjne, kreatywne,
integracyjne, muzyczne, ruchowe
i wiele, wiele innych... w sobotę
w "Królu Maciusiu" Mamusie na
zakupy, a dzieciaczki do przedszkola
To wszystko w cenie tylko 8 zł/h - 512
586 949
Zaopiekuje się dzieckiem lub
starszą osobą tel. 607 967 510
wieczorem
Zaopiekuje się starsza osoba
lub starszym małżeństwem w
zamian za mieszkanie samotna
kobieta bez zobowiązań teren
Jeleniej Góry - 667 369 232

USŁUGI
RÓŻNE
Bezpłatne porady prawne we
wtorek ul. Teatralna 1 pok.311
Jelenia Góra od 11 do 15 po
rejestracji telefonicznej tel. 602
467 812
HIT października 2014 - Toner
HP 2612A nowy toner zamiennik
o wydajności 2500 stron pasuje
do drukarek HP LaserJet: H1010,
1012, 1015, 1018, 1020, 1022,
3015, 3020, 3030, 3050, 3052,
3055, M1005 MFP - 508 384
904
Kuźnia Lubiechowa balustrady,
bramy, ogrodzenia, meble z
metalu, renowacja starych elementów z metalu, usługi kowalskie wszystko z prawdziwej kuźni
- 605 590 489
Naprawa pralek, odkurzaczy, ul.
Karłowicza 25a tel. 603 835 483
Organizacja Eventów - Kompleksowa organizacja wydarzeń
firmowych i imprez okolicznościowych - bardzo korzystne warunki
i najlepsze ceny u sprawdzonych
partnerów - zapraszamy do współpracy - 663347535, 792685881

Pomoc w otwarciu firmy - Pełen
zakres usług. Pomoc w wypełnieniu dokumentów. Dla nowych
klientów 50 % ceny przez 2
miesiące. W.Polskiego 54 Jelenia
Góra - koło sądu, w bramie obok
sklepu spożywczego Kropka.
Zapraszamy - 782 020 635
Spawacz - Pospawam w stali
metodą mig/mag - 785 712 924
Ścinka drzew w miejscach
trudno dostępnych, alpinistycznie
i z podnośnika. Duże doświadczenie. F-ra VAT, OC. - 602 637 388
Wszystkie prace ogrodnicze
itp - Wykonam wszystkie prace
w ogrodzie, przy domu. Cięcie
drzewa, rąbanie, przycinanie,
koszenie i inne fizyczne prace.
posiadam własny sprzęt. dojazd
do klienta gratis - 669 147 881
Wykonam wszystkie prace w
ogrodzie, przy domu. posiadam
własny sprzęt. dojazd do klienta
gratis. Tanio i solidnie - 669 147
881

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Firma sprzątająca Ewcia oferuje
sprzątanie mieszkań i domów
mycie okien mycie tapicerek
samochodowych oraz dywanów
porządkowanie klatek i korytarzy czyszczenie i konserwacja
nagrobków - 724 082 885
Kontenerowy wywóz gruzu
- Kontenery na gruz śmieci oraz
inne odpady najtaniej w mieście
- 535 910 813
Pięknie wyczyszczę dywany
- Tapicerkę domowa i samochodowa. Karcher, wieloletnie
doświadczenie, zapraszam - 607
155 751

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Limuzyna do wynajęcia Lincoln! - Zajmujemy się wynajmem
9 metrowej oraz 9 osobowej
limuzyny marki Lincoln Town
Car Udostępniamy samochód
z profesjonalnym szoferem na
wszystkie okazje: ślub, wieczór
panieński/kawalerski, urodziny,
itp - 663 256 901
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 925 724
Najtańszy, profesjonalny transport. Możliwość negocjacji cen.
Tel.691 262 797
Przeprowadzki kompleksowe. Krajowe i zagraniczne.
Solidnie i profesjonalnie. - 516
146 075
Wyjazdy do Niemiec i Holandii
- Przewozy międzynarodowe za
granice . Wyjazdy do Niemiec
i Holandii z adresu na adres .
6 wyjazd 50% .taniej - 757 533
219

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Protezy zębowe - protezy elastyczne, akrylowe, szkieletowe,
ceramika, kompozyt, nakładki nagryzowe i wybielające, ekspresowa
naprawa. Jelenia Góra, Wolności 54/1(obok Małej Poczty), tel.
609404957, 531191658

KUPIĘ
Kupię strój strażaka - Kupię strój
strażaka dla synka. Rozm. ok
116cm. Wszelkie propozycje proszę
kierować na maila. - monia3336@
wp.pl

SPRZEDAM
Likwiduje mieszkanie - Likwiduje
mieszkanie - tanio sprzedam jego
wyposażenie (m.in. nowe meble
kuchenne, lodówka Amica oraz inne
stanowiące standardowe wyposażenie mieszkania 2-pokojowego) - 882
222 036
Sprzedam elektryczny ogrzewacz wody 50 Classic firmy Biawar
stan idealny na gwarancji zakup
20.03.2014 zakup oraz przepływowy
ogrzewacz wody Perfect 4,5KW
firmy Red na gwarancji zakup
20.03.2014 - 607 756 860
Sprzedam jamnika długowłosego,
2 miesięczny po znakomitych rodzicach, rodowód tel. 691 185 670
Sprzedam wyciągarkę "Pionier"
okienną tel. 500 168 910
W komis przyjmujemy - W komis
przyjmujemy ładną, modną odzież
dziecięcą, damską, buty, torebki.
Przyjęcia w czwartki i piątki. Sklep
Sara ul. Różyckiego 4a. Zapraszamy na zakupy tel. 733 110 573

ODDAM
Blat pod zlewozmywak - Do oddania blat pod zlewozmywak gruby.
Długość 123cm, wycięty otwór pod
zlew. Nowy, używany 1mc. - 509
202 060

ZAMIENIĘ
Zamiana: za sekreterę (może
być skandynawska) o wym.: wys.
125cm, szer. 100cm - dam dwuosobową łódź wędkarską (z włoską
alumin. miecz i ster, ławeczki) tel.
796 489 565

MIESZKANIA
KUPIĘ
Bezpośrednio kupię mieszkanie
o pow. 60—80m2 na parterze lub
pierwszym piętrze. Lokalizacja: między dworcem PKP a ulicą Słowackiego, powyżej Wojska Polskiego.
Chętnie z balkonem lub ogrodem.
- 663 663 690

Kupię mieszkanie 3-4- pokojowe,
do 2 piętra, w dobrej lokalizacji
Jeleniej Góry, może być do remontu,
Poważny klient tel. 666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Kupie mieszkanie na Zabobrzu III.
Powierzchnia powyżej 70 m-najlepiej
około 80m lub szeregówka do 100
m także w tej lokalizacji lub Jeżów
Sudecki strona od Zabobrza. Osoba
prywatna - 600 040 260

MIESZKANIA
SPRZEDAM
199 tys - Cieplice 3 pokojowe Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 72 m2, parter niezależnym
wejściem, blisko placu Piastowsk.
kamienica po remoncie, rolety zewn.
antywłam., cena-199 tys zł tel.666
222 031 Nieruchomości Jarząbek
2 pok. przytulne, po remoncie! Sprzedam mieszkanie w bloku - ok
40m2, salon, sypialnia, oddzielna
kuchnia, 3 piętro, garaż, ogródek.
Czynsz z ogrzewaniem - 230zł.
Mieszkanie nie wymaga wkładów!
Cena - 125000zł Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
2 pokojowe 56 m2 po remoncie
- Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie - rozkładowe, 2 pok,
56 m2, 1 piętro, ogrzewanie gazowe,
okna PCV, osobna garderoba, nowe
instalacje, zadbany budynek. Cena
170000zł Nieruchomości Jarząbek
- 886 306 886
27m.pok, kuch. łaz, prze.okazja!
- Kawal.27m, pokój słoneczny,
kuchnia sło. łazienka i przed. na
1pię. bez opłat za czynsz itp.opłaty
woda gaz, prąd, w koło łąki lasy
do zamieszkania odrazu. Bardzo
tanio okazja ze względu na wyjazd
881519377 - 884975289
4 pokoje 90m2, osobne wejście - 4
pokoje 90m2, osobne wejście,
ogród, spokojne miejsce, okolice
lotniska, sprzedam lub zamienię
na 50 m2 Zabobrze II lub III tel.
513 563 233
40 M2, Kawalerka, Cieplice - Sprzedam dużą kawalerkę z możliwością
wydzielenia sypialni, parter, Ciplice,
nowy budynek, ogrzewanie miejskie, piwnica, cena-139.000 zł do
negocjacji! tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
72 M2, 2 pokoje, taras, centrum Sprzedam b.ładne mieszkanie 2
pokojowe, salon z kominkiem, 1
piętro,słoneczne, ogrzew. gazowe,
centrum, kamienica po remoncie,
pow.72 m2, strych, piwnica, czynsz
140 zł,cena 199.000 zł tel.666 222
031 N.J
Cieplice, Zielona, kawalerka Sprzedam dużą kawalerkę w Cieplicach, ul. Zielona, wysoki parter, 40
m2, piwnica, ogrzewanie miejskie,
niski czynsz 150 zł z ogrzewaniem!
cena - do uzgodnienia tel.666 222
031 Nieruchomości Jarząbek
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Kawalerka w Cieplicach - 37m.
kw.-pokój, kuchnia, łazienka( do
remontu) przedpokój, piwnica,
strych, ogródek. Wysoki parter,
słoneczne .niski czynsz. Spokojna
okolica. 85.000 - Bez pośredników
- 503 037 766
M 38m na sprzedaż w Gryfowie. - Do sprzedania mieszkanie
Własnościowe (wspólnota) na
obrzeżach Gryfowa Śl. Ciepłe,
słoneczne, plac zabaw, parking.
Pow. 37,8 + piwnica ok 7 m/kw.
Mieszkanie umeblowane z wyposażeniem. Polecam - 570361232 /
+49015213417876
Malczewskiego - 2 pok. 50
m2 - Sprzedam rozkąłdowe i słoneczne mieszkanie na parterze, 50
m2, 2 pokoje, zabudowana szafa
i zabudowa kuchenna, oddzielnie
łazienka i wc, cena- 165.000 zł
tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
Morcinka - 50 m2, 2 pokojowe
- Sprzedam ładne mieszkanie
2-pokojowe, 50 m2, parter, kuchnia
oddzielna z zabudową, w przedpokoju nowa zabudowana szafa, do
wprowadzenia, ogrzew. miejskie
cena -165.000 zł tel.666 222 031
Nier.Jarząbek
Park Sudecki - 2 pokojowe sprzedam ładne mieszkanie 2
pokojowe, Park Sudecki, do wprowadzenia, 43 m2, tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Pilnie sprzedam lub zamienię
- mieszkanie 4-pokojowe rozkładowe, po remoncie. Cena 179
tys. do uzgodnienia lub zamienię na 2-pokojowe ok 40 mkw z
wodą z sieci I lub II piętro. Więcej:
tel.794460461
Pl. Ratuszowy - 3 pokojowe Sprzedam ciekawe mieszkanie
3 pokojowe pow.60 m2, 1 piętro,
do wprowadzenia, ogrzewanie
miejskie, łazienka z wanną, cena152.000 zł tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
Sprzedam 63 m2 bloki Szklarska
- Sprzedam M-4, 63m2,bloki,ul.
Mala,Szklarska Poręba, w pełni
rozkładowe,do remontu.235 tysięcy
zł. - 513-013-675
Sprzedam kawalerkę 32m2, I
piętro, balkon, piwnica, ogrzewanie
i ciepła woda z sieci, mieszkanie
młode, bez pośredników - 505
778 123
Sprzedam mieszkanie 50,9m2, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, II
p, do remontu tel. 607 967 510
Sprzedam mieszkanie w Jelenia Góra, Sobieszow 100m plus
80m pomieszczenia gospodarcze,
całość 100 000 zl, bez pośredników,
tel.792 796 991
Tanio 29m pok. kuch. łaz. przedp
- Okazja kawalerka bez czynszu
tylko woda, gaz, prąd. 1pietro w
całości budynku 3 rodziny. Do
zamieszkania. Niska cena - 881
361 674
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Apartament 60 m2 - 1000 zł - Do
wynajęcia od listopada apartament
2-poziomowy, salon z kominkiem,
60 m2, własny ogród i taras, garaż,
Jel. Góra, cena- 1000 zł + media,
kaucja 1000 zł tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę mieszkanie dwa pokoje
, kuchnia, łazienka - Zabobrze II,
komfortowe, umeblowane. - 693
647 365

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2-poziom, 2 pok., BDB Standard do wynajęcia od zaraz mieszkanie
64 m2, ul. Kadetów, 2-poziomowe,
umeblowane, 2 pokoje, bdb standard, cena-1200 zł + 400 zł media
+ kaucja 2000 zł tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek - 666
222 031

2-poziomowe, k.SP.10 - do
wynajęcia od zaraz mieszkanie
2-poziomowe, 3 pokoje, 65 m2,
umeblowane, okolice SP. 10, cena1500 zł (w tym ogrzewanie, czynsz
i ciepła woda), kaucja tel. 886 306

MAR-MS-13154. Atrakcyjny dom
w Okolicy Bolesławca Polecam Państwu
przytulny dom w Dąbrowie Bolesławieckiej.
7 Km od Bolesławca 2km od A4. Budynek
po kapitalnym remoncie. Pow. mieszkalna
200 m2, działka 3200 m2, 445 tyś.
Leszek Środecki 790 418 318
MAR-MS-13150 Mieszkanie w Karpaczu
Bardzo ładne słoneczne trzy pokojowe 50m 2.
Wang(500m), kompleks narciarski KOPA
(600m). Doskonała inwestycja pod wynajem,
a także do zamieszkania z rodziną. Lokal nie
wymaga nakładów finansowych.
Do zamieszkania po zakupie. 157 tyś
Leszek Środecki 790 418 318.
MAR-MS-13148. Ładne po remoncie Luksusowe, w pełni umeblowane i gustownie
urządzone mieszkanie o pow. 50 m 2 w bloku
wysoki parter w zielonej części miasta. 155tyś
Leszek Środecki 790 418 318

MAR-MS-13166 Pół domu Szklarska Poręba. Do sprzedaży dom
w zabudowie bliźniaczej jednorodzinny położony na jednym z osiedli
Szklarskiej Porębie niedaleko centrum.
Budynek
piętrowy
w całości podpiwniczony 560 tyś
Leszek Środecki 790 418 318
MAR-MS-13104 OKAZJA Mieszkanie dwupokojowe na osiedlu Zabobrze I .
Leszek Środecki 790 418 318

Działka Inwestycyjna Strefa Ekonomiczna JG 6700 m2, Prostokąt
48mx140m ZORKA 100m. 299 tyś. Plan pozwala na zabudowę 60% powierzchni, wys 12m. Istnieje możliwość dokupienia 1,5ha obok przedmiotowej działki.
MAR-DS-12924 Dom? A może
kamienica? 370m2 Obiekt o niespotykanym charakterze i potencjale. Położony w sercu Cieplic 30m
od Pl. Piastowskiego. Remont
generalny w 2006/7. Nadaje się na
dom jedno-wielorodznny, można
dzielić na mieszkania, nadaje się także na pensjonat. 570tyś
Marcin Środecki 883 797 878
Spektakularnie
zlokalizowane
działki budowlane z widokiem
Chojnik. Media (prąd, gaz, kanaliza, woda. Jelenia Góra – Sobieszów, komunikacja MZK, dojazd
asfalt 30m szutr.
KUP – ZBUDUJ – ZAMIESZKAJ
Marcin Środecki 883 797 878.
ATRAKCYJNY DOM w ciekawej lokalizacji.
Oferuje przestrzeń i niespotykane widoki.
Stan zamknięty – wykończony z zewnątrz.
Wojcieszyce na granicy Cieplic. Projekt
Jupiter 2 lustro. 390tyś
Marcin Środecki 883 797 878

886 Nieruchomości Jarząbek
2-poziomowe, umeblowane 1200
z - do wynajęcia od zaraz b.ładne
mieszkanie 2-poziomowe, 64 m2,
umeblowane, 3 piętro, K.Collegium
Karkonoskiego, cena-1200 zł + 400
zł media tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek

MAR-DS-13117 Pół domu po generalnym remoncie w stanie deweloperskim. Podział pionowy. Malownicze
miejsce w Pilchowich. Trzy kondygnacje, pow cał. 280m2 i 300m2 ogrodu.150tyś.
Marcin Środecki 883 797 878

B. atrakcyjne 2 pok + kuchnia Wynajmę mieszkanie nieopodal
centrum - 2 pok + duża kuchnia z
jadalnią, 55 m2, parter, ogrzewanie
gazowe, umeblowane i wyposażone, w dobrym standardzie Cena
- 1200 zł/m + media Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
Mam do wynajęcia mieszkanie
Zabobrze III - Mam do wynajęcia
mieszkanie Zabobrze III, 2 pok. II
p., ogrzewanie i ciepła woda z sieci,
miejsce parkingowe, 1100+liczniki(czynsz w cenie)1 m-czna kaucja
tel. 511 779 711
Mieszkania 30-60 m2 - Witam
mam do wynajęcia mieszkanie 2 pok
ok 30 m2 przy ulicy Transportowej;
55 m2 Wrońskiego 3 pok, Karola
Miarki kawalerki i mieszkania. Tanio
bez pośredników z możliwością
wyposażenia w meble. - 661 486
177
Mieszkanie 2-pokojowe Cieplice
- Mieszkanie 2-pokojowe Cieplice.
Osiedle Orle. Parter. 950 zl. - 609
632 732
Nowe 2 pok na obrzeżach JG
- Wynajmę nowe mieszkanie
2-poziomowe - 1 piętro, 35 m2,
kuchnia z jadalnią + 2 pomieszczenia na poddaszu(wysokość 180cm),
miejsce postojowe, częściowo umeblowane. Cena z ogrzewaniem 1000zł N.Jarząbek - 886 306 886
Nowe 3 pok na obrzeżach JG
- Wynajmę nowe mieszkanie na
obrzeżach JG - 1 piętro, 65 m2,
duży salon z aneksem + 2 sypialnie, balkon, miejsce postojowe,
częściowo umeblowane. Cena
najmu z ogrzewaniem - 1500zł
Nieruchomości Jarząbek - 886
306 886
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu czteropokojowym wspólne
dwie kuchnie i łazienka na parterze w domku jednorodzinnym na
Zabobrzu cena 500zl z opłatami.
- 603 958 920
Wynajmę lub sprzedam bez
pośredników kawalerkę 27m2,
pokój, kuchnia, przedpokój, ogrzewanie i ciepła woda z sieci, budynek ocieplony, nowa stolarka,
umeblowane, lodówka, TV tel. 798
523 541 po 18.00

DOMY
KUPIĘ
Dom do 300 tys - Jelenia Góra Pilnie kupię dom w Jeleniej Górze,
min. 3 sypialnie + salon, do 300
tys zł tel.666 222 031

DOMY
SPRZEDAM
259 tys - Dom ul. Krasickiego Sprzedam dom wolnostojący 70
m2 + piwnica i garaż, parterowy,
działka 1040 m2, całość ogrodzona, zagospodarowana, salon,
sypialnia, możliwość pociągnięcia
piętra, cena-259.000 zł tel.666
222 031 N.J.
310 tys - Dom do wprowadzenia
- Sprzedam dom wolnostojący,
pow.100 m2, działa 600 m2, po
kapitalnym remoncie 5 lat temu,
salon+ 3 sypialnie, garaż, do
wprowadzenia, Sobieszów, cena310 tys zł tel.666 222 031 Nier.
Jarząbek

Dom usług. handlowy Sprzedaż
- Przedstawiam dom na obrzeżach Jeleniej Góry w dzielnicy
Goduszyn położony przy drodze
głównej "Trasa Czeska" (wylot
na Szklarską Porębę). - +48 883
957 517
Dom w gminie Podgórzyn - Pilnie
sprzedam piękny, nowocześnie
wykończony dom do zamieszkania w gminie Podgórzyn. Pow.
użytkowa:140 m2, pow. działki:
960m2, garaż, własna studnia,
monitoring, widok na góry. Cena
do negocjacji. - 601 741 483
Domy na sprzedaż: Zabobrze
- Nowa inwestycja na Paderewskiego osiedle Zabobrze Jelenia
Góra. Mamy zaszczyt przedstawić
wyjątkową ofertę sprzedaży 4
Domów o powierzchni 139,73 m2
(łącznie z garażem) w zabudowie
szeregowej - 795-427-003 , 513762-219
Duży dom z lokalem - centrum
- Sprzedam duży dom w zabudowie szeregowej, centrum JG,
pow.310 m2, garaż, działka 200
m2, parter lokal 60 m2, do wprowadzenia, ogrzewanie gazowe +
CO, cena- 649.000 zł tel.666 222
031 Nieruch.Jarząbek
Piękna parterówka - Jel.Góra
- Sprzedam dom wolnostojący
parterowy, pow.140 m2, salon z
kominkiem + 3 sypialnie, garaż,
działka 1100 m2, Jel. Góra, piękna
lokalizacja, wysoki standard,
cena-590 tys zł tel. 666 222 031
Nier.Jarząbek
Siedlęcin - nowy dom 250 tys
- Sprzedam nowy dom w stanie
surowym zamkniętym, po.190
m2, działa 2300 m2, z bardzo
dobrych materiałów, Siedlęcin,
cena - 250.000 zł tel. 666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Sprzedam 1/2 domu w Mysłakowicach 100m2, działka 600m2,
pełne uzbrojenie, cena 300 tys. żł
tel. 603 782 934
Sprzedam piętro willi poniemieckiej na Widoku, pow.74 m2, 3
pokoje, weranda, strych, piwnica,
ogrzewanie CO + piece elektr.
akumulacyjne, garaż, cena-290
tys tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
2500 zł - 250 m2, Jelenia Góra
- Do wynajęcia od zaraz piękny
dom wolnostojący z garażem,
duży ogród, 4 sypialnie+ 2 salony,
ogrzewanie olejowe, wyposażona
kuchnia + 2 garderoby, cena-2500
zł /mies. tel.666 222 031 Nier.
Jarząbe
Cieplice - dom 2000 zł - Do
wynajęcia dom w zabudowie bliźniaczej w super lokalizacji Cieplic,
salon + 2 sypialnie, 2 łazienki,
taras, ogródek, umeblowany,
cena-2000 zł + media, kaucja
tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
Dom w Karpaczu - Do wynajęcia
domek 60m. z działką 760m. w
Karpaczu w spokojnej dzielnicy.
Duża sypialnia z garderobą na
piętrze,na parterze:salon z kominkiem, kuchnia, pokój sypialny,
łazienka. piękny duży ogród. - 789
365 906
Podgórzyn -dom 2000 zł/
mies - do wynajęcia od zaraz
dom umeblowany w Podgórzynie,
pow.130 m2, 5 pokoi, 2 łazienki,
garaż, ogrodzony,ogrzewanie
CO, ogród, cena- 2000 zł / mies.+
media tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek

og£oszenia

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

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię działkę bud. Mysłakowice
- Na trasie Jelenia Góra-karpacz.
ok.20arów przy głównej szosie
Tel. 605222100

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

WR635$:'=21(1,(58&+202ĝ&,

Atrakcyjna działka rekreacyjna
- Super okazja! Sprzedam działkę
rekreacyjną w atrakcyjnym miejscu nad zakolem rzeki Kwisy w
Karłowicach. Powierzchnia działki
0,321 ha.Doskonałe miejsce na
weekendowe wyjazdy z rodziną i
przyjaciółmi. - 661 025 865

58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660
fax.: 75/ 64 66 661

e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl

ZEB 4395 :\MąWNRZ\ GRP ZROQRVWRMąF\
]URNXRSRZXĪ\WNRZHMP 1LHUX
FKRPRĞü PDORZQLF]R SRáRĪRQD QD Z]QLHVLH
QLXQDG]LDáFHPZ-DJQLąWNRZLH'RP
Z\NRĔF]RQ\ Z\VRNLHM NODV\ PDWHULDáDPL GOD
Z\PDJDMąF\FKNOLHQWyZ
Anna Roziel 509 156 55

Działka Budowlana - Dziwiszów
- Najpiękniejsza działka budow. w
Dziwiszowie os. leśne Zacisze o
pow.1019m²z widokiem na Śnieżkę.
Wszystkie media, piękne widoki,
cisza, mnóstwo zieleni. Cena do
negocjacji, bez pośredników - 885
342 947

1$:<âć&=12ģý

ZEB 4585 .RPIRUWRZ\DSDUWDPHQWGZXSRNRMRZ\
ZQRZDWRUVNLHMVW\OLVW\FHRSRZP ZSUHVWLĪRZHM
G]LHOQLF\ &LHSOLF %XG\QHN ]  U ] ZLQGą 'R
PLHV]NDQLD SU]\QDOHĪ\ SLZQLFD L PLHMVFH JDUDĪRZH
Anna Roziel 509 156 552

ZEB 4768 0DáH GZXSRNRMRZH
PLHV]NDQLH P  R LQG\ZLGXDOQ\P
SURMHNFLH Z FHQWUXP PLDVWD QD WU]HFLP
SLĊWU]H Z NDPLHQLF\ 3U]\JRWRZDQH GR
ZSURZDG]HQLD  áD]LHQND Z SHáQL Z\SR
VDĪRQD .DPLHQLFD SR NDSLWDOQ\P UH
PRQFLH&HQD
Anna Roziel 509 156 552

1$:<âć&=12ģý

ZEB 4777 0LHV]NDQLH GZXSRNRMRZH
RSRZPQDWU]HFLPSLĊWU]HQD=DEREU]X
,GRZSURZDG]HQLD1LVNLHNRV]W\XWU]\PD
QLD2ND]\MQDFHQD
Krzysztof Ponisz 787 630 400

ZEB 4781 'RP ZROQRVWRMąF\ R áDGQHM EU\OH
Z VWDQLH VXURZ\P ]DPNQLĊW\P SRáRĪRQ\
ZáDGQHMPLHMVFRZRĞFLNPRG-HOHQLHM*yU\ 
Z 0\VáDNRZLFDFK QD G]LDáFH  P  'RP GR
Z\NRĔF]HQLD ZV]\VWNLH PHGLD Z EXG\QNX
1LVNDFHQD
Magda Czaprowska 601 852 382
1$:<âć&=12ģý

ZEB 4772 8URF]\ L EDUG]R áDGQ\ GRP
ZROQRVWRMąF\ R SRZP  SRáRĪRQ\
Z DWUDNF\MQHM PLHMVFRZRĞFL *LHEXáWyZ
3RVDGRZLRQ\ QD G]LDáFH P ] JDUD
ĪHP 'RP SR NDSLWDOQ\P UHPRQFLH 3RVH
VMDRJURG]RQD
Joanna Chabiniak 661 223 812

ZEB 4744 %DUG]R áDGQ\ L SU]\WXOQ\ GRP
ZROQRVWRMąF\ ]URNX QDSLĊNQLHSRáRĪRQHM
ZLGRNRZHM G]LDáFH Z %XNRZFX 'RP R SRZ
XĪ\WNRZHMP SRVDGRZLRQ\QDG]LDáFH
1LHUXFKRPRĞü SRáRĪRQD QD QRZRSRZVWDá\P
RVLHGOX ZLOORZ\P &HQD  GR QHJRFMDFML
Magda Czaprowska 601 852 382

U\FKOHZVNL
RJORV]HQLD
QRZH

Działka obok apartamentowca
- Działka w Karpnikach 20 m od
nowopowstającego apartamentowca "młyn karpnicki". działka
może być użyta do budowy domu
lub uruchomienia własnego biznesu.
6 arów. - 601 174 341
Działka przy Termach - Okazyjnie
sprzedam działkę budowlaną o
pow.0,1948ha zlok. w Cieplicach
(300metrów od Term Cieplickich).
Idealna pod budowę restauracji,
pensjonatu, warzelni piwa, domu
mieszkalnego z funkcją usługową
itd. - 75 75 22 980 / 697 397 297
Maciejowa-Komarno 1930 m
kw - Sprzedam działkę o powierzchni
1930 m2( prostokątna) w miejscowości Komarno gm. Janowice Wielkie
(Komarno –dolne) . Z widokiem na
Karkonosze (Śnieżkę). W okolicy
nowe domki jednorodzinne. Działka
rów - 609 136 056
Sprzedam działkę budowlaną w
Cieplicach z projektem niedużego
domku jednorodzinnego i aktualnym
pozwoleniem na budowę. - 669
893 566
Sprzedam działkę w Jeżowie
sudeckim 1303m2 - wszystkie
media na działce, cena 85zl za m2
- 605 661 481

1$:<âć&=12ģý

ZEB 4773 àDGQH PLHV]NDQLH GZXSRNRMRZH
SRJHQHUDOQ\PUHPRQFLHSRáRĪRQHQDV]yVW\P
SLĊWU]H Z ZLHĪRZFX QD =DEREU]X ,, 0LHV]ND
QLHRSRZPGRZSURZDG]HQLD
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4770 àDGQHGXĪHUR]NáDGRZHWU]\SR
NRMRZH PLHV]NDQLH Z RNROLF\ 0DáHM 3RF]W\
R SRZ P SRáRĪRQH QD SLHUZV]\P SLĊWU]H
ZEORNX2ND]\MQDFHQD
Krzysztof Ponisz 787 630 400

1$:<âć&=12ģý

Działka budowlana, Lubiechowa
- Działka przy drodze asfaltowej
1512m2 z widokiem na Okole.
Woda, prąd, kanalizacja na działce.
Rozpoczęta budowa (wykop+wyznaczenie domu). Cena 65 tys. do
negocjacji - 697 989 390

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam pawilon handlowousługowy 30 m w J.G- Kiepury, pod
każdą działalność gospodarczą.
Podłącza wodnokanalizacyjne i
energetyczne. Cena 22.000,00
złotych. Dzierżawa gruntu. Telefon
508137507

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ

ZEB 4715 3LĊWURZLOOLRSRZLHU]FKQLP 
]RJURGHPSRáRĪRQHZDWUDNF\MQHMLSRV]XNL
ZDQHMG]LHOQLF\-HOHQLHM*yU\RNROLFDĩHUR
PD 0LHV]NDQLH ZLOORZH ] GXV]ą L FKDUDNWH
UHPRGXĪ\PSRWHQFMDOH0LHV]NDQLHF]WHUR
SRNRMRZH QD GUXJLP SLĊWU]H  = EDONRQX
UR]SRĞFLHUDMą VLĊ SLĊNQH ZLGRNL QD JyU\
LSDQRUDPĊPLDVWD&HQD]á
Anna Roziel 509 156 552



Szukam do wynajęcia hali lub
magazynu, Jelenia Góra lub przy
trasie na Zgorzelec, ok.250 - 350
m2, z bramą wjazdową, dla kobtrahenta z Niemiec tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Wydzierżawimy Twój Pensjonat, Ośrodek lub Hotel. Jesteśmy
profesjonalną spółką zajmującą się
prowadzeniem obiektów wypoczynkowych. - 504 840 853
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Wynajmę lokal w Cieplicach ew w
Jeleniej Górze. do 50 m2 na usługi
pielęgnacyjne, przy ruchliwej lokalizacji - 667 268 877

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Lokal - Zabobrze III - Wynajmę
lokal usługowy/biuro - 110 m2,1
piętro,3 pomieszczenia, instalacja
alarmowa, monitoring, siła, miejsca
parkingowe. Czynsz - 1500 zł(+ 500
zł ogrzewanie w sezonie grzewczym) Nieruchomości Jarząbek
- 886 306 886
Lokal handlowy w centrum - Okazyjnie wynajmę lokal handlowo-usługowy w ścisłym centrum Cieplic, o
pow 42 m kw.Lokal na parterze, z
witrynami i miejscem na rekalmę.
Idealny pod biuro, handel, usługi,
gastronomia. - 75 75 22 980 / 697
397 297
Lokal pod gabinet kosmetyczny Hotel Cieplice wynajmie dwa lokale
pod działalność kosmetyczną o
powierzchniach 32,7 m2 oraz 26,50
m2 lub udostępni pod outsourcing
usług kosmetycznych. - 509713418 /
kamila.cielecka@hotelcieplice.pl
Lokal pod salon fryzjerski - Lokal
32m2 z przeznaczeniem na salon
fryzjerski-możliwość 2 stanowisk
+ stanowisko dla tipserki. Parking,
alarm, rolety. Świetna lokalizacjaobok Tesco w Cieplicach. Brak
konkurencji w pobliżu 1600zł - 535
999 456
Lokal w Cieplicach - 1790 zł Wynajmę lokal handlowo-usługowy
w Cieplicach - 75 m2,parter,2 wejścia, zaplecze, instalacja alarmowa,
ogrzewanie, miejsca parkingowe.
Czynsz najmu z wszystkimi mediami
- 1790zł + VAT Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
Tanio wynajmę hale magazyn 70m2, monitorowane, ogrodzone,
ochrona całodobowa. ul. Karola
Miarki 18 d - 601 057 718

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Grobowiec Stary Cmentarz
sprzedam grobowiec w ogrodzeniu,
przy głównej alejce 50m od wejścia
głównego przy Sudeckiej. - 733
233 555

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Chcę wynająć garaż na ul. Zamenhofa lub ul. Groszowej w Jeleniej
Górze tel. 75 75 335 60

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Gabinety lekarskie - Szanowni
Państwo, Posiadamy do wynajęcia
gabinety lekarskie w Przychodni
Lekarzy Specjalistów - Klinika przy
ul.Letniej 2 (róg ul.Ogińskiego) w
Jeleniej Górze. - 75 64 57 650 , 651
lub 508 240 820
Wynajmę magazyn 425m2 z biurem ogrzewanym tel. 500 168 910
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