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Supermoce w…
naszym mieście

Tak zapowiadają nadchodzące Juwenalia studenci. Obiecują, że będzie odlotowo. Zadba o
to 120 superbohaterów.
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Wielki sukces
w Białymstoku

Baszta Grodzka się wali?
Po sygnałach o złym stanie technicznym drewnianych belek
m.in. stanowiących konstrukcję jednej ze ścian zabytkowej
Baszty przy ul. Grodzkiej w Jeleniej Górze, Miasto zleci
wykonanie ekspertyzy z całą dokumentacją dotyczącą zabezpieczenia tego obiektu. Sprawa jest pilna, dlatego od
wykonawcy wymagane będzie natychmiastowe działanie.
Termin złożenia ofert to przyszła
środa (29.04).
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania eksper t yzy
stanu technicznego wraz
z dokumentacją projektową remontu elementów
konstrukcyjnych Baszty
Grodzkiej przy ul. Grodzkiej 16 w Jeleniej Górze
zostało już opublikowane
w jeleniogórskim BIP-ie.
- W pierwszym etapie
tego zadania wykonawca
będzie musiał jak najszybciej
wykonać ekspert yzę stanu
technicznego tego obiektu i na
jej podstawie prowadzone będą
dalsze czynności – mówi Mariola
Jakubów, naczelnik Wydziału In- faktyczny stan techniczny baszty.
westycji UM w Jeleniej Górze. – Ta Wówczas podjęta zostanie decyzja
ekspertyza pokaże nam jaki jest co dalej. W razie potrzeby – wy-
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konawca natychmiast przystąpi
do zabezpieczenia obiektu, a jeśli
nie będzie takiej konieczności,
poczekamy do 10 sierpnia br. na
przygotowanie całej dokumentacji
projektowej remontu poszczególnych elementów konstrukcyjnych
Baszty Grodzkiej – dodaje naczelnik wydziału inwestycji.
Obecnie obiekt nie jest już użytkowany, ostatni najemca zdał
klucze jakiś czas temu. Jednak
jest szansa, że zabytek będzie
wykorzystywany. - Euroregion Nysa chce wynająć
basztę na swoją siedzibę
– zapowiada prezydent
M. Zawiła. Nie wiadomo
jednak kiedy miałoby to
nastąpić.
Angelika GrzywaczDudek

W najgorszym stanie jest jedna ze
ścian baszty – ta z pruskiego muru,
tzw. ściana szachulcowa z konstrukcją
drewnianą.

W kuluarach mówi się o planach przetasowań w radzie

Przewrót (tylko) odroczony?
P r z e d w t o rkow ą s e s j ą
(21.04) mówiło się w kuluarach o zamiarze odwołania
przewodniczącego Leszka
Wrotniewskiego, co sugerowałoby przejęcie władzy
przez zwolenników prezydenta Marcina Zawiły. To
były plotki? Raczej nie…
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Jedna ze ścian zabytkowej budowli w centrum miasta jest w fatalnym stanie

Spekulacje potwierdza szef Klubu
PO. - Dotarły do mnie informacje,
które wymagają potwierdzenia, że
prowadzone są poza Radą Miejską
pozakulisowe rozmowy z radnymi w
celu dokonania daleko idących zmian
m.in. odwołania przewodniczącego
Rady Miejskiej i jednego z wiceprzewodniczących oraz szefów komisji
stałych, np. Komisji Rewizyjnej, która

uczciwie
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kasacja
Zawodnicy KS ChojnikAuto
przy- skup, Auto
Nawet w 24 godziny!
Auto
Szrot, Auto
części
wieźli z mistrzostw Polski
ju- złom, DOZ
szybko i uczciwie
niorów i młodzieżowców aż
*
tel. 794 794 104, 794
794 804
cztery medale.
668
682 335
ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra
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KOSZT POACZENIA ZGODNY

Z TARYFČOPERATORA
www.szrotjelenia.pl
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zajmuje się nieprawidłowościami w
miejskich inwestycjach – oświadczył
Piotr Miedziński.
Ostatecznie, na wtorkowej sesji
nawet nie zgłoszono propozycji poszerzenia porządku obrad o wniosek
ws. odwołania przewodniczącego
Leszka Wrotniewskiego, ale nie jest
wykluczone, że wkrótce to nastąpi.
Rafał Szymański z PiS-u nie wyklucza,
że to on popsuł plany „rewolucjonistów”,
bowiem miał być tego dnia nieobecny. Niestety mój urlop uległ zawieszeniu ze
względu na problemy z biurem podróży
i wygląda na to, że jeden głos radnego
zmienił plany – powiedział radny Prawa
i Sprawiedliwości.
- Obserwując pana prezydenta od
początku tej kadencji i w poprzed-

niej, mam wrażenie, że
chce rządzić samodzielnie – to jest ze szkodą
dla miasta i przede
wszystkim ze szkodą
dla mieszkańców –
ocenił Rafał Szymański. - Moim zdaniem,
największy klub w
radzie powinien mieć
przewodniczącego. Pan
Leszek Wrotniewski
jest bardzo dobrym
przewodniczącym,
prowadzi obrady nie
faworyzując żadnej ze
stron – stwierdził radny
PiS-u.
Więcej na stronie 4

Fot. Przemo

Ostateczna decyzja co do
rozbiórki przeprawy jeszcze nie
zapadła. Wiadomo natomiast,
że do przyszłego roku nic się
tu nie będzie działo.
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BUKOWIEC

Festiwal Życia
Od 1 do 3 maja (od godz. 11.00) przy
Pałacu Bukowiec będzie Festiwal Życia
z koncertami, wystawami, warsztatami oraz kiermaszem rękodzieła.
Ukoronowaniem imprezy będzie 2
maja w Artystycznej Stodole koncert
wybitnego polskiego jazzmana Wojciecha Karolaka z zespołem. Wstęp jest
wolny na większość wydarzeń.
Podczas festiwalu w Bukowcu
odbędą się wystawy: Macieja Lerchera
„Sztuka miedziorytu” i Bogusława
Jasińskiego „Zamanifestowanie”.
Ponadto zaplanowano: koncerty i
warsztaty oraz pokazy straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego,
tresury psów i kurs samoobrony.
Organizatorami są m.in.: Fundacja
Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej, Fundacja Alternatyw
Cywilizacyjnych Żyć Inaczej oraz
Farma Artystyczna.
(Mea)

KREDYTY Auto skup, Auto kasacja
Auto złom, Szrot, Auto części
32ĩ<&=.,%(=%,.
&+:,/Ï:.,tel. 794 794 104, 794 794 804
=$'=:2ē ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra
www.szrotjelenia.pl
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

POWIAT Będzie wspólna debata o współpracy transgranicznej

Starosta u pani ambasador

Anna Konieczyńska, starosta jeleniogórski spotkała się z ambasadorem Rzeczypospolitej
Polskiej w Pradze Grażyną Bernatowicz, z którą omówiła organizację wspólnej konferencji „25
lat samorządu terytorialnego, współpraca transgraniczna i społeczeństwo obywatelskie”.
z Miastem Jablonec nad Nysą oraz
Związkiem Gmin Karkonoskim
po stronie czeskiej i Karkonoskim
Parkiem Narodowym z Vrchlabi, z
którymi realizowany jest nowy projekt „Promocja Karkonoszy”.
Trzeba zaznaczyć, że będzie to
już druga konferencja zainicjowana
przez Powiat Jeleniogórski i ambasadora RP w Pradze. Pierwsza odbyła
się we wrześniu ubiegłego roku.
Ponadto Anna Konieczyńska rozmawiała z Grażyną Bernatowicz o
współpracy w promowaniu Polski.
Ambasador wysoko oceniła działania
Powiatu Jeleniogórskiego realizowane z Czechami. Podkreśliła, że

chce korzystać z doświadczenia
Starostwa Jeleniogórskiego w kwestii
tej współpracy, by rozwijać ją. Ambasador uważa, że Czesi jeszcze zbyt
mało wiedzą na temat Polski. Choć
trzeba podkreślić, że coraz częściej
odwiedzają Karkonosze.
Ambasada weźmie udział w jednym z projektów promocyjnych,
którego partnerem wiodącym będzie
powiat jeleniogórski. Projekt będzie
realizowany prawdopodobnie w 2016
r. wraz z Doliną Pałaców i Ogrodów,
Eurocentrum w Jabloncu nad Nysą
oraz Związkiem Szkła i Biżuterii w
Jabloncu nad Nysą.
Agata Galas-Dudek

Fot. Archiwum Starostwa

W ramach konferencji przewidziane są dwa bloki. W pierwszym będą
poruszane zagadnienia dotyczące
współpracy samorządowej. Wystąpią: Wiceminister Infrastruktury i
Rozwoju RP, Wiceminister Rozwoju
Regionalnego Republiki Czeskiej, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta
RP oraz szef doradców Prezydenta
Republiki Czeskiej.
Kolejnym tematem będzie współpraca transgraniczna oraz samorząd,
a partycypacja obywateli. Z przemówieniem wystąpi Prezydent Łodzi.
Powiat jeleniogórski będzie prezentował doświadczenia związane ze
współpracą z Czechami, a dokładniej

POWIAT

Gotowali na… wesele
VII Ogólnopolskie Młodzieżowe
Mistrzostwa Karkonoszy Kucharzy
i Barmanów odbyły się w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu. – Oceniana była ich praca
podczas przygotowywania wesela,
bo taki był temat mistrzostw – mówił
Marek Szopiński, prezes Zrzeszenia
Handlu i Usług w Jeleniej Górze.
Osiemnastu uczniów z dziewięciu
szkół: z Bolesławca, Poznania, Karpacza, Biedrzychowic, Wałbrzycha,
Wrocławia, Legnicy i z Mysłakowic
przygotowało prawdziwą ucztę
weselną. – Uczniowie świetnie sobie
radzili - powiedział Piotr Motała,
kucharz z Pałacu Staniszów, trener
prowadzący warsztaty podczas
mistrzostw wraz z Dariuszem Wyborskim, kucharzem z Hotelu Mercury.
Zmagania obserwowali m.in.
starosta jeleniogórski Anna Konieczyńska, przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego Jerzy Pokój
oraz przedsiębiorcy, którzy mogli
„wyłowić” spośród najzdolniejszych
młodych kucharzy perełki do swoich
restauracji. – Część wyróżnionych
osób już otrzymała oferty pracy –
mówił Marek Szopiński.
Platynowe wyróżnienie zdobyli:
Nikola Sajda i Damian Sala, złote:
Agata Bielecka i Wiktor Lech, srebrne
- Anna Kułak i Agnieszka Leśniewska,
a brązowe Anna Zarzycka, Krzysztof
Oberda i Ewa Lidtke.
Organizatorami byli: Starosta Jeleniogórski, Burmistrz Miasta Karpacz
oraz Zrzeszenie Handlu i Usług w
Jeleniej Górze.
(Mea)

POWIAT

Targi Tourtec już niebawem
To już XVII edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych Tourtec,
na które zgłosiło się 50 wystawców
i ok. 100 podmiotów z różnych polskich miast oraz z Czech. Impreza
będzie trwała na jeleniogórskim Placu
Ratuszowym od 8 do 9 maja. Wstęp
jest wolny.
Na targach zaprezentują się partnerzy Powiatu Jeleniogórskiego, czyli
powiaty Aachen, Bamberg, Wolsztyński i Gryficki. Nie zabraknie ofert
nadmorskich m.in. z Kołobrzegu,
Świnoujścia, Mrzeżyna, Niechorza.
Promować się będą wystawcy z okolic Jeleniej Góry np. Lokalna Grupa
Działania Partnerstwo Kaczawskie,
czy też Lwówek Śląski, prezentujący
Lwóweckie Lato Agatowe. Regionalni
producenci będą sprzedawać swoje
wyroby np. kulinarne. Będą także
występy artystyczne zespołów folk-

lorystycznych, orkiestry z Bambergu
oraz uczniów szkół z regionu oraz
prezentacje wyrobów rzemieślniczych
np. biżuterii Jabloneckiej – i to tylko
część z zaplanowanych atrakcji dla
odwiedzających XVII Międzynarodowe
Targi Turystyczne Tourtec’2015.
W części artystycznej wystąpią: Zespół z Bambergu, IQ Landia z Liberca
z Science show, grupa Porębianie ze
Szklarskiej Poręby, Gryfowska Kapela
Podwórkowa, „Szklarki”, zespół Agat,
jeleniogórskie Szkoły Podstawowe: nr 2
i 8, Gimnazjum z Karpacza, Przedszkole
„Piątka” z Jeleniej Góry prezentujące tańce ludowe, Przedszkole nr 2 z Piechowic,
Trio Akordeonowe „Cześki” ze Szkoły
Muzycznej oraz Szkoła Tańca „Tabor”.
Pierwszego dnia targi będą trwały
od godz. 10.00 do 18.00, a drugiego – od
godz. 10.00 do 17.00.
(Mea)
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Polacy przepłacają za OC!
JELENIA GÓRA

Nadal będą wspierać organizacje
pozarządowe w Jeleniej Górze
Od marca 2015 roku rozpoczął swoją działalność Punkt Konsultacyjno – Doradczy
w Jeleniej Górze prowadzony przez Fundację „Jagniątków”. Projekt jest kontynuacją
działań podejmowanych przed Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz
Stowarzyszenie Tratwa.
Z bezpłatnych porad mogą skorzystać organizacje pozarządowe
z powiatu jeleniogórskiego oraz
aktywni obywatele zainteresowani

działaniem na rzecz społeczności
lokalnej. Pracownicy fundacji oferują kompleksową pomoc w między
innymi w zakresie poszukiwania

Doradztwo udzielane jest osobiście w siedzibie Fundacji „Jagniątków” przy ulicy
Górnej 10-11 na II piętrze pok. 25, telefonicznie tel.: 75 64 60 222, 69 999 30
47 lub za pomocą poczty elektronicznej: ewelina.gron@jagniatkow.org.pl, dpkd@
jagnitkow.org.pl.
Punkt czynny jest w:
poniedziałek 9.00 – 12.00,
wtorek 12.00 – 19.00,
środa 9.00 – 12.00,
czwartek 12.00 – 19.00.

źródeł finansowania dla NGO. Jak
sami zauważają, kilku organizacjom dzięki właśnie takiej formie
wsparcia udało się pozyskać środki
na działalność statutową.
W ramach działań Punktu, organizację mają również możliwość
otrzymać wsparcie w postaci doradztwa z zakresu księgowości,
rozliczania projektów czy ważnych
aspektów codziennego funkcjonowania takich jak zmiany statutu,
wnioski do KRS, czy roczna sprawozdawczość. Ponadto doradcy
wspierają ngo’sy w zakresie tworzenia partnerstw międzysektorowych
i współpracy między organizacjami
czy z samorządem.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Chociaż jego zakup jest obowiązkowy i nieunikniony, to większość zmotoryzowanych nie ma
czasu, by śledzić, który spośród Ubezpieczycieli oferuje najniższe stawki. Efektem jest masowe
przepłacanie Polaków za polisy OC. Z danych multiagencji CUK Ubezpieczenia wynika, że cena
tego samego ubezpieczenia w różnych Towarzystwach może różnić się nawet o 310 zł!
Aby mieć pewność, że polisa, którą
kupujemy jest najkorzystniejsza, warto porównać ją z innymi. Najprościej
wybrać się do multiagencji, gdzie
doradca bezpłatnie przeprowadzi
kalkulację cen OC i AC spośród ofert
różnych Towarzystw. Może się okazać, że OC może kosztować nawet
300 - 400 zł mniej – mówi Adrian
Kościuk, Doradca multiagencji CUK
Ubezpieczenia.
Większość Polaków nie ma czasu,
żeby śledzić oferty różnych Towarzystw. Często Ubezpieczyciele kuszą
nas promocjami, z których korzystamy pod wpływem emocji, nie
wiedząc nawet, że porównując ceny
OC moglibyśmy kupić ubezpieczenie
zdecydowanie taniej.
Niektóre firmy działają z zaskoczenia, w oparciu o sprzedaż telefoniczną.
Wiedząc, że wkrótce kończy się nam
ubezpieczenie, starają się w rozmowie
telefonicznej sprzedać polisę, pozbawiając nas możliwości porównania i
narażając nas na przepłacanie.
Kupując ubezpieczenie powinniśmy pamiętać, że Ubezpieczyciele
przewidują liczne zniżki. Często taniej wychodzi zakup pakietu. Niezależny doradca jest w stanie sprawdzić
i porównać, w którym Towarzystwie
otrzymamy najkorzystniejszą cenę.

Jak zatem nie przepłacać za
OC?
Wystarczy zadzwonić na infolinię
22 33 00 300 lub odwiedzić placówkę
CUK w swoim mieście osobiście.
W naszej multiagencji porównamy
wszystkie dostępne oferty OC i AC
i znajdziemy tę najkorzystniejszą.
Dodatkowo, w CUK swoją płatność
można podzielić aż na 11 rat, a za
pierwszą z nich zapłacić dopiero po
3 tygodniach, radzi Kościuk.
Teraz, tylko u nas, każdy klient
CUK do swojej rocznej polisy otrzymuje Pakiet Pomocy Prawnej GRA-

TIS! Zyskuje dzięki temu osobistego
prawnika - wystarczy, że zadzwoni
w dowolnej sprawie, a adwokat od
ręki, przez telefon, udzieli mu porady i wskaże możliwe rozwiązania,
zapewnia Kościuk.
Cuk Ubezpieczenia w Jeleniej Górze
ul. Podwale 12, tel: 75 742 39 49
godziny otwarcia :
pon.-pt. 8.00-16.00, sobota: 9.00-12.00
Adresy i godziny otwarcia pozostałych placówek w regionie dostępne
są na www.cuk.pl

polska
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Za prąd płacimy najwięcej,
będzie jeszcze drożej!
Polityka PO stania cicho w kącie i nie przeszkadzania potęgom europejskim w
rozgrywaniu swoich interesów przynosi skutki, które możecie Państwo zobaczyć
na grafikach obok. Polscy obywatele płacą najwięcej za energię elektryczną w Europie i najdrożej za gaz z Gazpromu. Mam złą wiadomość: jeśli taka polityka będzie
kontynuowana, zapłacimy jeszcze więcej!
Fot. EP

Dlaczego? W Unii Europejskiej za
zgodą rządu Platformy Obywatelskiej
i jej przedstawicieli w komisjach Parlamentu Europejskiego ustanowione
zostały niekorzystne dla nas rozwiązania, które spowodują wkrótce
podwyżki opłat za prąd. Za te błędy
zapłacimy wszyscy. Rzecz związana
jest z dążeniem Unii Europejskiej do
ograniczenia przez przemysł produkcji dwutlenku węgla, tzw. dekarbonizacja. Plan zawarty w tzw. Pakiecie
Klimatycznym zakłada ograniczenie
emisji CO2 o 40% w porównaniu do
1990 r. Unia Europejska posiada
narzędzia „karania” za nadmierną
emisję dwutlenku węgla. Co to oznacza dla Polski? Produkcja energii elektrycznej oparta jest w naszym kraju
o węgiel. Produkując prąd z węgla do
powietrza trafia zdecydowanie więcej
dwutlenku węgla niż w przypadku
innych źródeł. Produkcja energii
w oparciu o odnawialne źródła
(farmy wiatrowe, promieniowanie słoneczne, geotermia), a także
energetyka jądrowa są bezemisyjne.
Dojdzie do sytuacji, w której gospodarki z dużym udziałem źródeł
odnawialnych lub z elektrowniami
atomowymi będą miały niższe koszty
energii, natomiast gospodarki oparte
o węgiel - takie jak nasza - będą miały
ceny wyższe. Droższa energia to
mniejsza konkurencyjność, mniej
opłacalny eksport, mniej miejsc pracy

i wzrastające bezrobocie. Na przykładzie USA, które przeżywa ożywienie
gospodarcze, widać zależność między
obniżeniem cen energii (dzięki eksploatacji gazu łupkowego) z nowymi
inwestycjami w energochłonnych gałęziach przemysłu. W Polsce szykuje
się trend odwrotny.

Knebel rezerwy
stabilizacyjnej

Każdy kraj posiada pulę przydziałów na emisję CO2. Jeżeli mieści się
w puli, nie płaci dodatkowych opłat.
Jeżeli produkujemy więcej CO2 niż
jest w bezpłatnym przydziale, należy
dokupić dodatkowe certyfikaty na
rynku (w Unii Europejskiej odbywa
się handel certyfikatami - ci którzy
mają więcej niż potrzebują sprzedają je). Proponowane powstanie tzw.

www.ecrgroup.eu
rezerwy stabilizacyjnej w dużym
uproszczeniu polega na zmniejszeniu liczby pozwoleń na emisję CO2,
co spowoduje wzrost opłat. Zadziała
prosty mechanizm rynkowy – jeżeli
są kupcy a towaru jest mało, staje
się on coraz droższy. Zakładając,
że cena pozwoleń za emisję CO2
będzie na obecnym poziomie 7
euro/tonę wówczas koszt prądu
wzrośnie wkrótce w najlepszym
scenariuszu o 20% w najgorszym
2,5 krotnie! Jeżeli cena wzrośnie
do poziomu 27 euro/tonę (a taką
prognozę przywołuje Ministerstwo
Gospodarki) wówczas ceny energii
poszybują w górę. W korzystnym (!)
scenariuszu czterokrotnie w najgorszym dziewięciokrotnie!

Odroczony wyrok

Negocjacje nad rezerwą stabilizacyjną rząd PO/PSL uznał za
sukces. Jednakże ten sukces polega
na tym, że niekorzystne dla Polski
regulacje wejdą w życie nie w 2019
r. a w 2021. Sukces polega więc

Dawid Jackiewicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów,
pracuje w komisjach zajmujących się energetyką
i wspólnym rynkiem.

na tym, dostaniemy po kieszeni
dwa lata później. Dla polskiego
rządu najważniejszy powinien być
długoterminowy interes Polaków,
ale tego po tej formacji bym się nie
spodziewał.
Czas by politycy PO/PSL odpowiedzieli za zaniedbania i szkodliwe
decyzje. W tym roku mamy dwukrotnie wybory i aż dwie szanse na
wyrażenie oceny ich polityki.

Zejść na ziemię

Potrzebujemy rządu, który będzie
działał na rzecz Polaków i naszej gospodarki i nie dopuści do szkodliwych
regulacji. Krajem muszą rządzić
ludzie twardo stąpający po ziemi,
a nie bujający w obłokach. Tylko
dzieci i politycy PO nie rozumieją, że
Unia Europejska jest obszarem walki
interesów, konkurencji pomiędzy
państwami. Kraj, który tego nie rozumie lub boi się wyraźnie artykułować
swoją rację stanu naraża obywateli
na realne niebezpieczeństwa.
ts
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Na sesji miejskiej miało być gorąco i burzliwie. Czy było?

Spór o pisownię i… popęd
Początek sesji 21 kwietnia
trzymał w napięciu wszystkich uczestników ze względu
na zapowiedzi wniosku o
odwołanie przewodniczącego rady. Gdy okazało się, że
sprawa póki co pozostała w
sferze zakulisowych podchodów, radni obradowali nad
kolejnymi punktami, w tym
o podstawowych funkcjach
rodziny.
W pkt. 8 wtorkowych obrad znalazł
się projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania
rodziny dla Miasta Jeleniej Góry na lata
2015-2017 i powiatowego programu
rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta
Jeleniej Góry na lata 2015-2017. Ku
zaskoczeniu zgromadzonych, temat na
długi czas rozgrzał dyskusję, głównie ze
względu na pisownię miasta Jeleniej
Góry itp. stwierdzeń. Radny Klubu
Prawa i Sprawiedliwości Józef Rypiński
stwierdził, że prawidłową pisownią
powinno być „Miasta Jelenia Góra”.
- Należy pamiętać, że nazwy dużych miast wchodzą z ich nazwami
w związek zgody, co powoduje, że
nazwa miejscowości – niezależnie od
wielkości jednostki administracyjnej
oraz od funkcji pełnionej przez daną
osobę – jest zawsze odmienna i w takiej formie jest najbardziej poprawna.
Zarówno w języku nieurzędowym, jak

i urzędowym powinien powszechnie
funkcjonować zapis: (mianownik)
miasto Jelenia Góra, (dopełniacz)
miasta Jeleniej Góry, (celownik) miastu
Jeleniej Górze itd. - wyjaśniał kolegom
radny Piotr Iwaniec, który jest nauczycielem języka polskiego.
Znacznie większe zastrzeżenia do
projektu programu wspierania rodziny radny Rypiński miał w punkcie,
w którym wymieniono, że jedną z
podstawowych funkcji rodziny jest
zaspokajanie popędu seksualnego. Jeśli ten problem zaspokajania popędu
rozszerzymy na całą rodzinę to jest
ewidentna zachęta do kazirodztwa
– stwierdził radny Klubu Prawa i

Sprawiedliwości. Prawicowy polityk
odniósł się również do punktu mówiącego, że w prawidłowo funkcjonującej
rodzinie na pierwszy plan wysuwa się
szczęście i dobro dziecka, które daje
jednocześnie szczęście rodzicielskie
i małżeńskie. - Moim zdaniem to jest
błędna teza postawiona na głowie, bo
w prawidłowo funkcjonującej rodzinie
na plan pierwszy stawia się szczęście i
dobro małżonków – oznajmił J. Rypiński odnosząc się do małżeństw, które
nie mają dzieci.
Ostatecznie poprawki polityka z
prawej strony sceny politycznej nie
przeszły. W kolejnych punktach radni
podjęli decyzję likwidacji technikum

uzupełniającego dla dorosłych w
Centrum Kształcenia Ustawicznego, do
którego nie prowadzono już rekrutacji
do klas pierwszych. Ponadto zdecydowano na wniosek mieszkańców o
nadaniu nazwy ulicy drogi wewnętrznej na Osiedlu Pomorskim – drogę
poprzeczną do Gdańskiej nazwano
ul. Sopocką.
W trackie obrad radny Krzysztof
Mróz zaproponował, by teren między
rzeką Bóbr a stacją paliw przy Al. Jana
Pawła II przeznaczyć na parking dla
autobusów turystycznych, które do
tej pory zatrzymywały się na terenie
dworca PKS.
Przemek Kaczałko
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Przewrót (tylko) odroczony?
Dokończenie ze strony 1
Czy w jeleniogórskiej Radzie Miasta dojdzie do przetasowań, które
zapewnią prezydentowi większość?
– Mam nadzieję nie tyle na zmiany
klubowe czy tworzenie się nowych
klubów, co na faktyczną, merytoryczną współpracę wewnątrzklubową
i z innymi klubami – mówił radny
Piotr Iwaniec. – Jeśli jednak takiej
współpracy nie będzie i nie każdy
będzie równorzędnym partnerem w
dyskusji w klubie, trudno powiedzieć,
jakie ewentualności będę rozważał
w przyszłości – nie ukrywał szef Komisji ds. Młodzieży. – Najważniejsze,
by być jak najdalej od politycznych
rozgrywek. Startowanie z listy to
jedno, a partyjniactwo to drugie i
niech ono trzyma się z dala od naszego podwórka. Uważam, ze miasto
Jelenia Góra zasługuje na zmiany i
nową jakość. Gdyby miały dokonać
się jakieś personalne roszady i wybór
padłby na osoby politycznie niezrzeszone, sądzę, że byłoby to korzystne
dla miasta, bo potrzebujemy ludzi
niezależnych. Choć dotychczasowej
pracy przewodniczącego Wrotniewskiego wcale nie oceniam negatywnie – dodał.
Z kolei szef klubu PO nie ukrywa
opinii, że za rozgrywkami politycznymi może stać Marcin Zawiła. - Kto
jest inspiratorem tych działań, które
odbieram jako próbę wpłynięcia na
Radę Miejską? Wiem, że ostatnio
często radni w różnych konstelacjach
byli zapraszani na spotkania z prezy-

dentem, na których dyskutowano o
kwestiach personalnych w Radzie,
dziwi mnie to bo Rada nie zajmuje
się polityką personalną w ratuszu
i nie mówimy prezydentowi kto
ma być naczelnikiem, dyrektorem,
itd. i nie wiem, z jakich powodów
takie zainteresowanie prezydenta
naszymi wewnętrznymi sprawami.
Mam nadzieję, że nie jest to nowy, zły
zwyczaj ingerowania w niezależność
radnych, wybranych w wyborach
przez mieszkańców – stwierdził P.
Miedziński.

Szef Klubu PO
P. Miedziński
Jak zatem klub PO ma zamiar
utrzymać większość w radzie? -Wierzę, że większość radnych nie akceptuje takich metod. Jeśli tylko
dostaniemy twarde dowody, że ktoś
posuwał się do zastraszania, czy też
korupcji politycznej natychmiast
zareagujemy i poinformujemy właściwe organa – powiedział przewodniczący Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej.
Przemek Kaczałko
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Oni podbijają świat
Już na początku maja w Chicago
odbędzie się Microsoft Ignite, największa
konferencja Microsoft na świecie. Wśród
wystawców pojawi się CodeTwo, jeleniogórska firma programistyczna.
Tegoroczna konferencja w Chicago to
pierwsze tak duże wydarzenie, które jest
efektem połączenia wszystkich tematycznych konferencji Microsoft.
- To dla nas zaszczyt, że będziemy
mogli pojawić się tam jako jedyna firma
z Polski i przedstawić nasze oprogramowanie klientom i partnerom zaraz obok
takich firm, jak: Dell, Sandisk, Symantec
czy Oracle – mówi Szymon Szczęśniak,
dyrektor marketingu i sprzedaży w
CodeTwo.
- Będziemy mieli okazję zaprezentować nasz najnowszy program, który
jako jedyne rozwiązanie na świecie
pozwala zapisywać lokalnie kopie zapasowe danych chmurowych serwerów
pocztowych Microsoft – powiedział Rafał
Weraksa, project manager w CodeTwo.
To zwieńczenie pracowitego okresu,
w którym cały zespół CodeTwo dawał
z siebie wszystko, żeby produkt był na
poziomie światowym. - Jednocześnie jest
to fajny początek i motywacja do dalszej
pracy nad tym i innym produktami,
które mamy już wstępnie zaprojektowane – dodał.
CodeTwo w tym roku wybiera się
jeszcze na kilka innych konferencji,
w tym Microsoft Worldwide Partner
Conference w Orlando oraz IT Dev
Connections w Las Vegas.
Warto dodać, że w spółce CodeTwo
trwa nieustanna rekrutacja na wiele
stanowisk technicznych i nie tylko.
(Mea)
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Niepełnosprawni muszą osobiście składać wnioski o karty parkingowe

To przepis nie dla chorych

- Dożyliśmy czasów, że ludzie którzy mają pomagać osobom schorowanym, upokarzają je i utrudniają odebranie nawet
takiego dokumentu jak karta parkingowa – grzmi Tadeusz Turkiewicz z Jeleniej Góry, który dowiedział się, że jego
żona po udarze musi osobiście złożyć wniosek o wydanie karty uprawniającej do parkowania na tzw. kopertach dla
inwalidów. Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyjaśnia, że to nie zła wola
urzędników, a złe przepisy, które od lipca 2014 roku wprowadziły taką procedurę.
Maria Turkiewicz dostała udaru w
styczniu br. Na skutek choroby ma
sparaliżowaną twarz, rękę i nogę.
Obecnie przebywa na
rehabilitacji w innym
mieście i pozostanie
tam przez najbliższy
tydzień. Dlatego jej
mąż chciał złożyć
wniosek o wydanie
karty parkingowej,
która umożliwiłaby
parkowanie auta jak
najbliżej przychodni
czy szpitala.
– Żona ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności i
wpisaną w dokumenty konieczną
stałą opiekę – mówi pan Tadeusz. –
Poszedłem do Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
by złożyć wniosek o wydanie karty
parkingowej, ale nawet nie chciano
ze mną rozmawiać. Usłyszałem, że
żona musi osobiście złożyć wniosek.
To jakiś absurd. Zmusza się schorowaną osobę, która ma problem z
poruszaniem się do wdrapania się
na trzecie piętro tylko po to by złożyła jakiś świstek. Powiedziałem tym
pracownikom, że jeśli chcą spraw-

dzić czy żona nie blefuje – ale zaznaczam, że ten sam zespół orzekał
o jej niepełnosprawności – to mogą
przyjechać do nas do
domu po powrocie
żony z rehabilitacji.
Usłyszałem, że nikt
nigdzie nie będzie
jeździł, bo takie jest
prawo i już. Prawo
– prawem, ale urzędnicy powinni myśleć,
powinni być dla ludzi,
a nie przeciwko nim.
Jak można tak upokarzać osoby
niepełnosprawne ? – pyta oburzony
Tadeusz Turkiewicz.
O powód, dla którego osoby niepełnosprawne muszą osobiście składać
wnioski o wydanie karty parkingowej zapytaliśmy Dorotę Ćwiek, przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w
Jeleniej Górze.
- Niestety taką procedurę narzuca znowelizowane prawo, a
konkretnie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie wzoru i trybu wydawania
i zwrotów kart parkingowych
– wyjaśnia Dorota Ćwiek. – Para-

Fot. Archiwum Jelonki.com
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graf drugi ustęp trzeci tego rozporządzenia mówi, że wniosek o
wydanie karty parkingowej osoba
niepełnosprawna musi złożyć osobiście, a wyjątkiem są osoby, które
nie ukończyły 18 lat oraz częściowo
i całkowicie ubezwłasnowolnione,
za które taki dokument może
złożyć opiekun. Wiemy, że ten
przepis bardzo utrudnia osobom
niepełnosprawnym dostęp do tych
kart, ale my jesteśmy organem,
który ma obowiązek respektowania obowiązujących przepisów. Nie
jest to więc zła wola urzędników,

złe jest prawo – dodaje szefowa Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności.
W tej sprawie wielu niepełnosprawnych już złożyło skargi do
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Żądanie zmiany absurdalnych
przepisów wystosował również
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
- Wiemy, że szykuje się nowelizacja
tych przepisów, ale nie wiadomo
w jakim zakresie – dodaje Dorota
Ćwiek.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Co z pasem startowym?
To pytanie wraca co kilka miesięcy i trudno się temu dziwić, skoro
budowa pasa startowego dla małych
samolotów pasażerskich zapowiadana od kilku lat stoi w miejscu. – Zmieniają się tylko koncepcje, a pasa jak
nie było tak nie ma, a jest on przecież
bardzo ważny dla rozwoju całego
regionu – mówią Czytelnicy.
Przypomnijmy. W minionym
roku pojawił się pomysł obniżenia
kosztów inwestycji i zamiast pasa
asfaltowego, wybudowania pasa
ze specjalnej siatki. Pomysłodawcy
tego rozwiązania przekonywali, że
taka technologia jest stosowana na
całym świecie i się sprawdza. Dlatego
w 2014 roku wykonano jego projekt.
Pieniądze na dokumentację przekazał Urząd Marszałkowski.
- Rozliczyliśmy już przyznaną
dotację – mówi wiceprezydent Jerzy
Łużniak – a najpóźniej w maju br.
po odmarznięciu ziemi sprawdzimy,
jak zachowuje się fragment pasa ze
specjalnej siatki, która w minionym
roku została zamontowana celem
prób wytrzymałościowych. Wówczas
będziemy wiedzieli, czy pas z siatki
sprawdzi się w naszych warunkach,
czy nie – dodaje wiceprezydent
Jeleniej Góry.
Niebawem Miasto chce również
przygotować projekty i powalczyć
o sfinansowanie pasa ze środków
zewnętrznych. Szacuje się, że pas ze
specjalnej siatki o długości około 900
metrów wraz z infrastrukturą może
kosztować około dwóch mln zł, natomiast asfaltowy – około 12 mln zł.
(Angela)

Wielosalowe kino Helios w Jeleniej Górze!
Już 29 kwietnia mieszkańcy Jeleniej Góry dołączą do
grona widzów największej pod względem ilości obiektów
ogólnopolskiej sieci kin Helios. Nowy obiekt, posiadający 5
nowoczesnych sal z z miejscami dla blisko 900 kinomanów
zostanie otwarty w Galerii Sudeckiej i będzie 35. obiektem
sieci kin Helios.
W pierwszym okresie działalności Heliosa w Jeleniej Górze
obejrzeć będzie można najnowsze
filmy rodzimego oraz światowego
kina. W repertuarze znajdą się
bajkowe propozycje dla najmłodszych: „UPS! Akra odpłynęła” oraz
„Rechotek”, znakomite hity w 3D:
“The Avengers. Czas Ultrona” oraz
„Mad Max: Na drodze gniewu”,
a także premierowe propozycje:
„System”, „Drugi Hotel Marigold”
czy „Kraina jutra”.
Poza regularnym repertuarem
w jeleniogórskim kinie widzowie
będą mogli wziąć udział w seansach specjalnych takich jak:
Kino Kobiet (eventy połączone
z projekcją filmową tylko dla Pań),
Nocne Maratony Filmowe (oferta
filmowa dla „nocnych marków”),
Kino Konesera (niszowe dzieła filmowe) czy spotkaniach w ramach

cyklu Kino na Temat, kierowane do
młodzieży szkolnej oraz Helios dla
Dzieci z wyjątkowymi Filmowymi
Porankami ze Scooby-Doo! Ponadto, w ramach projektu Kultura
Dostępna, w każdy czwartek będzie
można wybrać się na polskie filmy
tylko za 10 złotych.
Wraz z pojawieniem się kina
Helios do Jeleniej Góry zawita
technologia DepthQ i srebrne
ekrany - dynamicznie zyskująca
na popularności nowość. Wykorzystuje ona najszybsze na świecie
przełączniki polaryzacyjne dla
kin cyfrowych. Ich zastosowanie
umożliwia osiągnięcie najwyższej
precyzji wyświetlania obrazu 3D,
która z pewnością sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających
kinomanów.
Wysoki poziom komfortu widzów zapewnią także lekkie, nie-

standardowe okulary 3D w dwóch
rozmiarach, również dla najmłodszych. Zastępują one starsze, wykorzystywane przy standardowych
projektorach ciężkie soczewki. Po
ich zakupie widz będzie mógł wziąć
je do domu i wykorzystać przy następnych wizytach w kinie!
Sieć kin Helios przygotowała
dla swoich widzów także promocje cenowe takie jak Tanie
Wtorki, podczas których bilety na
wszystkie wtorkowe seanse będą
dostępne dla każdego w wyjątkowo
korzystnych cenach czy atrakcyjne
zniżki w ramach Programu Karta
Dużej Rodziny.
W oczekiwaniu na seans filmowy
widzowie będą mogli odprężyć się
w Helios Café, gdzie w miłej atmosferze serwowana jest pyszna kawa,
świeżo wyciskane soki oraz ciasta,
lody i inne desery. Ponadto w ofercie
barów znaleźć będzie można pyszny
popcorn, zarówno karmelowy, jak
i solony oraz napoje i przekąski.
Sieć kin Helios cieszy się dużym
uznaniem Klientów. Marka otrzymała tytuł Superbrands Created
in Poland 2013/2014 w kategorii

Kino Helios
Galeria Sudecka
ul. Jana Pawła II 51
58-506 Jelenia Góra

„Czas Wolny”. Gości przyciąga
znakomita atmosfera, towarzysząca wszystkim pokazom filmowym
oraz szeroki repertuar, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie!
Aby zapoznać się z bieżącym
repertuarem kinowym, zapowiedziami premierowych filmów,
szczegółową propozycją atrakcji
przygotowanych dla widzów przy
okazji otwarcia, a także z ofertą
kina Helios zapraszamy na stronę
www.helios.pl.
Do zobaczenia w kinie Helios
w Jeleniej Górze!
ts

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów.
Dysponuje obecnie 35 kinami, posiadającymi łącznie 185 ekranów i ponad
39 tys. foteli. Sieć kin Helios jest w 100% scyfryzowana. Spółka skupia swoją
działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są
również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Gdańsku
i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora S.A., jednej z największych
spółek medialnych w Polsce, działającej w segmencie prasy (wydawca
m.in. „Gazety Wyborczej”, „Metra” i czasopism), reklamy zewnętrznej (lider
rynku - AMS), Internetu (grupa Gazeta.pl), radia (stacje radiowe: Radio TOK
FM, Radio Złote Przeboje i Rock Radio) i telewizji (współwłaściciel kanału
filmowego Stopklatka TV).
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Skwer jak śmietnisko
- Kołdry, setki butelek po alkoholu,
plastiki, folie, góry gruzu i drzewka
samosiejki – tak wygląda skwer przy
Młynówce, nieopodal nowej ścieżki
spacerowej – mówi pan Paweł z
Jeleniej Góry, który pyta, czy Miasto
zamierza teren posprzątać. Władze
miasta zapewniają, że niechlubny
obraz niebawem zniknie. Niebawem,
czyli kiedy?
W sprawie zaniedbanego placu przy
zrewitalizowanej Młynówce pomiędzy
ul. Pijarską a Osiedlem Robotniczym
otrzymaliśmy już kilka zgłoszeń. Taki
widok nie pojawił się bowiem wraz z
nadejściem tegorocznej wiosny - od
dawna skwer w centrum miasta
wygląda jak wysypisko śmieci.
- Kiedy rewitalizowano kanał
Młynówki zapowiadano, że będzie w
tym miejscu piękny bulwar miejski, a
zamiast niego jest śmietnisko – piszą
Czytelnicy. - Miejsce jest piękne, a po
rewitalizacji w rzece pojawiły się
nawet dzikie kaczki, ale widok obok
naprawdę nie zachęca ani do spacerowania, ani do siedzenia na nowo
postawionych ławeczkach – dodaje
pani Zofia.
Wiceprezydent Jerzy Łużniak
informował, że jest to jedno z ponad
dwudziestu miejsc wytypowanych do
posprzątania. – Wiosenne porządki
zaplanowane są na kwiecień i również tam zniknie to dzikie wysypisko
śmieci – mówił wiceszef miasta. I
rzeczywiście teren został posprzątany, ale częściowo. Dlaczego? - Bo w
porządkach przeszkodziła pogoda
– wyjaśniał wiceszef miasta.
(Angela)

JELENIA GÓRA

W tym roku ma powstać dokumentacja

Rozbiorą most przy Cervi?

P.K- To dlaczego tak wiele młodych osób wyjeżdża z naszego
miasta?
H. Papaj - Jelenia Góra ma ogromny potencjał a największym skarbem
są jego mieszkańcy, wspaniała młodzież, doświadczeni i wykształceni
przedsiębiorcy, Mam tylko wrażenie
że ten potencjał jest czasem blokowany przez biurokrację i inne rzeczy.
Pracując w ratuszu udało mi się wraz
z pracownikami usprawnić wiele
rzeczy ale jeszcze bardzo dużo jest do
zrobienia, a tak zostałem wychowany
aby zawsze doprowadzać sprawy do
końca. Codziennie spotykam się i roz-

JELENIA GÓRA

Promenada Bobru z projektem

Projekt budowy Jeleniogórskiej Promenady Bobru wybrany przez mieszkańców jako zadanie do realizacji z
Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na dokumentację projektową z kosztorysem tegorocznego budżetu obywatelskiego
przebudowy mostu przy ul. Cervi, nieopodal zjazdu do Term Cieplickich. Jak już pisaliśmy, niebawem ma być realizowany, ale w
nadzór budowlany zlecił wykonanie ekspertyzy, która wykazała, że most powinien zostać tym roku niestety tylko połowicznie,
zamknięty i rozebrany. I tak się najpewniej stanie.
Obecnie ogłoszono bowiem przetarg
na opracowanie projektu tego pomysłu i
wszystko wskazuje na to, że na projekcie
się skończy.
Przypominamy, że chodzi o stworzenie utwardzonego traktu przy rzece
Bóbr od ulicy Paderewskiego do ul.
Lwóweckiej. To inicjatywa Stowarzyszenia „Jeleniogórska Promenada Bobru”. Szacowany koszt przedsięwzięcia
wynosi około 430 tys. zł. Jak wyjaśnia
dyrekcja jeleniogórskiego zarządu dróg
i mostów, nie koszty są przeszkodą w
realizacji zadania w tym roku.
- Zanim przystąpimy do realizacji
tego zadania potrzebny jest odpowiedni
projekt, dokładny kosztorys, ale przede

wszystkim zgoda Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej , bo to na ich terenie
ma powstać ta promenada – mówi Jerzy
Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. – Wstępna deklaracja ze strony
RZGW już jest, ale teraz trzeba ustalić,
co wolno nam zrobić, a czego nie. W
różnych porach roku woda wzbiera i
czasami wypływa z koryta rzeki, dlatego
trzeba dokładnie przeanalizować zakres
inwestycji, by trakt był bezpieczny dla
ludzi – dodaje J. Bigus.
A na to potrzebny jest czas. W przetargu na wykonanie projektu został
on określony do połowy listopada
br. Prace przy budowie promenady
(w tym umocnienie brzegów rzeki
oraz regulacja koryta i wyłożenia
ścieżki tłuczniem) będą się więc
mogły rozpocząć najszybciej w roku
przyszłym.
(Angela)
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Nasza uczelnia na targach
Ostatecznie Miasto otrzymało
zgodę na użytkowanie tego obiektu
przez dwa lata, ale w ograniczonym
zakresie. Mogą po nim przejeżdżać
tylko samochody osobowe do 3,5
tony i to pojedynczo, stąd wprowadzony został tam ruch wahadłowy.
Wyjątkiem są jedynie autobusy
MZK, ale wyselekcjonowane czyli o
mniejszej wadze.

W tym roku ma powstać dokumentacja projektowa i kosztorysowa,
ale niekoniecznie przebudowy
mostu. - Wszystko wskazuje na to,
że most nie będzie remontowany, ale
zostanie rozebrany i wybudowany od
nowa – mówi Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów w Jeleniej Górze. – Taki
obiekt musi mieć porządne zbroje-

Hubert Papaj prywatnie
P.K - Panie Hubercie od paru
lat jest pan w centrum wydarzeń,
jest pan szefem jeleniogórskiej
Platformy, pełnomocnikiem
Marszałka Województwa, był pan
zastępcą prezydenta, przewodniczącym rady miejskiej itd. czemu
wybrał pan Jelenią Górę?
H. Papaj - Tu się urodziłem, tu żyję,
tu mam wielu przyjaciół i swoje dalsze losy wiąże z tym miastem i jego
mieszkańcami. Do Jeleniej Góry z
kresów wschodnich przybyła moja
rodzina, moja mama pracowała 37
lat w Szkole Podstawowej nr 1, tato
w Celwiskozie (później PEC),tu się
urodził mój brat, tu poznałem swoją
przyszłą żonę, znalazłem pierwszą
pracę. Zawsze gdy wyjeżdżam na
dłużej, to po paru dniach brakuje mi
widoku naszych gór, a szczególnie
Śnieżki, którą widzę z rodzinnego
domu.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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mawiam z ludźmi, znam
ich problemy, potrzeby i
to oni mnie motywują do
dalszej pracy.
P.K- Każda osoba
publiczna jest narażona na masę negatywnych komentarzy
na internecie, jak pan
sobie z tym radzi ?
H. Papaj - Doceniam
każdy krytyczny głos
jeśli jest konstruktywny,
ale musimy odróżnić krytykę od krytykanctwa,
tzw. hejterzy to niestety
element naszego życia.
Na mój temat napisano
już tyle nieprawdy że
sam się z tego śmieje.
P.K- Jak znajduje Pan czas na
życie rodzinne?
H. Papaj - Rzeczywiście ostatnie
l15 lat to ciągłą praca i nauka. Funkcjonowałem trochę na walizkach
przez 5 dni w tygodniu chodziłem
do pracy a w piątek popołudniu lub
sobotę rano, prawie każdy weekend
spędzałem na Uniwersytecie na
studiach, kursach itd. Lubiłem i
lubię się dalej uczyć bo to rozwija
człowieka. Ukończyłem 6 kierunków studiów, w tym MBA, aby mieć
szeroką wiedzę z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii itd wszystko po
to aby jak najlepiej znać się na tym
co robie. Przykładowo zarządzanie
miastem wymaga bardzo szerokich

kompetencji aby spełniać oczekiwania mieszkańców.
P.K- Jakie ma pan plany na
przyszłość ?
H. Papaj - Sam jestem ciekawy co
los przyniesie. Optymistycznie patrzę
w przyszłość, lubię nowe wyzwania i
zawsze wierzę że to co najlepsze jeszcze przed nami. W mojej działalności
należy po pierwsze ufać opatrzności,
Bogu i z pokorą przyjmować każdy
dzień, po drugie wierzyć w ludzi.
Oczywiście na niektórych się zawiodłem ale zdecydowana większość
ludzi których spotkałem na swojej
drodze, czy to w pracy czy w Platformie to wspaniałe osoby od których
sie wiele nauczyłem
TS

nie, a obecny ma tylko betonowy,
niezbrojony łuk ze sporymi ubytkami
– dodaje J. Bigus.
Ostateczna decyzja co do rozbiórki
czy przebudowy mostu jeszcze nie zapadła. Wiadomo natomiast, że prace
na tym obiekcie nie rozpoczną się
wcześniej, niż w przyszłym roku.
Angelika Grzywacz- Dudek
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Karkonoska Państwowa Szkoła
Wyższa w Jeleniej Górze, wzięła udział
w największych targach edukacyjnych
na Pomorzu. Podczas targów dla prawie
12 tysięcy uczestników, prezentowało się
blisko 70 uczelni z całej Polski. - Oprócz
promocji naszej uczelni, jeleniogórska
delegacja także promowała nasz region,
opowiadając o tutejszych atrakcjach i
walorach turystycznych – informuje
Krzysztof Wojtas z KPSW.
Ogromna maskotka uczelni oraz
ekspozycja krajobrazu karkonoskiego
skutecznie przyciągały maturzystów

do stanowiska KPSW. - Czteroosobowa delegacja uczelni miała ręce
pełne roboty. Cała oferta edukacyjna
Karkonoskiej cieszyła się dużym zainteresowaniem, lecz najczęściej pytano o
takie kierunki studiów, jak: fizjoterapia,
pielęgniarstwo, dietetyka, pedagogika
oraz dziennikarstwo i komunikacja
społeczna – relacjonuje Katarzyna
Szabla.
Przyszli studenci byli bardzo zainteresowani ofertą KPSW i zadawali
wiele pytań.
(Org)
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Utrudnienia w ruchu
na ulicy Wolności
– Wreszcie łatają
dziury na prawym
pasie ul. Wolności
w Cieplicach, w kierunku uzdrowiska.
Wcześniej były tu
takie wertepy, że
nie dało się jeździć
– zadzwonił do redakcji Czytelnik.
– W ramach bieżącego utrzymania
dróg naprawiane są ubytki w jezdni na ul. Wolności od MZK do Placu
Piastowskiego – mówił Jerzy Bigus,
wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów.
Wczoraj (24.04.) długi odcinek pasa
ruchu ul. Wolności przy markecie Tesco
w kierunku Placu Piastowskiego był
wyłączony z ruchu.
(Mea)

- Prace będą konturowane we wtorek i
środę. Utrudnienia w ruchu samochodowym potrwają do końca kwietnia –
powiedział Jerzy Bigus. - Prowadzimy
przetargi na naprawę kolejnych dróg
w Jeleniej Górze – dodał.

JELENIA GÓRA

W Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze zapadł wyrok (22.04)
w sprawie trzech mężczyzn, którzy do 13 lipca 2014 roku
wywieźli jeleniogórzanina do miejscowości Wolbromów,
zażądali za niego okupu, a kiedy go nie dostali, wrzucili
mężczyznę do 8–metrowego komina. 40–letni Robert S. i
32–letni Marek B. dostali po siedem lat więzienia i nakaz
zapłacenia po trzy tys. zł nawiązki dla pokrzywdzonego, a
33–letni Adam M. – 5 lat więzienia i obowiązek zapłacenia
nawiązki w tej samej wysokości.
Na rozprawę nie doprowadzono
oskarżonych jeleniogórzan, którzy
obecnie przebywają w areszcie.
Obrończyni, adw. Ilona Grabas złożyła jednak w ich imieniu wniosek
o przeprowadzenie postępowania
mediacyjnego, na które zgodzić miał
się pokrzywdzony. Sąd jednak ten
wniosek odrzucił, bo – jak mówił sędzia Marek Buczek - przewód sądowy
został już zamknięty, a zebrane w
sprawie dowody w pełni pozwalały
na wydanie wyroków.
Zanim jednak osoby obecne na
sali usłyszały wyrok, sędzia Marek
Buczek odczytał akt oskarżenia

z długim opisem wielu obrażeń
pokrzywdzonego i jeszcze dłuższymi kartotekami karnymi, jakie na
swoim koncie już wcześniej mieli
oskarżeni.
- Do opisywanego przestępstwa,
w którym najważniejszym zarzutem
było uprowadzenie ze szczególnym
udręczeniem ofiary, sprawcy dopuścili się w sytuacji wielokrotnej recydywy – mówił sędzia Marek Buczek.
– I mimo że kary więzienia w obecnym wymiarze mogą wydawać się
wysokie, są one najniższym wymiarem kar przewidzianych prawem za
takie przestępstwo. Za uprowadzenie
REGION

Marsz na URM z jeleniogórzanami
Fot. Przemo

Całej trójce skazanych sąd zakazał też zbliżania się do ofiary przez pięć lat

Więzienie za uprowadzenie

JELENIA GÓRA
W sobotę
(18.04) w Warszawie odbyła
się manifestacja
pracowników
zrzeszonych w
Ogólnopolskim
Po ro z u m i e n i u
Z w i ą z ków Z a wodowych. Pod
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zebrało się
50 t ysięcy niezadowolonych z
polityki rządu pracowników różnych branż, w tym ok. 100 osób z
Jeleniej Góry.
Manifestacja, w której wzięło
udział 50 tysięcy osób organizowana była przez OPZZ. Jeszcze w
tym roku najprawdopodobniej
 ZU]HĞQLDU
odbędzie
się jeszcze większa de-

Śmierć motocyklisty

Policja ustala szczegóły tragedii, do której doszło w czwartek (23.04) około południa w
kompleksie leśnym pomiędzy
Siedlęcinem a Płoszczynką. – Ze
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
wstępnych ustaleń wynika, że
58–letni obywatel Niemiec wybrał się ze swoimi kolegami na
przejażdżkę motocyklem crossoSzkoła Policealna i Niepubliczne
Liceumszutrowych. W
wym po drogach
Ogólnokształcące wpewnym
Jeleniejmomencie
Górze
oddalił się od
pozostałych
uczestników wyciecznkach
kieru
na
prowadzi naukę ki,
uderzył motocyklem w drzewo
i zginął na miejscu.
t ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
monstracja z udziałem wszystkich
- Kiedy współtowarzyszenie
t HIGIENISTKA
STOMATOLOGICZNA
central związkowych (OPZZ,
Soli- wrócili
po niego, znaleźli go
darność, Sierpień 80).
martwego
– informuje podinsp.
t TECHNIK STERYLIZACJI
MEDYCZNEJ
Gdyby do Księgi Guinessat OPIEKUN
wpisy-MEDYCZNY
Edyta Bagrowska, rzeczniczka
wane było kłamstwo i oszustwo,
to DZIECIĘCA
jeleniogórskiej policji.
t OPIEKUNKA
nasz rząd nie miałby konkurencji
Ciało obywatela Niemiec zabezt TECHNIK MASAŻYSTA
w całym świecie – stwierdził lider pieczono
do sekcji zwłok, która
FLORYSTA
związkowców.
określit przyczynę
śmierci.
t TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
(Przemo)
(Angela)
ROZMAITOŒCI

Centrum Kształcenia Plejada

t TECHNIK BHP
t TECHNIK ADMINISTRACJI
t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Czesi chętnie przyjeżdżają w Karkonosze
Delegacja Powiatu Jeleniogórskiego uczestniczyła w XV Targach
Turystycznych Euroregion Tour
w Jabloncu, które połączone były
z wystawą produktów regionalnych i rzemieślniczych m.in.
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resowanie
turystycznymi
Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Ul. Waryńskiego
20,ofertami
58-500 Jelenia
Góra
z Kotliny Jeleniogórskiej. PromoRegionalnego.
Powiat Jeleniogórski miał wspól- wany był przewodnik turystyczny
ne stoisko z Czechami, na którym o Karkonoszach i mapy gotowych
oraz piepromowano Karkonoszejgora.plejada@op.pl
po obu wycieczek rowerowych
www.plejada.edu.pl
stronach granicy. Było duże zainte- szych. Rozdawano broszury doty-

tel./fax. 75 648 83 85

ze szczególnym udręczeniem grozi
bowiem od 5 do 15 lat więzienia, a
w szczególnych wypadkach do 25 lat.
Adam M. dostał więc karę najniższą,
a Robert S. i Marek B. karę w dolnych
granicach. Dlaczego?
- Ze względu na to, że przeprosili
pokrzywdzonego i okazali skruchę.
Mimo złożoności działań oskarżonych, pokrzywdzony nie doznał
też ciężkich obrażeń fizycznych. Z
drugiej strony nie trudno się domyśleć, że najdotkliwsze były krzywdy psychiczne: grożenie nożem,
wywiezienie w nieznane miejsce,
założenie koszuli na głowę w celu
dezorientacji, a w końcu zmuszenie
pokrzywdzonego, by wskoczył do
komina i pozostawienie go w nim na
odludziu – dodał sędzia M. Buczek.
Sąd niemal w całości przychylił się
do stanowiska prokuratury, która dla
Roberta S. i Marka B. żądała po 8 lat
więzienia, a dla Adama M. – 6 lat.
Uniewinnił ich jedynie od zarzutu
kradzieży dokumentów i kluczyków
ze schowku auta, bo zdaniem sędzie-
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go nie było na to wystarczających dowodów. Wyrok nie jest prawomocny
i strony mogą się od niego odwołać.
– Jestem zadowolony z wyroku sądu
i najprawdopodobniej nie będziemy
się odwoływać – mówił prokurator
Tomasz Krzesiewicz.
Natomiast – jak mówiła adw. Ilona

Krok w nowoczesność cieplickiego uzdrowiska

Długi Dom po remoncie
Po 1,5-rocznej kompleksowej modernizacji najstarszego budynku Uzdrowiska Cieplice
oficjalnie otwarto Długi Dom (31.03). W ramach inwestycji, która kosztowała około 14
mln zł, powstały 92 nowoczesne pokoje hotelowe, baza zabiegowa z szeroką ofertą, sala
konferencyjna oraz klimatyzowana restauracja.
Uroczystość, na którą przybyło wielu
ważnych gości, w tym przedstawicieli
władz samorządowych, duchowieństwa, urzędu, kultury, gospodarki, medycyny oraz zaprzyjaźnionych instytucji,
poprowadził aktor Jacek Grondowy.
Historię XVI-wiecznego obiektu przybliżył Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum
Przyrodniczego w Cieplicach, a obiekt
poświecili: ksiądz prałat Józef Stec i ks.
proboszcz Stefan Wojda.
Gratulując inwestycji prezydent
miasta Marcin Zawiła wręczył władzom
Uzdrowiska pamiątki i nawiązał do
historycznej funkcji obiektu.
czące m.in. Szklarskiej Poręby oraz
Karpacza.
Pytano o atrakcje w Kowarach, o
bazę noclegową i restauracje, w których
można zjeść smaczny posiłek. Czesi zachwalali smażalnie ryb w powiecie.
(Mea)

Podstawowym założeniem nowoczesnego obiektu są bowiem zabiegi
lecznicze. - W ofercie Długiego Domu
są zabiegi z zakresu kinezyterapii,
hydroterapii, fizykoterapii oraz masażu
leczniczego. Dodatkowo znajduje się tu
strefa wellness z kompleksem saun. W
czterokondygnacyjnym budynku jest
również winda i pokoje w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. We wszystkich łazienkach oraz gabinetach zabiegowych wykorzystywana
jest lecznicza woda termalna, z której
słynie cieplicki zdrój – wymieniał Robert
Moskwa z Uzdrowiska Cieplice.

Tak wysoki standard przygotowano z
myślą o pełnopłatnych klientach.
- Przyszłością uzdrowisk jest otwarcie
się na klienta komercyjnego, dlatego
też podejmując decyzję o inwestycji na
terenie uzdrowiska zdecydowaliśmy
się na budowę nowych miejsc uzdrowiskowych w wysokim standardzie,
bo takie odpowiadają oczekiwaniom
klientów - mówił Maciej Markowski,
prezes Uzdrowiska Cieplice.
Jak zapowiadali przedstawiciele
Uzdrowiska Cieplice, to nie koniec
inwestycji.
Angelika
Grzywacz- Dudek
w SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Centrum Kształcenia Plejada
Szkoła Policealna i Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące w Jeleniej Górze
prowadzi naukę na kierunkach
t ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
t HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
t TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
t OPIEKUN MEDYCZNY
t OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Godziny otwarcia:

t TECHNIK MASAŻYSTA
t FLORYSTA
t TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
t TECHNIK BHP
t TECHNIK ADMINISTRACJI
t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

Grabas - obrona najprawdopodobniej
złoży odwołanie. Sąd zdecydował
również, że niezależnie od decyzji
stron, sprawcy powinni zostać w
zamknięciu, dlatego przedłużył ich
okres tymczasowego aresztowania
do lipca br.
Angelika Grzywacz-Dudek

Ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra

tel./fax. 75 648 83 85
www.jelonka.com

jgora.plejada@op.pl

www.plejada.edu.pl

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

8

27 kwietnia 2015 r.

AKTUALNOŒCI / KULTURA

JELENIA GÓRA

Arado zaskoczy programem

Jest to wynik protestów, które pojawiły się w całej Polsce

Altanki zostaną, gdzie są

kontynuacja zeszłorocznej oferty, która
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.
W tym roku rajd odbywać sie będzie Działkowcy mogą odetchnąć z ulgą. Nie będą musieli usuwać swoich altan. Posłowie przypod hasłem ,,World of Tanks” - bitwa jęli (w ostatecznym brzmieniu) nowelizację ustawy o prawie budowlanym, a na początku
czołgów. Walczyć będą panzerkampfwa- kwietnia br. podpisał ją Prezydent RP.
gen V Panthera, Sherman oraz Steward.
Nad polami bitew pojawi się samolot, z
którego desantują się spadochroniarze.
W bitwach udział weźmie 200 rekonstruktorów i 25 pojazdów wojennych.
Wystrzelonych zostanie blisko 30 tysięcy
pocisków. Na rynkach miast zorganizowane zostaną wystawy militarne
oraz stoiska z komputerowymi grami
militarnymi.
(Angela)
Fot. Archiwum

Znamy już scenariusz tegorocznego
historycznego rajdu ,,Arado”, który co
roku przyciąga tysiące widzów. W maju
rekonstruktorzy zawitają do kilku miast,
w tym do Jeleniej Góry. Stoczą efektowne
bitwy i potyczki z wykorzystaniem historycznego uzbrojenia. Ponownie walczyć
będą jednostki pancerne. W tym roku
dołączą do nich spadochroniarze.
W długi majowy weekend w Karpaczu (1.05), Szklarskiej Porębie (01.02.05), Kamiennej Górze (01.-02.05) i
Jeleniej Górze (1-3.05) na mieszkańców
i turystów czekać będą militarne atrakcje. Organizatorzy zaplanowali m.in.
nocne zwiedzanie zamku Czocha gdzie
rozegrane zostaną sceny z historii. To

KRAJ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Jest to wynik protestów działkowiczów, które pojawiły się w całej
Polsce po orzeczeniu Naczelnego
Sądu Administracyjnego (w stycznia
2014 roku). Wówczas sąd uznał,
że działkowiec, który zbudował
na swojej działce obiekt w myśl
prawa budowlanego (o właściwych
wymiarach), ale niezgodnie z definicją altany przyjętą przez NSA (o
innej konstrukcji) otrzyma nakaz
rozbiórki.
Poprawki przygotowało Rządowe
Centrum Legislacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
a następnie skonsultowało je z
Komitetem Inicjatywy Ustawo-

JELENIA GÓRA

dawczej „Stop rozbiórkom altan”,
który jest inicjatorem obywatelskiej
nowelizacji.
Ustawa wprowadza m.in. definicję altany. To oznacza, że dozwolona
będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 metrów
kwadratowych i wysokości 5metrów
(przy dachu płaskim 4 m) z tarasem,
gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 metrów kwadratowych.
Właściciele altan nadal będą zwolnieni od obowiązku uzyskania
pozwolenia na ich budowę.
Wszystkie budynki, wybudowane
przed wejściem znowelizowanego
prawa w życie, które spełnią usta-

Zbliżają się Juwenalia 2015 – ma być wesoło i odlotowo!

– 21 maja br. zmieni się szefostwo Jeleniej Góry. Przez dwa
dni władze w stolicy Karkonoszy przejmie około cztery
tysiące studentów, którzy obchodzić będą swoje święto.
Juwenalia w tym roku mają mieć niezwykłą oprawę, o którą
zadba około 120 „superbohaterów”.
Pierwszy dzień studenckiego
święta (21.maja) otworzy tradycyjny orszak, który wyruszy po
godz. 12.00 z placu przy Kościele
Łaski. Żeby w nim uczestniczyć nie
trzeba być studentem, ale trzeba
mieć przebranie superbohatera, bo będzie
to orszak superbohaterów
– zapowiedzieli
organizatorzy.
– Chcemy odnaleźć supermoc
w mieszkańcach i gościach, lub przyciągnąć
ich swoją supermocą – dodali.
Studenci przejdą na Błonia Jeleniogórskie czyli na plac pod Wieżą
Krzywoustego. Tam zaplanowano
gry i zabawy oraz wybory miss.
Około 18.45 będzie oficjalne otwarcie
imprezy przez prezydenta Jeleniej
Góry (który wystąpi również w stroju
superbohatera), a chwilę później
na scenie wystąpią gwiazdy sceny
muzycznej (jeszcze nie ujawnione –
ma to być piękna polska wokalistka
o włosach blond oraz niezwykle
utalentowani dwaj bracia). Pojawią
się również supporty i DJ, a całość

zakończą imprezy w jeleniogórskich klubach, które dla studentów
przygotowały darmowe wejściówki
i ciekawe atrakcje.
Drugi dzień natomiast rozpocznie się grillowaniem na Błoniach
Jeleniogórskich,
a po nim będą
gry, zabawy i
oczywiście koncert. Kogo? To
też jeszcze tajemnica (jedyną
podpowiedzią są
słowa organizatorów: „znanego
lekarza”).– Do organizacji imprezy
włączyło się sporo instytucji i pubów,
ale cały czas czekamy na kolejnych.
Pięć klubów: (Orient Express, Street
23, Piwnica, Kwadrat i Riverside)
zadeklarowały darmowy wstęp dla
studentów i spore zniżki dla pozostałych. Rabaty i wejściówki będą też
w Termach Cieplickich oraz kinach.
Jeśli ktoś prowadzi działalność na
terenie Jeleniej Góry i chciałby się
włączyć do naszej zabawy, to zapraszamy – zachęcał Paweł Stefanowicz,
jeden z organizatorów.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Archiwum Organizatorów

Supermoce zawładną miastem

wowe kryteria altany – zostaną
natomiast uznane za legalne. W
przypadku altan, wobec których
wydano decyzję rozbiórki – postępowania te będą umarzane.
Działkowiec, który będzie miał
wątpliwości czy budynek w ogrodzie
spełnia kryteria altany, będzie mógł
wystąpić do nadzoru budowlanego
z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest
altaną. Za taki wniosek nie będzie
pobierana opłata skarbowa.
Ustawa wejdzie w życie po 14
dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

M. Lercher odznaczony
Marek Lercher został wyróżniony
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego medalem “Zasłużony dla
Kultury Polskiej”. To jeden z najbardziej
utalentowanych grafików na Dolnym
Śląsku. Jest samoukiem, konsekwentnie
poszukującym indywidualnej formy
wyrazu. Przez lata pracy twórczej
wypracował własny styl wypowiedzi
artystycznej osiągając dojrzały poziom
profesjonalizacji w zakresie twórczości
graficznej.

Od roku 1945 związany z Jelenią
Górą. Jego mistrzem był Józef Gielniak.
Od ponad 45 lat zajmuje się grafiką
warsztatową oraz grafiką użytkową.
Jego prace znajdują się w zbiorach:
Muzeum Karkonoskiego, Biura Wystaw
Artystycznych w Jeleniej Górze, Miejskiej
Galerii Sztuki w Łodzi, Connecticut State
University w Stanach Zjednoczonych,
Dell Bello Galery w Toronto w Kanadzie,
Kunstverein Schwedt w Niemczech oraz
Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
Był działaczem Jeleniogórskiego
Stowarzyszenia Plastyków Amatorów
(1969-71), współtworzył grupę twórczą
ZADRA (1980-84). W latach 1997-2002
prowadził, otwartą z własnej inicjatywy,
galerię w jeleniogórskim Oddziale
Banku Śląskiego, która promowała
jeleniogórskich twórców.
(Manu)

JELENIA GÓRA

W mieście będzie wiele się działo
Jakie imprezy kulturalne czekają nas w maju? W Jeleniej Górze i okolicy
będzie ich sporo, także w plenerze. Każdy powinien znaleźć coś interesującego dla siebie.

Dariusz Miliński
wkrótce w “Muflonie”

Festiwal Muzyki
Wiedeńskiej

Już 29 kwietnia o godz. 17.00
w Miejskim Domu Kultury “Muflon”
rozpocznie się wernisaż wystawy
malarstwa ze zbiorów Dariusza Milińskiego. Wystawa będzie czynna do
13 maja (od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 20.00). Wstęp
bezpłatny. Dariusz Miliński, z zawodu
artysta-plastyk, niestrudzony animator kultury, twórca Zamku Legend
Śląskich i Muzeum Przesiedleńców,
jest założycielem grupy artystycznej
“Pławna 9”, a także autorem plakatów
do filmów: “Edi” (z 2002 roku) w reżyserii Piotra Trzaskalskiego i “Mój
Nikofor” (2004) w reżyserii Krzysztofa
Krauzego.

Pierwszy weekend maja to także
najstarsze wydarzenie muzyczne, organizowane przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze, czyli XXIV Festiwal
Muzyki Wiedeńskiej. Wiedeń, Austria
kojarzą się muzycznie najczęściej z walcem, z operetką, z muzyką największego
formatu. Tegoroczna edycja festiwalu,
która odbędzie się w dniach 1-3. maja
w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze-Cieplicach to trzy wspaniałe
koncerty muzyki kameralnej, pod
tytułami: Wiedeński Bal, Kto wiedeńską
ma krew oraz Dźwięki emigracji. Koncerty rozpoczną się o godz. 19.00. Bilet
kosztuje 20 zł, karnet 51 zł.

Dni Kultury Japońskiej

Koncert relaksacyjny na gongach
i misach tybetańskich odbędzie się 7
maja o godz. 20.15 w Idea Club przy
ul. Bacewicz 22. W świat magicznego
relaksu zabierze słuchaczy Barbara
Warwaszyńska, certyfikowana masażystka dźwiękiem, założycielka zespołu
muzycznego Shanti. Gongi i misy
tybetańskie powodują rozchodzące się
drgania dopasowane między innymi
do naturalnych częstotliwości komórek
człowieka. Drgania te wraz z płynami
ustrojowymi pobudzają naturalne
procesy relaksujące i uzdrawiające
organów. Bilet kosztuje 25 zł.
(Mea, Manu)

Jubileusz 25-lecia Polskiej Akademii
Ju-Jitsu rozpocznie 2 maja o godz.
11.00 na Placu Ratuszowym uroczysta
parada konna samurajów. Zaplanowanych zostało wiele atrakcji i imprez
towarzyszących związanych z kulturą
japońską, a swój udział w pokazach
zapowiedziały grupy z różnych szkół
sztuk walki: Ju¬Jitsu, Aikido, Iaido,
Judo, Kyudo, Kendo, Karate, Ninjutsu.
O międzynarodowym charakterze
wydarzenia świadczy udział ponad
150 zawodników z: Polski, Irlandii,
Niemiec, Kanady, Czech czy Szwecji.
Wstęp jest wolny.

Gongi i misy w Idea Club

sport
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Fot. Tomasz Raczyński

Studenci w nurtach Kamiennej

Już po raz 32. kajakarze górscy rywalizowali o akademickie
mistrzostwo Polski. Ze względu
na niski poziom wody, na starcie
pojawiło się niewielu kajakarzy,
ale emocji nie brakowało.
- Odcinek kwalifikacyjny ma
ok. 800 metrów. Stan wody nie
jest zbyt wysoki, jest około 94 cm
na peglu, zdecydowanie trudniej
byłoby na powyżej 120 cm. Przy
tej wodzie skala trudności (od 1 do
6) to jest 2, może 3. Przy szóstce
można nawet życie stracić – opisywał poziom trudności organizator
Michał Stwora z AKTK „Bystrze”.
Na zawody przyjechało 62 zawodników, choć prze dwoma laty
było ich 120. Poziom rywalizacji
zależny jest od poziomu wody,
która w tym roku nie rozpieszczała żądnych emocji młodych
sportowców.
Prezentujemy wyniki AMP Kamienna:
Kategoria amatorska mężczyzn:
1. Arek Białek łączny czas z dwóch
przejazdów to 10:50.38
2. Łukasz Orzeszyna czas
11:19.10
3. Przemysław Kmita czas

NIEMCY

11.26.33
Kategoria amatorska kobiet (jeden
przejazd):
1. Kamila Lipka czas 5:59.61
2. Julia Gawlik czas 7:22.06
3. Alicja Zając czas 7:25.42
Kategoria zawodnicza mężczyzn
(był to tzw. kajakowy cross, puszczono 3
najlepszych razem i decydowała
kolejność dopłynięcia do mety):
1. Bartosz Czauderna
2. Jacek Sztuba
3. Michał Sobieraj-Jakubiec
Kategoria drużynowa:
Nazwa - Gang dzików
1. B a r t o s z C z a u d e r n a c z a s
5:30.27
1. M i c h a ł S o b i e r a j - J a k u b i e c
5:45.24
1. Maksymilian Drak 5:54.41
Nazwa - Mały Niemiecki Lis Marian
2. Łukasz Orzeszyna 5:39.74
2. Przemysław Kmita 5:44,57
2. Mariusz Sośnicki 6:01.39
Nazwa - Kwisa Leśna
3. Jacek Sztuba 5:31,04
3. Paweł Adamczuk 5:53,03
3. Grzegorz Sikorski 6:08,46
(Przemo)

Odszedł przyjaciel
naszej piłki ręcznej
15 kwietnia pożegnano Jana Wołkowieckiego – przyjaciela kilku pokoleń
jeleniogórskiej piłki ręcznej. Wraz z nim
odeszła część nas, ale Jego część w nas
pozostała – mówił ksiądz prowadzący
uroczystość pogrzebową, po czym wyjął
gwizdek sędziowski i dmuchnął wydając
dźwięk, który towarzyszył panu Jankowi
od 30 lat.
Piłka ręczna była jego pasją, jego
miłością, w chwilach radości, jak i
najtrudniejszych momentach miał na
sobie koszulkę jeleniogórskiej drużyny.
Bez względu na nazwę zespołu (przez
30 lat w mieście klub działał m.in. pod
nazwą MKS Karkonosze, Jelfa, Vitaral
Jelfa, Carlos Astol, MKS Finepharm
czy wreszcie od 2009 roku KPR), pan
Janek – jak zwykło się do niego mówić
– zawsze był z nimi. Jako kierownik drużyny bez względu na to, kto w danym
czasie zarządzał klubem. Zmieniała się
nazwa, zmieniał się zarząd, ale nie Jan
Wołkowiecki – ikona szczypiorniaka
w Jeleniej Górze. W ostatnich latach
kochający piłkę ręczną działacz toczył
swój najtrudniejszy mecz zmagając
się z chorobą nowotworową, walczył
do samego końca jak na człowieka ze
sportową duszą przystało.
- W naszej pamięci zostanie jako nasz
„Jan Niezbędny”, bez niego ten klub nie
mógłby istnieć. To była ikona naszej drużyny – powiedziała zawodniczka KPR-u
Jelenia Góra Marta Dąbrowska. - Nie
wyobrażam sobie, że przyjdę do klubu i
jak zawsze „z buta wjeżdżam” i „siema
kiero” - a tam go nie ma – powiedziała
ze łzami w oczach popularna „Śliwa”. Był wspaniałym człowiekiem i będzie
nam go bardzo brakowało – dodała
Dąbrowska.
Równie ciepło Jana Wołkowieckiego
wspomina Zdzisław Wąs, który tworzył
szczypiorniaka w naszym mieście.
Jan Wołkowiecki 24 maja ukończyłby
67 lat.
(Przemo)

Nasi rajdowcy dobrze się spisali w drugiej rundzie

Pokazali w Niemczech pazur
Załoga ULTER Sport Rally Team cieszyński kierowca Jerzy Tomaszczyk i jeleniogórski pilot
Łukasz Włoch zajęła dziesiąte miejsce w drugiej rundzie Mistrzostw Niemiec ADAC Opel Adam
Cup – Hessen Rallye–Vogelsberg. Nasz zespół po tych zawodach zajmuje piąte miejsce w punktacji Pucharu.

Fot. Użyczone

Jerzy Tomaszczyk: - Chyba nikt z
nas nie spodziewał się tak trudnego
startu. Rozpoczęliśmy od bardzo
dobrych rezultatów i od pierwszych odcinków specjalnych
byliśmy w ścisłej czołówce
Pucharowych Opli. Niestety
na ostatniej piątkowej próbie
rozgrywanej już po zmroku popełniliśmy błąd – za
szybko weszliśmy w zakręt
i zsunęliśmy się z drogi. Nie
uszkodziliśmy samochodu, ale
przez blisko dwie minuty szukaliśmy możliwości powrotu
na trasę. Spadliśmy na osiemnastą pozycję, ale nie poddaliśmy
się. W sobotę szybko rozpoczęliśmy
odrabianie strat i po kilku próbach
awansowaliśmy o dwanaście miejsc!
Niestety na dziesiątym odcinku
specjalnym mieliśmy ogromnego
pecha - złapaliśmy kapcia w tylnym
kole, na hamowaniu zaczęło obracać
samochód, w konsekwencji czego

Łukasz Włoch: - To naprawdę buwpadliśmy do rowu, wykonaliśmy
salto i utknęliśmy na boku leżąc w dujące, bo przy tylu zwrotach akcji,
rowie. Straciliśmy cztery minuty, kilkukrotnych spadkach na koniec
tabeli, różnych kłopotach i
chwilach zwątpienia, byliśmy
w stanie za każdym razem
zebrać siły i walczyć do samej
mety. Było warto, a zdobyte
punkty są dla nas niesamowicie cenne. Jeszcze bardziej wartościowe jest dla nas wsparcie
od naszego zespołu i doping
kibiców, którzy mocno trzymali za nas kciuki przez cały rajd.
Odwiedza nas coraz więcej
polonii niemieckiej, cieszą się
notując duży spadek w klasyfikacji, że mają swoją załogę, pytają kiedy i
ale nie poddaliśmy się i zdołaliśmy gdzie następne starty, obiecują że będą
awansować na 10. pozycję. To za- przyjeżdżać. Pokazaliśmy, że liczymy
skakujący rajd, naprawdę wiele się się w Pucharze, utrzymaliśmy piąte
na nim działo i patrząc na nasz start miejsce w punktacji ADAC Opel Adam
przez ten pryzmat uważam nasz wy- Cup. Wiemy, że wynik jest na mecie i
stęp za bardzo dobry. Na mecie sam na następnym rajdzie poskładamy tą
Sebastian Lindholm gratulował nam oesową układankę w całość.
(MDvR)
postawy i walki do samej mety.
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Zawodnicy KS Chojnik przywieźli z mistrzostw cztery medale

Badmintoniści nie zawiedli
Ogromnym sukcesem jeleniogórskich badmintonistów z KS Chojnik zakończyły się w niedzielę,
19 kwietnia, mistrzostwa
Polski juniorów i młodzieżowców, które przez 3 dni
rozgrywane były w Białymstoku.

KS Chojnik Jelenia Góra reprezentowali: w kategorii junior
- Klaudia Socha, Jędrzej Nowak,
Dominik Gerlach oraz w kategorii
młodzieżowiec: Urszula Nowak,
Melania Kozdra, Wojciech Cerazy,
Michał Szymczak, Kinga Rogalska
oraz Arkadiusz Słupek.
Jeleniogórscy zawodnicy przyzwyczaili nas w ostatnich lat ach do kilk u medali w t ych
kategoriach wiekowych. Po zeszłorocznych czterech brązowych
medalach, ten rok okazał się
jeszcze bardziej owocny. Nasi
zawodnicy przywieźli ponownie
aż 4 medale. 3 medale w kategorii
młodzieżowiec, w tym złoto i tytuł
młodzieżowego mistrza Polski
w grze podwójnej kobiet, brąz w
grze podwójnej kobiet, brąz w
grze pojedynczej mężczyzn oraz
srebro i tytuł wicemistrza Polski
juniorów w grze mieszanej.
Mistrzynią Polski w grze podwójnej młodzieżowców została
Kinga Rogalska, która w parze z
Adrianną Tataj (UKSB Milenium
Warszawa ) nie dały żadnych
szans pozostałym rywalkom. Również w tej kategorii nasza druga
zawodniczka Urszula Nowak w
parze z Marią Taraszkiewicz (SKB
Suwałki ) zdobyły brązowy medal.
Takiego samego koloru krążek
zawisł na szyi Michała Szymczaka,
KRAJ

Wichoś w półfinale MP
Znakomicie spisały się młodziczki KS Wichoś Jelenia Góra
na koszykarskim turnieju 1/4
mistrzostw Polski w Pabianicach.
Po piątkowym zwycięstwie nad
Pałacem Młodzieży Tarnów 71:51,
w ubiegłą sobotę jeleniogórzanki pokonały Huragan Wołomin
69:66 po niezwykle dramatycznym
meczu.
Szczególnie ten drugi mecz
na długo pozostanie w pamięci
obu drużyn i widzów. Drużyna z
Mazowsza była niezwykle zdeterminowana i szybko objęła nawet
14-punktowe prowadzenie.
Jeleniogórzanki jednak się nie
załamały i przetrzymały trudne
chwile, kończąc spotkanie w roli
zwyciężczyń. - W dużym napięciu
będziemy oczekiwali na wynik
losowania. Poziom jest niezwykle
wysoki i na tym etapie nie będzie
słabszych zespołów. Nie mamy
bardzo wysokich zawodniczek i
dlatego musimy nadrabiać ten niedostatek techniką, celnością rzutów i ogromnym sercem do walki,
które dziś zdecydowało o naszym
sukcesie - wyznaje trener naszych
zawodniczek Rafał Sroka.
(MDvR)
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który kolejny rok przywozi medal
z mistrzostw Polski.
Niewiele zabrakło by kolejna
nasza zawodniczka Klaudia Socha
w parze mieszanej z Marcinem Nowakiem (UKS Smecz Bogatynia)
również cieszyła się ze złota. Po
bardzo zaciętym i wyrównanym
trzysetowym pojedynku ulegli w
finale parze Kornelia Marczak
(UKS PLESBAD Pszczyna) / Robert
Mirga (LKS Technik Głubczyce)
zdobywając ostatecznie srebrny
medal i tytuł wicemistrzów Polski
juniorów w grze mieszanej.
- Były to niezmiernie udane
mistrzostwa dla naszych podopiecznych. Kolejny rok z rzędu
zawodnicy przywożą medale z
najważniejszego turnieju tj. mistrzostw Polski, a to bardzo cieszy
i motywuje do kolejnego roku
ciężkiej pracy. Było naprawdę
bardzo blisko, a medali byłoby

jeszcze więcej choćby w grach
podwójnych Michała Szymczaka
/ Wojtka Cerazego w kategorii
młodzieżowiec, czy Klaudii Sochy
/ Kingi Barnej (UKS 2 Sobótka) w
kategorii junior, którzy po trzysetowych pojedynkach przegrali swoje
mecze o wejście do półfinałów, a to
dawałoby im już medal. Dziękuję
swoim podopiecznym, gratuluję im
medali i życzę dalszych sukcesów.
Cieszymy się również z brązowego
medalu Kingi Barnej (UKS 2 Sobótka), która podobnie jak Marcin
Nowak (UKS SMECZ Bogatynia) na
co dzień trenują pod naszym okiem
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego
im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej
Porębie - skomentowali mistrzostwa Adam Słomka i Sławomir
Kowalski, trenerzy jeleniogórskich
badmintonistów.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Amatorska Liga Tenisa Ziemnego
Ruszyły zapisy do I edycji Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w
Jeleniej Górze. Planowany start
rozgrywek to początek maja. Zainteresowane osoby organizator
prosi o potwierdzenie udziału w
lidze najpóźniej do 30 kwietnia
oraz o zapoznanie się z regulaminem rozgrywek.
Wszelkie niezbędne informacje
można odnaleźć na stronie inter-

netowej www.liga2015.wordpress.
com lub pod numerami telefonów:
500 580 560 oraz 692 433 946. Zapraszamy do udziału wszystkich
chętnych bez względu na płeć,
wiek czy też poziom zaawansowania! - kończą organizatorzy
zachęcając do udziału w I edycji
Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego
w Jeleniej Górze.
(MDvR)
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Jeleniogórzanie uczcili pamięć
Ofiar katastrofy smoleńskiej
Minęło już pięć lat od tragedii
smoleńskiej, gdzie 96 przedstawicieli narodu polskiego zginęło
w katastrofie samolotu Tu-154.
To wydarzenie podzieliło Polaków, również jeleniogórzan. 10.
kwietnia br. w Bazylice Mniejszej
odprawiona została msza w intencji ofiar, ale główne uroczystości
zorganizowane przez PiS i Klub
Gazety Polskiej odbyły się w niedzielę (12.04).
Wierni ze środowiska Prawa
i Sprawiedliwości spotkali się w
Bazylice Mniejszej, by pomodlić się
w intencji ofiar, złożyć kwiaty pod
pamiątkową tablicą oraz zapalić
znicze. Prowadzący mszę ksiądz
apelował o „modlitwę o pełne
szczęście za tych, którzy zginęli
reprezentując naszą ojczyznę”.
- Bardzo przeżyłem tą dzisiejszą
uroczystość w kościele, jestem głęboko wzruszony. Ksiądz wygłosił
piękne kazanie, było sporo ludzi,
którzy właściwie co miesiąc przychodzą tu do kościoła. Nie możemy
o tej rocznicy zapomnieć – wyznał

jeden z uczestników mszy lek.
med. Stanisław Giroń.
- Sprawa jest bardzo smutna
– powiedział nam po mszy szef
jeleniogórskiego Prawa i Sprawiedliwości. Minęło pięć lat, w międzyczasie na świecie wydarzyło się
niestety wiele katastrof lotniczych.
Z wyjątkiem tych samolotów, które
wpadały do oceanu i nie wiadomo
gdzie są, to wszystkie przyczyny
zostały dogłębnie wyjaśnione,
jak chociażby odczyty z Airbusa,
który rozbił się we francuskich
Alpach – kontynuował Ireneusz
Łojek. Po pięciu latach mamy dwa
kolejne odczyty zapisów (z Tu-154).
Trzeba wykazywać dużo dobrej
woli, żeby nie wkomponować tego
w aktualną sytuację polityczną w
kraju, czyli kampanię wyborczą i
to niestety jest bardzo przykre. To
jest chocholi taniec na trumnach
i to jest rzecz, która nie powinna
mieć miejsca – stwierdził I. Łojek.
Państwo polskie upadło i rozbiło się
pod Smoleńskiem – dodał.
(Przemek Kaczałko)

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

27 kwietnia 2015 r.

11

2015-03-27 godz. 23.00 - 2015-04-26 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ
Ankieter - W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy
poszukujemy ankieterów zainteresowanych podjęciem pracy. CV
prosimy przesłać na adres mailowy.
- 503 056 009
Barman - Metafora Pub & Restaurant zatrudni młode sympatyczne
osoby na stanowisku barmana. CV
ze zdjęciem można złożyć osobiście lub wysłać na jjacak@wp.pl.
Umówienie spotkania oraz więcej
informacji pod tel. 606 150 995
Barman/barmanka - Pub Alibi
zatrudni barmana-barmankę- osobę
uczącą się. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres: bartender.pubalibi@
gmail.com - 503-169-412
Brygadzista cieśli szal. - Zatrudnimy doświadczonego brygadzistę
cieśli szalunkowych. Wymagania:
b.d. j.angielski lub niemiecki, prawo
jazdy, umiejętność czytania rysunku
technicznego. Praca w Belgii. CV
na rekrutacja@regess.eu - 756
442 073
Członek zarządu w Sp .o.o. "DOLPAK" Sp.o.o. z siedzibą w
Łomnicy, poszukuje kandydata na
członka Zarządu. CV proszę przesłać na adres: rekrutuj123@onet.
pl - 607 419 903
Do salonu obuwia Gino Rossi
zatrudnimy: - kierownika salonu,
- sprzedawców, - studentów, 605304804 pracaazet@wp.pl
Doradca podatkowy - Zatrudnimy doradcę pod. z doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu prawa
podatkowego, a w szczególności
ustawy o podatku dochodowym i
b.d. znajomością j. ang lub j. niem.
CV na rekrutacja@regess.eu 75-644-20-73
Doświadczona kelnerka: 2.600zł
- Oferujemy pracę na stałą umowę
w Dworze Korona Karkonoszy w
Sosnówce. Jesteśmy liderem w
organizacji wesel. Telefon: 605144-021.
Elektryk, elektromonter - Zatrudnię elektryka, elektromontera. CV
można przesyłać na adres: biuro@
energobest.eu lub osobiście w siedzibie firmy: Miłków ul. Widokowa
2 - 601 343 888
Firma Polplastik zatrudni spawaczy
tworzyw sztucznych z okolic Jeleniej
Góry. Mile widziane doświadczenie
w zawodzie. kontakt r.plewa@poplastik.com.pl 600 055 702
Firma z Jeleniej Góry zatrudni
spawaczy MIG/MAG - 501 481 700
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pomoce kuchenne. Oferujemy umowę, możliwość zakwaterowania. Stawka na godzinę 15
PLN netto. CV proszę wysyłać na
e-mail:kadryk@golebiewski.pl - 757
670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kucharzy. Praca na umowę.
15 PLN netto na godzinę. Możliwe
zakwaterowanie. CV proszę wysyłać
na e-mail: kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem kuchnia - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni ratownika wopr. Wymagane
uprawnienia WOPR i KPP. Praca
na umowę. CV proszę wysyłać na
e-mail : kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem ratownik. - 757 670 715
Hotel zatrudni kucharzy i pomoce
kuchenne na umowę o pracę, dobre
warunki płacy! - 787 460 424

Kelner / kelnerka - Restauracja
w Jeleniej Górze Stawka wyjściowa
7pln/h Konieczne atuty: uśmiech i
życzliwość dobra organizacja pracy
punktualność doświadczenie min
1 m-c książeczka Sanepid j. ang
poziom komunikatywnym - 502
127 852

Magazynier fakturzystka - Hurtownia Warzyw Jelfrut zatrudni
magazyniera i fakturzystkę na cały
etat wykształcenie średnie prawo
jazdy kat B,wiek do 45 lat.CV ze
zdjęciem składać osobiście 9-14 w
Jeleniej Górze Sobieskiego 25B 507 137 507

Pilnie zatrudnimy Kwalifikowanych
Pracowników Ochrony. Oferujemy:
umowę o pracę, stawka za rbh 9,5
lub 10 zł netto, elastyczny grafik
pracy, dla osób dojeżdżających
pomoc w zakwaterowaniu Kontakt:
rgajdecki@solidsecurity.pl 691361-391

Kelnerka - Metafora Pub &
Restaurant poszukuje młodych,
sympatycznych osób na stanowisko
kelnerki, mile widziany j.niemiecki
oraz doświadczenie. CV ze zdjęciem
prosimy słać na marcia1221@interia.pl, tel. 504 995 338

Montaż paneli fotowoltaicznych na
terenie Jeleniej Góry i w okolicach.
Wymagana podstawowa znajomość
prac budowlanych w tym dekarskich
i elektrycznych. Możliwa współpraca
z firmami. Tel 696 528 315.

Pizzeria w Jeleniej Górze zatrudni
kelnera/kelnerkę, pomoc kuchenną,
kucharza oraz kierowcę od zaraz.
tel. 515015953

Praca od zaraz na produkcji
- Praca od zaraz przy produkcji
plastików w jeleniej górze. wynagrodzenie netto 1350-1800zł woj-kat
poznańska 20 tel. 756475564 email:
wojkat@wojkat.eu - 756 475 564

Pokojowa Karpacz - Pensjonat
w Karpaczu poszukuje osoby na
stanowisko pokojowa. Bardzo dobre
warunki pracy, elastyczny grafik,
praca na stałe. Praca od zaraz. Mile
widziane doświadczenie w zawodzie. - mika.zandowska@gmail.com
790333696

Praca Świeradów Zdrój - Uzdrowisko zatrudni: kelnerów, pokojowe,
pomoce kuchenne, recepcjonistów
z j.niemieckim, fizjoterapeutów,
wychowawców (praca w wakacje).
CV należy przesyłać na adres: harasimow@uzdrowisko-swieradow.p
- 797 502 247

Pomoc kuchenna - Hotel Era w
Świeradowie Zdroju zatrudni pomoc
kuchenną. Mile widziane doświadczenie. Praca na stałe. CV prosimy
wysyłać na adres: recepcja@hotelera.pl lub kontakt telefoniczny: 75
713 60 50

Praca w Berlin Doner Kebap Zatrudniamy fajnych ludzi. Dołącz
do nas. Poszukujemy pracowników do Restauracji Berlin Dӧner
Kebap w CH Sudecka w Jeleniej
Górze Jeżeli: • Jesteś energiczny
i uśmiechnięty • Lubisz pracować z
ludź - 506 024 010

Kelnerka - Sorrento Ristorante
- Zatrudnimy kelnerkę z pasją i
doświadczeniem w gastronomii.
Osobę sprytną, wesołą i miłą. Praca
na stałe. CV proszę wysyłać na
e-mail: kontakt@sorrento.pl z dopiskiem w tytule "Kelner" - pilne
Kierowca CE ważne badania Firma Aron-Trans szuka kierowcy na
okres od około 13.04 na 2-3 tygodnie
na zastępstwo. kursy miedzy DaniaFrancja uczciwe wynagrodzenie.
Scania 2014r. Ważna karta i badania
kierowcy. - 720 844 696
Kierowca kat C/CE w Hamburgu - Poszukuje się kierowców
na ciągniki siodłowe jak i kontenery, praca w nocy. Firma oferuje
mieszkanie. Potrzebne są kat C/CE,
licencja ADR. CV proszę na email
megan24hh@googlemail.com info
pod nr tel. - 004915253536328
Koordynator Projektu Niemcy
- Poszukujemy osób do pracy w charakterze Koordynatorów Projektu
w kontroli jakości na terenie Niemiec. Wymagana Komunikatywna
znajomość języka niemieckiego i
gotowość do wyjazdu. - katarzyna.
galuba-wachowska@exactsystems.
de
Księgowa - Zatrudnimy księgową.
Wykształcenie wyższe, preferowana
dziedzina: finanse lub rachunkowość, doświadczenie min.5 lat,
b.dobry j. niem. lub ang. CV i LM
w j.obcym na e-mail rekrutacja@
regess.eu - 75-644-20-73
Kucharka Karpacz - Zatrudnię
kucharkę do pracy w kuchni w
ośrodku wczasowym w Karpaczu.
Zapewnię wyżywienie oraz zakwaterowanie. Więcej informacji pod nr:
757619575
Kucharz - Kucharza przyjmę do
pracy w restauracji w Karpaczu przy
Deptaku. Gwarantowana umowa o
prace. Ponadto dobre wynagrodzenie i premie za efektywną prace oraz
zaangażowanie i lojalność. - 663
641 259
Kucharz Karpacz Umowa Restauracja w Karpaczu poszukuje
osoby na stanowisko kucharza.
Praca na zmiany, mila atmosfera,
młody zespół. - 790 333 696
Kucharz Kucharka - Oferuję
pracę osobie bardzo dobrze gotującej. Po za tym trzeba być w pełni
dyspozycyjnym, uniwersalnym,
zorganizowanym i przede wszystkim
lubić to co się robi. Pasja, to Twój
atut. Doświadczenie pomoże - willaidylla@gmail.com
Kucharz/rka - Pałac Margot
w Karpaczu zatrudni kucharza z
doświadczeniem. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę. CV
prosimy wysyłać na adres marketingpalac@gmail.com lub kontakt
tel. 609 179 679
Legalna Praca w Niemczech
- Agencja Pracy Tymczasowej
Intelekt poszukuje kandydatki do
pracy w Niemczech przy opiece
nad osobami starszymi. Oferujemy
w pełni legalne zatrudnienie. - 757
210 431

Ochrona Mysłakowice - Agencja Ochrony zatrudni pracownika
ochrony z terenu Jeleniej Góry,
Mysłakowic, Miłkowa i okolic. - 605
097 861
Operator dźwigu, żurawia Firma Usługi Dźwigowe Aleksander
Sulewski w Jeleniej Górze poszukuje operatora żurawia samojezdnego. Wymagania: -uprawnienia
do obsługi żurawi - kat IIŻ -prawo
jazdy kat. C -doświadczenie min. 1
rok - 603 552 444
Operatorów CNC - Firma Flywood S.C. w Karpnikach zatrudni
operatorów maszyn CNC. Praca
w systemie 3-zmianowym. Poszukujemy osób z doświadczeniem
,jak również osób do przyuczenia.
CV prosimy przesyłać na adres
e-mail. - 757677031 flywood@
wingstore.aero
Opieka w Niemczech - Legalna
praca przy opiece od zaraz. Wynagrodzenie od 1100e do 1500 euro.
Wymagana komunikatywna znajomość języka. Zwrot kosztów za
dojazd 150 e. Szczegółowe informacje pod nr telefonu. Zapraszamy.
- 511 844 939
Opiekunka Niemcy Praca - Praca
jako opiekunka osoby starszej w
Niemczech. Praca legalna i dobrze
płatna. Oczekujemy doświadczenia
w opiece nad osobami starszymi
oraz komunikatywnej znajomości
języka niemieckiego - 757 224 411
Opiekunka-Opiekun - Panią
lub Pana w przedziale wiekowym
30-45lat bez nałogów, zobowiązań i nieograniczonych czasowo
przyjmę do opieki nad chłopcem w
wieku szkolnym. Wymagana przede
wszystkim pełna dyspozycyjność!!!
- 663 641 259
Opiekunki osób starszych - Poszukujemy opiekunek osób starszych
do pracy w Niemczech. Długoterminowa umowa, legalne zatrudnienie, respektowanie niemieckich
przepisów dot. min. wynagrodzenia.
Wspieramy rządowy program 50+ 734 427 734/691 104 999
Opiekunki osób starszych w
DE - Firma VitaGlobal zatrudni
legalnie opiekunki osób starszych
w Niemczech, odprowadzamy ZUS,
opłacamy przejazd, zarobki nawet
do 1300 EUR netto. Oczekujemy
znajomości niemieckiego. - 697
446 445
Partner Prowadzący Sklep Małpka S.A. to spółka rozwijająca
nową sieć sklepów convenience.
W związku z tym poszukujemy do
punktu Małpka Express położonego w Jeleniej Górze osób, które
nim pokierują. Kontakt tel. 66 88
69 829
Pawo - salon odzieży męskiej
w Galerii Sudeckiej, poszukuje
Sprzedawców. Oferujemy ciekawe
warunki pracy! Proszę o przesyłanie
CV na adres: region1@pawo.pl
Pensjonat - zatrudnię panią do
pracy (recepcja, pokoje) w systemie praca co 2 tygodnie tel. 500
011 363
Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni na stałe recepcjonistkękelnerkę. - 502 333 379

Pomoc kuchenna - Metafora
Pub & Restaurant zatrudni pomoc
kuchenną z doświadczeniem. W
sprawie pracy proszę o kontakt pod
telefonem 504 995 338.
Pomoc kuchenna, kucharz/rka zatrudnimy na umowę o prace w
restauracji w Piechowicach, kontakt
osobisty po ustaleniu terminu 509
208 754 - 757 611 755
Pomocnik przy wykończeniach
Niemcy - Szukamy pomocnika przy
wykończeniach handwerka (płytki)
praca od zaraz z wyżywieniem
i noclegiem mile widziany język
niemiecki komunikatywny. Praca
legalna. Proszę o informacje Sms ja
oddzwonię. - 004915143620107
Poszukujemy lakierników - firma
Flywood S.C. w Karpnikach zatrudni
lakierników. Praca w systemie 3zmianowym. CV prosimy kierować
na adres e-mail. - 757677031 flywood@wingstore.aero
Poszukujemy osoby na stanowisko kierowca-konserwator. Kontakt:
wojciech.lysiak@sunet.com.pl
Potrzebna zmienniczka do
opieki w Niemczech z Jeleniej Góry
lub okolic, niemiecki kontaktowy,
konieczne prawo jazdy tel. 504
083 302
Praca - Zatrudnimy osoby do
punktu gastronomicznego w galerii
Sudeckiej. Mile widziane doświadczenie w gastronomii (kucharze,
kelnerki, sprzedawcy). CV prosimy
wysyłać na adres: firma.jeleniagora@op.pl - 602-735-219
Praca dla handlowca - Aplikacjie
na pracę w charakterze handlowca
w firmie Euroimpex3, sprzedaż
kserokopiarek, tonerów itd. Praca
na umowę po okresie próbnym,
wymagane prawo jazd. wyks. wyższe, praca.euroimpex3.pl@gmail.
com - 605 611 421
Praca dziennikarsko - filmowa Telewizja turystyczna "Polska na
Weekend.tv" poszukuje osób z Jeleniej Góry i okolic do pracy: -Dziennikarsko - Redakcyjnej -z Talentem
Fotograficznym do pracy operatora
filmowego -Montażysty - 502 101
435/ biuro@polskanaweekend.tv
Praca na aplikacji internetowej,
może być w miejscu zamieszkania.
Wymagana podstawowa znajomość
obsługi komputera i internetu oraz
dostęp do internetu w miejscu
zamieszkania lub na smartphonie.
tel. 721 186 798
Praca na pasiece/ złota raczka
- Zatrudnię do pomocy na pasiece
lub pracownika uniwersalnego. - 603
686 034

Praca od zaraz - Przyjmę do pracy
do ogródków piwnych w Jeleniej
Górze. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr
501-328-176 w godzinach od 10.00
do 18.00 - 501-328-176

Praca w hotelu - Poszukujemy
pracowników do hotelu w Świeradowie-Zdroju: Kierownik hotelu, kierownik marketingu, fizjoterapeuta,
kosmetyczka, kucharz. Proszę przysyłać CV na adres email: stefan@
intoofpoland.pl - 600 394 712
Praca w Kowarach - Zatrudnimy
przy produkcji plastików w Kowarach w trybie 3-zmianowym - 516
574 375
Praca w lodziarni LODOstrefa Szybko rozwijająca się sieć lodziarni
LODOstrefa pilnie zatrudni dyspozycyjną, energiczną i uśmiechniętą
osobę do punktu w Jeleniej Górze.
Lodziarnia przy markecie Kaufland. 791071977 lodostrefa@gmail.com
Praca w Niemczech przy montowaniu i wymianie kół samochodowych oraz na myjni samochodowej.
- 004917661332695
Praca w restauracji - Restauracja "Lord Lounge" poszukuje
doświadczone kelnerki, barmanów, kucharzy, pomoc kuchenną,
zaopatrzeniowca. Od kandydatów
wymagamy doświadczenia, dyspozycyjności i zaangażowania. - 570
581 896
Praca w sklepie z bielizną - Poszukujemy pani do pracy w sklepie z
bielizną na stanowisko: sprzedawca.
Możliwość zatrudnienia studentki
studiów zaocznych. CV wraz ze ze
zdj. proszę wysłać na adres: sklep.
bielizna.jg@op.pl - sklep.bielizna.
jg@op.pl
Praca w Szklarskiej Porębie Zatrudnimy kucharza, pomoce
kuchenne, gospodynie do produkcji
pierogów itp. - 603 600 052
Pracownicy produkcyjni - firma
Flywood S.C. w Karpnikach zatrudni
pracowników produkcyjnych przy
produkcji elementów giętoklejonych.
Praca w systemie 3-zmianowym. CV
prosimy kierować na adres e-mail
- 757677031 flywood@wingstore.
aero
Pracownik Działu Projektowago
- Firma zatrudni projektanta do
tworzenia projektów graficznych.
Od kandydata oczekuje się kreatywności, umiejętności precyzyjnego
operowania kształtem i barwą, mile
widziane wykształcenie artystyczne.
- 795 522 022, apolak@axprocarpets.com
Projektant sieci elektrycznych Zatrudnię projektanta elektryka. CV
można przesyłać na adres:biuro@
energobest.eu lub osobiście w siedzibie firmy: Miłków ul. Widokowa
2 - 601 343 888

Przedstawiciel Handlowy Osoba ta odpowiedzialna będzie
za rozwój sprzedaży, pozyskiwanie
nowych klientów, sprzedaż telefoniczna. Wymagania; Doświadczenia
w branży budowlanej narzędzi i
zamocowań, komunikatywność,
prawo jazdy kat. B - prestige@
prestigepoland.eu
Przyjmę do pracy - D.W.Mieszko
W Karpaczu przyjmie do pracy
osoby na stanowiska kucharza, kelnera i recepcjonisty. - 730-916-916
mail romuald27@op.pl
Przyjmę do pracy - Dom Wczasowy Mieszko w Karpaczu przyjmie
do pracy osoby na stanowiska;
recepcjonistka, kucharz, pomoc
kuchenna, pokojowa. - 730-916-916
mail romuald27@op.pl
Przyjmę do pracy w Karpaczu
kucharzy, zastępcę szefa kuchni
oraz pomoce kuchenne. Informacje
pod numerem telefonu 512 392
437
Przyjmę pokojową do pensjonatu - Karpacz 602 603 383, 75
76 481 70
Recepcja/obsługa sali Zatrudnię na stałe komunikatywną
osobę do pracy w pensjonacie w
Karpaczu na stanowisku recepcja/
obsługa sali. Proszę przesyłać CV
ze zdjęciem na adres kontakt@
zielonewzgorze.karpacz.pl
Recepcjonista/tka w Karpaczu - Pensjonat w Karpaczu poszukuje recepcjonisty/stki. Wymaga
znajomość języka obcego (ang. lub
niem.). Praca w młodym zespole,
umowa. CV proszę wysyłać na
podany adres magdalena.stachura@gmail.com
Recepcjonistka Karpacz Dobrze prosperujący pensjonat
w Karpaczu poszukuje osoby na
stanowisko recepcjonistki. Bardzo dobre warunki pracy, umowa,
praca na stałe. Dobrze widziana
znajomość języka niemieckiego. 881294633 magdalena.stachura@
gmail.com
Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni - Z-ca Szefa Kuchni,
Kucharz, Pomoc Kuchenna, Kelner. Zapewniamy b/d warunki pracy,
wysokie wynagrodzenie, umowa o
prace, praca w zespole, szkolenia,
podnoszenie kwalifikacji. Kontakt
CV mazurkowachata@gazeta.pl
Salon odzieży Tatuum poszukuje kierownika, sprzedawcę. doświadczenie w handlu odzieżą;
- umiejętność motywowania i kierowania pracą zespołu; - umiejętność
komponowania odzieży; - obsługa
komputera. - 605 304 804
Specjalista ds. Logistyki - LBF
Technika Wentylacyjna Sp. z o.o.
zatrudni na stanowisku: Specjalista
ds. Logistyki, znajomość j.niemieckiego mile widziana. CV na adres
lbf@lbf.com.pl lub 608 287 087
Sprzątania małego biura - Firma
sprzątająca zatrudni osobę do
sprzątania małego biura w centrum
Jeleniej Góry. Praca na 2 godziny
dziennie, godziny do ustalenia, mile
widziane osoby z orzeczeniem o
niepełnosprawności. Kontakt - 660
567 125
Sprzątanie - galeria handlowa
- Firma sprzątająca zatrudni osoby
(Panie i Panów) do pracy związanej
ze sprzątaniem galerii handlowej
przy ul. Jana Pawła II w Jeleniej
Górze. Praca zmianowa, w pełnym
wymiarze, kontakt: 661 991 572
Sprzątanie sklepu odzieżowego
- Firma porządkowa zatrudni osoby
do sprzątania sklepu odzieżowego
przed otwarciem w Galerii Sudeckiej. Praca od 13.04, od 6 do 10
godzin dziennie, godziny do ustalenia. Stawka za roboczogodzinę 7,5
zł. - 662 226 189
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Sprzątanie sklepu odzieżowego
- Firma porządkowa zatrudni osoby
do sprzątania sklepu odzieżowego
w galerii sudeckiej. praca do 2,5
godzin dziennie, w tym 4 razy w
tygodniu normalne sprzątanie, 3
razy w tygodniu serwis jednej z
osób - 732 918 358
Sprzedawca - Sklep z upominkami Prezenciarnia w Galerii Sudeckiej zatrudni sprzedawcę otwarcie
galerii 28.04.2015 - anna.saletra@
prezenciarnia.com.pl
Sprzedawca branża OZE Zatrudnimy osobę z doświadczeniem w handlu, znajomością branży
OZE, prawem jazdy kat. B i b. dobrą
znajomością j. angielskiego lub
niemieckiego. CV proszę wysyłać
na rekrutacja@regess.eu - 75-64420-73
Stolarz - Zatrudnię na stanowisku stolarz przy produkcji schodów,
wymagane doświadczenie. Aplikacje
proszę wysyłać na adres mailowy
schodygazda.biuro@gmail.com
Ewentualny kontakt telefoniczny
507 030 053
Student do działu marketingu Zatrudnimy studenta (najlepiej ostatnich lat studiów) z j. angielskim lub
niemieckim do działu marketingu,
do prowadzenie kampanii mailingowych i budowania baz danych. CV
na rekrutacja@regess.eu - 75-64420-73
Szkl. Poręba - kucharz, kelner
- Nowo otwierana restauracja w
Szklarskiej Porębie zatrudni osoby
na stanowiskach: kucharz, pomoc
kuchenna, kelner. Kontakt pod nr
tel. 502 799 999.
Tynkarzy gipsowych do agregatu
- 603 930 562
Wykładanie towaru w REAL w
Jeleniej Górze. Stawka 7 zł netto/h
Wymagana książeczka sanepidu
Zainteresowane osoby proszę o
kontakt telefoniczny lub mailowy:
m.reruch@dema.com.pl - 693 061
684
Wykładanie towaru/merchandiser - PMT Marketing System poszukuje osób do wykładania towaru w
Real w Jeleniej Górze. Konieczna
książeczka Sanepid,dostęp do
internetu. Umowa zlecenie. Kontakt: 502332051, pmt_rekrutacja@
pmt.com.pl
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Zatrudnię ekspedientkę do
cukierni, lodziarni. CV ze zdjęciem
proszę przesyłać na adres robert.
mrugala1984@gmail.com lub przynosić do cukierni Mrugała przy ul
długiej 20 w Jeleniej Górze.

Kupię katalizatory ceramiczne i
metalowe, filtry fap/dpf oraz monolit
z aut osobowych i dostawczych.
Wycena według numerów. - 695
614 193

Zatrudnię fryzjerkę, warunki do
uzgodnienia tel. 505 939 593

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM

Zatrudnię kierowcę kat. C E
doświadczenie . - 608 691 436
Zatrudnię kurierów od 1 maja Zatrudnię kurierów na stale umowa
o prace wyn.2tys/mc praca pn-pt
wymagania prawo jazdy kat.B min.
2lata, znajomość topografii JG i
okolic mile widziane doświadczenie
CV+foto na maila fastcourier@
wp.pl
Zatrudnię miłą, komunikatywną
osobę do pracy na stanowisku recpecja/obsługa sali w pensjonacie
w Karpaczu. Proszę o przesyłanie
CV ze zdjęciem na adres biuro@
zielonewzgorze.karpacz.pl
Zatrudnię pracowników budowlanych tel. 536 845 510
Zatrudnię Recepcjonistkę do
Jaskini Solno-Jodowej Galos w
Cieplicach Zdrój. Osoba niepaląca,
znajomość języka niemieckiego.
Praca na 3/4 etatu. CV proszę
wysyłać na adres: biuro@galos.
pl - 602 405 501
Zatrudnimy do gastronomii. Nie
wymagane doświadczenie. Umowa
o prace. CV prosimy wysyłać na
adres rekrutacjakebab@o2.pl lub
składać osobiście w naszym punktach Doner Kebab koło Tesco w
Jeleniej Górze
Zatrudnimy spec. ds. przetargów
w branży HVAC, ze znajomością
programów NormaPro i AutoCAD,
Prawa Zamówień Publicznych,
praw.jaz. B i b.d. j. ang lub j. niem,
wyk.wyższe. CV na rekrutacja@
regess.eu - 75-644-20-73
Zostań opiekunem osób starszych
w Niemczech. Pracuj legalnie i
bezpiecznie z Aterima Med, tel.:
713067333

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ

Auto skup, Auto kasacja
Auto złom, Szrot, Auto części
tel. 794 794 104, 794 794 804

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl

Alusy 14" 5srub 4szt super alusy 14" orginalne od mitsubishi.
5srub niewiem jaki rozstaw. alusy
w idealnym stanie. cena 250zł za
kmplet. - 570 233 550
Części szrot auto skup - Części
do audi, bmw, merc, vw, ford, skoda,
volvo, , toyota, nissan, suzuki,
mazda, honda, hundaj, mitsubishi,
renault, peugeot, citroen, daewoo,
seat, fiat, alfa romeo, różne modele
i roczniki... - 794 794 104
Jelenia Góra - szrot. Części do
audi, bmw, merc, vw, ford, skoda,
volvo, , toyota, nissan, suzuki,
mazda, honda, hundaj, mitsubishi,
renault, peugeot, citroen, daewoo,
seat, fiat, alfa romeo , różne modele
i roczniki... - 533 533 442
Szrot Jelenia Góra 885775445
Za klasyczne felgi z oponami do
Opel Astra dam alufelgi (cool) z
oponami. Letnie. Muszą być bardzo
dobre tel. 796 489 565

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 885775445 - Skupuje
wszystkie auta rocznik bez znaczenia, cale, uszkodzone, powypadkowe, bez opłat. Odbieram
osobiście lub można podjechać do
mnie na firmę. Gotówka od ręki,
dobrze place. Więcej info pod tel.
Autoskup uszkodzone 796508957
- kupie samochody powypadkowe
uszkodzone od 1 tys do 15 tys zl
odbieram własnym transportem,
gotówka od ręki - 796 508 957
Skup aut 500403803 - Skupuje
wszystkie auta rocznik bez znaczenia, cale, uszkodzone, powypadkowe, bez opłat. Odbieram
osobiście lub mozna podjechac do
mnie na firmę. Gotówka od ręki,
dobrze place. Więcej info pod tel. 500 403 803
Skup aut 794-794-104 - Skup aut
sprawnych uszkodzonych powypadkowych bez ważnych opłat stan
rok bez znaczenia, auto odbieramy
własnym transportem. Gotówka i
dokumenty do wyrejestrowania od
ręki. Dobre ceny zdecydowanie.
Skup aut rozbitych 511-209-408

Skup aut sprawnych uszkodzonych
powypadkowych bez ważnych
opłat stan rok bez znaczenia, auto
odbieramy własnym transportem.
Gotówka i dokumenty do wyrejestrowania od ręki. Dobre ceny
zdecydowanie. - 533 533 442
Skup wszystkich aut 533533443
Skupuje wszystkie auta rocznik
bez znaczenia, cale, uszkodzone,
powypadkowe, bez opłat. Odbieram
osobiście lub można podjechać do
mnie na firmę. Gotówka od ręki,
dobrze place. Wiecej info pod tel. 787 009 777

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Blacharz-Lakiernik - Ceny
rozsądne terminy realne-większe
naprawy zapewniam auto zastępcze-zapraszam - 530 974 530
Fiat Doblo Cargo 1,3 / 2006 r. - Fiat
Doblo 1,3 Multi Jet (75 KM) , 358
000 km przebiegu, Klimatyzacja,
centralny zamek , elektryczne szyby
, wspomaganie. Zarejestrowany jako
ciężarowy. Faktura Vat Cena 15000
brutto. - 691 694 476
Ford Fiesta MKV - sprowadzona w
2012. Przebieg ok 130000km przeglad i ubezpieczenie do września
2015. benzyna 1.3 zadbana klima
radio z cd na sześć płyt. cena do
negocjacji 4000zł - 518 048 922
Kupię mercedesy i toyoty - Mercedesy 190 124 123 i inne kupię toyoty
wszystkie jak masz coś to dzwoń
tel.724 131 669
Mam do sprzedania Seata Arosa,
2000r,poj.1.0 benzyna, 50KM,
Samochód ma dwie poduszki
powietrzne. Wspomaganie kierownicy. Ważny przegląd i OC. Posiada
dwa komplety kół. Kierowca niepalący. - 796757910 lub 695769214
Nissan Almera 05 r. 1.5benzyna - Lokalizacja Kamienna Góra
Ubezpieczenie ważne do 25.01.16r.
Przegląd ważny do 27.01.16r.
Wymieniony olej, wszystkie filtry
wszystko sprawne dwa komplety kół
w dobrym stanie CENA:12 400 zł do
negocjacji - 601 257 487
Opel sintra benz, gaz rok 97 - opel
sintra benzyna+gaz, rok 98, srebrny
metalik, 7 miejsc sprzedam za 4tys
do obejrzenia w Jel.Górze - 510
243 264
Peugeot Boxer 2,5 d 2000r - Bus
sprawny, bagażnik dachowy, hak
holowniczy - 531 588 600

Pilne VW Golf III 1.8 75KM Witam. Mam do sprzedania śliczny
samochód, jakim jest VW Golf III.
Autko jest bardzo bogato wyposażone. Nie wymaga wkładu finansowego, gdyż ostatnio go porządnie
doinwestowałem - 739 541 739
Reno Megane sedan - Auto bez
rdzy udokumentoway przebieg
200tys 97 rok w automacie szary
metalik ,salon polska, cena 3000
tyś - 530 974 530
Sprzedam skuter marki Yamaha
aerox pojemność 100 bardzo szybko
jezdzi w dobrym stanie serwisowany w serwisie Yamaha jestem 2
właścicielem od 2 lat przejechałem
nim w sumie 50 km OC itp ok! - 603
333 288
Sprzedam Volkswagena New
Beetle 1.9 TDI! Amerykańska wersja! Rok produkcji 1998.Bezwypadkowy. Przebieg 170 000km. - 531
904 167
Volvo V40 I 1.9 TD 90 KM 1998r Przegląd i ubezpieczenie do sierpnia
2015. Autko w ciągłej eksploatacji,
posiada normalne ślady użytkowania. Cena - 4200zł do negocjacji.
- 661 615 865

ANONSE
MATRYMONIALNE
Franiu! Przeprowadziłam się,
mój numer telefonu 663 714 733.
Zadzwoń, chce oddać ci to co
jest twoje. Iwona tel. 663 714 733
wieczorem
Może to Ty - Szukam drugiej
połówki jabłka 40 latka o wielkim
sercu może to właśnie ty jeżeli
brakuje ci kogoś bliskiego i myślisz
o życiu poważnie napisz - 600
604 075
Odskocznia od codzienności
- Spotkam się z kolegą lubiącego
seks oralny, tylko osoby hetero lub
bi, chętnie żonaty, a gay nie pisać.
Zapewniam i wymagam dyskrecji. Ja
szczupły 42l. Najlepiej sms bo nie
zawsze mogę rozmawiać. Warto! 660 040 056
Poznam pana lat 72-74 niewysokiego z JG lub okolic, bez rażących
nałogów. Czujesz się samotny i
pragniesz być z kimś - zadzwoń.
Młodym panom dziękuję tel. 663 714
733 wieczorem
Poznam panią 58-66 lat, niewysoka, pragnąca intymnych niesponsorowanych spotkań z wiernym
partnerem z JG. Jestem niepijący i
miły 64l tel. 669 693 560
Poznam Panią z JG 60+ - Poznam
Kobietę z Jeleniej Góry w wieku 60+
do celów towarzyskich – rozmowy
spacery i wyjścia kino kawiarnia
teatr i Inżynier lat 70 - bwj007@
o2.pl

USŁUGI
BUDOWLANE
Bio-Kominki bez komina - Jedyny
salon w Jeleniej Górze z tak szeroką
ofertą Biokominków różnych producentów już od 175zł. W sprzedaży
Biopaliwo dobrej jakości w cenie
12zł/litr - 753 000 032
Biokominki i akcesoria - Biokominki już od 250zł, Biopaliwo
w ciągłej sprzedaży, wszystko do
zobaczenia w naszym salonie sprzedaży: Jelenia Góra ul. Wolności 208
- 753 000 032
Budowlańcy z gwarancją Prace budowlane, wykończenia
wnętrz, instalacje elektryczne, serwis okien i drzwi. Usługi dla firm i
osób indywidualnych. Raz, dobrze,
fachowo i sumiennie. Faktura VAT i
gwarancja nawet do 60 m-cy! - 882
035 763
Chcesz kominek na Zabobrzu
? - Tak to nie żart - to możliwe,
Biokominki dostępne już w Jeleniej
Górze w naszym Salonie ul. Wolności 208 (na przeciw Husqvarna)
Powołując się na Jelonka.com
rabat 5% - 753 000 032
Cyklinowanie podłóg, renowacja starych drzwi, futryn, schodów
i nie tylko - 697 707 989
Firma budowlana z doświadczeniem wykonuje prace w zakresie
konstrukcji żelbetowych i murowanych, domki jednorodzinne i
wielorodzinne. Więcej informacji
- 697 336 911
Firma z doświadczeniem - przyjmie zlecenia budowlane na terenie
Jeleniej Góry i okolic f-vat. e mail
uslugi.ad.al@gmail.com - 668
504 792
Hydrauliczne usługi - Montarz,
wymiana, usuwanie awarii sieci
wodno-kanalizacyjnych, gazowych
z wszelkiego rodzaju materiałów
typu miedz,pex,pcv,stal. Instalacja
armatury sanitarnej kabin,wc.2 letnia gwarancja. - 533 188 754
Kominki 15% Taniej - Jelenia
Góra ul. Wolności 208. Sprzedaż, montaż, dystrybucja gorącego powietrza, ciepłe zabudowy,
szczegóły telefonicznie biuro:
75-30-000-32 kom. 517-370-886.
Raczyński Kominki
Kominy, więżby dachowe, dachy
- Renowacja, budowa i remonty
k o m i n ó w. W i ę ż b y d a c h o w e i
remont dachu. Doradztwo i wycena
gratis. - 723 808 541
Minikoparka, wywrotka - Usługi
i prace ziemne minikoparką i
wywrotką - 784 805 582
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Of e r u j e m y p r o f e s j o n a l n e
usługi dekarskie. Wykonamy różnego rodzaju pokrycia dachowe
(dachówka ceramiczna, betonowa,
blachodachówka, papa,gont) malowanie, montaż rynien itp. Szybko,
sprawnie i solidnie - 730 320 309
Okna, drzwi rolety - Firma PHU
MANY zaprasza szanownych
klientów do zakupu okien , drzwi
i rolet w bardzo konkurencyjnych
cenach. Przypominamy, że salon
sprzedaży mieści się w Cieplicach
kolo ryneczku.T. - 0607720825
Profesjonalne usługi zduńskie. budowa i przebudowa
trzonów kuchennych i pieców
kaflowych, pogotowie zduńskie 667 309 178
Rekuperac ja, wentylacja,
klima - Montaż systemów rekuperacji, wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła, klimatyzacji.
Projekt, wykonawstwo, pomiary
i regulacja. Atrakcyjne ceny i
doświadczenie w branży - zapraszamy. - 782 393 121
Remonty mieszkań - tanio solidnie prace remontowe - 603 450
397
Remonty mieszkań Hydraulika
- wykonuje remonty mieszkań układanie płytek gładzie szpachlowe
malowanie panele Hydraulika
woda-kan. CO drobne naprawy
elektryczne Remont kompleksowo
Mariusz - 731 144 455
Remonty, tanio, solidnie, szybko.
- wykonuje wszystkie prace remontowe, budowlane i wykończeniowe:
glazura, terakota, zabudowy g-k.
sufity podwieszane, malowanie
gładzie, montaż drzwi i okien,
montaż paneli, składanie mebli, 668 119 298
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi, wymian szyb, okuc,
uszczelek, zamków , wkładek,
zawiasów i klamek, regulacja i konserwacja. Montaż nawiewników.
Poprawki obróbek tynkarskich, silikonowanie. Robert 607 720 825
Szamba betonowe z atestem do
odbioru budowlanego. Zapewniamy transport i montaż. Zbiorniki jedno i dwukomorowe, włazy
żeliwne, płyty najazdowe. Zbiorniki
posiadają 2-letnią gwarancję. Radosław 660 513 599
Ślusarstwo - Naprawa,
wymiana, montaż, awaryjne otwieranie zamków nieruchomości, aut,
sejfow. Spawanie stali,zeliwa,kwasoodporne.2 letnia gwarancja na
wykonane usługi. - 533 188 754
Tanie remonty w dobie kryzysu!
Remonty drobne, przeróbki budowlane na Twoją kieszeń! Zadzwoń!
tel. 721 647 789
Wykonuje usługi ogólnobudowlane tel. 730 418 517
Wykończenia wnętrz - układanie kafli, sufity podwieszane gładzie malowanie układanie paneli
układanie kafelek budowa kominków. Montaż ścian działowych z
regipsów. Tynki, tynki ozdobne. - 502
695 741

USŁUGI
EDUKACYJNE
Hiszpański. Native Speaker Jestem profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje
na wszystkich poziomach, przygotowanie do egzaminu oficjalne w Karpaczu i okolicach. - 797 371 608
Korepetycje angielski - Absolwent anglistyki I stopnia udzieli
korepetycji z języka angielskiego
dzieciom i młodzieży. Korepetycji
udzielam w domu ucznia codziennie po godz. 16:00, 30zł/h. Tel: 662
709 147
Sklep - przyjmę ucznia celem
nauki zawodu sprzedawcy tel. 507
311 803

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk profesjonalnie - Montaż nowych instalacji, naprawy i
modernizacja starych. Usuwanie
awarii 24h.Pomiary elektryczne.
Uzgodnienia i odbiory do Tauron.
Bezpłatna wycena usług. Tanio,
szybko i solidnie, negocjacja cen. 664-475-323
Elektryk-instalacje. - Elektryk z uprawnieniami. Remont,
rozbudowa, modernizacja instalacji.
Nowe instalacje od przyłącza do
gniazdka. Rozdzielnice elektryczne
rozbudowa, remont, wymiana.
Pomiary. - 784 714 296
Instalacje elektryczne, alarmy
- Pomiary i odbiory elektryczne.
Pomiary instalacji odgromowych.
Wymiana instalacji elektrycznej na
nową oraz montaż nowej i naprawa
istniejącej.Certyfikat energetyczny
budynku. Systemy alarmowe. Telewizja - 502 695 741
Naprawa pralek, odkurzaczy
Jelenia Góra ul. Karłowicza 25, tel.
603 835 483

USŁUGI
FINANSOWE
Dotacje, Kredyty 1% dla firm
- Kompleksowa obsługa, przygotowanie kompletnego wniosku wraz z
biznesplanem. Pomoc w uzyskaniu:
dotacji unijnych, dotacji z Urzędu
Pracy, dofinansowania, kredytu od
1%. Zapraszamy. - 500 141 827
Elastyczna pożyczka! - Pożyczamy szybko i uczciwie, długi
okres kredytowania, wysokie kwoty
nawet do 25,000 zł! Zadzwoń - 513
267 164
K&E Finanse-profesjonalne doradztwo kredytowe zaprasza do skorzystania z oferty: kr. gotówkowe,
konsolidacyjne,leasing, poż. hipoteczne, kr. hipoteczny, samochodowy, firmowy, factoring i wiele
innych. - 787 900 501
Komornik ? Pomożemy - kredyt? - Bank Ci odmówił pożyczki?
Zadzwoń do nas. Duża przyznawalność. Szybko i skutecznie bez
zbędnych formalności. Zapraszamy
dzwoń tel.501 613 410

Kredyty got., konoslidacyjne
- K&E Finanse-profesjonalne
doradztwo kredytowe zaprasza do
skorzystania z oferty: kr. gotówkowe, konsolidacyjne, leasing, poż.
hipoteczne, kr. hipoteczny, samochodowy, firmowy, factoring i wiele
innych. - 508 269 523
Pożyczka dla zadłużonych. Męczy Cię brak gotówki? Procedury
bankowe odrzucają Twoje wnioski?
My Ci pożyczymy. Szybka gotówka
bez BIG i KRD, na oświadczenie. My
po prostu nie potrafimy odmawiać.
Zadzwoń: 531 358 181
Pożyczki Gotówkowe z pełną
obsługą w domu, szybka decyzja,
pożyczki dla każdego. Eurocent 663 225 225
Profi Credit Szybko i Uczciwie Potrzebujesz Gotówki? Możemy Ci
pomóc. Szybko, bezpiecznie, uczciwie. Oferta dopasowana do twoich
potrzeb. Pożyczka bez zbędnych
formalności do 25.000zł.Zadzwoń.
Pomagamy nawet zadłużonym
724-489-840

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Zatrudnię do pracy w Gospodzie,
za barem, dojazd do pracy we własnym zakresie. Sosnówka Górna,
Gospoda "Dobre Żródło", przy
Kaplicy św.Anny. - 663 528 616

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Darmowy Informatyk -Konsulting - Doradztwo informatyczne na
zasadach wolontariatu dla firm oraz
organizacji non-profit na terenie
Jeleniej Góry i okolic. Zapraszam
do współpracy! - konsulting@itpitstop.pl
Grafika 3d projekt reklamy Firma "01 PROTOTYP" oferuje
kompleksowe usługi graficzne:
projektowe, reklamowe, logotypy,
wizytówki, modelowanie 3D, wizualizacja wnętrz, druk 3D w plastiku,
strony internetowe i wiele innych.
- 692 375 604
Serwis PC i Laptopy, Dojazd!
- Profesjonalna naprawa komputerów PC, laptopów. Rozbudowa,
czyszczenie, usuwanie wirusów PC,
konfiguracja urządzeń sieciowych.
Budowa komputerów wg. potrzeb
klienta, najwyższa jakość i dojazd
do klienta. - 605 233 937

USŁUGI
KSIĘGOWE
Biuro Rachunkowe - 2 mc za 50%
- dla nowych klientów 2 mc za 50
% ceny zawartej w umowie. Zapraszamy - W.Polskiego 54 - obok sądu
- książka przychodów i rozchodów,
ryczałt, pełna księgowość, płace,
kadry, wnioski do UP - 782 020 635,
601 837 677

Kancelaria podatkowa - Podatki,
księgowość: sprawdzamy, naprawiamy po innych, „wyprowadzamy
na prostą” korygujemy. Profesjonalnie. Reprezentacja w czasie
kontroli, postępowań podatkowych.
Długoletnie doświadczenie od 1999r
- 510 243 264

MONT-SAT Pogotowie Antenowe
- MONT-SAT (mała poczta) ul. Wolności 52 - Sprzedaż montaż serwis
anten i zbiorczych instalacji TV-SAT
( domki , hotele, pensjonaty ) 20 lat
praktyki w antenach. tel. monter
602810896 tel. sklep 756428588 602 810 896

Księgowość podatki kadry bhp Kancelaria Podatkowa TAX. Jelenia
Góra, Wolności 17a/1. Podatki,
księgowość, kadry, płace, BHP profesjonalnie. Reprezentacja w czasie
kontroli i postępowań podatkowych
(długoletnie doświadczenie). - 510
243 264

Pomniki Granitowe już od 1250zl
renowacja pomników lastrko kostka
granitowa, betonowa sprzedaż
montaż terminowo i solidnie - 530
974 530

PITY z dochodami zagranicznymi Kancelaria Podatkowa TAX. Jelenia
Góra, Wolności 17a/1. Podatki,
księgowość, kadry, płace, BHP
profesjonalnie. PITY z dochodami
zagranicznymi. Długoletnie doświadczenie. - 510 243 264

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Lakiernictwo - Blacharz-lakiernik, układy wydechowe, ceny przystępne terminy realne-zapraszam
- 530 974 530
Szybki serwis/wulkanizacja Zapraszamy do profesjonalnego i
szybkiego serwisu samochodowego
z wulkanizacją oraz naprawami
bieżącymi. Czynne od pon-pt:9.0017.00 - 781-628-147

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, zabawy, 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 nad niepełnosprawnym Zaopiekuję się niepełnosprawnym.
Obie strony bez nałogów oraz
wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
bez doradców. Najchętniej Jelenia
Góra, Zgorzelec i okolice. Kontakt
666 168 523
Zaopiekuje się osobą starszą na
terenie Jeleniej Góry, osiedle Orle
tel. 502 246 189

USŁUGI
OPIEKA - ZWIERZĘTA
Darmowe szkolenie psów - Zapraszam na darmowe szkolenie psów,
które będzie się odbywało w czwartki
lub piątki- do uzgodnienia, gdy
zbierze się grupa. W szkoleniu nie
mogą brać udziału psy agresywne.
- instruktor@wonderdog.pl

Rozmaite prace wycinki i ogród
- Wycinki drzew, również trudnych,
koszenie oraz różne prace ogrodowe. Konkurencyjne ceny. - 691
976 141
Świerk srebrny na szpalery do 150
cm 50szt 10 pln szt - 509 228 246
Tapicerstwo od A do Z. Szeroki
wybór tkanin, wieloletnie doświadczenie. Tapicerstwo meblowe,
samochodowe oraz zlecenia nietypowe. dojazd, doradztwo oraz
wycena gratis 880-044-951

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Kontenerowy wywóz gruzu
i śmieci. Wynajem kontenerów.
Kontenery 4.5.5,6,8,12m3. Kontener
gruz śmieci odpady. Konkurencyjne
ceny! Posiadamy małe kontenery 535 910 813
Pięknie wyczyszczę dywany dywany, tapicerkę domową i samochodową. Profesjonalny sprzęt i
środki Karcher. Wieloletnie doświadczenie i niskie ceny -zapraszam
- 607 155 751
Przyjmę pokojową do Pensjonatu
w Karpaczu 13zł netto tel.602 603
383 - 75 764 81 70
Tanie pranie: dywanów, wykładzin
oraz tapicerki meblowej. Dojazd na
terenie miasta gratis. Gwarancja
satysfakcji Karcher. Tel.600 224
431

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autolaweta Szklarska Poręba
- Pomoc drogowa-holowanie transport samochodów sprawnych
i uszkodzonych UE - sprowadzanie
aut z zagranicy pod zamówienie pomoc w ocenie samochodu przy
zakupie tel 693 665 234
Autolaweta Wynajem, transport Aut - autolaweta wynajem: fiat
ducato 2,3 jtd (oszczędny, dynamiczny) - 300 zł/doba. transport aut
- długie trasy - od 1 zł/1 km. Lubawka
(Bukówka) kontakt: 501 636 876

USŁUGI
RÓŻNE

Przeprowadzki kompleksowe.
Krajowe i zagraniczne. Solidnie i
profesjonalnie. - 516 146 075

Grafika na szkle Możliwość RAT
- Wykonujemy grafikę na szkle.
Panele kuchenne jak i gotowe drzwi
do szaf z grafiką. Mamy najlepsze
ceny w okolicy. Sprawdź nas! - 514
859 464

Przeprowadzki tanio 570001053
- Rabaty! - Tanie przeprowadzki oraz
transport mebli na terenie Jeleniej
Góry,Polski jak i całej EU. Promocyjne ceny w stronę Niemiec oraz
Danii. Szybko , solidnie i na czas.
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Przeprowadzki-profesjonalnie - Przeprowadzki-kompleksowo miasto-kraj-zagranica 4
samochody, różne zestawy 14 lat
doświadczenia .dojazd, doradztwo i
wycena gratis tel.880-044-951
Przewozy nad morze! Wałbrzych
- Pogorzelica! - Już od czerwca
"WAŁBRZYSZANIN" zawiezie Cię
nad morze !W celu zarezerwowania biletu nad morze lub w stronę
powrotną, wystarczy wypełnić i
wysłać formularz znajdujący się na
stronie walbrzyszanin.pl Za bilet
należy zapłacić najpóźniej tydzień
przed planowanym wyjazdem. Nie
pobieramy opłaty za bagaż. Bilety
nawet za 1zł. - 791 525 071, 602
525 075
Transport - bus towarowy, miasto, kraj, zagranica, faktura VAT tel.
600 540 190

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Makijaż, Wizaż, Makeup Artist
- Drogie Panie wykonuję makijaże: dzienny, wieczorowy, ślubny,
artystyczny, na sesje zdjęciowe i
na różne specjalne okazję, uroczystości. Dojeżdżam do klientek.
Zapraszam do współpracy. - 792
574 807
Pedicure leczniczy - W ofercie: usuwanie odcisków, modzeli,
pękających pięt, kurzajek, obcięcie
paznokci zgrubiałych, korekta wrastających paznokci-klamry, ortezy,
opatrunki, masaż stóp, Odbudowa
paznokcia i inne, profilak diabetycy
- 536 230 760

KUPIĘ
Gotówka za starocie 506960561
- kupie różne starocie monety porcelanę stare ksiązki biżuterie zegarki
mapy widokówki obrazy bagnety
skrzynie meble i inne starocie dojazd
i wycena u sprzedającego
Kupie mapy monety 731087992
- kupie różne monety przed i powojenne oraz PRL, stare mapy i inne
starocie dojazd i wycena u sprzedającego gotówka od ręki
Kupie niedrogo 2 małe fotele tel.
607 967 510 wieczorem
Kupię niedrogo lodówkę do 120
cm wysokości tel. 607 967 510
wieczorem
Kupię różne monety okolicznościowe kolekcjonerskie obiegowe
srebrne zlote pojedyncze oraz kolekcje, 200 zl PRL, marki niemieckie,
ruble i inne . - 731 087 992
Kupię różne stare monety przed i
powojenne marki niemieckie, okres
PRL, 2 zl i inne okolicznościowe
kolekcjonerskie obiegowe zwykle
srebrne złote, dojazd do sprzedającego. - 506 960 561
W komis przyjmujemy ładną, modną
odzież dziecięcą, damską, buty,
torebki. Przyjęcia w czwartki i piątki.
Sklep Sara ul. Różyckiego 4A zapraszamy na zakupy tel. 506 092 349
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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Zamień starocie na gotówkę - kupie
różnego rodzaju starocie zalegające
w kredensach piwnicach na strychu
- 506 960 561

Reno-Clio 1991 w dobrym stanie,
zmywarka Beco, gazówka w idealnym stanie, pralka Elektrolux na
gwarancji, stół sosnowy rozkładany
tel. 883 546 460

SPRZEDAM

Sprzedam kombajn zbożowy
Fortschritt E512 + części tel. 669
117 317

Do sprzedania ubranko do chrztu
dla dziewczynki w kolorze ecru rozmiar 68-74 bluzeczka na guziki jak
sukienka haftowana, spodenki oraz
czapeczka do kompletu. Polarowy
komplet na wierzch + buty i czapka
- 508 619 448
Mam do sprzedania używany stojak
gimnastyczny. 3 zabawki wiszące
(traktor gra i piszczy, pies z lusterkiem, włochta owca). kostki po
bokach, szeleszczące taśmy. Cena
50zł do negocjacji. - 508 619 448

MAR-MS-13154. ATRAKCYJNY DOM
w Okolicy Bolesławca Polecam Państwu
przytulny dom w Dąbrowie Bolesławieckiej.
7 Km od Bolesławca 2 km 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-13179. ŁADNY DO
ZAMIESZKANIA !!! Luksusowy dom
do zamieszkania. Nadaje się na bliźniak, dom jednorodzinny lub willa
jednorodzinna. 975tyś.
Marcin Środecki 883 79 78 78

Sprzedam 4 pokoje 90m2, osobne
wejście, ogród, spokojne miejsce,
okolica lotniska, sprzedam lub
zamienię na 50m2 Zabobrze II lub
III tel. 513 563 233

MIESZKANIA
SPRZEDAM

Sprzedam bez pośredników
mieszkanie (apartament) 42m z
widokiem na góry IXp (winda, 2pok,
duża kuchnia, łazienka, taras, piwnica). Do remontu cena 115tyś.
Zabobrze I - 502 574 422

2-pokojowe, I p., 39 m, Orle
- 2-stronne, blok po termomodernizacji, czynsz 226 zł zawiera
opłatę za ogrzewanie miejskie, stan
dobry, do zamieszkania od zaraz,
częściowo umeblowane, widok
na Śnieżkę,128000 do negocjacji,
właściciel - 506 960 490
3 pokoje w pięknej dzielnicy - Spółdzielcze własnościowe w pięknej
dzielnicy na ul Gałczyńskiego 67,8
m2 wysoki parter balkon piwnica
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci,
oddzielnie łazienka i wc Czynsz
220 zł + zaliczka na co i cw B - 784
482 591
68m2 Zabobrze III za 159 000. Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
68m2 na Zabobrzu III, Kiepury.
Osobno łazienka i wc, kuchnia,
przedpokoj, super oferta, słoneczne
mieszkanie, świetna lokalizacja,
więcej informacji pod nr. tel. - 721
321 081
Absolutna okazja-sprzedam
mieszkanie 50m2 do zamieszkania
od zaraz. Zabobrze II, bez pośredników tel. 75 64 138 55

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
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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

Sprzedam sadzarkę + części do
sadzarki tel. 669 117 317
Ubranka rozmiar 50,56, 62+ - do
sprzedania ubranka dla dziewczynki.
W rozmiarach 50,56 i 62+większe.
Paczka w rozmiarze 50 zawiera 68
sztuk ubranek.Paczka w rozmiarze
56 zawiera 62 sztuki ubranek.
Paczka 62+większe ok.50 szt. - 508
619 448

Wózek dziecięcy 2w1 gondola + po
rozłożeniu spacerówka. Ciach ciach
- szybko się rozkłada. Wyprany.
Cena: 100 zł. - 500 208 807

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

Bezczynszowe na Mickiewicza
- Dwupoziomowe mieszkanie w
wolnostojącym budynku, o pow. ok.
100m2, parter 3 pomieszczenia,
piętro 2 pokoje z łazienką. ogrzewanie gazowe. Własnościowe na
ul. Mickiewicza. Posiada KW. Bez
pośredników - 784 482 591
Bezczynszowe na Mickiewicza
- Dwupoziomowe mieszkanie w
wolnostojącym budynku, o pow. ok.
100m2, parter 3 pomieszczenia,
piętro 2 pokoje z łazienką. Własne
media, ogrzewanie gazowe. Własnościowe na ul. Mickiewicza bez
pośredników - 784 482 591
Mieszkanie z ogrodem Cieplice
- 2-pokojowe mieszkanie w 6-cio
rodzinnej poniemieckiej kamienicy.
Pow. 61,2 m2. Stan do zamieszkania. Blisko Uzdrowiska. Przynależne
3 ogródki i pomieszczenia gospodarcze. Cena 190 tyś. do negocjacji.
- 697 910 830

Sprzedam M3 72m2 w apartamentowcu, wyposażone do
zamieszkania, piękna panorama
na Karkonosze, 2 piętro, winda,
komórka, parking przed domem,
pośr. dziękuję tel. 692 087 166
Sprzedam mieszkanie 54m2 w
Piechowicach blok, parter, łazienka,
przedpokój, po remoncie, pokoje do
kosmetyki, po termomodernizacji tel.
500 742 546
Sprzedam mieszkanie 56m2
3-pokojowe na Zabobrzu ul. Karłowicza Jelenia Góra. Cena do
negocjacji więcej informacji pod nr
tel. 603 304 997
Sprzedam mieszkanie w Warszawie, 80 m2, w spokojnej dzielnicy,
na strzeżonym osiedlu. Wchodzi w
grę także zamiana na dom/działkę
budowlaną w Jeleniej Górze i okolicach. Cena wyjściowa 460 tys zł.
- 608132644, 608303355
Sprzedam mieszkanie z garażami w miejscowości Pobiedna.
Mieszkanie 73m2, garaże 120m2 i
pomieszczenia kotłowni 57m2 i taras
50m2.Cena 129 000zl do negocjacji.
Tel: 798585479.
Sprzedam mieszkanie, osiedle
XX-lecia, 35m2, I piętro, aneks
kuchenny, po remoncie, do zamieszkania, ogrzewanie z sieci tel. 536
287 235, bez pośredników
Sprzedam mieszkanie,50m
dwupokojowe. Ul Świętojańska.
Wspólnota mieszkaniowa (150 zł
miesięcznie). Ogrzewanie elektryczne - tanie. Bez pośredników.
125 tys zł. - 606 493 620
Sprzedam nowe mieszkanie
72m2 w apartamentowcu, 2 piętro,
winda, parking, komórka, 2 balkony,
z wyposażeniem do zamieszkania,
str. południowa, bez pośredników
tel. 692 087 166
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Szklarska Poręba - sprzedam
mieszkanie 60m2 z pięknym widokiem na góry + ogród + garaż cena
190 000 zł, tel. 607 055 801

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Mieszkanie 2-3 pokoje- Karpacz
- firma wynajmie na dłuższy okres
czasu - 607 353 069

to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

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 4981 Dwukondygnacyjny dom wolnostojący NA WYŁĄCZNOŚĆ
na Osiedlu Czarnym. Dom z roku 2000 do wykończenia, położony na działce o powierzchni 1074m2. Budynek stawiany z pustaków, docieplony. Atrakcyjna
lokalizacja i cena 380.000 zł.
Magda Czaprowska 601 852 382

ZEB 4977 Mieszkanie dwupokojowe
o pow. 39,50m2 położone w kamienicy na
drugim piętrze w Karpaczu. Mieszkanie
do remontu-atrakcyjna cena 69.000
Joanna Chabiniak 661-223-812

NA WYŁĄCZNOŚĆ

ZEB 4567 Malowniczo położona rezydencja o pięknej i oryginalnej bryle
w Wojcieszycach na trasie Jelenia Góra
Szklarska Poręba z 2000 r. dom posadowiony na dużej ładnie zagospodarowanej
działce o pow. 4300m2 ze stawem.
Cena 620 000
Magda Czaprowska 601 852 382

ZEB 4881 Mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu I położone na trzecim piętrze w bloku po termomodernizacji. Mieszkanie o powierzchni
42m2 z balkonem. Wymaga nakładów finansowych. Okazyjna cena
99.000 do rozmów.
Magda Czaprowska 601 852 382
NA WYŁĄCZNOŚĆ

ZEB 4954 Dom wolnostojący z widokiem
na Chojnik położony na działce o pow. 1180m2
w Sobieszowie. Dom podpiwniczony
w części rozbudowany, dodatkowo na posesji
znajduje się domek całoroczny pod wynajem.
Cena 239.000 zł.
Magda Czaprowska 601 852 382

ZEB 4659 Bardzo ładnie położona działka
w urokliwej miejscowości Karpniki w niedalekiej
odległości od pałacu. Pow. 1062 m2 za cenę
31.860 zł. Polecam.
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 5005 Mieszkanie trzypokojowe
o pow. 48m2 z dużym balkonem przy
G.Roweckiego. Mieszkanie położone
w bloku na IV piętrze, wymaga nakładów
finansowych. Atrakcyjna lokalizacja
i cena 105.000
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 5006 Piękny dom wolnostojący
z 1939 roku w stylu starej willi z duszą
i własnym klimatem. Malowniczo położony
na wzniesieniu - Piechowice-Górzyniec.
Dom położony na dużej widokowej
działce 4350m2. Dom po kapitalnym
remoncie w 2010r.
Polecamy Anna Roziel 509 156 552
ZEB 5008 Mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 36m2 na trzecim piętrze w bloku na Zabobrzu I.
Mieszkanie wymaga pewnych nakładów finansowych. Budynkiem zarządza wspólnota.
Cena 115.000 zł.
ZEB 4995 Dom wolnostojący w stanie surowym zamkniętym położony w dzielnicy domków jednorodzinnych w Mysłakowicach. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem
o bardzo ładnej bryle położony na działce
o powierzchni 974m2. Wszystkie media.
Cena 375000 zł.
Magda Czaprowska 601852382

ul. 1 Maja 65 lok. 2
58-500 Jelenia Góra

tel. 75-74-28-758
biuro@rychlewski.com.pl
www.rychlewski.com.pl

1. Szklarska Poręba Apartament. 53 m 2
balkon, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba. Możliwość dokupienia garażu. Wysoki standard, nowy dom, Osiedle Podgórze.
Doskonała cena. Lokal przynosi dochody
z najmu.
Remigiusz Rychlewski 501 73 66 44
2. TYLKO 94000 zł mieszkanie 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka + balkon i piwnica. CO
węglowe.
Tanie w utrzymaniu. Wysoki
parter, okolice Małej Poczty
tel. 501 73 66 44

3. Działka budowlana w Jeżowie Sudeckim,
1007 m.kw. cena 79.900 zł. Woda, gaz,
prąd, kanalizacja przy działce. Okolice
szkoły, wygodna lokalizacja,
regularny
kształt, zadbane sąsiedztwo, asfalt.
tel. 501 73 66 44

4. Mieszkanie na osiedlu Park Sudecki
(ul. Sudecka 91) Salon z aneksem, mały
2
balkon, dwie sypialnie, łazienka, p.pokój, 84 m +
piwnica. Stan deweloperski.
tel. 501 73 66 44

5. Piękny dom o wysokim standardzie
w Jeżowie Sudeckim. Działka 1331 m2
Dla wymagających. Salon z kominkiem, świetna kuchnia, gabinet,
2 łazienki, 3 sypialnie, garderoba,
garaż na 2 auta. Solidne materiały,
wysoki standard, piękny widok. Doskonała oferta Lic 9549 Rychlewski Remigiusz 501 73 66 44

6. Działki budowlane w Komarnie.
Piękne widoki, doskonały dojazd.
2
Powierzchnia od 1000 do 1334 m
Cena od 55zł/m2

7. Pensjonat w Karpaczu. Obiekt działający,
w doskonałej kondycji. 60 miejsc dla gości,
parking, zaplecze, kuchnia, pokoje z łazienkami. Cena 2.490.000 tel. 501 73 66 44
8. 79000 za 2 pokojowe, 53 metrowe
mieszkanie do remontu w centrum. Wysoki
parter, ul Mickiewicza. Polecam
501 73 66 44

9. Mieszkanie do remontu 60000 zł. W cenie
nowe okna i posadzka. Nadaje się na biuro,
gabinet, parter. Okolice Oś. Orle.
Remigiusz Rychlewski lic 9549
tel 501 73 66 44
10. Mieszkanie przy Wańkowicza. 50 m 2 Kuchnia, łazienka, salon,
sypialnia, przedpokój, kawałek ogródka, piwnica, strych, niski czynsz.
Ogrodzone podwórko. Po solidnym
remoncie, gazowe C.O. Nowe okna,
instalacje. Rok gwarancji na remont !!! 155000 zł
Rychlewski Remigiusz 501 73 66 44

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia nowe mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry - dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój,
ciepłe, słoneczne, na I piętrze, na
półpiętrze pomieszczenie 6m2 tel.
606 101 372
M3 Cieplice - Mieszkanie umeblowane 3 pokoje 90m² w Cieplicach
blisko parku zdrojowego - 757
557 914
Umeblowane 2-pokoje Zabobrze
- Mieszkanie 52m2 2-pokoje na I
piętrze Zabobrze Noskowskiego.
Umeblowane, wyposażone (pralka,
lodówka, telewizor, internet). Cena
1050zł + liczniki. Kontakt tel. 533
009 711

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie w Warszawie na dom w Jeleniej Górze lub
okolicach. Możliwa także sprzedaż
mieszkania - powierzchnia 80m2,
cena 460 tys zł - 608 132 644, 608
303 355

DOMY
SPRZEDAM
Domek przy Maciejowej - Wynajmę
dom parter 45m2(pokój, salon z
aneksem kuchennym, łazienka,
prysznic) piętro 45m2(oddzielne
wejścia, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, wanna). Do zamieszkania lub na działalność. Działka
1600m2,ogrod - 500 091 133
Wynajmę domek letniskowy nad
jeziorem w miejscowości Brenno.
Domek po całkowitym remoncie.
Zapraszam od 28 kwietnia. - 504
521 504

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka 1 ha przy Ski Arenie Sprzedam piękną działkę 1,03 ha
położoną bezpośrednio przy Ski
Arenie Łysa Góra. - 603 954 845
Działka w Parku Norweskim
- Okazyjnie sprzedam działkę
budowlaną o powierzchni 0,1948
ha zlokalizowaną w Cieplicach,
urokliwej dzielnicy Jeleniej Góry,
w sercu Parku Norweskiego (około
300 metrów od Term Cieplickich). 75 75 22 980 / 697 397 297
Działka bud.w Starej Kamienicy - Mam do sprzedania działkę
budowlana o pow.1364m2.Ksztalt
działki prostokątny. Woda, prąd,
kanalizacja przy samej działce.
Cena 35 zl.m2 - 601 874 794

LOKALE
SPRZEDAM
Bezczynszowy lokal usługowy
- Piętrowy lokal usługowy ze wszystkimi mediami o pow. ok. 100m2 u
zbiegu ulic Mickiewicza i Wolności.
Wraz z małym parkingiem. Na
całość KW. bez pośredników - 784
482 591
Sprzedam lokal użytkowy w Cieplicach 25 m2 - 600 496 795
Sprzedam mieszkanie do remontu
100m2 w Wojanowie.3 pokoje,
kuchnia,lazienka,przedpokuj,3
pomieszczenia gospodarcze,2ogrodki przydomowe 270m2,garaz
blaszak atrakcyjna cena. - 798
483 540
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Sprzedam mieszkanie własnościowe z wyjściem na taras w
Starej Kamienicy 116 m2.Kuchnia w
zabudowie, salon, trzy pokoje, dwie
łazienki. - 608 476 183

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Dwa pokoje z balkonem - Ładne 2
pokoje z balkonem na ul. Ptasiej,
spokojna okolica, wyposażone i częściowo umeblowane. 1200 zł miesięcznie bez żadnych dodatkowych
opłat + kaucja. - 605 248 253
Lokal handlowy w Cieplicach
- Okazyjnie wynajmę lokal handlowo-usługowy w ścisłym centrum
Cieplic, o pow 42 m kw.Lokal na
parterze, z witrynami i miejscem na
reklamę. Idealny pod biuro, handel,
usługi, gastronomia. - 75 75 22 980
/ 697 397 297
Lokal Zabobrze III - Do wynajęcia lokal o pow.200 m, możliwość
wynajęcia całego parteru ok.400
m, duży ogrodzony plac, internet,
telefon. Cena 4000zł(ogrzewanie w
czynszu)+woda i prąd z liczników. 691 142 843
Mam do wynajęcia lokal na ul.
Krótkiej. 70m. 3 duże wystawy. Stan
lokalu bardzo dobry. Więcej informacji pod nr tel.: 603 139 998.
Mam do wynajęcia lokal użytkowy
75m2 w centrum Piechowic w
budynku wielorodzinnym tel. 607
211
Mam do wynajęcia pomieszczenie,
sklep 42m2, Piechowice - Pakoszów
tel. 600 316 661
Poszukuje do wynajęcia lokali
800-2000 m2 w Jeleniej Górze na
sklep z nową odzieżą, obok sklepów
spożywczych, głównych ulic, mail:
lokale3@op.pl tel. 791 999 970
Szklarska Poręba - centrum
do wynajęcia miejsce handlowe z
przyczepą gastronomiczną - lub bez,
tel. 607 055 801
Wynajmę stanowisko do pracy dla
fryzjerki/fryzjera (z doświadczeniem
zawodowym) w centrum Jeleniej
Góry. - 509 156 590

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ
Garaż Karłowicza okolice rynku kupię lub wynajmę garaż przy ulicy
Karłowicza lub Różyckiego okolice
Rynku Zabobrze - 724 439 551

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam tanio budynek gospodarczy, nadający się na mieszkalny,
do remontu w Płoszczynie tel. 535
918 738, 75 71 322 09

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Garaż / stanowisko na motocykl
- Poszukuje do wynajęcia garażu
lub zadaszonego stanowiska na
motocykl, ewentualnie na ogrodzonym terenie, może być w garażu np
z innym motocyklem. Lokalizacja
- Kowary ul. Tkaczy (lub okolice) 660 934 108

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia magazyn 425m2,
ogrzewany, z biurem 75m2 tel. 500
168 910
Mam do wynajęcia garaż na Zabobrzu - 665 116 042
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