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Przez dwa miesiące kierowcy
nie wjadą tu od skrzyżowania
z ul. Wincentego Pola. Trzeba
korzystać z objazdu.
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Wyszehrad
na… bogato

Ministrowie debatowali, kolarze wyruszyli na trasy, a jeleniogórzanie świetnie bawili się
przy muzyce.
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Uczeń technikum wykonał pomoce naukowe dla niewidomej dziewczynki

Prezent dla Weroniki
Ręcznie wykonane pomoce dydaktyczne do nauki języka
Braille’a oraz pojęć matematycznych i przyrodniczych
otrzymała w ostatnich dniach 6-letnia Weronika Gajdosz z
jeleniogórskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14. Podarunek był naprawdę niezwykły, bo został własnoręcznie
wykonany przez Piotra Martyńskiego - ucznia III klasy
Technikum Technologii Drewna Zespołu Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze.
Pomoce powstały z drewna
liściastego na podstawie dokumentacji zdjęciowej, którą dostarczyła dyrektor przedszkola Joanna
Konopka.
- O wykonanie takich pomocy naukowych pani dyrektor przedszkola
zwróciła się do nas podczas pobytu
w naszej szkole z dwoma grupami
przedszkolaków w ramach projektu
„Czym skorupka za młodu nasiąknie” – relacjonują przedstawiciele
Zespołu Rzemiosł Artystycznych w
Jeleniej Górze.
Na reakcję szkoły długo nie trzeba
było czekać. Na prośbę natychmiast
zareagowała nauczycielka Ewa Helik, która wspólnie z nauczycielem
pracowni obróbki maszynowej
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niezwykłym wyzwaniem i był
bardzo zadowolony z wykonanych
przez siebie przyrządów – dodają
przedstawiciele
szkoły.
Dyrektor
Przemysławem Niedbalskim omó- Przedszkola nr 14
wiła proces wykonania elementów Joanna Konopka
ćwiczeniowych do nauki
a l fa b et u B r a i l l e ’ a
oraz poznawania
zasad orientacji
w przestrzeni
dla przyswajanie zagadnień matematycznych
przez osoby
niewidome.
w obecno- Do prakści dyrektora
t ycznego wyZespołu Szkół
konania pomocy
Rzemiosł Ar t y dydaktycznych zgłostycznych Bogdana
sił się Piotr Martyński,
Helika serdecznie podziękoktóry świetnie poradził sobie z
wała Piotrowi za ten podarunek.

Czy jest szansa na uratowanie zabytkowej attyki?

Chojnik czeka pilny remont

- Zapłatą za trud i wysiłek włożony w wykonanie pomocy naukowych będzie uśmiech Weroniki,
ćwiczącej czytanie i pisanie w
języku Braille’a, a także liczenie
– mówiła Joanna Konopka. – To z
pewnością zapewni jej dobry start
do szkoły – dodała.

Spotkanie odbyło się w obecności przedszkolaków z grupy
„Biedronki”, do której chodzi
Weronika, a także pań nauczycielek: Agaty Staroń, Aleksandry Bukiewicz i Małgorzaty
Skrzypek.
Angelika Grzywacz- Dudek
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Szpital ma społeczną radę
Marek Obrębalski (z ramienia Mar- wiście na zdiagnozowaniu problemów

- Sypie się najstarsza część zamku Chojnik w południowo – zachodniej części – alarmują szałka Województwa Dolnośląskiego), szpitala i próbie jego wspomożenia
nasi Czytelnicy. Kilkadziesiąt metrów trasy prowadzącej dookoła zamku pomiędzy we- Rafał Mazur (z ramienia Wojewody i wyprowadzenia z trudnej sytuacji
Dolnoślaskiego) oraz Iwona Krawczyk, finansowej, w jakim od lat jest ta plawnętrznym a zewnętrznym murem zamknięto dla turystów - dodają.
– Nie grozi nam żadna katastrofa budowlana, ale jeśli nic nie zrobimy, stracimy 500-letnią attykę, która spadając
z ponad 20 metrów na skały rozpada
się na drobne kawałki – mówi Andrzej
Ciosański, dzierżawca zamku.
O złej kondycji najwyższych części
tzw. przedpiersia muru Chojnika,
gdzie stoi m.in. strażnica, mówiło
się już od kilku lat. – Był to proces
długotrwały, ale w minionym roku
dokładnie się przyjrzeliśmy sprawie,
bo zaczęły wypadać tam kamienie
oraz elementy attyki –wyjaśnia Andrzej Ciosański. – Okazało się, że
górna część przedpiersia odchyliła
się od muru o około 25 centymetrów.

Spadające kamienie oraz elementy obejścia wokół zamku – dodaje dzierpiaskowca zaczęły być realnym za- żawca.

Dokończenie na str. 4
grożeniem dla zwiedzających, dlatego bezwzględnie musieliśmy
zamknąć kilkadziesiąt metrów

0/ĉ9#:+!
Nawet w 24 godziny!

Jerzy Tomaszczyk i Łukasz
Włoch po wyścigu w Niemczech
awansowali na pozycje wiceliderów sezonu.
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szybko i uczciwie

668 682 335

www.jelonka.com

KOSZT POACZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA

TWOJEPIENIČDZe
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Leszek Wrotniewski, Jerzy Pokój i Tadeusz Lewandowski (z ramienia Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego) – to
skład Społecznej Rady Wojewódzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, która uchwałą sejmiku została
powołana 30. kwietnia br.
– W pierwszej kolejności zajmiemy
się zdiagnozowaniem sytuacji ekonomicznej, medycznej czy personalnej
szpitala – mówi Marek Obrębalski,
przewodniczący Rady.
Społeczna Rada jeleniogórskiego
szpitala ma być organem doradczo –
opiniodawczym, ale również kontrolnym. Pierwsze posiedzenie Rady ma
zostać zwołane do 30 czerwca br. – W
pierwszej kolejności skupimy się oczy-

cówka – mówi M. Obrębalski.
Jak informował rzecznik Urzędu
Marszałkowskiego, do 31 marca br.
zadłużenie szpitala wynosiło 26,5 mln
zł. O trudnej sytuacji tej placówki może
świadczyć również fakt, że 2 kwietnia
br., wieloletni dyrektor Stanisław
Woźniak złożył rezygnację i obecnie
jest w trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, który upływa 30 czerwca
br. Od lipca br. placówka będzie miała
więc nowego szefa, który ma zostać
wyłoniony w postępowaniu konkursowym. Natomiast Społeczna Rada
szpitala – jak podkreśla jej przewodniczący - będzie pracować bez żadnego
wynagrodzenia.
(Angela)

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
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Swoje oferty prezentowało blisko 150 wystawców z wielu krajów

Przez dwa dni (10-11.05) na
jeleniogórskim Placu Ratuszowym swoje oferty prezentowali wystawcy z Polski,
Niemiec, Czech, Słowacji, a
nawet Ekwadoru. Bo też Targi
Turystyczne Tourtec, organizowane przez jeleniogórskie Starostwo Powiatowe,
zyskały już renomę nie tylko
w kraju.
Występy zespołów muzycznych,
warsztaty sportowe, pokazy tańca
i aikido, prezentacja retro, pokazy
cyrkowe, promocja marki Karkonosze, konkursy, Ogólnopolska Giełda
Wydawnictw i Prasy Turystycznej,
sprzedaż regionalnych produktów oraz
szereg ofert atrakcyjnych turystycznie
miejsc - to elementy, z których składał
się TOURTEC.
- Trzeba podkreślić, że wszystkie
miejsca wystawcze były w tym roku na
targach darmowe. Projekt realizowany
jest bowiem ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Karkonosze i
Łużyce Górne – aktywnie przez cztery
pory roku” we współpracy z partnerem
z Saksonii – podkreślił starosta powiatowy Jacek Włodyga.
Na targach prezentowali się m.in.:
Polska Grupa Uzdrowisk, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych,
Partnerstwo Ducha Gór, Lokalna
Organizacja Turystyczna „Księstwo
Świdnicko-Jaworskie”, szkolne schroniska młodzieżowe, Region Miast
Aachen, Centrum Babylon w Libercu,
Uzdrowisko Kołobrzeg, Wytwórnia
Wypraw z Warszawy, Zamek Stolpen
oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Gmin Cysterskich.
- Nasze stowarzyszenie skupia 23
gminy cysterskie w południowo-zachodniej Polsce, które mają, bądź miały
na swoim terenie właśnie obiekty
cysterskie. Zapraszamy więc do Barda,
Kamieńca Ząbkowickiego, Krzeszowa,
Bukowiny Tatrzańskiej czy też Mielnicy.
Nasze stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem, więc w przyszłym roku

Fot. Mea

Targi Tourtec na szóstkę!
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
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Zamiast zarządu dróg - wydział
Podczas VII Sesji Rady Powiatu
Jeleniogórskiego, która odbyła się
28 kwietnia, dwunastoma głosami
za radni uchwalili likwidację Powiatowego Zarządu Dróg. – W zamian
powstanie wydział, nikt nie straci
pracy – zapewniała Anna Konieczyńska, starosta jeleniogórski.
Jeleniogórski starosta Anna Konieczyńska przekonywała, że likwidacja jest konieczna. – Jest to zabieg
kosmetyczny na strukturze Powiatu
Jeleniogórskiego, który da wymierne
korzyści finansowe - ok. 52 tys. zł
rocznie. Odpadną koszty funkcjonowania odrębnej jednostki budżetowej.
Konieczne jest dostosowanie zarządu
do bieżących wymogów ustawowych.
Zatrudnieni pracownicy nie stracą
pracy, jeden zostanie przeniesiony
do Księgowości, drugi do Wydziału
Ochrony Środowiska, dyrektor nadal

będzie pełnił swoją funkcję w nowym
wydziale Starostwa Powiatowego.
Mienie zlikwidowanej jednostki zostanie przekazane: nieruchomości – do
powiatowego zasobu nieruchomości,
a mienie ruchome do Starostwa
Powiatowego w Jelenie Górze.
Anna Konieczyńska wyjaśniła, że
Powiat jest obecnie w trudnej sytuacji
finansowej z powodu niesłusznie
pobranej subwencji oświatowej w
wysokości 5 mln zł. - Dlatego trzeba
racjonalizować funkcjonowanie
Starostwa Powiatowego i szukać
oszczędności – przekonywała.
Powiat od tej decyzji się odwołał
i liczy na częściowe umorzenia subwencji, która powinien zwrócić, bo
błędy formalne powstały nie z winy
Powiatu, a pieniądze były wydawane
faktycznie na konkretne osoby.
(Mea)

POWIAT

Letnie promocje rozpoczęte

z pewnością również tu przyjedziemy
- mówiła Monika Jordan, wolontariuszka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Gmin Cysterskich.
Nieodłącznym elementem TOURTECU stała się Ogólnopolska Giełda
Wydawnictw i Prasy Turystycznej,
która zorganizowana została już po
raz drugi. – Zainteresowały mnie
archiwalne wydawnictwa dotyczące
regionu jeleniogórskiego i okolic. W
atrakcyjnych cenach można kupić
stare książki, które ukazały się tuż po II
wojnie światowej. Ja znalazłem książki
np. „Jelenia Góra i okolice” Józefa Sykulskiego, „Ziemia Kłodzka” oraz „Sudety”
prof. Wojciecha Walczaka – powiedział
Andrzej Paczos z Jeleniej Góry.
Prawdziwą furorę zrobiły występy
zespołów, które muzyką i śpiewem
umilały czas na targach. Wystąpiły
m.in. „Kreuzschuher Kerwasmusikanten” z Niemiec, zespół uczniów Szkoły
Waldorfskiej z Semili z Czech, chór
Czerniczanki czy też zespół ludowy
„Gościniec”.
– Targi są świetne, występy artystów
wspaniałe. W drugi dzień wystąpimy
również na tej scenie, więc wszystkich
serdecznie zapraszam do wspólnej
zabawy - powiedziała Elżbieta Markowska z Zespołu „Agat”.
Agata Galas-Dudek

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

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

Ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra

tel./fax. 75 648 83 85
jgora.plejada@op.pl

www.plejada.edu.pl

Godziny otwarcia:
pn. ± sob. 07:00 ± 22:00
niedz. 07:00 ± 21:00
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Powiat jeleniogórski rozpoczął letni na to, że ofertę z Karkonoszy będzie
cykl promocyjny podczas „Turystycznej mogło wziąć dużo ludzi z terenu ŚląMajówki”, która w dn. 15-16.05 odby- ska – powiedział Wiesław Dzierzba,
wała się we Wrocławiu. W stolicy Dol- dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu. Na śląskich
nego Śląska zaprezentowano
wszystkiei Niepubliczne
Szkoła Policealna
Liceumtargach oprócz noprzewodnika
gminy powiatu, a także
miasto Jelenia wwego
Ogólnokształcące
Jeleniej
Górze będą prezentowane
Góra. Swój debiut miał przewodnik materiały wszystkich gmin Powiatu
turystyczny po Karkonoszach.
na kierunkach i Jeleniej Góry.
prowadzi naukę Jeleniogórskiego
Nowy przewodnik wydano na zlePrzewodnik turystyczny Karkonosze
cenie
starostwa z programu polskozostał zaprezentowany po raz pierwszy
t ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
na „Turystycznej Majówce” we
Wro- czeskiego „Promocja Karkonoszy” w
t HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
cławiu, a już w dn. 22-24.05 pojawi się czterech językach: polskim, niemieckim,
t TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
na III Targach Turystycznych „Atrakcje czeskim oraz angielskim – w sumie na
t OPIEKUN MEDYCZNY
Regionów” w Chorzowie, które
w po- początek jest to 10 tysięcy sztuk.
t OPIEKUNKA
W letnim cyklu promocyjnym powiat
przednich latach przyciągały do
Parku DZIECIĘCA
wraz ztmiastem
Jelenia Góra planuje
Śląskiego kilkadziesiąt tysięcy osób.
TECHNIK MASAŻYSTA
udział w Dniach Świnoujścia,
- W trakcie targów w Chorzowie równieżt FLORYSTA
na 14-16.08 br.
odbędzie się również targi kwiatów, co które zaplanowano
t TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
(Przemo)
sprowadza bardzo dużo ludzi. Liczymy
t TECHNIK BHP

Centrum Kształcenia Plejada

KOWARY

Sięgnij po unijne
Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Jeleniej Górze
zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących
wsparcia ze środków Funduszy
Europejskich. 28 maja br. możliwość skorzystania z takich porad
będzie w Urzędzie Miejskim w
Kowarach (ul.1–go Maja 1A, parter, w holu budynku „B”) w godz.
10.30–13.30.
Dyżur w kowarskim Urzędzie
Miasta będzie pełnił w tym czasie
pracownik Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich z Jeleniej
Góry.
Z usług w ramach Mobilnych
Punktów Informacyjnych mogą
skorzystać wszystkie podmioty oraz
osoby zainteresowane tematyką
wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. Konsultacje są bezpłatne.
(Jel)

To już 25 lat samorządu terytorialnego
t TECHNIK ADMINISTRACJI
t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Starosta jeleniogórski Anna Konieczyńska i radni powiatu gościli
w ambasadzie Polski w Pradze
na konferencji „25 lat samorządu terytorialnego – współpraca
transgraniczna i społeczeństwo

Czeskiej.20,
Powiat
obywatelskie”. Konferencja zorganiUl. Waryńskiego
58-500Jeleniogórski
Jelenia Góra był
zowana była pod patronatem Marii współorganizatorem spotkania
Wasiak, minister infrastruktury i wraz z Polskim Instytutem Kultury
rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze oraz Województwem
oraz Karli Šlechtovej, jgora.plejada@op.pl
minister Hradeckralovskim.
www.plejada.edu.pl
(Mea)
rozwoju regionalnego Republiki

tel./fax. 75 648 83 85

Godziny otwarcia:
pn. ± sob. 07:00 ± 22:00
niedz. 07:00 ± 21:00
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Na sesji było m.in. o systemie dopłat do ekologicznego ogrzewania

Podczas Sesji Rady Miejskiej
Jeleniej Góry, która odbyła się 19 maja, na wniosek
prezydenta, włączono do
porządku obrad tzw. „małą
KAWKĘ”, czyli małą zmianę w
programie dofinansowania
wymiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne.

– Zmiana idzie w takim kierunku,
żeby można było ludzi oczekujących, a
już wcześniej zgłoszonych, przesunąć
w miejsce tych, którzy nie podjęli
próby inwestycyjnej, a zgłosili się
wcześniej – mówił prezydent Marcin
Zawiła.
Zanim doszło do obrad, nad poszczególnymi punktami sesji zwołanej
na wniosek grupy radnych, nie obyło
się bez zgrzytu. - Źle się dzieje, jeśli
partykularne interesy biorą górę nad
dobrem ogółu naszej społeczności
i paraliżują normalną pracę rady
zgodną z dobrymi praktykami, które
do tej pory były w tym gremium stosowane. Zdumiewa mnie tryb zwołania
dzisiejszej sesji, zwłaszcza, że nic tego
nie uzasadnienia – mówiła na wstępie
Bożena Wachowicz-Makieła, która
następnie poparła wniosek prezydenta o włączenie „małej KAWKI” do
porządku obrad „by dzień dzisiejszy
nie był do końca stracony”.
Zmiana w regulaminie programu
„mała KAWKA” dotyczy wniosków,
które zostały złożone do 30 czerwca

Fot. Przemo

Będą zmiany w małej KAWCE
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Schetynowcy chcą zostać w PO
Wiceprezydent Jeleniej Góry Jerzy
Łużniak oraz pozostali politycy
jeleniogórskich struktur Platformy
Obywatelskiej, którzy zostali usunięci
z partii decyzją władz krajowych,
po podtrzymaniu decyzji przez Sąd
Koleżeński PO, postanowili odwołać
się walcząc o pozostanie w ugrupowaniu.
Podczas wizyty w Jeleniej Górze
(17.05) sprawę skomentował minister spraw zagranicznych Grzegorz
Schetyna. - Uważam, że to nieszczęśliwa decyzja (Sądu Koleżeńskiego –
dop. red.), szczególnie, że miała ona
miejsce kilka dni przed pierwszą turą
wyborów prezydenckich. Wydaje mi
się, że doszło tam do braku koordy-

nacji pomiędzy biurem krajowym a
Sądem Koleżeńskim. Mam nadzieję,
że zostanie to wyjaśnione w sposób
absolutnie oczywisty – powiedział na
konferencji prasowej w Filharmonii
Dolnośląskiej.
Poparcie dla polityków usuniętych
za start w konkurencyjnym do PO komitecie Marcina Zawiły w ostatnich
wyborach samorządowych wyrazili
dolnośląscy parlamentarzyści Platformy z posłanką Zofią Czernow
na czele.
Przypomnijmy. Z Platformy Obywatelskiej zostali usunięci: Jerzy Łużniak,
Wojciech Łużniak, Michał Kasztelan,
Janusz Wojtas i Michał Guz.
(Przemo)

JELENIA GÓRA
2013 r., a także zadań realizowanych
w okresie od 22 kwietnia do 20 sierpnia 2013 r. Uchwała dotyczy zamkniętej listy wniosków, która dotyczy 19
lokali. Okazało się, że regulamin
dopuszcza kwalifikowanie środków
wyłącznie od daty złożenia wniosku
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
do Narodowego Funduszu, a nie jak
wcześniej orzeczono, od daty złożenia
wniosku przez Miasto Jelenia Góra.
W związku z tym w zapisie umowy z
WFOŚiGW znalazł się zapis, że dotacje
wniosków złożonych w tym okresie
zostaną pokryte z budżetu miasta.
Komisja Gospodarki Komunalnej

na zebraniu przed sesją wydała pozytywną opinię, a radni przegłosowali
ją jednogłośnie.
Na X Sesji RMJG przyjęto też
uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w rejonie ulic: Jana Pawła II- Jana

Sobieskiego - Poznańska - Obrońców
Pokoju w Jeleniej Górze, a także
uchwałę w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulicy Cieplickiej i Polnej
w Jeleniej Górze.
Przemek Kaczałko

Na wniosek Roberta Obaza (SLD) radni przegłosowali również przystąpienie Miasta
do Partnerstwa Ducha Gór. Ponadto na wniosek Wojciecha Chadżego radni przyznali
honorowy tytuł „Zasłużonego dla Miasta Jeleniej Góry” ks. Jerzemu Gniadczykowi z
Os. Czarne, Stanisławowi Gmyrkowi z Koła Łowieckiego „Jeleń” oraz Janowi Wołkowieckiemu – działaczowi sportowemu, który przez ponad 30 lat poświęcał się na
rzecz rozwoju piłki ręcznej w Jeleniej Górze.

Kto zgasi światło u Palikota?
Po euforii w 2011 r., kiedy to
centro–lewicowe ugrupowanie
Janusza Palikota zdobyło trzeci wynik w kraju w wyborach
parlamentarnych, zostały tylko
zgliszcza. W ciągu ostatnich 12
miesięcy poparcie Polaków dla
inicjatyw Palikota zmalało do 1,46
proc., które to barwny polityk
uzyskał w pierwszej turze wyborów
prezydenckich.
W naszym regionie już od dawna
nic nie słychać o inicjatywach
lokalnych działaczy Twojego Ruchu
(dawniej Ruchu Palikota), ale jak
przekonuje Janusz Jędraszko, dzia-

łacz TR, partia istnieje i wystartuje
w wyborach do Sejmu jesienią br.
- W mojej ocenie społeczeństwo
polskie skręca w prawo, a naszym
zdaniem trzeba budować takie
państwo, jak dzisiejsza Francja,
gdzie każdy ma prawo wypowiadać się. Tymczasem w naszym
kraju dominują partie prawicowe
– stwierdził Janusz Jędraszko. Ruch
będzie nadal działał, nie załamujemy się - dodał. - W Jeleniej Górze
struktury partii dalej funkcjonują i
przymierzamy się do wyborów do
Sejmu – oświadczył.
(Przemo)
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Polacy przepłacają za OC!
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.

CUK
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
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Rozpoczęto procedurę, która umożliwi pozyskanie potrzebnych pieniędzy

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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Kto zapłaci za remont?
Dokończenie ze strony 1
Andrzej Ciosański zapewnia, że teraz
nikomu z około 60 tysięcy turystów co
roku odwiedzających Chojnik, nic nie
grozi. – Chodzi jednak o to, że przez lata
niszczona silnymi wiatrami, deszczami
i śniegiem attyka odpada od muru
i spadając na ziemię rozpada się „w
mak”– wyjaśnia A. Ciosański.
- A ten górny element muru Chojnika
wykonany został około 500 lat temu
z piaskowca jako ozdoba architektoniczna. Możemy oczywiście odtworzyć
ją ze współczesnych materiałów, ale
nie odtworzymy tego co najcenniejsze
– dodaje.
Dzierżawca przyznaje, że pilną potrzebę remontu zgłosił już wszystkim
instytucjom, które mogłyby wesprzeć

inwestycję finansowo, ale sam o pienią- attyki, bo trzeba będzie rozstawić rusztowania na wysokości około 30 metrów,
dzach na ten cel nie rozmawia.
– Jestem tylko dzierżawcą, więc ze przymocować je do skał, dowieść zaprawę samochodami terenomną nikt o wsparciu finansowym
wymi i dodatkowo dorozmawiać nie będzie. Właścicielem
starczyć wodę, której
zamku Chojnik jest PTTK Sudety
na Chojniku nie ma
Zachodnie. Nie wiem na– wylicza A. Ciosański.
wet jakie byłyby koszty
– W minionym roku
zabezpieczenia
zużyłem 10
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19-latek ukradł nissana
Policjanci Wydziału Kryminalnego
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 19–letniego mieszkańca
powiatu lwóweckiego, który ukradł w

nocy z 12 na 13 maja nissana pickupa,
zaparkowanego na jednej z ulic Osiedla
Zabobrze. Funkcjonariusze znaleźli
auto porzucone w lesie w jednej z

ton zaprawy wapiennej do remontu
muru, ale ten zakres prac jest za duży
na nasze możliwości – dodaje.
Właściciel zamku natomiast zapewnia, że już rozpoczął starania o
zabezpieczenie Chojnika, ale…
- Cała procedura, która umożliwi
nam rozpoczęcie prac jest dość długa
i skomplikowana – mówi Andrzej
Matusiak, prezes oddziału PTTK Sudety
Zachodnie. – Już ją jednak rozpoczęliśmy i wiemy jak postępować, bo kilka
lat temu ją przechodziliśmy podczas
m.in. odnawiania kamiennego mury
bastei wschodniej. Prowadzenie prac
musi być prowadzone według nakazu
konserwatorskiego. Obecnie zleciliśmy
wykonanie ekspertyzy, która musi
zostać skonsultowana z konserwatorem

zabytków, następnie powstanie projekt
budowlany i kosztorys. Nakaz konserwatorski umożliwi nam staranie się o
pozyskanie pieniędzy na ten cel poza
konkursami. Są cztery źródła, z których
możemy tą inwestycje sfinansować:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Urząd Marszałkowski,
Urząd Miasta w Jeleniej Górze oraz
środki własne. Rozmawialiśmy już

z tymi instytucjami, które mogłyby
nas wesprzeć i mamy ich wstępne
deklaracje. O konkretach będziemy
mogli jednak zacząć rozmawiać, kiedy
będziemy mieli kosztorys, bo jest on
kluczowy w całej sprawie. Wierzę, że
uda nam się zabezpieczyć te elementy
jeszcze przed zimą - dodaje Andrzej
Matusiak.
Angelika Grzywacz-Dudek

miejscowości powiatu lwóweckiego.
Następnie ustalili i zatrzymali 19-latka.
Mężczyzna przyznał się do kradzieży.
Odpowie również za kradzież paliwa,
które zatankował trzykrotnie do auta
i uciekł.
(112)
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Doświetlą przejścia
Do połowy lipca br. mają zostać
doświetlone w Jeleniej Górze dwa
przejścia dla pieszych: na Al. Wojska
Polskiego nieopodal Netto oraz przy
ul. Wolności na skrzyżowaniu z
ul. Struga. Obecnie Miasto szuka
wykonawcy.
O doświetlenie obu przejść dla
pieszych wielokrotnie wnioskowali
mieszkańcy. Tzw. zebry są bowiem
usytuowane na ruchliwych ulicach,
na których po zmroku jest bardzo
niebezpiecznie. Szacuje się, że koszt
doświetlenia jednego przejścia to
około 25 tys. zł.
- Będzie to ledowe oświetlenie,
którego lampy są jaśniejsze niż tradycyjne, ekonomiczniejsze i bardziej
trwałe. Ponadto latarnie usytuowane
zostaną na dwóch ramionach dzięki
czemu światło będzie padało z góry
dokładnie oświetlając pieszych, a nie z
boku – jak to było w przypadku starego
typu oświetlenia – mówi Jerzy Bigus,
zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
W kolejce na oświetlenie czeka jeszcze wiele innych pasów dla pieszych
w Jeleniej Górze. Na samym Zabobrzu
jest ich ponad 20. Niestety, w tym roku
mieszkańcy tej dzielnicy nie mogą
liczyć na realizację swoich wniosków,
bo nie ma na to pieniędzy. - Kolejne
oświetlenia istniejących przejść dla
pieszych będą realizowane w najbliższych latach, natomiast w przypadku
powstawania nowych przejść, wykonawca będzie musiał je oświetlać już
na etapie budowy - dodaje wiceszef
jeleniogórskiego zarządu dróg.
(Angela)
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Kierowcy powinni jeździć ul. Wincentego Pola i skręcać w ul. Kozią

Roboty na Łomnickiej
lizacji deszczowej, po czym wykonawca
przystąpi do budowy chodników, oświetlenia i kładzenia nowej nawierzchni.
Przez ten czas kierowcy muszą omijać
wyłączony fragment ulicy Łomnickiej.
Zmotoryzowani będą teraz jeździć ul.
Wincentego Pola i skręcać w ul. Kozią,
a następnie włączać się do przejezdnego
jeszcze odcinka ulicy Łomnickiej w kierunku Osiedla Łomnickiego – informuje
Jerzy Bigus.
Po zakończeniu tej części, prace przeniosą się na fragment ul. Łomnickiej od
ul. Podgórnej do wiaduktu kolejowego.
Wówczas kierowcy będą korzystać z
objazdów wytyczonych al. Solidarności

Przez najbliższe dwa miesiące kierowcy nie wjadą na ul.
Łomnicką w Jeleniej Górze od skrzyżowania z ul. Wincentego Pola (nieopodal stacji paliw Orlen). Fragment drogi,
do skrzyżowania z ul. Podgórną, został wyłączony z ruchu.
Drogowcy frezują asfalt i budują kanalizacji deszczową. Jak
ominąć ten odcinek?
Prace są prowadzone w ramach
pierwszej części przebudowy ul. Łomnickiej. W tym roku nowa nawierzchnia,
chodniki ze ścieżką rowerową i oświetleniem pojawią się na odcinku od ul. Wincentego Pola do wiaduktu kolejowego.
By zminimalizować uciążliwość prac,
wykonawca wyłoniony w przetargu
czyli firma „Budagro” z Pieńska będzie

realizować roboty etapami. Pierwszy z
nich to remont odcinka od ul. Wincentego Pola do ul. Podgórnej.
- Tu prace potrwają około 1,5 – 2
miesiące – mówi Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i
Mostów w Jeleniej Górze. – Najpierw
sfrezowany zostanie cały asfalt, następnie rozpocznie się budowa nowej kana-

(nową obwodnicą południową miasta),
a następnie ul. Krakowską.
– Zanim objazdy zostaną poprowadzone tą trasą, wykonawca będzie
musiał położyć asfalt na fragmencie
ulicy Krakowskiej, który obecnie
jest drogą polną – dodaje wiceszef
zarządu dróg.
Na pierwszy etap przebudowy ulicy
Łomnickiej Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 5 mln 800
tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. To około 85 procent wartości
zadania. Inwestycja ma się zakończyć na
początku listopada br.
Angelika Grzywacz- Dudek

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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Nabór do gimnazjów
Od 2 do 25 czerwca br. potrwa nabór
do jeleniogórskich gimnazjów. Potwierdzić chęć chodzenia do placówki z tzw.
obwodu lub zapisać się do szkół spoza
swojego rejonu można za pomocą witryny www.jeleniagora-gim.edu.com.pl
lub osobiście w sekretariacie szkoły.
W Jeleniej Górze funkcjonuje sześć
gimnazjów, w tym: dwa samodzielne i
cztery w zespołach szkół.
- Klasy szóste szkół podstawowych
opuszcza ponad 600 uczniów i tyle
samo przygotowano miejsc w gimnazjach – informuje Paweł Domagała,
naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu
UM w Jeleniej Górze. Warto jednak
pamiętać, że w przypadku gimnazjum
obowiązuje rejonizacja. – Pierwszeństwo zapisania się do szkoły mają
dzieci z rejonu danego gimnazjum.
O przyjęciu decyduje liczba punktów
uzyskanych w procesie rekrutacji na
podstawie kryteriów zawartych w
statucie tego gimnazjum. Dodatkowy
nabór dla osób spoza rejonu będzie
prowadzony tylko na wolne miejsca –
mówi naczelnik wydziału oświaty.
Dla nikogo nie powinno jednak
zabraknąć ciekawych zajęć. Są klasy
zarówno dla aktywnych fizycznie, jak
i dla tych, którzy chcą rozwijać się w
kierunku informatycznym.
Językowcy mogą skorzystać z oferty:
dwujęzycznego Gimnazjum w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum w Zespole
Szkół Rzemiosła Artystycznych. W
Gimnazjum nr 4 dodatkowo działa klasa
pod patronatem służb mundurowych i
ratunkowych.
(Angela)

Człowiek – najlepsza inwestycja

Wielka mobilizacja - II Jeleniogórskie Targi Organizacji
Pozarządowych. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Ponad 40 wystawców- fundacje, stowarzyszenia, jednostki budżetowe miasta m.in.:
straż pożarna, Filharmonia czy Książnica Karkonoska przygotowały dla mieszkańców miasta szereg atrakcji w ramach wspólnych działań sektora publicznego
i pozarządowego. Konkursy i gry z nagrodami dla dzieci i dla dorosłych, pokazy
taneczne, koncerty wokalne solistów, zespołów z wieloletnim doświadczeniem oraz
młodzieżowych, to nieliczne z wielu atrakcji czekających na tych, którzy w sobotę
od godziny 13.00 pojawią się na jeleniogórskim rynku.
Na pokaz gaszenia pożaru i oglądanie wozu zaprasza straż pożarna,
GOPR przeszkoli chętnych w zakresie
przygotowania się do górskich wędrówek, Szpital Specjalistyczny MSW
w Jeleniej Górze zajmie się pomiarem
cukru i ciśnienia, partie szachowe i
brydżowe rozegra Stowarzyszenie
Piechowice, kiermasz książki „za
grosik” proponuje Książnica Karkonoska, porady psychologa, dietetyka,
udzielanie pierwszej pomocy, oprowa-

dzanie chętnych przez Przewodników
Sudeckich po Jeleniogórskim Rynku,
konkursy plastyczne, quizy, to atrakcje
w których mieszkańcy mogą wziąć
udział do godziny 18.00. Około 14.30
planowany jest pokaz gaszenia pożaru, a na 16.00 Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów zaprasza wszystkie
dzieci do lat 10, które przyjadą na
rynek na rowerkach, do wzięcia udziału w wyścigu-dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Plan wydarzeń

będzie dostępny od wtorku 26 maja
2015 r. na stronie www.jagniatkow.pl
oraz www.dzialaniaspoleczne.pl.

Start imprezy w sobotę 30
maja 2015 r. o godzinie
13.00

A już dzień wcześniej zapraszamy
jeleniogórskie organizacje oraz przedstawicieli jednostek budżetowych
miasta na Konferencję Trójsektorową,

dotyczącą kluczowych dla rozwoju
sektora spraw. Zastanowimy się dokąd
zmierzają organizacje pozarządowe,
jakie środki i działania w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będą skierowane dla jeleniogórskich NGO, a także czy połączenie
podejścia biznesowego w III sektorze
może przynieść zysk? Te oraz szereg
innych tematów zostanie poruszonych
podczas spotkania zaplanowanego w
piątek 29 maja 2015 r. od godz.11.00.
Konferencja rozpocznie kwartał działań społecznych realizowanych przez
jeleniogórskie NGO-sy. A najlepszą
okazją do zaprezentowania ich działań
będą II Jeleniogórskie Targi Organizacji
Pozarządowych, na które zapraszamy
mieszkańców.
Wszystkie wydarzenia zostały
przygotowane w ramach projektu

„Modelowa współpraca administracji
publicznej i organizacji pozarządowych
w Jeleniej Górze” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanego przez Fundację „Jagniątków”, Miasto Jelenia Góra i Dolnośląską
Federację Organizacji Pozarządowych

„Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Ministrowie debatowali, kolarze ruszyli na trasę, a jeleniogórzanie świetnie się bawili przy muzyce

Wyszehrad: politycznie, sportowo, i…
Fot. Przemek Kaczałko/Tomasz Raczyński

Dzień 17 maja (niedziela) w Jeleniej Górze upłynął pod
znakiem wyścigu kolarskiego państw Grupy Wyszehradzkiej, któremu towarzyszyło spotkanie ministrów spraw
zagranicznych i ambasadorów: Polski, Czech, Słowacji i
Węgier. Zwieńczeniem dnia pełnego atrakcji był koncert
Ewy Farny na jeleniogórskim Rynku.
Niedzielny poranek na Placu
Ratuszowym rozpoczął się od
wyścigu amatorów, wśród których
wystartowała m.in. wicemistrzyni
olimpijska – panczenistka Natalia
Czerwonka.
Dystans 62 km wiodący przez
Orlinek w Karpaczu i Zachełmie
zdecydowało się pokonać 133 kolarzy-amatorów, z czego 12 wycofało
się w trakcie zmagań.
W godzinach porannych szczęśliwcy mieli okazję posmakować
kuchni polskiej, węgierskiej, czeskiej i słowackiej, której tradycyjne
zupy i ciasta przygotowali uczniowie Zespołu Szkół PrzyrodniczoUsługowych i Bursy Szkolnej w
Jeleniej Górze.
W tzw. międzyczasie ministrowie i ambasadorowie państw
Grupy Wyszehradzkiej udali się do
Filharmonii Dolnośląskiej, gdzie
uczestniczyli w konferencji dotyczącej współpracy euroregionów.
- To jest szansa i wyzwanie – mówił
prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła. My, w Euroregionie Nysa
– najstarszym euroregionie w Eu-
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ropie Środkowej, jesteśmy postrzegani z perspektywy naszych stolic
jako coś odległego, prowincjonalnego – mówił do zgromadzonych
jeden z założycieli Euroregionu
Nysa powstałego w 1991 r.
Chcemy budować wspólnotę
sięgając po doświadczenia 25 lat
transformacji, która miała miejsce
we wszystkich krajach Wyszehradu. Wszyscy jesteśmy beneficjentami 1989 roku – powiedział
minister spraw zagranicznych
Grzegorz Schetyna.
Następnie z Placu Ratuszowego
wystartowała grupa zawodowych
kolarzy, którzy na piekielnie wymagającej trasie górskiej mieli do
pokonania 135 km. Spośród 112
zawodników Grand Prix Polski
ukończyło zaledwie 44 sportowców.
Po zmaganiach kolarzy przyszedł czas na dekoracje, występy
supportów oraz gwiazdę wieczoru
Ewy Farny, na której koncert na jeleniogórski Rynek ściągnęły tłumy
mieszkańców i turystów.
Przemek Kaczałko
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AKTUALNOŒCI / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REGION

Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca robót na dworcu

Gołym okiem widać już efekty modernizacji linii kolejowej z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. Za ponad 10 mln zł
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zmodernizowały również perony na stacjach Jelenia Góra Zachodnia oraz Piechowice.
Wkrótce rozpoczną się prace na stacji głównej naszego miasta.
Fot. Przemo

Są to inwestycje związane z modernizacją linii z Wrocławia przez
Wałbrzych do Jeleniej Góry i konsekwentna poprawa stanu linii Jelenia
Góra – Szklarska Poręba. Bardzo
nam zależy, żeby wraz ze skróceniem

POWIAT

Fot. Mea

Wartość projektu to 10 229 122,16
zł, z czego unijne dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wynosi 7 014
595,56 zł.
Przemek Kaczałko

Maltretowała malutką córeczkę
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
utrzymał w mocy wyrok sądu
pierwszej instancji wobec 20-letniej
Grażyny S. z Jeleniej Góry, która biła
swoją maleńką córeczkę od chwili
jej urodzenia. Koszmar maleńkiego
dziecka trwał dwa miesiące. Sprawa
wyszła na jaw w czerwcu minionego
roku, kiedy dziewczynka w stanie
ciężkim została zabrana przez pogotowie, wezwane przez koleżankę
matki. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem kobieta spędzi
w więzieniu 3,5 roku.
Obecnie ponad roczna dziewczyna jest w rodzinie zastępczej. Zanim
jednak do niej trafiła, przeżyła prawdziwy koszmar. Od chwili, kiedy w
kwietniu 2014 roku matka zabrała
ją po porodzie ze szpitala do domu,
biła ją po głowie… codziennie, a
nawet kilka razy w ciągu dnia. Za
każdym razem kiedy niemowlę
płakało. – Drażniła mnie, bo cały
czas płakała – tak wyrodna matka
tłumaczyła swoje zachowanie prokuratorowi.
Kobieta razem z ojcem dziecka
mieszkała w budynku socjalnym
przy ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze. W wielorodzinnym
bloku nie sposób było nie usłyszeć
płaczu dziecka. Przez dwa miesiące
nikt jednak nie zareagował. Sprawa
wyszła na jaw, kiedy pobite dziecko
dostało drgawek. Wówczas widząc
to znajoma Grażyny S. wezwała pogotowie ratunkowe. Kiedy lekarze
stwierdzili u dziecka m.in. drgawki
spowodowane urazem głowy,

liczne krwiaki wewnątrzczaszkowe i niewydolność oddechową,
powiadomili policję. Dziewczynka
po wielu dniach walki o życie w
specjalistycznym szpitalu w Legnicy, przeżyła.
Grażyna S. przyznała się do bicia
córki. Wyrok usłyszała w ostatnich
dniach. Czy 3,5 roku więzienia to
wystarczająca kara?
- Zarzuty, które usłyszała oskarżona zagrożone były karą od roku
do 10 lat więzienia, więc sąd wydał
pośredni wyrok nie uwzględniając
wniosku obrony o zastosowanie
nadzwyczajnego złagodzenia kary
– wyjaśnia sędzia Andrzej Wieja,
rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. – Pod uwagę
wzięta została przede wszystkim
opinia biegłych, że kobieta miała ograniczoną zdolność pokierowania swoim zachowaniem.
Dodatkowo w chwili popełnienia
przestępstwa oskarżona miała 19
lat i nigdy wcześniej nie była karana – wyjaśnia A. Wieja.
Ojciec dziecka początkowo usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy
dwumiesięcznej dziewczynce, ale
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
odstąpił od wymierzenia mu kary.
- Według zeznań wielu różnych
świadków, mężczyzna o wiele lepiej
opiekował się dziewczynką i nie
znęcał się nad nią. Kiedy wracał
do domu z pracy, dziecko się przy
nim uspokajało – tłumaczy sędzia
Andrzej Wieja.
Angelika Grzywacz-Dudek
5
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Będzie nowa droga do Sobieszowa
- Trzeba wybudować porządna
drogę – mówił Paweł Kwiatkowski,
wicestarosta jeleniogórski o drodze
z Cieplic do Staniszowa. Czekali na
nią nie tylko mieszkańcy wsi, ale
również położonego przy tej ulicy
osiedla Słoneczna Dolina. Droga
wygląda jak polna droga i ma pełno
dziur oraz nierówności.
Koszt budowy kosztorysowy to
ponad 1 mln 200 tys. zł, jednak wicestarosta liczy na to, że inwestycję
uda się zrealizować za 900 tys. zł.
Pieniądze udało się zaoszczędzić z
„powodziówek”. Bowiem na drogę
w Wojcieszycach zostało przeznaczonych mniej pieniędzy, niż zakładał
kosztorys, bo część prac wykonała już
wcześniej Gmina Stara Kamienica.
– Mamy porozumienie z Gminą
Podgórzyn, której podlega Staniszów,

czasu przejazdu poprawiła się również
obsługa pasażerów na przystankach –
powiedział Mirosław Siemieniec.
W planach jest również modernizacji linii z Jeleniej Góry do Zgorzelca.

7
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Kiedy remont peronów PKP?
- Kończymy wyłanianie wykonawcy na wykonanie modernizacji
peronów, wiat i systemu obsługi
podróżnych na stacji Jelenia Góra.
Sądzimy, że w czerwcu będziemy
mogli już rozpocząć prace, jeżeli
kwestie formalne nie będą utrudniały
realizacji tego projektu – oznajmił
rzecznik prasowy PKP PLK S.A.
Mirosław Siemieniec.
Wyremontowane perony w Jeleniej Górze Zachodniej (tu prace dobiegają końca) oraz w Piechowicach
mają nową nawierzchnię, ławki oraz
tablice informacyjne. Perony zostały
podwyższone, a także wyposażone w
nowy system nagłośnieniowy oraz
oświetlenie. PLK zadbały ponadto
o wygodny dostęp do peronów dla
osób o ograniczonej sprawności
ruchowej.
W połowie maja (14.05) Polskie
Linie Kolejowe S.A. zorganizowały
konferencję prasową, by przedstawić
zakres wykonanych prac, a także
założenia na przyszłość. W ramach
modernizacji zmieniono układ torowy, wymieniono rozjazdy oraz wyregulowano elementy sieci trakcyjnej,
co poprawia jakość usług transportowych, podnosi atrakcyjność transportu kolejowego, a także zwiększa
dostępność komunikacyjną.
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

25 maja 2015 r.

że pokryje koszty budowy drogi w
20 proc. Resztę sfinansujemy z „powodziówek”. Realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze. Po
wakacjach zrealizujemy przetarg, a
do końca roku droga będzie już skończona – zapewniał wicestarosta.
- Remont obejmie 1400 m drogi, od
ul. Krośnieńskiej w Jeleniej Górze do
kościoła w Staniszowie. W projekcie
jest odwodnienie, są przepusty, a także utwardzenie pobocza – dodał.
O drogę walczył m.in. wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Wiśniewski, który jest mieszkańcem
Miłkowa i radnym z okręgu wyborczego gminy Podgórzyn. – Cieszę
się, że remont nastąpi tak szybko,
bo jeszcze w tym roku mieszkańcy
Staniszowa będą mogli jeździć po nowym trakcie – powiedział Krzysztof
Wiśniewski.
Skomunikowane zostaną
również obiekty turystyczne, tj. Pałac Szaffgostchów
z Pałacami Staniszów i na
Wodzie oraz Plac Piastowski z Górą Witosza.
W następnym etapie możliwe, że powstanie rozwidlenie od remontowanej ulicy
i droga w kierunku Pałacu
na Wodzie, biegnąca przy
kolejnym nowopowstałym
osiedlu Muzyczna Polanka.
Tym skrótem mieszkańcy
osiedli mogliby jeździć do
centrum Jeleniej Góry omijając Cieplice.
(Mea)

Wybudują obwodnicę
Projekt obwodnicy Maciejowej został
wybrany, a Komisja Rozwoju i Komisja
Gospodarki Komunalnej na wspólnym
posiedzeniu wydały pozytywną opinię
na zamianę gruntów, więc Miasto
może przystąpić do dalszych prac.- To
ułatwi turystom i nam wjazd do Jeleniej
Góry, a przede wszystkim ułatwi życie
mieszkańcom Maciejowej – powiedział
Jerzy Łużniak na wczorajszej (7.05)
konferencji prasowej.
Projekt obwodnicy Maciejowej zakłada drogę jednojezdniową, z odcinkami
pasów do wyprzedzania, które mają
mieć długość 1,2 – 1,5 km (w sumie na
odcinku 3 km będzie możliwość wyprzedzania). Cała droga ma mieć 5,3 km
długości i obejmować 4 skrzyżowania,
w tym planowane są dwa ronda o średnicy wyspy środkowej 26 metrów (przy
łączeniu z ul. Wrocławską i Dzierżonia).
Ponadto projekt zakłada dwa mosty prefabrykowane na potoku Radomierka, a
także jeden przepust przeciwpożarowy
dla nadleśnictwa.
Projekt obwodnicy nie obejmuje
drogi rowerowej, która znajduje się
już przy ul. Wrocławskiej. - To ma być
droga przyspieszonego ruchu, prawdopodobnie ograniczenie prędkości będzie
do 90 km/h i wprowadzać tu ruch
rowerowy to by było niebezpieczne dla
rowerzystów – stwierdził wiceprezydent
W. Łużniak.
Budowa obwodnicy ma kosztować
ok. 40 mln. zł., wiceprezydent przekonuje, że środki na budowę, która ma
otrzymać do 85 proc. dofinansowania
unijnego – są zabezpieczone. Zakończenie inwestycji planowane jest na
rok 2018.
(Przemo)
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MIŁKÓW

Czechy

Anna Patrys laureatką

Kościół odzyskał dawny blask

Fot. C-W

Współczesny wygląd kościoła
pw. św. Jadwigi w Miłkowie, to
efekt skomplikowanej historii, ale
też wielkiego zaangażowania w
rewitalizację kościoła w ostatnich
latach. Z wartościowego, ale mocno
zaniedbanego zabytku stał się budowlą, odrestaurowaną z najwyższą
pieczołowitością.
W gronie fachowców, którzy pracowali w kościele były też firmy
jeleniogórskie, m.in. pracownia
witraży.
Pierwszy kościół w tej miejscowości powstał zapewne ok. 1284 r., choć
wzmianka o pierwszym proboszczu
tej parafii - Nicolausie Bernerze - jest
dużo późniejsza, pochodzi z 1399
r. Świątynia nie przetrwała wojen
husyckich została zniszczona do-

JELENIA GÓRA

szczętnie ok. 1430 r. Odbudowano ją
dopiero ponad wiek później, o czym
świadczą wykute daty na nadprożu
drzwi zakrystii (1543) i obramieniu
jednego z okien (1542). Z pewnością
inicjatorami lub sponsorami tej inwestycji była władająca wówczas wsią
rodzina von Reibnitz ze Staniszowa.
Kościół w okresach późniejszych
poddawany był rozbudowie, ale
w trakcie wojny trzydziestoletniej
(1618-48) został spustoszony przez
wojska cesarskie, a w 1654 r., został
– po zamieszkach we wsi – odebrany
protestantom.
Ostatnia większa przebudowa
świątyni miała miejsce w 1875 r.,
kiedy to powstały rozmaite przybudówki kościoła i ceglana – rzadko
spotykana w takiej formie – wieża,
nakryta ostrosłupowym hełmem.
Jednym z najbardziej oryginalnych
elementów jest wewnętrzna kaplica,
której górna kondygnacja (dziś niewykorzystywana) pełniła pierwotnie
funkcję loży kolatorskiej. Wewnątrz
zachował się oryginalny wystrój,
którego cennymi elementami są
m.in. figura gotyckiej Madonny (z
ok. 1450 r.) i figura Chrystusa Frasobliwego, z początku XVI w., jedna
z najładniejszych rzeźb tego typu na
Dolnym Śląsku.
Opis na podstawie materiałów
uzyskanych od Proboszcza parafii
oraz z publikacji: „Kościoły i kaplice
Kotliny Jeleniogórskiej”, Wojciech
Kapałczyński, Romuald M. Sołdek,
Wrocław, 2011.
(C-W)

W Zdziarze nad Sazawą w Czechach jeleniogórzanka z urodzenia i
zamieszkania Anna Patrys, zjawiskowa
muzycznie, technicznie i artystycznie
śpiewaczka, zdobyła 10 maja drugą
nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Jakuba Pustina 2015,
pod patronatem prezydenta Republiki
Czeskiej Miloša Zemana.
W konkursie wzięło udział aż trzystu
śpiewaków z 35. krajów, m.in. z Armenii,
Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Francji, Iranu, Japonii, Korei Południowej, Niemiec,
Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Tajwanu, Węgier i Wielkiej Brytanii. Przesłuchania do konkursu odbywały się m.in.
w Kyoto, Monachium, Moskwie, Pradze,
Seulu, Tokio i Warszawie.
Pierwsze miejsce zajęła Gabriela
Balgová (mezzosopran) ze Słowacji,
drugie – pochodząca z Jeleniej Góry
Anna Patrys (sopran dramatyczny), a
trzecie miejsce zdobyła Keng Li (sopran
spinto) z Tajwanu.
Obok laureatki drugiej nagrody
Anny Patrys w półfinale Polskę reprezentowali: Ewa Banasiak (sopran),
Agnieszka Jadwiga Grochala (mezzosopran), której przyznano nagrodę
specjalną, oraz Sebastian Marszałowicz
(bas).
Niebawem Anna Patrys weźmie
udział w kolejnych dwóch konkursach:
w lipcu w Voci Verdiane we Włoszech
(dla głosów Verdiowskich) i w sierpniu w Międzynarodowym Konkursie
Wokalnym w Bukareszcie.
Przypomnijmy, że Anna Patrys dysponuje rozległą 3,5 oktawową skalą głosu
oraz unikalną ciemną barwą.
(Manu)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Nasze ogrodniczki podbijają serca Włochów

Zawiesiły jabłka na pięciolinii

Uczennice jeleniogórskiego technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze już po raz drugi gościły na dorocznym
„Święcie Kwiatów”, we włoskim mieście Cervia. Dziewczyny zyskały uznanie i sympatię
gospodarzy tego święta.
Po zeszłorocznym,
mistrzowskim wykonaniu aranżacji
skweru miejskiego
Cervi, cztery uczennice Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Usługowych wraz z nauczycielką przedmiotów
zawodowych, Anną
Rychlewską już po
raz drugi reprezentowały nasze miasto na
corocznym „Święcie
Kwiatów”, kiedy to na
skwerach i w parkach
miasta przyozdobionych zostaje ponad 50
klombów.
- Jest to czas, w
któr ym ogrodnicy
z różnych części Europy, w tym
także z Polski, mają możliwość
zaprezentowania swoich zdolności. Tym samym jest to ogromne
wyróżnienie dla naszych uczennic
technikum architektury krajobrazu: Żanety Kwiatkowskiej, Dajany
Iwaniak, Emilii Szczeponek i Marleny Krakowskiej – mówi Helena
Kasperczyk, dyrektor Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Usługowych i Bursy
Szkolnej w Jeleniej Górze.

– To były wspaniałe Juwenalia – mówili uczestnicy zabawy

Na dwa dni (21–22.05) klucze do miasta przejęli studenci trzech uczelni, funkcjonujących
w Jeleniej Górze: Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej, Politechniki Wrocławskiej
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Wszystko
za sprawą dorocznego święta studentów, czyli
Juwenaliów!

Fot. Przemek Kaczałko

O inwencji twórczej młodzieży nie
trzeba nikogo przekonywać. Jeśli ktoś
miał wątpliwości, mógł się przekonać
na własne oczy, jak uczniowie szkół
wyższych potrafią się zorganizować i
w barwnej paradzie superbohaterów
przejść ulicami miasta.
Juwenalia 2015 w Jeleniej Górze
rozpoczęły się od marszu przebranych za superbohaterów, studentów jeleniogórskich uczelni. O
godz. 12:30 marsz wyruszył z okolic

Fot. Tomasz Raczyński

Moc (studencka) w… mieście
kościoła „garnizonowego”, mieszkańcy
napotkani na drodze z uśmiechem
na twarzy fotografowali barwny pochód, inni machali
uczestnikom z okien
budynków. Wśród
s u p e rb o h a t e rów,
znanych z filmów i
komiksów, byli m.in.
Superman, Batman i ich damskie
odpowiedniki, a także Avatar czy
Darth Vader. Już sama peleryna
sprawiała, że czuć było moc...
- Moc będzie z nami. Zamierzamy
się bawić do białego rana - stwierdził Paweł przebrany za „Darth
Vadera”, który chwalił pomysł
tematyczny święta studentów. - To
bardzo dobry pomysł. Można się
poprzebierać, dobrze się bawić bardzo kreatywnie. Zapraszamy
wszystkich, którzy czują moc, do
zabawy. Brakowało czegoś takiego.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku
będzie powtórka, a nawet jeszcze
lepiej - dodał.

Studenci tanecznym krokiem dotarli
pod Ratusz, gdzie oczekiwał na nich
prezydent miasta Marcin Zawiła. Co
warte odnotowania, atmosfera zabawy
udzieliła się również prezydentowi,
który przed wręczeniem samorządom
studenckim klucza do miasta dał się
namówić do tańca z superbohaterami
jeleniogórskich Juwenaliów.
Po przejęciu symbolicznej władzy
w mieście młodzież udała się na tzw.
„Błonia Jeleniogórskie”, gdzie do północy trwa świetna zabawa zarówno
w czwartek, jak i w piątek. – Oby za
rok było równie odlotowo - mówili
uczestnicy studenckich harców!
Przemek Kaczałko

Fot. Archiwum Szkoły
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W tym roku uczennice pod czujnym okiem swojej nauczycielki,
przygotowały projekt i prowadziły
prace nad jego wykonaniem na
skwerze miejskim w Cervi – Milano
Marittima, tuż przy pomniku Ulrico
Sordi, ucznia miejscowej szkoły,
zmarłego w wieku 12 lat, który swoją
dobrocią i empatią zaskarbił sobie
sympatię mieszkańców miasta i na
trwałe zapisał się w ich pamięci.
Włoskie „Święto Kwiatów” jest
także okazją do promowania

polskiego ogrodnictwa. Uczennice
technikum przygotowały projekt
pięciolinii, na której zamiast nut
zawisną polskie jabłka.
- Jestem bardzo szczęśliwa,
że nasza szkoła po raz kolejny
miała możliwość uczestniczyć w
tak znakomitym i obfitującym w
nowe doświadczenia projekcie –
podsumowuje dyrektor Helena
Kasperczyk. – Jestem dumna ze
swoich uczennic - dodaje.
(ZSPUiBS)

JELENIA GÓRA

Wkrótce Festiwal Reżyserii Filmowej
Filmowa uczta dla reżyserów,
aktorów, ale przede wszystkim
publiczności rozpocznie się już 6
czerwca i potrwa sześć dni.
Już pierwszego dnia zostanie
wręczony „Kryształowy Dzik” za
wybitne osiągnięcia w reżyserii
filmowej, którą odbierze Janusz
Majewski – twórca takich filmów jak
„C.K, Dezerterzy”, „Królowa Bona”,
czy „Zaklęte rewiry”.
Galę rozpoczęcia 8.FRF w Teatrze
im. C.K. Norwida poprowadzi Artur
Żmijewski wraz z Sonią Bohosiewicz.
Za twórczą współpracę aktora z
reżyserem nagrodę otrzyma Beata
Tyszkiewicz.
Wśród nominowanych do Grand
Prix 8. FRF zobaczymy filmy: „Małe
Stłuczki” - Aleksandry Gowin i Ireneusza Grzyba, „Bogowie” - Łukasza
Palkowskiego, „Pani z przedszkola”
- Marcina Krzyształowicza, „Carte
blanche” - Jacka Lusińskiego, „Fotograf” - Waldemara Krzystka, „Serce,
serduszko” - Jana Jakuba Kolskiego,

„Służby specjalne” - Patryka Vegi,
„Obce ciało” - Krzysztofa Zanussiego,
„Obywatel” - Jerzego Stuhra.
W trakcie festiwalu kinomaniacy
będą mieli okazję obejrzeć kilkadziesiąt filmów polskiego i światowego
kina. Oprócz filmów nominowanych
do Złotego Dzika zobaczymy m.in.
„Miasto Ślepców” Meirelles’a, „Whisky dla aniołów” Loach’a, „Miasto
gniewu” Haggis’a, „Rzymską opowieść” Bertolucciego, czy „Konesera”
Tornatore.
Mieszkańcy Jeleniej Góry i turyści
będą mogli spotkać się z gwiazdami
polskiego kina, tj. Beatą Tyszkiewicz,
Sonią Bohosiewicz, Grażyną Wolszczak, Anną Samusionek, Arturem
Żmijewskim, Jerzym Stuhrem, Janem
Nowickim. Spotkania i prelekcje z
gośćmi festiwalu poprowadzi red.
Michał Chaciński z TVP Kultura.
Budżet festiwalu to ok. 300 tysięcy
zł, z czego 150 tysięcy jako sponsor
dołożyło Miasto Jelenia Góra.
(Przemo)

Bilety są dostępne w JCK, wstęp na galę rozpoczynającą festiwal, jak i
na zakończenie (w Teatrze Norwida) ma kosztować 15 zł., wydarzenia w
Teatrze Zdrojowym 10 zł., a wstęp na wszystkie projekcje filmowe jakie
zaplanowano w ramach 8. FRF jest bezpłatny – obowiązują jednak wejściówki, które będą do odbioru w Jeleniogórskim Centrum Kultury.

sport
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Mamy medal Mistrzostw Polski
czony medalem na najważniejszej
imprezie w roku, a sukcesy i zwycięstwa w trakcie sezonu uwieńczone
zostały medalem mistrzostw. Troszkę
szczęścia zabrakło Łukaszowi w grze
pojedynczej, który w walce o medal
uległ również Kordianowi Kobylnik
(nr 1 w Polsce) i ostatecznie uplasował się na bardzo wysokim piątym
miejscu, co przy innym losowaniu
mogło również zakończyć się medalem.
- Po juniorach i młodzieżowcach,
którzy wrócili z kwietniowych Mistrzostw Polski z medalami dołączył
do nich Łukasz co bardzo nas cieszy.
Praca, której owocem są medale na
imprezach mistrzowskich bardzo
cieszy i daje kopa na kolejne sezony.
Cieszymy się z sukcesu Łukasza,
jeszcze raz mu gratulujemy medalu
- skomentowali Adam Słomla i Adam
Cimosz, trenerzy jeleniogórskiego
KS Chojnik.
(MDvR)

Fot. Użyczone

Udanie zakończyły się dla nas rozgrywane w dniach 15-17 maja Mistrzostwa
Polski Młodzików w badmintonie, które
zostały rozegrane w Rzeszowie. Łukasz
Cimosz (KS Chojnik Jelenia Góra) w
parze z Karoliną Szubert (SKS Match
Point Ślęza) po raz kolejny potwierdzili
swoją wysoką pozycję w Polsce zdobywając brązowy medal mistrzostw kraju
w grze mieszanej.
Półfinałowy mecz zapowiadał się
bardzo ciekawie. Wielu trenerów wiedziało, że to będzie zacięty pojedynek.
Spotkanie pary nr 1 (Kobylnik/Foryta) z
parą nr 3 (Cimosz/ Szubert) od samego
początku dostarczał wielu interesujących i szybkich akcji, by po 3 setach w
stosunku 19-21, 21-19, 21-18 zwycięsko
zakończył się dla broniących złotego
medalu z zeszłorocznych Mistrzostw
Polski Młodzików Kordiana Kobylnik
(LKS Technik Głubczyce) i Agnieszki
Foryty (STB Energia Lubliniec)
To drugi sezon z kolei dla Łukasza
Cimosza i Karoliny Szubert zakoń-
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Rajdowcy pięknie jechali!
Załoga Ulter Sport Rally Team zanotowała świetny występ podczas trzeciej rundy ADAC Opel Adam Cup – Thüringen Rallye.
Jerzy Tomaszczyk z jeleniogórskim pilotem Łukaszem Włochem w bardzo silnej, międzynarodowej stawce kierowców
zajęli drugie miejsce i dzięki temu awansowali na pozycje wiceliderów punktacji sezonu.
To bardzo ważne osiągnięcie Polaków i doskonały prognostyk przed
kolejnymi występami zespołu Ulter
Sport Rally Team w tym roku.
Jerzy Tomaszczyk: - Jestem bardzo
zadowolony. Ten weekend był dla
nas niesamowicie udany, a drugie
miejsce w klasyfikacji ADAC Opel
Adam Cup pokazało, że jesteśmy
również bardzo skuteczną i zgrana
załogą. Thüringen Rallye miał bardzo podobna charakterystykę do
rajdów rozgrywanych na Dolnym
Śląsku. Trasy były bardzo szybkie
i zdradliwie, a to najwyraźniej
wymarzone warunki dla mnie i
dla Łukasza. Najbardziej cieszę
się z faktu, że podczas tego startu wygrywaliśmy na odcinkach
specjalnych. Przyspieszaliśmy,
wywieraliśmy presję na naszych
konkurentach i ustrzegliśmy się
błędów - to dało nam tak znakomity rezultat na mecie. Dzięki
temu bardzo mocno awansowaliśmy w punktacji Pucharu Opla
i zajmujemy drugie miejsce w tej
klasyfikacji. To powód do radości,
ale także jeszcze bardziej wytężonej
pracy przed kolejnymi startami w
tym roku. Power Stage dodatkowo
punktowany odcinek wygraliśmy

Wywalczyli zwycięstwo po serii rzutów karnych

Puchar Polski dla Karkonoszy

Z problemami, ale udało się. Piłkarze Karkonoszy potrzebowali serii rzutów karnych, by
pokonać rywala z niższej klasy rozgrywkowej w finale Pucharu Polski na szczeblu OZPN
Jelenia Góra. W regulaminowym czasie był remis 1:1.

Fot. Tomasz Raczyński

Do przerwy jeleniogórzanie zasłużenie prowadzili 1:0 po bramce Machowskiego. Po zmianie stron mimo
wielu sytuacji nie zdołali przypieczętować zwycięstwa, a czwartoligowcy
zaskoczyli w 80. minucie wyrównując
stan meczu po golu wypożyczonego z
Karkonoszy Khodzamkulova. W serii
rzutów karnych piłkarze z Mirska mylili się i to biało-niebiescy wygrywając
decydujący element meczu 4:2 wywalczyli awans do półfinału Pucharu
Polski na szczeblu wojewódzkim.
W okręgu legnickim puchar niespodziewanie wywalczył Grom Gromadzyń-Wielowieś, który na co dzień
występuje w A-klasie, ale jego skład

stanowią w dużej mierze byli piłkarze
Prochowiczanki Prochowice, która
w sezonie 2013/2014 po spadku z IIIligi nie przystąpiła do IV-ligi (obecnie
występuje w A-klasie). Ekipa Gromu
pokonała w finale po rzutach karnych
IV-ligowego Orkana Szczedrzykowice
(w meczu 0:0, karne 6:5).
W okręgu wrocławskim również po
serii „jedenastek” po puchar sięgnęli
piłkarze III-ligowej Ślęzy Wrocław (w
meczu 2:2, karne 3:1 z Foto-Higieną
Gać). W wałbrzyskim najlepsza okazała się Polonia-Stal Świdnica, która
pokonała Bielawiankę Bielawa 2:0.
W półfinale DZPN Karkonosze zagrają
na wyjeździe ze Ślęzą (10 czerwca)
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Tomaszczyk i Włoch zostali wiceliderami w punktacji sezonu

natomiast Polonia-Stal powalczy na
wyjeździe z Gromem GromadzyńWielowieś (27 maja).
Karkonosze Jelenia Góra - Włókniarz Mirsk 1:1 (1:0) karne 4:2
Karkonosze: Dubiel - Wawrzyniak,
Kuźniewski, Pacan, Mateusz Firlej,
Maciej Firlej, P. Kocot, Malinowski,
Mielnik (63’ Sareło), Machowski
(46’ Kowalski), Niedźwiedź (46’
Szramowiat)
Włókniarz: Jaworski - Dołęga,
Ł.Niemienionek, A. Kowalski, Juźwik,
Becker (75’ Khodzamkulov), Woźniczka, Badura, B. Morzecki, D. Grygiel
(62’ P. Grygiel), J. Wichowski
(Przemo)

ze sporą przewagą sprawiając duża
niespodziankę czekającej tam grupie
kibiców i ludziom z Opel Motorsport.
Dziękujemy firmom Ulter Sport –
układy wydechowe, Nova Trading
– dystrybutor stali szlachetnych,

naprawdę niewiele… ale wierzę, że w
tym sezonie będziemy osiągać i takie
rezultaty, a liczba kibiców oglądających nasze zmagania będzie jeszcze
większa. Odwiedza nas wielu fanów
z Polski, którzy wiedzieli o naszym

Motul – oleje, Olpol – dystrybutor
marek olejowych najwyższej jakości,
Dealer Opel Wawrosz, Darma, QuickCar i Interia.pl. Bez Was nasz start nie
byłby możliwy.
Łukasz Włoch: - Jest bardzo dobrze.
Do pierwszego miejsca zabrakło

starcie i śledzą uważnie nasze poczynania w tym roku. To niesamowicie
miłe. Rywalizacja w ADAC Opel Adam
Cup nabiera rumieńców i cieszymy
się, że w momencie kiedy różnice w
doświadczeniu w startach tym samochodem wyrównują się my jesteśmy w
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Fot. Użyczone
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Medale dla MKL „12”
Podczas Mistrzostw Dolnego
Śląska juniorów i juniorów młodszych w lekkiej atletyce przeprowadzonych 16 maja w Bogatyni,
zawodnicy MKL „12” Jelenia Góra
wywalczyli 6 medali (1 srebrny i 5
brązowych) oraz ustanowili kilka
rekordów życiowych.
Srebrny medal zdobyła Aleksandra Jaworska w biegu na dystansie
400 m ppł. w kategorii juniorek z
wynikiem - 68,44 s. Medale brązowe wywalczyli: Kornelia Madeja
w kategorii juniorek w biegu na
100 m w czasie nowego rekordu
życiowego - 13,05 s., Adam Mazur
w skoku w dal w kategorii juniorów
młodszych z rezultatem - 5,91 m.
Jest to również nowy rekord życiowy Adama. Wacław Kaczorowski
w biegu na 400 m ppł. w kategorii
juniorów z wynikiem - 65,13 s.
oraz Mateusz Szozda, który zdobył
dwa medale brązowe w kategorii
juniorów w pchnięciu kulą - 14,11
m i w rzucie dyskiem /1,75 kg/
ustanawiając nowy rekord życiowy
- 36,78 m.
Blisko podium uplasowali się:
czwarty w kategorii juniorów
w biegu na dystansie 110 m ppł.
Bartosz Gul z wynikiem - 15,41
s., czwarty w kategorii juniorów
młodszych w trójskoku z nowym
rekordem życiowym - Adam Mazur 11,52 m. Rekord życiowy ustanowił
Wacław Kaczorowski w biegu na
110 m ppł. w kategorii juniorów
z wynikiem - 17,54 s oraz Mateusz
Cichy w skoku w dal - 5,16 m.
(Przemo)

stanie pokazać bardzo dobre tempo
i skuteczność. Miniony weekend był
pod tym względem niemalże idealny,
a ten sukces pojawił się w bardzo ważnym dla nas czasie. To motywuje cały
nasz zespół Ulter Sport Rally Team
do jeszcze szybszej jazdy i walki w
tegorocznym Pucharze. Chcemy
zdobywać kolejne doświadczenia,
ale i przekuwać je w coraz lepsze
wyniki. Bardzo cieszymy się, że po
tym osiągnięciu mogliśmy pokazać
się również przed kibicami śledzącymi zmagania podczas ostatniego
odcinka specjalnego (Galeria Sudecka) Rajdu Karkonoskiego. Dzięki
uprzejmości dyrektora Rajdu Marka
Kisiela mogliśmy po raz pierwszy w
Polsce zaprezentować pucharowego
Opla Adama. Koledzy bacznie przyglądali się naszemu samochodowi,
widać że takie pucharowe auta
wzbudzają duże zainteresowanie.
Fajnie było spotkać się w Polsce
na zawodach, to był dobry choć
bardzo pracowity weekend. Już nie
możemy doczekać się kolejnych
startów, kolejna runda Rajd Wartburg
w Eisenach na początku sierpnia, a
później najważniejszy start WRC Rajd
Deutschland.
(MDvR)

Ruszają Łysogórki MTB 2015

Rusza kolejny sezon zawodów
rowerowych „Łysogórki 2015”.
Tradycyjnie, w każdą ostatnią
niedzielę miesięcy: maja, czerwca,
lipca, sierpnia, września 2015
roku, Ski Arena Łysa Góra zaprasza miłośników kolarstwa na cykl
zawodów rowerowych składający
się z pięciu wyścigów MTB pod
nazwą „Łysogórki 2015”.
Zawody mają formułę otwartą
- prawo startu mają amatorzy i zawodnicy z licencją. Do treningów i
startów zapraszamy najmłodszych
przedszkolaków, młodzież i osoby

dorosłe. Wszyscy w przepięknej
scenerii Gór Kaczawskich mają zapewniony odpoczynek na świeżym
powietrzu oraz dobrą zabawę połączoną ze sportową rywalizacją.
Impreza organizowana jest przez
Szkołę Narciarską i Sudecki Klub
Sportowy Aesculap od 2002 roku.
Patronat nad zawodami objął
wójt gminy Jeżów Sudecki Edward
Dudek. Zawody wspierają firmy:
Giant, Quest Sportswear, JacoMed
i Ratownictwo Medyczne Robert
Kaczmarek.
(MDvR)
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Majówka ze zwierzakami za nami
Tegoroczną, XXIV edycję „Majówki
ze zwierzakami” rozpoczęła parada
jeleniogórskim deptakiem z udziałem przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w którą włączyli
się mieszkańcy ze swoimi pupilami.
W sobotnie (16.05) przedpołudnie
barwną paradę, która przeszła ulicami: 1 Maja i Konopnickiej na Plac
Ratuszowy poprowadzili przedstawiciele policji, straży miejskiej i
GOPR–u.
- 24 lata organizujemy już „Majówkę
ze zwierzakami”. Był to nasz pomysł,
pierwszą robiliśmy w schronisku, gdzie
byli tylko wolontariusze, kilku nauczycieli i jedna pani dyrektor. Rozrosło się
to w taki sposób, że dzisiaj uczestniczy
570 dzieci ze wszystkich szkół i przedszkoli – powiedziała organizatorka
Anna Ragiel.
Po dotarciu na miejsce i oficjalnym
rozpoczęciu dzieci i młodzież rozpoczęły grę edukacyjną, w której na każdej ze
stacji zdobywały punkty za wykonanie
zadania, bądź poprawne odpowiedzi.
- Pytamy młodzież i przedszkolaków,
co znaczy GOPR, a także o rolę zwierząt
w akcjach ratowniczych. Młodzież
wykazuje się dużą wiedzą na temat bez-

pieczeństwa w górach oraz o udziale
psów w akcjach różnego rodzaju – powiedział Waldemar Bartnicki, ratownik
Grupy Karkonoskiej GOPR.
W organizację święta miłośników
zwierząt włączył się Polski Związek
Łowiecki, na którego stacji dzieci
zdobywały kolejne punkty w grze
edukacyjnej. Była również okazja
posmakowania kuchni łowieckiej. Częstujemy naszymi wyrobami kuchni
myśliwskiej. Jest kiełbasa z dzika, szynka z dzika, chlebek, smalczyk z dzika
i ogórek kiszony. Każdy, kto chce się
poczęstować dostaje pytanie dotyczące
łowiectwa i bez względu na to czy
odpowie pozytywnie, czy nie, będzie
mógł się poczęstować - mówił Marian
Klasiński z zarządu okręgowego PZŁ w
Jeleniej Górze.
- To nie tylko edukacja i uczenie najmłodszych odpowiedzialności za swoje
zwierzęta, ale również nawiązywanie
przyjaźni między ludźmi - dodała A.
Ragiel.
Na zakończenie imprezy zagrały
dwa zespoły sygnalistów myśliwskich:
Durlakowe Rogi z Kamiennej Góry i
Odgłosy Kniei z wałbrzyskiego okręgu
łowieckiego.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko
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2015-04-26 godz. 23.00 - 2015-05-24 godz. 02.00
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja ochrony zatrudni - Praca w
obiektach handlowych w Jeleniej Górze,
w charakterze detektywa sklepowego jak
i umundurowanego pracownika ochrony.
Oferujemy atrakcyjną stawkę. Wymagana
niekaralność, mile widziane doświadczeni piotr.kurczynski@umbrellasecurity.pl
Brygadzista cieś. szal.-Belgia - Zatrudnimy doświadczonego brygadzistę cieśli
szalunkowych z bardzo dobrym j.angielskim/niemieckim, prawem jazdy, umiejętnością czytania rysunku technicznego.
CV na rekrutacja@regess.eu. Praca w
Belgii - 756 442 073
Chcesz powtórki z OFE ? Pracowałeś
jako akwizytor? Udało Ci się sporo zarobić? Chciałbyś to powtórzyć? Legalnie na
umowę? Wyślij nam swoje imię i miasto na:
takQmam@gmail.com - damy Ci znać
Do biura - Poszukuję do pracy starszej
Pani , która zna się na księgowości
(Symfonia)oraz do prac biurowych. Praca
codziennie ok 4-5 godzin. - e.raczkiewicz@
onet.eu
Do firmy kominkowej - Praca legalna,
wymagania: dokładność i staranność,
Prawo Jazdy "B". Wymagane umiejętności
z zakresu: suche zabudowy, tynkowanie
(ręczne), wykonywanie gładzi (ręczne).
Mile widziana osoba bez nałogów. - 753
000 032
Do kuchni w pensjonacie - Zatrudnimy
osobę do przygotowywania posiłków
w pensjonacie w Karpaczu. Oferujemy
atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. - 601 584 872
Do remontów od 4 maja - Poszukuję
solidnego samodzielnego pracownika
do firmy remontowej z doświadczeniem
w wykańczaniu wnętrz (gładzie, tynki,
suche zabudowy), oferuję stabilną pracę i
możliwości rozwoju. - 533 273 515
Do salonu obuwia Gino Rossi zatrudnimy:
- kierownika - sprzedawców, - studentów. pracaazet@wp.pl / 605304804
Doradca Klienta (Jelenia Góra) - Firma
o ugruntowanej pozycji poszukuje osób do
pracy jako Doradca Klienta. Wymagania:
-Jelenia Góra i okolice -zaangażowanie i
dyspozycyjność. - aplikacje@brokerhr.pl
Doradca Klienta w Salonie Play Doradca Klienta w Salonie Play w Jeleniej
Górze Praca na zmiany. Umowa o pracę.
Zarobki 2500 - 3500 zł. Wykształcenie
co najmniej średnie. Doświadczenie
w sprzedaży mile widziane. rekrutacja
@360circs.pl
Doradca-Placówka Bankowa Zatrudnię osobę do Placówki Bankowej
w Jeleniej Górze z doświadczeniem w
branży finansowej na podstawie umowy
o pracę. CV proszę przesłać na adres :
reka@vip.onet.pl
Firma metaloplastyczna zatrudni pracowników do spawania. Wojcieszyce k/Jeleniej
Góry - 505 966 471
Firma zatrudni brygadzistę. - Przedsiębiorstwo Drzewne z Kowar zatrudni
brygadzistę. Wymagane wykształcenie i
doświadczenie w branży drzewnej. Praca
2 zmianowa. CV proszę przesyłać na
adres: j.gadomski@poczta.onet.pl - 757
182 528
Glazurnik/płytkarz Karpacz Poszukiwany glazurnik/płytkarz z doświadczeniem miejsce pracy Karpacz dolny.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny 601 574 887.
Grafik - Poszukuję grafika na pełny etat.
mile widziane doświadczenie i znajomość
Adobe Illustrato - 697 916 806
Hotel zatrudni kucharza. - Nowy hotel
*** w Szklarskiej Porębie zatrudni kucharza od zaraz. Dobre warunki pracy. - 888
820 909
Hurtownia pasmanterii zatrudni Zatrudnię do pracy w hurtowni pasmanterii
w Jeżowie Sudeckim. Obowiązki: obsługa
klienta, fakturowanie, układanie i liczenie
towaru. CV proszę kierować na maila:
franczak@hurtownia-irena.pl
Hydraulicy- Elektrycy- De- At - Zatrudnię na umowę o prace: monterzy cosanitrani, hydraulicy, instalacje sanitarne
oraz elektrycy- język niemiecki w stopniu
komunikatywnym wiecej informacji: 721
360 899

Język niemiecki dla Opiekunek - Oferujemy sprawdzony system szkoleń języka
niemieckiego dla osób chętnych do
zdobywania wiedzy i rozwijania się w kierunku zawodu opiekunki osób starszych.
Po szkoleniu zapewniamy pracę. Zapraszamy. - 734 427 734/691 104 999
Kelner(ka) pomoc kuchenna Szkl
- Restauracja Willa Jaskółka w Szklarskiej poszukuje kelnera(ki).Wymagane
doświadczenie oraz posługiwanie się
w stopniu komunikatywnym ang/niem.
Szukamy też pomocy kuchennej. - willa_
jaskolka@vp.pl
Kelnerka - Metafora Pub & Restaurant
zatrudni młode sympatyczne osoby na stanowisku kelnerki. CV ze zdjęciem można
złożyć osobiście lub wysłać na jjacak@
wp.pl. Umówienie spotkania oraz więcej
informacji po nr tel. 504 995 338
Kelnerka - Sorrento Ristorante Zatrudnimy kelnera/kę z pasją i (koniecznie) z doświadczeniem w gastronomii.
Osobę sprytną, wesołą i miłą. Praca na
stałe lub na sezon. CV proszę wysyłać na
e-mail z dopiskiem w tytule "Kelner" pilne
- kontakt@sorrento.pl
Kelnerka/Kelner - praca Niemcy
- Poszukujemy doświadczoną kelnerkę/
ra ze znajomością j. niemieckiego (B1)
do pracy w okolice Lipska. Zapewniamy
niemiecka umowe i zakwaterowanie. Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@
prima-personal.pl
Kelnerka/pokojowa Szklarska P.
- Zatrudnię panie do pracy w pensjonacie
w Szklarskiej Porębie. W ofercie umowa
o pracę, mieszkanie, wyżywienie. - 605
547 616
Kelnerki Mysłakowice - 605 598 712
Kierow. ds.sprzedaży i market. - Uzdrowisko Świeradów poszukuje kierownika ds.
sprzedaży i marketingu. bliższych danych
udziela dział kadr. e-mail: harasimow@
uzdrowisko-swieradow.pl - 797 502 247
Kierowca .C+E transp.krajowy - Firma
transportowa z Gryfowa Śląskiego zatrudni
kierowców z kategorią C+E w transporcie
krajowym. Więcej informacji pod numerem
tel. 513 107 326
Kompleksowa opieka nad domem Witam serdecznie Poszukuję operatywnej,
dobrze gotującej Pani która kompleksowo zadba o dom (pranie, gotowanie,
sprzątanie), w wolnej chwili dotrzymanie
towarzystwa babci(75lat)-pomaga w pracy.
12/h - poczta.jg123@gmail.com
Koordynator hali/ Jelenia Góra - PMT
Marketing System poszukuje na stanowisko: koordynator hali. Wymagana dyspozycyjność pon-pt od rana, książeczka
Sanepid, dostęp do internetu. CV prosimy
przesłać na adres: pmt_rekrutacja@pmt.
com.pl

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 po nr tel. 504 995 338

Podstawa+prowizja. 2 osoby! Zatrudnię dwie osoby do kontroli biletów
dla MZK. Elastyczny czas pracy, atrakcyjne
warunki- podstawa i prowizje. Praca dla
dwóch osób. Kontakt: 756270944 Od
poniedziałku do piątku od 10-14

Metaloplastyka - spawacz - Firma
zatrudni pracownika na przyuczenie do
spawania metodą Mig-Mag. Wojcieszyce
k/Jeleniej Góry. E-mail: 1.studiometal@
gmail.com, Tel.: 505 966 471. Zapraszamy
serdecznie

Pokojowa Szkl. Poręba - Potrzebna
dyspozycyjna Pani do sprzątania w pensjonacie w centrum Szklarskiej Poręby,
tel. 784 682 888

Monter płyt GK-Niemcy - Poszukuję
pracowników na stanowisko monter płyt
kartonowo-gipsowych w Niemczech.
Wymagana znajmomość j.niemieckiego
w stopniu komunikatywnym. Mile widziane
doświadczenie.CV:markambau@wp.pl 792 231 708
Murarze-Belgia - Podejmiemy współpracę z murarzami, praca na terenie Belgii.
Murowanie pustakami, cegłą, klinkierem,
fugowanie. Własna działalność. Znajomość j. niem. lub ang, praw. jazdy CV na:
rekrutacja@regess.eu - 756 442 073
Netto Sz-Poręba Kasjer-Sprzedawca Poszukujemy pracowników do marketu
NETTO w Szklarskiej Porębie. Oferujemy
ciekawą pracę, miłą atmosferę i wypłatę
na czas. Od kandydatów oczekujemy
uczciwości i zaangażowania. CV ślij na
mg189509@netto.pl - 697 023 733
Obsługa sali/recepcja Karpacz - Zatrudnię na stałe komunikatywną osobę do
pracy na stanowisku obsługa sali/recepcja
w pensjonacie w Karpaczu. Proszę przesłać CV ze zdjęciem na adres biuro@
zielonewzgorze.karpacz.pl - 512 516 835
Ochrona Mysłakowice, Karpacz Agencja Ochrony zatrudni pracowników
ochrony z terenu Mysłakowic, Miłkowa i
Karpacza. Informacje w godzinach 9-15
- 609 486 000
Opieka - Firma Jurek poszukuje opiekunek do opieki osób starszych za granicami
kraju, więcej informacji telefonicznie - 517
246 863
Opieka - Potrzebna pomoc do osoby
starszej okolice teatru Wojska Polskiego
Proszę dzwonić w godzinach od 8-00 do
9-00 telefon - 535 223 221
Opieka w Niemczech - Legalna praca
przy opiece w Niemczech od zaraz.
Wynagrodzenie od 1200 e netto plus zwrot
za dojazd 150 e. Wymagana zupełnie
komunikatywna znajomość języka. Szczegółowe info pod numerem tel. Zapraszamy
- 511 844 939
Opiekunki do Niemiec - Poszukujemy
Opiekunek osób starszych do pracy w
Niemczech. Wymagana znajomość j.niemieckiego i doświadczenie. Oferujemy
atrakcyjne warunki współpracy, wysokie
zarobki oraz wsparcie podczas pobytu. 733 228 601

Kucharz - Metafora Pub & Restaurant
zatrudni kucharza z doświadczeniem.
CV ze zdjęciem można złożyć osobiście
lub wysłać na jjacak@wp.pl. Umówienie
spotkania oraz więcej informacji po nr tel.
504 995 338

Opiekunki Jelenia i okolice - Jeleniogórska Agencja Opiekunek poszukuje osoby
chętne do pracy w roli opiekun/ka do dzieci
i osób starszych na terenie Jeleniej Góry i
okolic. - 790 504 550

Kucharz Sorrento Ristorante JG Zatrudnimy Kucharza z doświadczeniem,
najlepiej w kuchni włoskiej. Praca w
młodym zespole w dobrej atmosferze.
Konkurencyjne wynagrodzenie. CV wysłyłać na kontakt@sorrento.pl z dopiskiem
"Kucharz"

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

Kucharz, kelnerka - pokojowa - Przyjmę
na stałe (nie tylko na sezon) kucharza/
kucharkę i pomoc kuchenną-pokojową.
Zatrudnienie w pensjonacie w Szklarskiej
Porębie Dolnej. - 665 365 510

Opiekunki osób starszych w DE - Firma
VitaGlobal zatrudni legalnie (ZUS, podatek)
opiekunki osób starszych w Niemczech,
oczekujemy znajomości niemieckiego, nie
pobieramy opłat, zarobki do 1300 EUR +
przejazd. - 697 446 445

Kucharz/ka - praca w Niemczech
- Pilnie szukamy kucharzy/ki ze znajomością j.niemieckiego (B1).Gwarantujemy
niemiecka umowę, zakwaterowanie i
wyżywienie. Prosze o przesłanie CV ze
zdjęciem na adres mailowy: praca@
prima-personal.pl
Kucharz/pomoc kuchenna/umowa/
- Włoska restauracja w Karpaczu poszukuje osoby na stanowisko kucharz oraz
. Praca na umowę, na stałe - bardzo
dobre warunki. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny lub
mailowy. - 790333696 mika.zandowska@
gmail.com
Manager w Salonie Play - Zatrudnimy
Manager w Salonie Play Jelenia Góra.
Kontrakt managerski (dochód 3000 - 6000
zł.). Praca zmianowa. Wykształcenie min.
średnie. Doświadczenie w sprzedaży.
Nastawienie na cel. - rekrutacja@360circus.pl

Pawo - salon odzieży męskiej w Galerii
Sudeckiej, poszukuje Sprzedawców. Oferujemy ciekawe warunki pracy! Proszę o
przesyłanie CV na adres: region1@pawo.
pl - 507 287 927
Pensjonat - Karpacz, zatrudni panią do
pracy (recepcja, pokoje)w systemie - praca
co 2 tyg. tel. 500 011 363
Pensjonat Karkonoski w Karpaczu
zatrudni na stałe recepcjonistkę-kelnerkę.
- 502 333 379
Pensjonat w Szklarskiej - Praca w
Pensjonacie w Szklarskiej Porębie. Zatrudnimy młodą, komunikatywną osobę do
pracy na stanowisku Asystent Menagera.
Proszę przesłać CV ze zdjęciem na adres
violcia321@wp.pl. - 692 443 130
Podejmę stałą współpracę z krawcową.
Szycie odzieży damskiej w domu. - 607
750 157

Pomoc biurowa - Zatrudnimy pomoc
biurową z doświadczeniem na podobnym
stanowisku, dobrym j.angielskim lub niemieckim oraz bardzo dobrą znajomością
pakietu MS Office. CV na maria.malycha@
regess.eu - 756 442 073
Pomoc kuchenna Gołębiewski - Hotel
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pomoce
kuchenne/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
Pomoc kuchenna Mysłakowice - 605
598 712
Pomoc kuchenna, pokojowa - Poszukujemy osób do współpracy, na stanowisko:
pomoc kuchenna, pokojowa. Mile widziane
doświadczenie. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mail: biuro@dlahotelarza.pl tel.
888 103 737 - 888 103 746
Poszukujemy opiekunek osób starszych do pracy w Niemczech. Długoterminowa umowa, legalne zatrudnienie,
sprawdzone oferty. Wym. komunikatywna
znajomość języka niemieckiego. Chętnie aktywizujemy osoby 50+ - 734 427
734/691 104 999
Poszukujemy opiekunki w wieku 40+
z doświadczeniem dla rocznego dziecka
z dojazdem do Sobieszowa na pełny etat
od ok. 10.07. Więcej informacji email:
marta.brylinska@gmail.com lub tel. 505
070 296
Poszukujemy osoby na stanowisko
kierowca-konserwator. Kontakt: beata.
karasiewicz@dpmgroup.pl
Praca biurowa - Zakład w Jeleniej Górze
zatrudni kobietę na stanowisko biurowe.
Forma zatrudnienia umowa-zlecenie.
Wymagany wiek nie mniej niż 25 lat. Oferty
prosimy składać na podany adres e-mail.
- rekrutacja.dp@interia.pl
Praca dla kobiet w kowarach - Praca
od zaraz przy sprzątaniu hali i biur w
kowarach. praca tylko dla kobiet. wynagrodzenie od 1350-1700zł netto. woj-kat
poznańska 20 Jelenia Góra tel. 756475564
lub 516587317
Praca dla murarzy-Belgia - Podejmiemy
współpracę z murarzem/ami, praca na
terenie Belgii. Murowanie pustakami,
cegłą, klinkierem, fugowanie. Własna
działalność. Mile widziana znajomość
j.niem. lub ang. CV na rekrutacja@regess.
eu - 756 442 073
Praca dla uczniów/studentów - Uzdrowisko Świeradów Czerniawa zatrudni
studentów/uczniów(pełnoletnich)na
stanowisku recepcjonisty lub kelnera.
Wymagana komunikatywna znajomość
j.niemieckiego. Email: harasimow@uzdrowisko-swieradow.p - 797 502 247
Praca od zaraz - Jelenia Góra. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
podjęciem pracy w serwisie sprzątającym obiekt handlowy w Jeleniej górze.
Praca trzyzmianowa. Kontakt 661970123.
Zapraszamy
Praca od zaraz - Pizzeria Dalmacija
przyjmie od zaraz kucharza, pomoc
kuchenną, kierowcę, kelnerkę. - 508
315 790
Praca od zaraz - Pizzeria w Jeleniej
Górze przyjmie od zaraz kandydatów na
kucharza, pomoc kuchenną, kelnerkę
oraz kierowców z doświadczeniem. 515015953/508315790
Praca od zaraz do sprzątania hali. praca
od 8-16. wynagrodzenie 1350-1700zł
Woj-Kat Poznańska 20 Jelenia Góra
tel. 756475564 lub 516587317 wojkat@
wojkat.eu
Praca w Niemczech do kuchni - Szukam pomocy do kuchni w Gastronomi
w Niemczech kobiety praca legalna z
wyżywieniem i z zakwaterowaniem od
zaraz. Praca na stale lub 2-3miesioce,jezyk
niemiecki mile widziany. Proszę o krutkie
INFO SMS - 004915143620107

Praca w Niemczech Senior24 - Praca
w Niemczech jako opiekun/ka osób starszych. Zapewniamy kompetentną pomoc
przy wyborze ofert i legalną współpracę.
Znajomość języka przynajmniej w stopniu
komunikatywnym. biuro.senior24@gmail.
com - 757 141 099
Praca w okresie letnim przy sprzedaży
lodów. CV ze zdjęciem proszę przesyłać
na adres robert.mrugała1984@gmail.com
lub zostawiać w cukierni Mrugała przy ul
Długiej 20 Jelenia Góra.
Praca w sklepie odzieżowym - Poszukuję osoby do pracy na stanowisku kasjer
sprzedawca w sklepie odzieżowym. - 692
689 136
Prace budowlane - Zlecę malowanie
elewacji i inne prace budowlane w Piechowicach - 695 434 991
Pracownicy ochrony-Tesco - Obecnie
do marketu Tesco w Jeleniej Górze poszukujemy osób na stanowisko: pracownik
ochrony Zapraszamy do naszego zespołu!
Stawka: 8zł netto/h - 605 102 449
Pracownik biurowy - umowa o pracę
- Poszukujemy pracownika zaangażowanego i ambitneg. Stanowisko z możliwością
rozwoju. Wymagamy znajomości obsługi
komputera w tym pakietu office. Praca w
systemie zmianowym. Prosimy o przesyłanie CV k.haftarczyk@leasingteam.pl
Producent z JG poszukuje mężczyzn
na stanowisko pracownik produkcyjny.
Branża: tworzywa sztuczne PCV i PE.
Umowa. Kontakt pod numerem 501
477 023
Przedsiębiorstwo Drzewne z
Kowar zatrudni brygadzistę. Wymagane
doświadczenie w branży drzewnej. Praca
2 zmianowa. CV proszę przesyłać na
adres: j.gadomski@poczta.onet.pl. - 605
256 466
Przedstawiciel pożyczkowy - Firma
pożyczkowa zatrudni na umowę zlecenie
pracowników udzielających pożyczki na
terenie Jeleniej Góry, Mysłakowic, Karpacza, Kowar i okolic. Praca dodatkowa. Sam
ustalasz godziny pracy. - 726 797 829
Przedstawiciel-doradca - Dla
osoby z min. średnie wykształ., powyżej
23 lat, operatywnej, zaangażowanej i
komunikatywnej. Skontaktujemy się z
wybranymi osobami. Solidna firma, znana
marka. Poważna oferta. Wynagrodzenie
na czas. - magdag.praca@gmail.com
Przewodnik w Kopalni Podgórze Poszukuje do pracy jako przewodnik w
"Kopalni Podgórze" w Kowarach. Wymagania: -dyspozycyjność -znajomość języka
niemieckiego lub angielskiego. Oferuje
atrakcyjne wynagrodzenie. - 663 549 259
Przygotowanie śniadań - Hotel
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni osoby
do przygotowania śniadań .Praca na
umowę. 15 PLN netto na godzinę. Możliwe
zakwaterowanie. CV wysyłać na e-mail
: kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem
śniadania - 757 670 715
Przyjmę do pracy w Karpaczu pomoce
kuchenne, kucharzy oraz kelnerów.
Informacje pod numerem telefonu 512
392 437
Przyjmę kosmetyczkę do salonu kosmetyczno-fryzjerskiego mieszczącego sie
w centrum Jeleniej Góry. Oferty proszę
kierować drogą emailową lub telefoniczną.
- 697232114 , biuro.hipnoza@wp.pl
Recepcja/obsługa sali - Zatrudnie
komunikatywną osobę na stanowisku
recepcja/obsługa sali w pensjonacie w
Karpaczu. Proszę o przesłanie CV ze
zdjęciem na adres kontakt@zielonewzgorze.karpacz.pl
Recepcja/umowa/na stałe - Pensjonat w Karpaczu poszukuje osoby na
recepcję. Mile widziana znajomość języka
angielskiego. Bardzo dobre warunki pracy.
Zainteresowanych proszę o przesłanie CV
na maila : mika.zandowska@gmail.com /
881294633
Recepcjonista/ka z obsługą bar Zatrudnię do Pensjonatu Karkonoski w
Karpaczu recepcjonistę/kę z obsługą baru.
Wymagany język niemiecki lub angielski w
stopniu komunikatywnym. - 502 333 379
Redagowanie bloga - Zlecę redagowanie treści na bloga firmowego. Wymagania:
znajomość Karkonoszy, "lekkie pióro".
Praca zdalna, umowa o dzieło. - 502
333 379

Rekrutera - Zatrudnimy osobę z
doświadczeniem w rekrutacji pracowników,
znajomością zagadnień z zakresu kadr i
płac, dobrą znajomością j. angielskiego
lub niemieckiego. CV na maria.malycha@
regess.eu - 756 442 073
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. - pracatatuum@wp.pl / 605304804
Specjalista ds. rekrutacji - Zatrudnimy
specjalistę ds. rekrutacji z doświadczeniem
oraz znajomością zagadnień z zakresu
kadr i płac, bardzo dobrym językiem angielskim. CV na maria.malycha@regess.
eu - 756 442 073
Sprzedawca - Sklep prezenciarnia w
Galerii Sudeckiej zatrudni sprzedawcę Dyspozycyjność do pracy popołudniami
oraz w weekendy - Umiejętność pracy
w zespole - Umiejętność profesjonalnej
obsługi klienta - kielce@prezenciarnia.
com.pl
Sprzedawca - Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osoby na stanowiska sprzedawców w sklepach firmowych
w Jeleniej Górze. Aplikacje należy wysyłać
na: opoka.d@niebieszczanscy.pl - 607
833 190
Sprzedawca- Jelenia Góra - Sprzedawca- Prezenter Handlowy Media Expert
Jelenia Góra. Prosimy o składanie swojej
aplikacji (CV i listu motywacyjnego)
poprzez stronę www.mediaexpert.pl. W
zakładce informacje- praca (dół strony) rekrutacja@mediaexpert.pl
Sprzedawca- Jelenia Góra - Szukamy
Sprzedawcy do Media Expert- Jelenia
Góra. Prosimy o składanie swojej aplikacji
(CV i listu motywacyjnego) poprzez stronę.
W zakładce Informacje-Praca (dół strony)
- rekrutacja@mediaexpert.pl
Sprzedawca w Delikatesach - Zatrudnimy osoby do pracy na stanowiska
sprzedawców w Delikatesach Stara Spiżarnia w Jeleniej Górze. Aplikacje proszę
wysyłać na: opoka.d@niebieszczanscy.
pl - 607 833 190
Sprzedawca w salonie CCC - Proponujemy zatrudnienie na stanowisku
Sprzedawca. Miejsce pracy: Salon CCC 27
Jelenia Góra Tesco. Wymiar czasu pracy:
1/2 etatu Mail: 27.jeleniagora.tesco@ccc.
com.pl Tel.75/767-49-08
Sprzedawca Wleń - Zakłady Mięsne
Niebieszczańscy zatrudnią osobę na stanowisko sprzedawcy w sklepie firmowym
we Wleniu. Aplikacje proszę wysyłać na
adres: opoka.d@niebieszczanscy.pl - 607
833 190
Stróż - praca w nocy - Firama zatrudni
stróża. Praca do końca września w
godzinach od 22:00 do 7:00. Praca z
preferencją dla osoby powyżej 40 lat.
Zarobek ponad 2000zł netto na m-ąc.
Częstotliwość: codziennie. CV na e-mail
- bestcontact4u@gmail.com
Szef kuchni i kucharz - Pałac Margot w
Karpaczu zatrudni szefa kuchni i kucharza
z doświadczeniem. Bardzo wysokie wynagrodzenie, umowa o pracę. CV prosimy
wysyłać na e-mail marketingpalac@gmail.
com lub tel. 609 179 679
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
Technik dentystyczny - Zatrudnimy
asystentkę stomatologiczną i technika dentystycznego do pracy w laboratorium przy
gabinecie protetyczno-implantologicznym
w Jeleniej Górze. E-mail: olszewski.sbb@
gmail.com - 504 640 004
Telefoniczna obsługa klienta - Netfactory, firma z branży IT zatrudni na
stanowisku Specjalista ds. telefonicznej
sprzedaży. Wymagania: wesołe usposobienie, uśmiech w głosie, pewność
siebie, bdb znajomość komputera. - 509
202 060
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Wykładanie produktów na półki sklepowe. REAL Jelenia Góra Od pon. do pt.
6:00-14:00 Stawka 7 zł netto/h Umowa
zlecenie Wymagana książeczka sanepidu!
Kontakt: m.reruch@dema.com.pl Tel.:
693 061 684
Wykładanie towaru (Real) - PMT
Marketing System poszukuje osób do
pracy przy wykładaniu towaru. Wymagana
książeczka Sanepid, dostęp do internetu.
Umowa zlecenie. Kontakt: pmt_rekrutacja@pmt.com.pl Tel. 502332051 pmt_rekrutacja@pmt.com.pl
Wynajmę stanowisko fryzjerskie w
salonie fryzjersko-kosmetycznym mieszczącym sie ,w centrum Jeleniej Góry. 697232114 , biuro.hipnoza@wp.pl
Zarobki min. 12tys. zł/1mies. - Jeśli
chcesz zarabiać (bez sponsoringu i
polecania) min. 12 tys. zł oglądając przez
zaledwie 8 minut dziennie reklamy na
komputerze, to zapraszam do kontaktu
po więcej szczegółów- codziennie od
14ej. - 510-126-927
Zatrudnię brygadzistę - Przedsiębiorstwo Drzewne z Kowar zatrudni
brygadzistę. Wymagane wykształcenie i
doświadczenie w branży drzewnej. Praca
2 zmianowa. CV proszę przesyłać na
adres: j.gadomski@poczta.onet.pl. - 757
182 528
Zatrudnię do opieki nad osoba chora na
SM w Mirsku, osobę dochodzaca, poza- z
możliwościa zamieszkania. Możliwość
zatrudnienia przez Opieke Społeczna z
ubezpieczeniem. Wiadomość 883277672
- 883 277 672
Zatrudnię do piekarni w Cieplicach
Piekarza/Cukiernika lub pomocnika piekarza lub cukiernika lub ( po szkole) Proszę
dzwonić od 6;00 - 21;00 - 693 743 748
Zatrudnię do pracy cieśli szalunkowch,
murarzy i zbrojarzy z okolic Lubania, Świeradowa i Jeleniej Góry. Zainteresowanych
proszę o kontakt. - 693 433 746
Zatrudnię kelnerki, kelnerów do restauracji w Jeleniej Górze. Zainteresowanych
prosimy o kontakt pod nr 602-735-219 lub
na adres firma.jeleniagora@op.pl
Zatrudnię osobę do pomocy na
pasiece. - 603 686 034
Zatrudnię pracowników budowlanych,
dekarz, murarz tel. 730 517 418, 536
845 510
Zatrudnię sprzedawcę części samochodowych wymagana znajomość komputera - 792 182 218
Zatrudnimy odpowiedzialnego i pracowitego kelnera bądź kelnerkę do pracy
w restauracji. Prosimy o kontakt pod
numerem 75 75 58 445.
Zatrudnimy przy produkcji - Zatrudnimy
od zaraz przy produkcji plastików w Jeleniej
Górze i Staniszowie(dojazd z Jeleniej
Góry zagwarantowany). Zarobki od 13501800zł. - 756 475 564
Zbrojarz - Belgia - Zatrudnimy zbrojarza z doświadczeniem, j. angielskim
lub niemieckim i prawem jazdy. CV na
rekrutacja@regess.eu. Praca w Belgii. 756 442 073
Zbrojarze/Ekipy zbrojarskie - Zatrudnię prygady/ekipy zbrojarskie na budowy
we Wrocławiu - 721 360 899

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Skup katalizatorów - Kupię katalizatory
ceramiczne i metalowe filtry fap/dpf oraz
monolit z aut osobowych i dostawczych.
Wycena według katalogów - 695 614
193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
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

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 511-209-408 - Skupuje
wszystkie auta, rocznik i stan bez znaczenia, odbieram osobiście lub można podjechać do mnie na firmę, więcej informacji
pod tel. - 511 209 408
Auto skup 885775445 - 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.
Auto skup auto złom - 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. - 794
794 104
Auto skup dobre ceny 533533443 Skupuje wszystkie auta, rocznik i stan
bez znaczenia, odbieram osobiście lub
można podjechać do mnie na firmę, więcej
informacji pod tel. - 533 533 443
Kupię każdego mercedesa190 124 - Stan
obojętny 123 124 190 i inne kupię toyoty
kupię też dzwoń jak masz cos...tel.724
131 669 Skup aut 500 247 769 do 55tyś zł - Kupię
każde auto do 60 tys zł. Całe lub uszkodzone. Odbiór własnym transportem w
dniu zgłoszenia. Gwarantujemy najwyższe
ceny. Szybką, miłą, fachową obsługę.
Płacimy zawsze gotówką. Minimum formalności, zwrot z OC. Pracujemy 7 dni w
tygodniu. Całodobowo zapraszamy - 500
247 769
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. - 533 533 443

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4 1.8 benzyna LPG - Witam
mam do sprzedania Audi A4 1.8+lpg rok.
prod.2000 autko zadbane 4 poduszki,
klimatyacja, centr.zamek ,nowa instalacja
lpg automat cena 8.500 do uzgodnienia
- 694 787 098
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Citroen C2 1,4 - Sprzedam lub zamienię
na coś większego (Ford C-max, Peugeot
308sw, Peugeot 207sw...) Citroen C2 1,4
hdi z 2008r 86tys km, stan bardzo dobry,
bogate wyposażenie m.in.: klima, zestaw
głoźnomówiący, alus - 695 447 069

Sprzedam Skoda Fabia 2004r, 183
tys., 1,2 benzyna nieb. metalik, przegląd
17.11.2015, OC, czujniki cofania, poduszka
powietrzna, niezawodny w eksploatacji,
cena 9000 zł tel. 75 76 778 61, 798
754 530

Ford Focus 3D FL 2002 1,8TDDI Witam, do sprzedania Ford Focus Mk1.
Auto posiada przebieg 191tys km. Wyposażenie: 1. Wspomaganie kierownicy 2.
Elektryczne szyby i lusterka 3. Klimatyzacja
4. Radio CD MP3 5. ABS 6. 2 komplety
kół - 723 590 501

Sprzedam tanio Skode Felicje - przebieg
80 tys. km, garażowana, uszkodzony
po stłuczce przód lewa strona tel. 605
649 372

Ford Transit wersja skandynawska,
rok prod. 1996, poj. 2,5 Turbo, posiada
ABS, ogrzewane szyby przód i tył, dwa
alternatory (Webasto), wspomaganie,
ocieplony, poduszki powietrzne, hak,
zarejestrowany na 9 osób, ważny przegląd
i OC tel. 693295767
Honda Civic 5 - Sprzedam lub zaamienie
w tej samej cenie . wszystkie informacje
pod numerem telefonu . 3000 zł - 533
112 482
Łódź motorowa Open 470 60KM - Witam
Sprzedam Łódź Open 470 motorową z
przyczepą i silnikiem w Evinrude Etec
60KM. Łódź jest w stanie idealnym jak
nowa. Posiada certyfikat morski. W pełni
wyposażona, tylko wsiadać i pływać. - 664
152 664
Mazda 323S opłaty 2016 - Sprzedam
ładną mazde 323S 1.5 16v ogólny stan
auta oceniam na B.dobry auto niezawodne. W ostatnim czasie doinwestowane
olej wszystkie filtry świece kable. Bogate
wyp. 4xszyby 2x Airbag Klima wsp kier.
- 721 325 987
Na budowę sprzedam dużą przyczepę
campingową: sypialnia, łazienka, kuchnia,
część dzienna, motorower Romet 87rok w
dobrym stanie tel. 796 489 565
Renault Scenic 1.9 dCi 2002r - ABS,ESP
6x airbag, elektr. szyby lusterka,klima po
przeglądzie koła zmienione pompowane
azotem, ledy, garażowany, biały, stan b.dobry cena 9000 zł - 609742835 po 16
Seat Arosa 2000r,50 KM,poj.999cm3,
benzyna, posiada dwie poduszki
powietrzne, wspomaganie kierownicy,
ważny przegląd i oc, posiada dwa komplety kół, cena 5500zł do negocjacji. 796757910 lub 695769214
Skoda octavia kombi - rok: 2002 90KM,
przebieg: 261400 km cena:10800 kupiony
w salonie bezwypadkowy pierwszy właściciel klimatyzacja tempomat komputer
ASR,ABS nowy komplet opon zimowych
pirelli el. ustaw.podgrz.lusterka - 697
085 577
Sprzedam samochód marki Citroen C1S
2001r 1900, uszkodzona szyba, cena 800
zł tel. 721 829 487

Sprzedam zgrabiarkę do siana m.Grudza cena 600zl tel.665580430 - 605
158 606

ANONSE
MATRYMONIALNE
Chłopak 25 lat szukam na stałe Poznam dziewczynę w celu stworzenia
stałego związku. Możesz być po "toksycznym" związku i mieć dziecko. Ja bez
nałogów 175cm ciemny blondyn 85kg.
Twój wiek bez znaczenia abyś mnie
kochała - 609 270 127
M67 zdrowy czysty pozna kobietę wiek
dowolny do rozmów spacerów i spotkań
intymnych - sponsor. Jestem bioterapeutą
z wykształceniem wyższym. Propozycje na
SMS - 604 224 742
Młody szuka jej. Szukam dziewczyny w
celu miłego spędzenia czasu we dwoje.
Lubię robić długie minetki a w sexie jestem
długodystansowcem. Twój - 697 803 493
Poznam panią 58-66 lat, niewysoka,
pragnąca intymnych niesponsorowanych
spotkań z wiernym partnerem z JG. Jestem
niepijący i miły 64l tel. 669 693 560
Spragniona mężczyzny - Dzień dobry,
jestem dojrzała kobieta 32 która szuka
mężczyzny lubiacego puszyste kobietki.
Poszukuje miłego przyjaciela do spędzenia
mile czasu we dwoje. Fakt ze jestem trochę
przy kości nie oznacza - 708 677 742
Szukam dziewczyny cel stały zw - mam
25 lat 175cm 85kg ciemny blondyn niebieskie oczy. Szukam dziewczyny z którą
jak zaiskrzy będę mógł stworzyć stały
związek. Możesz mieć dziecko nie jest to
la mnie przeszkodą. Nie szukam przygód!
- 609 270 127
Wyliżę szparkę - dyskretnej, zadbanej
Pani. Spotykamy się w moim domu
(oczywiście w miłym, romantycznym klimacie). Jestem dyskretnym, zadbanym,
kulturalnym mężczyzną z Jeleniej Góry.
Zgłoszenia na SMS - 604 224 742

USŁUGI
BUDOWLANE
Cyklinowanie podłóg renowacja
starych drzwi, futryn, schodów - 697
707 989

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

Dachy ,remonty dachów, więżba Remonty dachów, nowe dachy, więżba
dachowa, rynny, okna dachowe,
fachowo i solidnie ,najniższe ceny,
faktura vat, gwarancja robocizny do 5
lat - 733 374 597
Dachy, kominy, obróbki, rynny - Dachy,
kominy, obróbki, rynny. Wieloletnie
doświadczenie, doradztwo w ramach
usługi. Naprawy i nowe tel. 784 196
933
Hydraulika kompleksowo - Naprawy
,wymiany , budowa instalacji c.o , c.w.u
,kanalizacyjnych, instalacje gazowe ,
montaż kuchenek , podbijanie gwarancji
, przeglądy okresowe , sprawdzanie
szczelności . Uprawnienia energetyczne
- 886 285 706
Kanalizacja-czyszczenie i
udrożnianie odpływów, hydraulika kompleksowa 609-172-300 Budowlane
Kominek wraz z Projektem - Planujesz budowę kominka - powierz to
nam, zajmiemy się tym profesjonalnie,
począwszy od: doboru wkładu, wykonania projektu i wizualizacji 3D aż po
fachowe wykonanie i twój uśmiech na
twarzy - 753 000 032
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
Kominki projektujemy, budujemy Planujesz budowę kominka - powierz to
nam, zajmiemy się tym profesjonalnie,
począwszy od: doboru wkładu, wykonania projektu i wizualizacji 3D aż po
fachowe wykonanie i twój uśmiech na
twarzy - 753 000 032
Konstrukcje drewniane - Wiaty
garażowe, architektura ogrodowa,
balkony, elewacje, wykończenia wnętrz
- 504815655, 669764085
Konstrukcje stalowe - Firma MaxInvest wykonuje wszelkiego rodzaju
konstrukcje stalowe. Hale, wiaty, schody,
balustrady, ogrodzenia kute. Projekt,
wykonanie, montaż! - 601 353 062

Minikoparka ,wywrotka - usługi i
prace ziemne drenaże itp. 784 805
582
Najtańsze w Jeleniej kominki - ul.
Wolności 208. Sprzedaż, montaż,
dystrybucja gorącego powietrza, ciepłe
zabudowy, szczegóły telefonicznie
biuro: 75-30-000-32 kom. 517-370-886.
Raczyński Kominki
Praca na budowie w delegacji. Samozatrudnienie firma jednoosobowa. więcej informacji dla zainteresowanych pod
e- mail praca-rozbiorki@o2.pl
Prace ziemne, koparko-ładowarka
- Prace ziemne koparko-ładowarką,
wykopy, niwelacje terenu, przyłącza, 20
letnie doświadczenie, tanio, sprawnie,
szybko i solidnie. 607 211 642
Remonty dachów- dachy solidne Firma Dachy Solidne wykonuje remonty
dachów i kominów: papa, dachówka,
blachodachówka, gonty. Doradztwo
oraz kosztorys gratis! - 880-044-951,
506-027-079
Remonty Mieszkań - Remonty Mieszkań, Klatek Schodowych itp. Gładzie,
Malowanie, Tapetowanie, Regipsy itp
Szybko i Solidnie. Do Końca Maja 30%
Taniej. Warto - 726 313 112
Szamba betonowe z atestem do
odbioru budowlanego, transportem,
montażem i 2-letnią gwarancją, płyty
najazdowe, włazy żeliwne, zbiorniki
jedno i dwukomorowe, od4 do tysięcy
litrów. - Radosław 660 513 599
Tanie remonty w dobie kryzysu!
Remonty drobne, przeróbki budowlane
na twoja kieszeń. Zadzwoń! tel. 721
647 789
Usługi - tapicerstwo - Oferujemy
wymianę materiału, wymianę gąbki,
mechanizmów, remont szkieletu, zmianę
wyglądu sofy Mebli. Tworzymy także
Sofy od podstaw według życzeń Klienta.
Odnawiamy Fotele samochodowe wraz
z tapicerka. FV 23%, email: vv.divanchik@ya.ru tel. 888 925 632
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Usługi hydrauliczno remontowe - usuwanie awarii hydraulicznych modernizacje sieci co i sanitarnych udrażnianie
kanalizacji usługi remontowe malowanie
biur sklepów również w nocy na usługi
faktura tel. 693-516-671
Usługi ogólnobudowlane - Firma ogólnobudowlana wykona wszelkie prace
budowlane kompleksowo, terminowo.
Przede wszystkim tynki, elewacje.
Więcej info pod numerem 730 949 229
Usługi stolarskie - Wiaty, tarasy
drewniane, altanki ogrodowe, drewutnie
- 504815655; 669764085

Gotówka szybko - Ale szybka i
elastyczna pożyczka do 25000 zł. Tel.
531 358 181
Potrzebujesz gotówki? - Decyzja
nawet w jeden dzień. Minimum formalności. Zadzwoń. Tel. 531 358 181
Pożyczka dla każdego. - Atrakcyjna
pożyczka do 25000 zł na dowolny cel.
Tel. 665 416 420
Pożyczka na dowolny cel. - Do
25.000zł na dowolny cel Tel. 531 358
181

Wykonam tynki maszynowe kompleksowo, terminowo z fakturą VAT.
Więcej informacji pod telefonem. - 730
949 229

Pożyczka na oświadczenie! - Oferuję
pożyczki na oświadczenie od 200 zł
do 25 000 zł. Akceptuję różne formy
dochodu. Pożyczka dla osób zadłużonych, z komornikiem, notowanych w BIK
i KRD. Zadzwoń - 665 416 420

Wykonamy elewacje, docieplenia,
podbitki oraz wszelkie prace wykończeniowo-remontowe. - 794 958 729

Pożyczka od 200 ZŁ do 25 TYŚ Atrakcyjna pożyczka od 200 zł do 25
tyś. tel. 665 416 420

USŁUGI
EDUKACYJNE
Hiszpański. Native Speaker - Jestem
profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje na wszystkich
poziomach, przygotowanie do egzaminu
oficjalne w Karpaczu i okolicach. tel:
797371608 email: angelgua@hotmail.
com

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk profesjonalnie - Montaż
nowych instalacji, naprawy i modernizacja starych. Usuwanie awarii 24h.
Pomiary elektryczne.Uzgodnienia i
odbiory do Tauron. Bezpłatna wycena
usług.Negocjacja cen - 664-475-323

Pożyczka pod hipotekę bez bik Specjalizujemy się w pożyczkach poza
bankowych pod zastaw nieruchomości.
Najniższe oprocentowanie, elastyczne
warunki spłaty, szybko, tanio i bezpiecznie Tel: 530-127-700
Pożyczki chwilówki od 100 zł minimum formalności - 726 001 465
Pożyczki gotówkowe - Potrzebujesz
Gotówki? Świetnie wybrałeś! Szybko,
bezpiecznie, bez zbędnych formalności.
Pożyczka nawet w przeciągu jednej
godziny! Więcej informacji pod numerem: 570-957-691
Pożyczki za darmo? To możliwe. Największa oferta pożyczek pozabankowych,w tym bez kosztów. Oferujemy
także kredyty bankowe. Konsolidacje.
Brak opłat za załatwienie kredytu.
Dostępne pożyczki z zabezpieczeniem
na nieruchomościach. - 781 222 323

Firma elektryczna - wszelkie remonty
instalacji ,nowe instalacje, domki
,mieszkania ,wspólnoty mieszkaniowe
,systemy alarmowe ,domofonowe
,monitoring, awarie 24 godziny na
dobę, fachowe doradztwo .pomiary
elektryczne . - 603 425 297

Prosta pożyczka. - Ale szybka
gotówka do 25.000 zł! Sprawdź. Tel.
665 416 420

Naprawa pralek, odkurzaczy, ul.
Karłowicza 25 Jelenia Góra tel. 603
835 483

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

USŁUGI
FINANSOWE

Film slubny Full HD Filmowanie
Lustrzankami i kamerami HD. Na
ostatnie wolne terminy rabat 50% Dron
i Pakiet zdjec gratis! - 537 828 587

Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel.
531 358 181
Bezproblemowa pożyczka - Dla
pracującego i dla emeryta, prosta
pożyczka do 25tys, Tel. 665 416 420
Ekspres gotówkowy! - Pożyczymy do
25.000 zł! Tel. 665 416 420

Szybko i bezpiecznie - Atrakcyjna
pożyczka minimum formalności. Tel.
531 358 181

Zrób sobie profesjonalną sesję - Oferuję do wynajęcia w pełni wyposażone
studio fotograficzne. Wystarczy, że
masz aparat i za ułamek ceny możesz
sam zrobić profesjonalną sesję świetnie
się przy tym bawiąc! Tylko 180 zł za
dzień! - 603 368 863

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Ekrany multimedialne - Oferta dotyczy
uruchomienia i obsługi ekranów multimedialnych typu Digital Signage. Ekrany
umożliwiają wyświetlanie animacji,
filmów, prezentacji (reklamy, wiadomości,
menu w barach). - 691 964 963
Naprawa Komputerów - Do zaoferowania mam moje wieloletnie doświadczenie
z zakresu Informatyki jak i systemu Windows zajmuję się naprawą komputerów,
Kontakt prosze na email atosek22@
gmail.com lub na telefon. - 661 244 320
Serwis laptopów i PC. Dojazd Naprawa sprzętu komputerowego, po
zalaniach, upadkach, itd. Wymiana
układów BGA, gniazd, matryc. Wymiana
gniazd w tabletach. Reinstalacja systemów, usuwanie wirusów. Dojazd do
klienta. SerwisPCB - 531 690 370
Serwis PC i Laptopy, Dojazd! - Diagnostyka i naprawa komputerów PC i
laptopów. Odwirusowanie, czyszczenie,
instalacja systemów. Wymiana ekranów,
gniazd zasilania laptopów. Archiwizacja
i odzyskiwanie danych. Nauka obsługi
komputera. - 605 233 937
Strony www, grafiki - tanio! - Agencja
interaktywna MD interactive wykona
profesjonalne strony internetowe, ulotki,
grafiki. Konkurencyjne ceny i terminy
realizacji. - 733 410 605
Tworzenie stron WWW - Czym się
zajmujemy 1. Tworzeniem stron internetowych dla firm, osób prywatnych
itp. - 531 601 867
Usługi graficzne - ulotki, www - Wykonamy strony www, i szeroko pojęte
usługi graficzne. Tworzymy również
identyfikacje - 512426462 | biuro@
tonightmedia.pl

USŁUGI
KSIĘGOWE
Biuro Rachunkowe - 2 mc za 50% Zapraszamy do współpracy. Dla nowych
klientów 2 miesiące po 50 % ceny
zawartej w umowie. Pełen zakres usług.
Wojska Polskiego 54 - obok sądu. - 782
020 635, 601 837 677
Biuro rachunkowe ECGP - 50% ceny
przez 2 miesiące dla nowych klientów.
Oferujemy kompleksową obsługę księgową oraz obsługę kadrową – również
w języku niemieckim. Zapraszamy do
zapozania się z ofertą: ecgp.pl/biuro_
rachunkowe - 757 130 009

Gabinet Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp
W ofercie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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
Na problemy podatkowe: TAX - Podatki,
księgowość: sprawdzamy, naprawiamy
po innych, „wyprowadzamy na prostą”
korygujemy. Profesjonalnie. Długoletnie
doświadczenie. Kancelaria Podatkowa
TAX. - 510 243 264

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Auto usługi - Lakiernictwo - Blacharka-Lakiernictwo-Drobne naprawy
mechaniczne, Zapraszam dobre ceny
usług - 601 788 719
Blacharz-Lakiernik - Ceny przystepne terminy realne, Łomnica - 530
974 530

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.
Opiekunka medyczna zaopiekuje się
osobą starszą, niepełnosprawną, własna
działalność tel. 730 277 380
Opiekunki jelenia i okolice - Jeleniogórska agencja opiekunek zapewnia
opiekę do dzieci i osób starszych na
terenie miasta i okolic - 790 504 550
Zaopiekuje się dzieckiem, starszą
osobą, zrobię zakupy, posprzątam,
umyje okna tel. 798 986 751 - 798
986 751
Zaopiekuje się starsza osoba lub
starszym małżeństwem w zamian za
mieszkanie samotna kobieta bez zobowiązań teren Jeleniej Góry cenie sobie
uczciwość - 667 369 232

USŁUGI
RÓŻNE
Grafika na szkle - Oferujemy grafikę na
szkle - panele kuchenne, drzwi przesuwne,
w formie obrazu itd. Montaż w cenie. Mamy
najlepsze ceny w okolicy! Sprawdź nas! 514 859 464
Hydraulika gaz i C.O. - Potrzebny
Fachowiec instalacje nowe jak i przeróbki. Woda, kanalizacja, gaz, centralne
ogrzewanie gazowe, sieciowe czy też
stałopalne. Podłączenia armatury jak i
montaż itp. Poprawiam po innych. - 697469-561
Koszenie trawy metodą: tradycyjnie,
mulczowaniem, strzyżenie żywopłotów i
inne prace ogrodowe, ceny konkrecyjne
tel. 510 243 111
Koszenie trawy Strzyżenie - Prace
ogrodowe. Koszenie trawy, samosiejek,
nieużytków. Strzyżenie żywopłotów. Własny sprzęt. szybko i tanio. Numer telefonu:
518 346 551
Koszulki z nadrukiem od 1szt - Wykonamy koszulki z nadrukiem od 1 szt, maksymalny zadruk 38x51cm, Cena zależy
od jakości koszulki i wielkości nadruku.
- 512426462 | biuro@tonightmedia.pl
Mąż na telefon "Złota rączka" - Oferuję
pomoc w pracach związanych z utrzymaniem domu, działki, ogrodu. Wykonuję
prace budowlane, elektryczne, malowania, mycie okien. Zapraszam do skorzystania z moich usług. - 570 204 425
Meble na wymiar - Firma MarHof Meble
zajmuje się produkcją mebli na wymiar:
szafy, kuchnie, garderoby, meble hotelowe, biurowe itp. Podejmujemy się również nietypowych zleceń. Nasze meble
można kupić na raty. - 514 859 464
Mont-Sat Pogotowie Antenowe Naprawiamy Anteny TV-SAT Skutecznie,
profesjonalnie, nie odstawiamy maniany!
Nie daj się złapać pseudo-fachowcom.
Zadzwoń już dziś, a nasz Fachowiec na
pewno rozwiąże Twój problem tel.602810-896 - 756 428 588
Nadruki reklamowe - Nadruki reklamowe na koszulkach (eventy,imprezy
sportowe i firmowe, festyny rodzinne).
Nadruki na kubkach(posiadamy własną
bazę zdjęć). Realizacja zamówień indywidualnych. Kontakt 728-869-547/512167-776
Ogrody - Jesteśmy firmą wykonującą
wszystkie prace związane z założeniem
oraz pielęgnacją ogrodów. Zakładamy
oczka i kaskady wodne, trawniki oraz
wszystkie prace związane z nasadzeniami. Projektujemy ogrody. - 606-918651

005197124

usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek,
terapia pękających pięt,
obcięcie i oszlifowanie paznokci zgrubiałych,
oczyszczenie paznokci zmienionych chorobowo,
korekta wrastających paznokci (klamry),
diabetycy zabieg/proﬁlaktyka,
terapia grzybicy paznokci,
rekonstrukcja paznokcia,
masaż stóp,
opatrunki specjalistyczne,
dobór ortez.

Dodatkowo: Zabiegi kosmetyczne twarzy.
Depilacje. Manicure/ Pedicure hybrydowy.

Jelenia Góra, ul. Sygietyńskiego 5/1.

Rejestracja od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00

|

tel. 536-230-760

|

www.pedi-med.pl

- 20 % na pierwszy zabieg

REKLAMA

Biuro rachunkowe w centrum Jeleniej
Góry - Biuro rachunkowe w centrum
Jeleniej Góry: księgowość spółek z
o.o, fundacji, stowarzyszeń KPR płace,
rozliczenia z ZUS, JG ul. A. Krajowej 1,
I piętro tel. 500 350 379
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Pomniki Granitowe od 1250 zł. Renowacja pomników Lastrykowych od 150
zł ,kostka granitowa ,betonowa sprzedaz
- montaż - 530 974 530
Serwis okien i drzwi - Naprawa okien i
drzwi. Regulacja, konserwacja, regeneracja. Wymiana szyb i uszczelek. Czyszczenie ram z PVC. Montaz nawiewnikow,
zamkow, wkładek , klamek oraz drzwiczek
dla kotów i psów. Robert 607 720 825
Tapicerstwo - renowacja mebli Witam, Zajmuję się renowacja mebli,
sof foteli samochodowych itp. Materiały
to skóra, alcantara, sky i inne (próbniki
do wyboru) Zapraszam do obejrzenia
prac na stronie tapicerstwo.jgora.pl - 888
925 632
Tapicerstwo od A do Z Wieloletnie
doświadczenie , szeroki wybór tkanin.
Tapicerstwo meblowe, samochodowe ,
zlecenia nietypowe, przeróbki i naprawa
Dojazd do klienta ,transport i wycena
gratis 880-044-951
Usługi - tapicerstwo - Oferujemy
wymianę materiału, wymianę gąbki,
mechanizmów, remont szkieletu, zmianę
wyglądu sofy Mebli. Tworzymy także
Sofy od podstaw według życzeń Klienta.
Odnawiamy Fotele samochodowe wraz z
tapicerka. FV 23%, email: vv.divanchik@
ya.ru - 888 925 632

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pięknie wyczyszczę dywany - tapicerke
domowa i samochodową. Karcher-najlepszy sprzęt na rynku. Wieloletnie doświadczenie+niskie ceny= pełna satysfakcja
klientów. Zapraszam - 607 155 751

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel.691 262
797
Przeprowadzki - Transport BUS
MAXI 1,5 tony ładowności długość paki
załadunkowej 3,6 m. - 57135566
Przeprowadzki-profesjonalnie - Przeprowadzki-Kompleksowo Miasto-Kraj-Zagranica 14 lat doświadczenia,
ekipa do pianin, sejfów itp.3 samochody,
różne zestawy i gabaryty. Dojazd, Doradztwo i wycena gratis 880-044-951

USŁUGI
TURYSTYKA
Doradca Klienta ds. Turystyki - Salon
firmowy biura podróży Itaka w galerii
Sudeckiej poszukuje osób na stanowisko:
Doradca klienta ds. Turystyki. Osoby
zainteresowane prosimy o wysłanie CV
na adres mailowy: praca.bpodrozy@
gmail.com - 667 707 979

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Access Facelift-młodość ciała - Sesja
Access FACELIFT to niezwykły proces
energetyczny przywracający komórkom
energię młodości; regenerujący, ujędrniający i odmładzający twarz i ciało,
zmieniający życie. Zapraszam serdecznie:) - 510-126-927 J.G. Cieplice
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Kupię (pojedyncze też) meble styl
PRL wysoki połysk, poliester tel. 796
489 565

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

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul.
Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek
(zastępca redaktora naczelnego), Przemek Kaczałko (dziennikarka). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy
(sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Monika Trzebowska, Lena Aksanowa,
DTP: Marta Patraszewska Internet: http://www.jelonka.com Druk: Polskapresse
Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany: 10 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy
sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam
Sesje Bars- szczęśliwe życie - BARS
to energetyczny proces uwalniający
napięcia i blokady w życiu, transformujący
i otwierający na radość, zdrowie, obfitość
oraz poczucie spełnienia i lekkości w
każdym obszarze życia. Zapraszam:) 510-126-927 J.G. Cieplice

KUPIĘ
Kupie monety srebrne złote - kupie
różne stare monety przed i powojenne
obiegowe kolekcjonerskie okolicznościowe srebrne złote również okres
PRL XXX lat prl papierz 200 zl 1000
zl 2 zl 1995 i inne dojazd i wycena u
sprzedającego - 731 087 992

Kupie monety starocie 506960561
- kupie monety srebrne złote różne
mapy porcelanę zegarki, stare dokumenty zdjęcia widokówki i inne starocie zalegające w kredensie piwnicy
na strychu dojazd do sprzedającego
gotówka od ręki
Kupie różne starocie 506960561 Kupie rozne starocie przedwojenne
obrazy porcelane książki monety
mapy młynki i inne zalegające w
kredensach piwnicach na strychach,
dojazd i wycena u sprzedającego,
gotówka od reki.
Kupie różne starocie przedwojenne
obrazy porcelane książki monety mapy
młynki i inne zalegające w kredensach
piwnicach na strychach, dojazd i
wycena u sprzedającego, gotówka od
reki. - 731 087 992

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

MIESZKANIA
KUPIĘ

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

Pilnie do remontu gotówka - kupię każde
mieszkanie do kapitalnego remontu w
Jeleniej Górze do 2 piętra (chyba,że
jest winda)może być zdewastowane,
zadłużone, zajęte przez komornika i.t.p.
płacę gotówką. - 502 337 625

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 pokoje 56 m2 Kiepury - sprzedam
mieszkanie 2 pokoje 56 m2 piętro 2/3
Kiepury oferta prywatna cena 179
tys do negocjacji tel.607884819 oraz
otodom.pl
43 m2 2 pokoje piwnica 77000 - słoneczne cicha lokalizacja powierzchnia
cał 54.5 mieszkalna 43 m2 piwnica ogródek kolo bloku/wymieniona instalacja/
okna plastiki/ogrzewanie piec kaflowy/
do małego remontu/niski czynsz 135zl/
parter - 600 547 264
Kawalerka 34 m2 - - Sprzedam
kawalerkę do remontu (nadaje się
na gabinet lub biuro) - 34 m2. Parter,
centrum Jeleniej Góry ul. Okrzei. Ogrzewanie piecowe, ciepła woda - piecyk
gazowy. Cena: 85000 zł do negocjacji.
- 512-476-042

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

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

Kawalerka ul. Różyckiego warto - 25
m2.Kawalerka położona na 3 piętrze,
mieszkanie środkowe, b.ciepłe,duże
zwroty za ogrzewanie. Czynsz 207 zł,
ciepła woda z sieci, okna PCV, blok
ocieplony. Cena 80 000zł. Zapraszam
warto! - 665 117 447
Kawalerka Zabobrze I piętro sprzedam kawalerkę własnościową na
zabobrzu I ul. karłowicza 7 kawalerka
na pierwszym piętrze niskie opłaty cena
82000zł oferta prywatna bez pośredników - 693 245 008
Pilne: Cieplice miesz.z.ogrod. 2-pokojowe (nieprzechodnie) mieszkanie
w Cieplicach w Kamienicy. 61m2. Wysoki
parter. Z ogródkami i pom. przynależnymi
(garaż). Blisko do Uzdrowiska i Term
Ciep.Można zamieszkać. 160 tyś. do
neg. - 697 910 830
Sprzedam 4 pokoje 90m2, osobne
wejście, ogród, spokojne miejsce, okolica
lotniska, sprzedam lub zamienię na 50m2
Zabobrze II lub III tel. 513 563 233

Sprzedam mieszkanie 35m2 Jelenia
Góra ul. Słowackiego, dwa pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC,
ogrzewanie CO gaz, opłaty 122 zł tel.
791 467 232
Sprzedam mieszkanie w Wojcieszowie
13 km od Jeleniej Góry. Mieszkanie o
powierzchni użytkowej 32m2- własnościowe. Składa się z dużego pokoju ,
kuchni , łazienki z WC oraz wielkiego
tarasu . - 696 980 357
Sprzedam - mieszkanie o pow. 64m2
na 1szym piętrze w kamienicy wielorodzinnej. 2-pokoje , kuchnia ,wc z łazienką
, przedpokój. Mieszkanie jest jasne,
wysokie, ciche i ciepłe. Po kapitalnym
remoncie w wysokim s - 664 899 959
Szklarska Poręba - sprzedam
mieszkanie 60m2 z pięknym widokiem
na góry + ogród + garaż cena 190 000
zł, tel. 607 055 801

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam mieszkania do wynajęcia Poszukuję mieszkania dwupokojowego
lub większego na Zabobrzu. Gwarantuję
w 100% terminowe płatności, długi okres
najmu oraz "opiekę" nad mieszkaniem.
Do 1000 zł. Biurom dziękuję. - 502
839 405
W Piechowicach - Młoda para ze stałą
pracą i z dwójką dzieci szuka mieszkania
w Piechowicach. Najlepiej 2 lub 3 pokoje.
- 663 719 391
Wynajmę pokój lub kawalerkę - Pracujący szuka taniego pokoju lub kawalerki
do wynajęcia w Maciejowej lub w okolicach Zabobrza. - 669 898 420

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Kawalerka w centrum JG - Do
wynajęcia umeblowana kawalerka w
wyremontowanej kamienicy na parterze.
Aneks kuchenny, łazienka z prysznicem,
pokój. Internet w cenie. Czynsz 850
zł + kaucja + media wg zużycia - 665
339 020
Kawalerka w centrum JG - Na 2
piętrze, jasne, umeblowane w wyremontowanej kamienicy w cichej ulicy
przy samym centrum. Okna plastikowe,
piec kumulacyjny. Czynsz 750 zł/mies. +
media + kaucja - 665 339 020
Mam do wynajęcia 2 pok. z aneksem
kuchennym, umeblowane, ogrzewanie
gazowe w nowym budynku ul. Złotnicza,
parking ogrodzony, osobom niepalącym,
950 zł (w tym czynsz)+liczniki tel. 511
779 711
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Mam do wynajęcia kawalerkę 34m2 w
centrum Jeleniej Góry przy ul. Ptasiej
tel. 668 750 558
Mieszkanie do wynajęcia - Mieszkanie 32m2 pokój, kuchnia z prysznicem,
łazienka, przedpokój, ogrzewanie kominek i elektrycznie. Lokalizacja cieplice
w domku dwurodzinnym koło osiedla
XX-lecia. - 791 744 787

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

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

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

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. NOWE Mieszkanie w centrum. 66 m.kw. pokój
z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka, wc.
Możliwość kupienia garażu w piwnicy domu.
Wysoki standard, niskie koszty utrzymania, umeblowana i wyposażona kuchnia. 247000. tel. 501 736 644

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.

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

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

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

Piękne widoki, doskonały dojazd.
2
Powierzchnia od 1000 do 1334 m
Cena od 55zł/m2

7. 1200 zł , dwa biura przy galerii Nowy
Rynek do wynajęcia. Okna od strony ulicy,
ul. Podwale 22a , ładny, zadbany budynek,
widoczne miejsce idealne do każdej działalności. tel. 501 73 66 44

8. 129 tys. Mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu, ul Kiepury, IV piętro, balkon,
widok, 2 pokoje, kuchnia, osobno wc i łazienka
tel. 501 73 66 44

9. Mieszkanie do remontu 59 tyś. zł. W cenie
nowe okna i posadzka. Mieszkanie nadaje się
na biuro, gabinet, parter. Okolice Oś. Orle
ul Cieplicka 76.
Remigiusz Rychlewski tel 501 73 66 44
10. Świetny dom wolnostojący
w Jeżowie Sudeckim. Blisko Zabobrza, przestrzeń, widok, taras nad
dużym garażem, przestronny salon
z kuchnią, kominkiem, 4 sypialnie,
garderoba. Doskonała cena.
tel. 501 736 644

Słoneczna kawalerka w centrum Bezczynszowa umeblowana, słoneczna
kawalerka w cichej ulicy przy centrum
JG. 35 m2: łazienka z prysznicem, kuchnia, pokój. Ogrzewanie gazowe, internet
w cenie. 800 zł + kaucja + media - 665
339 020
Wynajmę mieszkanie-komfortowe, po
remoncie-2 pokoje, kuchnia, łazienka.
52 m2 w spokojnej, "zielonej" dzielnicy,5
min od ścisłego centrum. Częściowo
umeblowane, pełne wyposażenie AGD.
1000 zł + media. - 602 402 185
Wynajmę mieszkanie 52m w nowym
budownictwie,dwupokojowe z balkonem
na 1 piętrze w Jeleniej Górze (Złotnicza).
Opłata 1100 w tym opłata za czynszem.
- 669-773-883

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie do zamiany od zaraz.30m2
zamienię na większe, zadłużone może
być dopłata. Mieszkanie w mieście
Jelenia Góra. Może być do remontu. 508 234 074
Zamienię na mniejsze - Mieszkanie
na Zabobrzu 3 ,po remoncie, pierwsze
piętro, środkowa klatka,87 metrów
kwadratowych,4 pokoje. Zamiana na 2
pokoje z kuchnia. - 793 950 573

DOMY
SPRZEDAM
Okazyjna cena / dom z biznesem Nowy dom 20 km/Szklarskiej Poręby,18
km /Świeradowa. Parter 86 m2możliwość
adaptacji piętra 60m2.17ar działka, ze
szkółką drzew i krzewów w sezonie
dochód średni 30 tys zł. więcej pod
79569588,69115056
Sprzedam dom Jel.Góra - piękne miejsce, cisza, las, blisko miasta, wszystkie
media cena klienta - 785 524 362
Sprzedam duży dom, działka 3035m2,
dodatkowo dom gospodarczy, Cieplice,
bez pośredników tel. 75 75 593 76

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję do wynajęcia - dzierżawy
wieloletniej domu, pensjonatu, dworku
itp. obiekt będzie przeznaczony do
prowadzenia ośrodka terapii uzależnień
/współpraca z NFZ/, w Karkonoszach i
Izerach, - 607 764 556
Szukam domu do wynajęcia w okolicach jeleniej góry może być do małego
remontu pośrednikom dziękuje - 668
504 792

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka 910m kw. Na działce nowy
garaż 34m kw z możliwością rozbudowy
na dom mieszkalny. Staniszów Dolny. 757 558 376
Działka bud. Stara Kamienica! - Mam
do sprzedania działkę budowlaną w
Starej kamienicy, powierzchnia: 1364
m2 cena za m2- 27zł. Woda, prąd,
kanalizacja przy samej działce. Przy
drodze asfaltowej. Spokojna okolica. 601 874 794
Działka budowlana 10 a Czarne Działka w rewelacyjnej lokalizacji, koniec
miasta, z tyłu łąka i koniki, asfalt, media
dostępne przy drodze. Obok droga
wewnętrzna, sąsiedzi daleko. Okazja.
- 794 411 798
Działka w Dziwiszowie - piękna działka
budowlana na osiedlu lesne Zacisze
z widokiem na Śnieżke. Powierzchnia
1001m².Bez pośrednikow. Cena do
negocjacji. - 885 342 947
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
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Grunt przy ul. Wrocławskiej - Sprzedam atrakcyjny grunt o pow. 5000 m
kw. przy ul. Wrocławskiej. Dopuszczona
każda zabudowa od mieszkaniowej po
hotel. Możliwość podziału na mniejsze
działki. Wjazd z dwóch ulic. - 603 954
845
Sprzedam dzialkę budowlaną - Działka
budowlana 21 arów w Kamieniu 5 km od
Świeradowa Zdroju. Słoneczna, piękny
widok na kolej gondolową. Możliwość
podziału na dwie mniejsze. Cena do
negocjacji, warto. - 603 045 036
Sprzedam działki - Działki 4.000 lub
mniejsze rejon Hofmana i Orkana. Cena
do uzgodnienia. - 785 524 362

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam warsztat samochodowy
120m2 (dotąd elektromechanika pojazdowa) wraz z działką 330m2 w Kowarach, Rzemieślnicza 5. Cena 150.000
zł - 691 508 215

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
51m2 cent. parter, parking-2tys - Do
wynajęcia lokal 51 m2 na parterze w
centrum z parkingiem. Więcej info na
telefon 508 036 366.
Do wynajęcia lokal I piętro 31m2 w
ścisłym centrum tel. 75 75 265 36, 606
245 013
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 metów od Term Cieplickich ). - 75 75
22 980 / 697 397 297
Lokal do wynajęcia na imprezę urodziny gril z dala od zabudowań możliwość noclegu - 695 299 394
Lokal do wynajęcia od zaraz - Gastronomia w ścisłym centrum Jeleniej Góry
z możliwością zamieszkania oraz urządzenia ogródka gastronomicznego. - 794
289 548
Lokal handlowy w centrum - Na
atrakcyjnych warunkach wynajmę duży
lokal handlowo-usługowy znajdujący
się w ścisłym centrum Jeleniej Góry,
przy głównym deptaku. - 75 75 22 980
/ 697 397 297
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
Mam do wynajęcia lokal handlowousługowy 65m2, blisko centrum Jeleniej
Góry przy ul. Wojska Polskiego tel. 668
750 558
Mam do wynajęcia w centrum Piechowic
lokal użytkowy o powierzchni 75 m2
na działalność handlowo-usługową.
Powierzchnia głównego pomieszczenia
wynosi 50 m2 i zaplecze 25 m2 - dwa
pomieszczenia i WC. - 607211070 /
ksarara@gmail.com
Szklarska Poręba - centrum do
wynajęcia miejsce handlowe z przyczepą gastronomiczną - lub bez, tel.
607 055 801

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
200 m do centrum 600zł + media - Cicha
dzielnica mili sąsiedzi blisko centrum
ul. B.Zwyciescy dwa pokoje kuchnia
łazienka po 17 prosze o tel. - 600 707
798
Powierzchnie magazynowe 1-300m
- Do wynajęcia powierzchnie magazynowe / przeładunkowe w Jeleniej Górze
(ul. Wolności). Łatwy dojazd i plac
manewrowy. Możliwe krótkie terminy
magazynowania. Magazyn zewnętrzny
- outsourcing! - 666 376 830


16

ZU]HĞQLDU
25 maja 2015 r.

reklama

w SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
w poniedzia³ek
w gazecie,
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Galeria Sudecka,
ul. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra

