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Czytelnicy: źle oznakowane strefy płatnego parkowania, powinny być bezpłatne

Parkujemy – nie płacimy?
JELENIA GÓRA

Pozarządowo
pod Ratuszem

Od lutego 2014 r. na mocy stosowanego rozporządzenia
zmieniły się przepisy określające m.in. wymogi dotyczące
oznaczenia płatnych stref parkowania. W Jeleniej Górze
(stan na 26.06) większość takich miejsc jest źle oznakowana. – Dlatego opłaty są pobierane bezprawnie – uważają
nasi Czytelnicy.
Pod koniec ubiegłego roku przez
samorządy w Polsce przewinęła
się fala krytyki po tym jak stwierdzono, że płatne
strefy parkowania
są źle oznakowane.
Niektórzy użytkownicy dróg twierdzili
nawet, że w związku z tym nie muszą ponosić opłat
parkingowych w
takich miejscach.
Na ten fakt zwrac a j ą t e ż u wa g ę
mieszkańcy Jeleniej Góry. – Przepis
mówi wyraźnie,
jak należy oznakować takie miejsca. A skoro tych
oznakowani nie ma, albo nie są
kompletne, więc nie spełniają

wymogów zarządzenia i opłaty nie
powinny być pobierane – twierdzą
kierowcy.
- Fakt jest rzeczywiście taki, że
nie wszystkie strefy spełniają u nas
wymogi, ale firma
obsługująca strefy
jest zobowiązana,
żeby wprowadzić
oznakowania poziome – powiedział
wiceprezydent Jeleniej Góry Jerzy
Łużniak dodając, że
brak oznakowania
poziomego nie powoduje, że można
nie płacić za postój. - Ten, kto chce
nie płacić zrobi to na własne ryzyko.
Jest określony przepis i należy ten

przepis respektować – dodał wiceprezydent.
Zgodnie z rozporządzeniem, strefy
płatnego parkowania muszą być
oznaczone znakami pionowymi oraz
poziomymi: „W strefie oznakowanej
znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się
znakami pionowymi określonymi w
pkt. 5.2.18 oraz znakami poziomymi
określonymi w załączniku nr 2 do
rozporządzenia w: pkt. 5.2.4, pkt.
5.2.6 i pkt. 5.2.9.2.”
W ścisłym centrum Jeleniej Góry
dwie strefy spełniają wymogi, na ul.
Bankowej oraz Matejki. Na pozostałych (np. Grodzkiej, Piłsudskiego,
Teatralnej, czy Sudeckiej) brakuje
oznaczenia poziomego. Czy zatem
opłaty w pozostałych miejscach są
pobierane niezgodnie z prawem?
Póki co brakuje wyroków sądów w
podobnych sprawach, ale w różnych
miastach nie brakuje „śmiałków”,
którzy od urzędników wymagają
dbałości o przestrzeganie litery prawa podobnie, jak urzędy wymagają
tego od petentów.
Przemek Kaczałko

Nie ma zgody na niszczenie miejskich dróg

Sprawne, skuteczne i pełne
pomysłów - jeleniogórskie organizacje pozarządowe pokazały,
jak na wiele je stać.
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Od 1 lipca br. samochody ciężarowe powyżej 12 ton nie będą mogły wjechać do centrum
miasta.
Na wlotach ulic prowadzących ciężarze powyżej 12 ton dopuszczalnej
Ograniczenia będą dotyczyły wszystkich dróg wewnątrz obszaru wyzna- ruch wewnątrz miasta zamontowane masy całkowitej z tabliczką zezwalającą na wjazd pojazdów
czonego następującymi ulicami:
zaopatrzeniowych i pojazdów
Powstańców Wielkopolskich (od
komunalnych.
ul. Wolności), Spółdzielczej (od ul.
- Jeden samochód ciężaKarola Miarki), Karola Miarki (od
rowy, który ma obciążenie
ul. Spółdzielczej do Sobieskiego),
11,5 kN na oś przejeżdżaSobieskiego (do Al. Jana Pawła
jąc po nawierzchni niszII), Al. Jana Pawła II , Różyckiego,
czy ją tak, jak 10 tysięcy
Złotnicza, W. Pola, Wojska Polskieaut osobowych – powiego, Wolności (do ul. Powstańców
dział dyrektor Miejskiego
Wielkopolskich) oraz Sudecka
Zarządu Dróg i Mostów
(od Al. Solidarności do Wojska
C z e s ł a w Wa n d z e l u z a Polskiego) i ul. Mickiewicza (od
sadniając wprowadzane
m. Sosnówka). Nie będzie to
dotyczyło zaopatrzenia centrum oraz zostaną znaki pionowe B-5 zakazu zmiany.
(Przemo)
pojazdów komunalnych.
wjazdu samochodów ciężarowych o
Fot. Archiwum Jelonki.com

Oliwia Socha
zdobyła brąz

Ulice (będą) pod ochroną

0/ĉ9#:+!

Nawet w 24 godziny!

Na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Badmintonie
nasza zawodniczka wywalczyła
podium.
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szybko i uczciwie

668 682 335
www.jelonka.com

KOSZT POČCZENIA ZGODNY
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Wyłudzali na potęgę stypendia
Jeleniogórscy policjanci ustalili
i przedstawili zarzuty kilkudziesięciu osobom, które na podstawie
fałszywych dokumentów wyłudziły
dla swoich dzieci , tzw. stypendia
szkolne. Straty miasta Jelenia Góra
z tego tytułu wynoszą kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Sprawa ta ma charakter rozwojowy.
W sprawie tej funkcjonariusze
ustalili już 52 podejrzanych , którym w większości przedstawiono
zarzuty oszustwa i posługiwania się
sfałszowanym dokumentem. W wielu przypadkach zapadły już wyroki,
a osoby te poddały się dobrowolnie
karze. Postępowanie to policjanci
prowadzą od ubiegłego roku.
- Nielegalny proceder polegał na
tym, że rodzicom, którzy spełniali
warunki formalne przyznawano
stypendia szkolne na zakup ar-

tykułów szkolnych czy odzieży
sportowej. Stypendia w wysokości
od 548 zł do 822 zł wypłacane były
po przedstawieniu rachunków,
faktur dokumentujących zakup.
Jak ustalili funkcjonariusze, dokumenty, które zostały sprawdzone
okazały się fałszywe, jak również
żadne zakupy nie były zrealizowane.
Niewykluczone, że są jeszcze inne
osoby, które dopuściły się tego procederu – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy KMP
w Jeleniej Górze.
Ponadto w tej sprawie zarzuty
przedstawiono również dwóm
jeleniogórzankom w wieku 43 i 54
lata. Jedna z nich bezpłatnie lub za
drobną opłatą wystawiała fałszywe
rachunki, a druga sprzedawała opieczętowane faktury in blanco.
(112)

Auto skup, Auto kasacja
Auto złom, Szrot, Auto części

*

www.wroclaw.proficredit.pl

TWOJEPIENIČDZe

Fot. Przemo

Prawie 24 mln zł PKP Polskie
Linie Kolejowe zainwestują w
modernizację jeleniogórskiego
dworca kolejowego.
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tel. 794 794 104, 794 794 804

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra
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POWIAT Radni przyjęli sprawozdanie za roku ubiegły i udzielili absolutorium

POWIAT

Nasze „perły” oglądają w Bambergu
Delegacja Powiatu Jeleniogórskiego przebywała z oficjalną wizytą
w partnerskim powiecie Bamberg
(Frankonia, Niemcy). Głównym celem
było uroczyste otwarcie wystawy
fotograficznej Elżbiety Bojczuk i
Grzegorza Truchanowicza pn. „Perły
Powiatu Jeleniogórskiego. Wernisaż
odbył się 14 czerwca w Ratuszu w
Stegaurach.
Wystawę fotografów z naszego
powiatu otworzyli wspólnie: starosta
jeleniogórski Anna Konieczyńska, starosta powiatu Bamberg Johann Kalb
oraz burmistrz gminy Stegaurach
Thilo Wagner.
Wystawa prezentująca najpiękniejsze miejsca i zabytki naszego powiatu
ma na celu przybliżenie mieszkańcom
regionu Bamberg i Frankonii Górnej
piękna naszego regionu, jak i zaproszenie do jego odwiedzenia.

Otwarcie wystawy uświetniły
występy naszego zespołu folklorystycznego „Karkonosze”. Przepiękne
zdjęcia naszych fotografów będzie
można podziwiać w Ratuszu w
Stegaurach do 17 lipca. Następnie
wystawa zostanie przeniesiona do
reprezentacyjnego holu w Starostwie
Powiatowym w Bambergu, gdzie będzie gościła do końca sierpnia br.
Korzystając z tej wspaniałej i wyjątkowej promocji naszego powiatu
ww
SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
Bambergu,
Wydział Promocji,
Turystyki i Sportu dostarczył niemieckiemu partnerowi kilkaset
egzemplarzy przewodnika „Karkonosze” w języku niemieckim,
aby umożliwić zainteresowanym
odwiedzeniem naszego regionu i
głębsze zapoznanie się z jego ofertą
turystyczno- kulturalną.
(S-P)

Zarząd zdał ważny egzamin
Podczas sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, która odbyła sprawozdania z wykonania
się pod koniec maja, przyjęto sprawozdanie finansowe za rok budżetu. Ponadto odczytano
opinię Regionalnej Izby Obra2104 oraz udzielono absolutorium zarządowi powiatu.
- Po raz pierwszy mam przyjemność przedstawić państwu sprawozdanie finansowe i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Jeleniogórskiego za rok
2014. W wyniku racjonalnej gospodarki finansowej wynik budżetu
planowany w uchwale budżetowej
został poprawiony o ogólną kwotę
1 005 154,00 zł, przy planowanym
deficycie na kwotę 812 200,00 zł. co
oznacza, że zamknął się nadwyżką
w wysokości 192 954, 00 zł. przy
tym należy pamiętać, że budżet
ubiegłoroczny realizowany był w
bardzo niedogodnych warunkach

zmniejszenia subwencji oświatowej
o niebagatelną kwotę 1 259 187,00
zł. - powiedziała przewodnicząca
zarządu Anna Konieczyńska.
W 2014 r. zarządowi udało się pozyskać dodatkowe środki na realizację
zadań własnych w wysokości ponad
4,7 mln zł. Na przebudowę dróg
powiatowych wydano ponad 5 mln.
zł. Ponadto zmniejszono zadłużenie
powiatu wykorzystując wolne środki
z 2013 r. na wykup obligacji, co poprawiło dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań w latach następne.
Następnie przewodniczący poszczególnych komisji przedstawiali

Fot. S-P
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chunkowej we Wrocławiu w
sprawie przedłożonego przez
zarząd powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za
2014 r., która jest pozytywna. Podobne opinie wydały
kluby radnych PSL, PO i PiS,
po czym radni jednogłośnie
przyjęli sprawozdanie.
Kolejnym punktem obrad
było udzielenie absolutorium dla
zarządu powiatu jeleniogórskiego.
Komisja rewizyjna wydała pozytywną opinię i wnioskowała o udzielenie
absolutorium zarządowi, a kluby
radnych z wyjątkiem Prawa i Spra-

wiedliwości, które wstrzymało się
od głosu – również opowiedziały
się za udzieleniem absolutorium.
W głosowaniu 14 osób było za, 4
wstrzymały się, a jedna osoba była
nieobecna.
(Jel)

POWIAT Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC'2015 - 80 wystawców reprezentujących ponad 200 podmiotów z kraju i z zagranicy

XVII Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC’ 2015
były wyjątkowe pod względem różnorodności wystawców,
zainteresowania i sprzyjającej pogody. Przez dwa dni - 8 i
9 maja -na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze można było
zapoznać się z całoroczną, bogatą i kolorową ofertą turystyczną firm, miast, gmin i powiatów, biur podróży, organizacji i przedsiębiorców z Niemiec, Czech oraz Polski.
Różnorodne, z ciekawym wystrojem stoiska, blisko 80 wystawców
reprezentujących ponad dwieście
podmiotów, w tym, m.in. z Aachen,
Bambergu, Jablonca nad Nisou,
Liberca, Gӧrlitz, Świnoujścia, Kołobrzegu, Międzyzdrojów oraz z
powiatów partnerskich: Trzebiatowa
i Wolsztyna cieszyły się niesłabnącym
zainteresowaniem mieszkańców i

licznych gości. Odwiedziło je ponad
15 tys. osób.
W ramach targów odbyły się
także seminaria, podczas których
omawiany był „System rezerwacji w regionie Karkonoskim„ oraz
„Koncepcje systemu integrującego i
promującego Region Karkonoski” a
gościem specjalnym był Harisz Batara,
który swoją prezentacją zapraszał do
odwiedzenia dalekich Indii. W drugiej
części seminarium dla wystawców
przedstawiono projekt pn. „Promocja
Karkonoszy”, w ramach którego zorganizowano m.in. targi TOURTEC.
Producenci wyrobów regionalnych
zaprezentowali swoje produkty oraz
wyroby. Atrakcją były degustacje po-

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

traw i przysmaków z domowej kuchni. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Mysłakowic serwowały pyszne sery,
pierogi i ciasta. Natomiast wystawcy
z Wilna podawali prawdziwy litewski
chleb oraz regionalne wypieki.
Targom towarzyszyły występy
regionalnych kapel ludowych i folklorystycznych. Odbyły się pokazy
tańca szkół tanecznych. Wystąpiły
zespoły folklorystyczne i taneczne z
przedszkoli i szkół naszego regionu
i miasta. Był również zespół tańca
orientalnego z Jablonca nad Nysą. Na
scenie zostało również zaprezentowane ciekawe show z iQLandii w Libercu.
Największe tłumy publiczności zgromadził występ Młodzieżowego Teatru
Cyrkowego CYRKLAND z Miłkowa.

Do relacji z Targów Tourtec’2015 w poprzednim wydaniu Jelonki.com wkradł
się błąd. Zamieszczone materiały były
nieaktualne. Przepraszamy. Redakcja
JANOWICE WIELKIE

500 tys. na e-zdrowie

Ciekawostką jest to, że na scenie w
trakcie trwania targów wystąpiło
niemal 700 uczestników.
Jak co roku przygotowano cieszącą
się ogromnym zainteresowaniem
atrakcję dla wystawców - loty szybowcowe nad Kotliną Jeleniogórską.
Dzięki wsparciu sponsorów bardzo
dużym powodzeniem cieszyła się
targowa loteria. Nagrody ufundowali:
Biuro podróży Euro 90 travel Marka
Ciechanowskiego, miasta Jelenia
Góra, Szklarska Poręba, Port Lotniczy Wrocław S.A.. Gabinet Terapii
Rezonansem Schumana. Powiat
Jeleniogórski. Konkursy z nagrodami przeprowadziła również Gmina
Międzyzdroje
Patronat nad targami objęli: Minister Sportu i Turystyki, Polska
Organizacja Turystyki, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent
Miasta Jeleniej Góry, Izba Turystyki
Rzeczypospolitej Polskiej, Dolnośląska
Izba Turystyki oraz PTTK Oddział
„Sudety Zachodnie”.
(S-P)

Fot. Mea

Bogate w informacje i atrakcje
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
Organizatorzy dziękują wystawcom
za wspaniale przygotowane stoiska promocyjne,
t OPIEKUNKA DZIECIĘCA

atrakcyjne oferty wypoczynku. Dziękują też wszystkim artystom i animatorom
t TECHNIK MASAŻYSTA
występującym na scenie, mediom relacjonującym tot FLORYSTA
wydarzenie oraz prezydentowi
miasta Marcinowi Zawile za udostępnienie Placu Ratuszowego.
t TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
t TECHNIK BHP
t TECHNIK ADMINISTRACJI
t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

PIECHOWICE

kle bogaty: spływ kajakami, ścianka
wspinaczkowa,
zajęcia
na Góra
basenie,
Ekstremalnie dla kondycji
Ul. Waryńskiego
20, 58-500
Jelenia
strzelanie. Młodzież brała udział w

Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji
w Janowicach Wielkich podpisał na
Uczniowie klas policyjnych i ratow- po raz czwarty uczestniczyli w zgrupo- zajęciach z ratownictwa wodnego,
początku czerwca umowy na „Dostawę
sprzętu komputerowego i oprogramo- nictwa medycznego Liceum Ogólno- waniu kondycyjno– sprawnościowym mogła też poćwiczyć nurkowanie
głębinowe, prowadzone
przez zawowania oraz dostawę oprogramowania kształcącego z Zespołu Szkół Technicz- w Karpicku k/ Wolsztyna. jgora.plejada@op.pl
www.plejada.edu.pl
Program zgrupowania był niezwy- dowych nurków.
HIS wraz z jego wdrożeniem w ramach nych i Licealnych w Piechowicach już
projektu Dolnośląskie e–zdrowie, etap
3 elektroniczna dokumentacja medyczna”. Wszystkie prace winny zostać
wykonane w ciągu pięciu miesięcy.
- Nasz szpital w powyższym przetargu występował i umowę podpisał
pn. ± sob. 07:00 ± 22:00
w ramach konsorcjum wraz z innymi
podmiotami, tj. 4 Wojskowym Szpitaniedz. 07:00 ± 21:00
lem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ,
Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we
Wrocławiu oraz Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym im.
E. Biernackiego w Wałbrzychu. Wartość
XO-DQD3DZáD,,
podpisanych umów to blisko 500 tys.
złotych – informuje Hubert Papaj,
-HOHQLD*yUD
dyrektor janowickiej lecznicy.
(Jel)

tel./fax. 75 648 83 85

Godziny otwarcia:

Adres:
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To kontynuacja poprawy linii z Wrocławia do stolicy Karkonoszy

Prawie 24 mln zł PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. inwestują w modernizacje stacji
Jelenia Góra. Będą wyższe,
wygodniejsze perony z windami, odnowionymi wiatami
i przejściem podziemnym.
Sprawny przejazd pociągów
zagwarantują nowe tory.
Rozpoczęły się już pomiary
i prace rozbiórkowe.
Zgodnie z podpisaną 12 czerwca
br. umową, wykonawca przebuduje
na stacji trzy perony. Obiekty będą
wyższe i znacznie ułatwią podróżnym wsiadanie do pociągów. Na
każdym peronie będzie nowa nawierzchnia, zostaną odnowione wiaty, zamontowane czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Wyższy
poziom bezpieczeństwa pasażerów
zagwarantuje lepsze oświetlenie oraz
instalacja monitoringu.
Na stacji, z której korzysta wielu
kuracjuszy, istotną zmianą będzie
budowa trzech wind m.in. dla osób
niepełnosprawnych. Prace modernizacyjne obejmą również przejście

Fot. Przemo

Będzie remont na głównym

podziemne, prowadzące bezpośrednio z dworca na perony.
W ramach umowy wymienione
będą znajdujące się w obrębie stacji
tory i rozjazdy. Nowa infrastruktura
zapewni sprawny ruch pociągów
dalekobieżnych i aglomeracyjnych.
Wykonawcą prac jest konsorcjum
Infrakol - Track Tec Construction.
Wartość prac wynosi 23,7 mln zł
(brutto).
Prace na stacji Jelenia Góra to
kontynuacja przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. poprawy linii

ul. Wielkopolska 14
58-540 Karpacz

www.icecleaning.pl

Efektem już wykonanych prac jest skrócenie czasu przejazdu z Jeleniej Góry do stolicy
Dolnego Śląska o około 1,5 godziny oraz modernizacja m.in. przystanków i stacji
Wałbrzych Miasto. Ukończenie wszystkich zaplanowanych prac pozwoli przejechać
trasę Jelenia Góra-Wrocław w niespełna dwie godziny.

nr 274 z Wrocławia do Jeleniej Góry.
Spółka w ostatnich latach wydała
na modernizację tej trasy ponad 400
mln zł. Jeszcze w tym roku zostaną
zakończone prace na odcinkach
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Od niedawna wydział ksiąg wieczystych w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze znajdujący
się przy ul. Bankowej 18 został
przeniesiony na I piętro. Czytelnik
poinformował nas o barierach architektonicznych dla osób starszych
oraz niepełnosprawnych, jakie wynikły w związku z tą decyzją.
W odpowiedzi Sąd informuje:
- Wydział VI Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
w związku z reorganizacją i wynikającą koniecznością zaadaptowania
parteru budynku na archiwa Ksiąg
Wieczystych, został przeniesiony do
pomieszczeń znajdujących się na I
piętrze budynku przy ul. Bankowej
18. Powyższe zostało podyktowane
faktem, iż Sąd zgodnie z art. 36.1
pkt 1 i 2 Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece z dnia 06 lipca 1982
roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 707)
jest zobligowany do wieczystego
przechowywania wszystkich akt
wieczystych, a stale powiększająca
się ich ilość powoduje, że nie mieszczą się one w obecnych archiwach
sądowych – tłumaczy dyrektor Sądu
Rejonowego Katarzyna MichalskaBochynek.
Biorąc pod uwagę zgłoszone
zastrzeżenia interesantów do poruszanego wyżej problemu informuję, że osoby mające trudności
z wejściem na I piętro z powodu
istotnych ograniczeń ruchowych,
mogą poprosić pracownika Ochrony pełniącego służbę na parterze
Sądu, aby pracownik właściwego




 
       

sekretariatu wydziału (Ksiąg
Wieczystych lub Gospodarczego)
zszedł na parter budynku. W
każdym takim przypadku pracownicy sądowi uwzględniają taką
okoliczność i obsługują petentów
w holu na parterze Sądu. Wyżej
wymienioną informację o sposobie obsługiwania interesantów
z istotnymi ograniczeniami ruchowymi umieścimy również w
widocznym miejscu na parterze
Sądu – poinformowała K. Michalska-Bochynek.
- Zaznaczam również, iż budynek w najbliższych latach będzie
remontowany, a jego celem będzie
przede wszystkim dostosowanie go
do obecnej funkcji i ograniczenie
występujących barier architektonicznych – dodała dyrektor Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze.
(Przemo)

 

 

         
       
  
          
       
  ! "  #      $
 !         
     %      
     "  "   
" 
&   "! !'
#    $()(  

 #        
            #
& #     
  !     !   *
        





Sąd z barierami, ale niedługo
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Wojanów - Jelenia Góra i Smolec –
Kąty Wrocławskie oraz rozpoczną
się prace pomiędzy Marciszowem a
Janowicami Wielkimi.
Przemek Kaczałko

JELENIA GÓRA
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AKTUALNOŒCI / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nowa rada Cieplic
Inauguracyjna sesja Rady Jednostki
Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” za
nami. Pierwsze, uroczyste spotkanie
radnych nowej kadencji odbyło się 26
maja w Ratuszu. Dokonano wyboru
przewodniczącego Rady oraz jego
zastępcy, a także zarządu jednostki
pomocniczej.
Wybór przewodniczącego Rady
pokazał, że w jednostce pomocniczej
utworzyła się większość, która w stosunku 12:3 wybrała na to stanowisko Leszka
Malinowskiego (kontrkandydatem był
Bernard Knobelski).
Następnie wybrano wiceprzewodniczącą, którą została Sylwia Bajor. Skład
zarządu jednostki utworzyli: Michał
Kasztelan – przewodniczący, Teresa
Mitsatsos – wiceprzewodnicząca oraz
Alina Boreta – sekretarz.
Jakie założenia na nową kadencję
mają radni? Przede wszystkim chcemy
zwiększyć komunikację z mieszkańcami i jeszcze dzisiaj podejmiemy działania, żeby uruchomić wszystkie portale
społecznościowe. Chcemy uruchomić
aktywność lokalną – miasto bliższe
mieszkańcom .
Przypomnijmy. W wyborach do
cieplickiej rady kandydowało 17 osób,
z czego mieszkańcy uzdrowiskowej
części dzielnicy wybrali 15: Sylwię
Bajor, Jerzego Bilskiego, Alinę Boretę,
Mateusza Cabana, Urszulę Cichoń,
Pawła Drewniaka, Michała Kasztelana,
Oskara Klimka, Bernarda Knobelskiego,
Leszka Malinowskiego, Teresę Mitsatsos,
Czesława Niemca, Marcina Rabszyńskiego, Marcina Sidzińskiego oraz Justynę
Szczygielską.
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Głosów krytyki nie szczędzili Marcinowi Zawile tylko radni PiS-u

Prezydent tym razem z tarczą
Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry, która odbyła się 9
czerwca, zgodnie z zapowiedziami nie była prostą formalnością. Radni zdecydowaną większością głosów przyjęli
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. oraz udzielili
prezydentowi absolutorium (za rok 2013 absolutorium nie
było) , ale wątpliwości natury prawnej wywołały burzliwą
dyskusję.
Wątpliwości (radnych Prawa i Sprawiedliwości) budził brak wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie, bądź
nieudzielenie absolutorium prezydentowi.
- Komisja w związku ze swoim
obowiązkiem ustawowym (art. 18
a ustawy o samorządzie gminnym)
musi wyrazić się w dwóch sprawach:
wyrazić opinię o sprawozdaniu prezydenta z wykonania budżetu i musi
zawnioskować do Rady Miejskiej o
udzielenie, bądź nieudzielenie absolutorium – tłumaczył przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Oliwer Kubicki

(PiS). - W związku z tym, że w Komisji
Rewizyjnej zasiada tylko dwóch radnych – moja osoba i pan W. Łużniak –
wynik głosowania był jeden „za” i jeden
„przeciw”, co było do przewidzenia
długo przed głosowaniem. Apelowałem
do przewodniczącego Rady, by podjął
rozmowy z klubem PO i SLD o uzupełnienie tej komisji, niestety nie spotkało
się to z odzewem – kontynuował O.
Kubicki.
Wysłaliśmy pismo do Regionalnej
Izby Obrachunkowej informując, że nie
będzie wniosku Komisji. W związku z
tym musieliśmy dzisiaj procedować,

Fot. Przemo
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w moim przekonaniu z naruszeniem
prawa – dodał radny PiS-u.
XI sesję Rady Miejskiej poprowadził
wiceprzewodniczący Ireneusz Łojek
(PiS), a jedyne zastrzeżenia do oceny
pracy prezydenta zgłaszali jego koledzy
klubowi. Radni SLD, RZJG oraz PO
milczeli do czasu, gdy zostali „wywołani
do tablicy” przez Krzysztofa Mroza (PiS)
pytającego, czy SLD ma zamiar w końcu
zasilić Komisję Rewizyjną swoim przedstawicielem – na co Piotr Paczóski odpowiedział, że rozważą taką możliwość.
Następnie ekscentryczny radny Prawa
i Sprawiedliwości dziwił się, że klub PO,
który w kampanii samorządowej uważał Marcina Zawiłę za złego prezydenta,
teraz będzie głosował za przyznaniem
mu absolutorium, co Piotr Miedziński
zripostował przypominając o poparciu
PiS-u dla Marcina Zawiły przed drugą

turą, a w czasie teraźniejszym zamiarem
głosowania przeciwko udzieleniu absolutorium urzędującemu prezydentowi.
Polemika radnych wywołała uśmiechy
na sali obrad, ale Piotr Paczóski zaapelował o zakończenie „żenującej” dyskusji.
Chwilę później doszło do głosowania,
w którym 15 radnych oddało głos
„za” udzieleniem absolutorium prezydentowi, 6 „przeciw” (Kubicki, Łojek,
Mróz, Rypiński, Szymański, Ziętek),
a 2 osoby wstrzymały się (Szklarska,
Miedziński).
Wcześniej odbyło się głosowanie
nad zatwierdzeniem sprawozdania z
wykonania budżetu za 2014 r., w którym
głosów „za” było 17, nikt nie głosował
przeciw, a głosów wstrzymujących się
było 5 (Kubicki, Łojek, Mróz, Szymański,
Ziętek).
Przemek Kaczałko
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Klucze sukcesy trafiły
do Jeleniej Góry

Dolnośląski Klucz Sukcesu to prestiżowe, regionalne wyróżnienie cenione
w środowisku gospodarczym, kulturalnym i samorządowym. Przyznawane
jest przez Kapitułę Wyróżnienia Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Dolnego
Śląska. Podczas gali finałowej, która
odbyła się 18 czerwca w Zgorzelcu
Laureatem ogłoszono Stowarzyszenie
Olimpiady Specjalne Polska Dolny
Śląsk z siedzibą w Jeleniej Górze, zaś
Nominatem została Filharmonia
Dolnośląska w Jeleniej Górze.
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne
Polska – Dolny Śląsk to organizacja,
której główną działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Pokazując wysiłek sportowy tych zawodników, stowarzyszenie
przyczynia się do lepszego zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z
niepełnosprawnością intelektualną.
Nominatem w kategorii najlepsza
instytucja kultury lub inicjatywa
kulturalna ostała Filharmonia Dolnośląska, która działa od ponad 50 lat.
Założona została w 1964 roku (jako
Społeczna Orkiestra Symfoniczna)
przez Stefana Strahla, który był też jej
wieloletnim dyrektorem. Zasadniczą
część działalności filharmoników
stanowią występy przed jeleniogórską
publicznością i wydarzenia muzyczne
organizowane we własnej sali koncertowej. Od początku swojego istnienia
Orkiestra intensywnie koncertuje
także poza Jelenią Górą – w kraju i
za granicą.
(Przemo)

Z piekła do nieba lub na odwrót
Lato będzie bardzo gorące i nie chodzi tylko o temperaturę
na zewnątrz, sytuacja w naszym mieście, kraju przypomina
czasem scenariusze z najlepszych filmów. Częste zwroty
akcji, zaskakujące wydarzenia i trzymające w napięciu
rozstrzygnięcia. Czy w tym wszystkim się odnaleźć i jak
żyć rozmawiamy z Hubertem Papajem.
czy też bardziej aktywne, żeby nie
powiedzieć ekstremalne formy
wypoczynku?
H.Papaj - Przyznaję, po całym roku dynamicznych zmian i ciągłej aktywności
trudno się jest tak nagle przestawić na
leniuchowanie. Oczywiście jest czymś
wspaniałym położyć się na plaży, słyszeć
szum fal, odgłosy mew i promienie
słońca na twarzy, wtedy zapomina
się o całym świecie i odpoczywa. Tak
przeważnie spędzamy czas do wczesnego popołudnia, później już bardziej
aktywnie przeważnie spacerując z czy
też jeżdżąc na rowerach.

i jedność każdej organizacji poznaje się
nie po tym jak świętuje zwycięstwo ale
po tym jak przyjmuje porażkę czy potrafi
wyciągać z niej wnioski i czy potrafi się
uczyć, zmieniać.

red.- Czyli nabieramy sił przed
gorącym wyborczym okresem, a jak
z rozliczeniami odpowiedzialnych
za poprzednie wybory?
H.Papaj - Wybory prezydenckie były
dla nas wszystkich surową lekcją, w
Jeleniej Górze zdecydowanie, z bardzo
dużą przewagą wygrał Prezydent B.
Komorowski, ale w skali kraju zabrakło
dosłownie 2% aby cieszyć się z wygranej.
Jeśli chodzi o rozliczenia to wybory są
grą drużynową i wszyscy albo wygrywamy albo przegrywamy, kandydat, sztab,
red.- Jakim typem turysty pan czy też wyborcy, dlatego nie ma mowy
jest, wybiera pan leżak na plaży o jakiś personalnych rozliczeniach. Siłę

red. - To jakie wnioski wyciągnęliście z tego wyniku, czego
zabrakło ?
H.Papaj - Moim zdaniem zabrakło paru rzeczy, zabrakło większego
bezpośredniego kontaktu z ludźmi,
bezpośredniej rozmowy, wsłuchania się
w oczekiwania zwykłych ludzi, z jednej
strony należało pokazać to wszystko co
już udało się zrobić w ostatnich latach,
ale też jeszcze bardziej należało pochylić
się nad bieżącymi potrzebami ludzii.
Wszyscy żyjemy w kraju, w którym
chcielibyśmy aby powstawały kluczowe inwestycje ale tak na co dzień na

red.- Panie Hubercie rozpoczęły
się wakacje, sezon urlopowy w
pełni gdzie pan się wybiera na
wypoczynek?
H.Papaj - Rzeczywiście w końcu
mamy długo oczekiwane lato, czerwiec
był trochę kapryśny ale mam nadzieję
że w lipcu wszystkim będzie przyświecać
piękne i ciepłe słońce. Lipiec to też czas
w którym planujemy z żoną urlop. Cały
rok na to czekamy, żona uczy w szkole
więc tak na dobrą sprawę w ciągu roku
tylko podczas tych dwóch letnich miesięcy możemy wspólnie zaplanować
wypoczynek. Od wielu lat, z dużym
sentymentem ale też przyjemnością
jeździmy nad polskie morze, nasze
morze ma chyba najpiękniejsze plaże
na świecie i swój niepowtarzalny urok.
Muszę też przyznać że z roku na rok widać poprawę w kwestii przygotowania
nadmorskich miejscowości, powstaje
coraz więcej dróg rowerowych, rozwija
się baza hoteli, pensjonatów i przybywa
wszelkich atrakcji. Ostatnie dwa lata
jeździliśmy do Świnoujścia i jesteśmy
pod dużym wrażeniem zmian które
tam widać.

na tym co proponuje świat, w wielu
krajach na świecie wprowadza się inny
czas pracy, tzn. zwiększa się wymiar
urlopu np. do 32 lub więcej dni, skraca
się czas pracy do 6 godzin dziennie lub
35 godzin w tygodniu, a nawet wprowadza się 4 dniowy tydzień pracy. Jest to z
korzyścią dla pracowników, którzy są
bardziej efektywni i mają więcej czasu
dla rodziny, bliskich ale też z korzyścią
dla pracodawców albowiem poprawia
red.- Czyli macie już pomysł na to koniunkturę, przyspiesza wzrost
gospodarczy, obniża niektóre koszty
program, na nowe propozycje?
H.Papaj - Powiem od siebie, zupełnie stałe i wpływa na większą efektywność
prywatnie, bo od programów są inne pracowników.
gemia. Osobiście uważam że trzeba
red.- Pięknie to brzmi ale czy
szybko doprowadzić do sytuacji w której
ludzie mają pracę, pracę nie na umowach jest ekipa która będzie potrafiła to
śmieciowych ale prace stabilną, pewną zrealizować ? Obecna drużyna nie
i z wynagrodzeniem umożliwiającym wymaga odmłodzenia ?
H.Papaj - Jeśli już używamy termigodne życie. Trzeba dać młodym szansę
na realizacje swoich planów, marzeń i nologii sportowej to najlepsze drużyny
pokazać że jest to możliwie też w naszym prowadzą wielostopniowe szkolenie. Z
kraju, należy pamiętać o przedsiębiorcach jednej strony w swoim składzie mają doi należy zmniejszyć obciążenia podatko- świadczonych, profesjonalnych zawodwe, finansowe które teraz często chyba ników, ale też ciągle dokonują zmian,
ograniczają ich działalność. Obecnie wprowadzając co raz nowych, młodych,
pracuję w służbie zdrowia i widzę jak głodnych sukcesu zawodników, którzy z
wiele już zrobiono ale też jak wiele jeszcze jednej strony mogą się uczyć od bardziej
rzeczy zostało do zrobienia, mówię tutaj doświadczonych kolegów, z drugiej zaś
np. o skróceniu kolejek, czasu oczekiwa- wnoszą powiew świeżości i dynamizm.
Tylko taka ewolucja i takie zdrowe
nia na wizytę u lekarza specjalisty.
podejście może gwarantować sukces i
red.- Jest pan zwolennikiem wielu gwarantować korzystne uzupełnianie.
Mamy w naszym gronie wielu takich
śmiałych poglądów.
H.Papaj - Tak uważam że należy zawodników, którzy czekają na swoją
podejmować odważne i nowatorskie szansę i którzy potrafią pozytywnie
decyzje, powinniśmy zastanowić się zadziwić swoimi talentami.
pierwszym miejscu jest kwestia naszego
zdrowia, naszych bliskich, to czy mamy
pracę, czy jest to dobrze płatna praca, czy
starczy na kredyt lub zakup potrzebnych
do domu rzeczy, czy będą pieniądze
na urlop i wyszykowanie dziecka we
wrześniu do szkoły i oczekujemy w
pierwszej kolejności rozwiązania tych
podstawowych i najbardziej bezpośrednio nas dotykających kwestii.

red.- Widzę że z biegiem czasu
zmienia się pana nastawienie
zaczyna pan w sposób bardziej
stonowany podchodzić do rzeczywistości , czy to wpływ obecnego
miejsca pracy ?
H.Papaj - Człowiek całe życie się
uczy, ja mam dopiero co skończyłem
40 lat i wiem że jeszcze wiele nauki
przede mną, ale z optymizmem
podchodzę do przyszłości bo każde
nowe doświadczenie jest cenną lekcją. Rzeczywiście w moim obecnym
miejscu pracy mam kontakt nie
tylko z wspaniałymii profesjonalnymi
pracownikami, którzy mają świetną
opinię ale przede wszystkim z ludźmi,
którzy każdego dnia uzmysławiają co
w życiu jest najważniejsze. Praca w
szpitalu uczy pokory, uczy dystansu
do codziennych błahych problemów
i dodaje wiele sił albowiem widząc
w oczach naszych pacjentów, bardzo
często ciężko potraktowanych przez
los , tą determinację, siłę i chęć do
życia człowiek docenia to co ma i
cieszy się z każdego dnia. Gdy widzi się
pacjentów, którzy do nas trafiają po
incydentach i są na wózkach czy też
całkowicie są przykuci do łóżka, a pod
koniec rehabilitacji, dzięki swojemu
uporowi i pracy naszych znakomitym
fizjoterapeutom i całemu personelowi
potrafią już o własnych silach wyjść
to człowiek zdaje sobie sprawę że nie
ma rzeczy niemożliwych i że bardzo
dużo zależy od nas samych od naszego
nastawienia i determinacji.

6

29 czerwca 2015 r.

JELENIA GÓRA

AKTUALNOŒCI / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Porzucone nagrobki doczekają nareszcie się godnego miejsca

Grobowce niemieckie i żydowskie,
które w Jeleniej Górze likwidowano
w latach 60. i 70. ubiegłego wieku,
znalazły się na dzikim wysypisku
śmieci w okolicach Zabobrza. Radny
Prawa i Sprawiedliwości Rafał Szymański po otrzymaniu bulwersującej
informacji potwierdził fakt składowania macew i nagrobków dawnych

mieszkańców Jeleniej Góry, po czym
poinformował Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków oraz media.
Płyty nagrobne i części grobowców
stanowią ważny element historii
naszego miasta i ich miejsce jest
w lapidarium, a nie na wysypisku
śmieci – mówił Rafał Szymański.
- Jestem zaskoczony i zbulwersowany tym, że radny, który dobrze
wie, że to nie było robione ani
teraz, ani kilka miesięcy temu,
tylko wiele lat temu – teraz w
sposób nie do końca prawidłowy
tę sprawę nagłośnił. My o tym wiedzieliśmy od kilku miesięcy, tylko
trwały rozmowy między miejskim
konserwatorem zabytków a MPGK
i nami, aby w sposób bezpieczny
to uporządkować – tłumaczy wiceprezydent Jeleniej Góry, Jerzy
Łużniak.

JELENIA GÓRA
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Wyróżnienie dla „Skarbówki”
Podczas spotkania Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, które
odbyło się 24 czerwca br., już po raz
dwunasty rozstrzygnięto konkurs
“Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, organizowany przez Business Centre Club przy współudziale
Ministerstwa Finansów. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze zdobył w tym
konkursie wyróżnienie.
Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, jest popularyzowanie oraz wyróżnianie wysokich
standardów obsługi klienta, jak
również tworzenie między admini-

Konserwator zabytków Wojciech
Kapałczyński zasugerował władzom
miasta, by część nagrobków dotyczących cmentarzy katolickich wyeksponować na cmentarzu komunalnym,
zaś macewy przenieść na cmentarz
żydowski przy ul. Sudeckiej. - Aby to
zrobić potrzebujemy zgody Gminy
Żydowskiej – zaznacza Jerzy Łużniak
przyznając, że jeszcze w tej sprawie
nie nawiązano kontaktu dysponentem cmentarza.

stracją skarbową a przedsiębiorcami
relacji wyróżniającej się życzliwością
i profesjonalizmem.
Wyróżniony Urząd Skarbowy w
Jeleniej Górze otrzymały tytuł “Urząd
Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
2015”. Prawo używania tego tytułu
przysługuje laureatom przez jeden
rok – do momentu rozstrzygnięcia
kolejnej edycji konkursu.
Urzędy skarbowe oceniane były
na podstawie wyników ankiet wypełnionych przez dolnośląskich
przedsiębiorców.
(Przemo)

Porozumienie w sprawie organizacji konkursu na “Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” zostało podpisane w 2002 r. Sygnatariuszami porozumienia są Ministerstwo
Finansów i Business Centre Club.

Na najbliższej sesji radni będą
procedowali nad zmianami w budżecie miasta umożliwiającymi przeznaczenie środków na wydobycie
nagrobków z obecnego miejsca składowania. Jak mówi wiceprezydent,
w zależności od tego ile nagrobków
tam się znajduje i czy wśród nich są
nagrobki zabytkowe, operacja może
kosztować od kilkudziesięciu do
kilkuset tysięcy złotych.
Przemek Kaczałko

Przyznano honorowe tytuły
Na X sesji Rady Miejskiej radni
uchwalili nadanie honorowych
tytułów „Zasłużonego dla Miasta
Jeleniej Góry” dla trzech osób:
Jana Wołkowieckiego, Stanisława
Gmyrka oraz ks. Jerzego Gniatczyka.
Wniosek o nadanie tytułu dla
pana Janka, jak zwało się o nim
mówić w świecie piłki ręcznej
złożył do Komisji Statutowo-Organizacyjnej zarząd Klubu Piłki
Ręcznej Jelenia Góra. Swój wniosek uzasadnili tym, że Jan Wołkowiecki był jednym z pierwszych
współzałożycieli jeleniogórskiego
szczypiorniaka i od 1982 r. aktywnie działał w sekcji piłki ręcznej
kobiet w Jeleniej Górze. Bez względu na nazwę klubu i skład zarządu,
przez te wszystkie lata przeżywał
z kolejnymi pokoleniami sukcesy
i porażki drużyn seniorskich, jak
i młodzieżowych.
Tytułem zasłużony dla Miasta
Jeleniej Góry został również uhonorowany Stanisław Gmyrek, który od lat działa na polu edukacji
ekologicznej. Na podstawie jego
pomysłu i pod jego nadzorem Koło
Łowieckie „Jeleń” Jelenia Góra

Mieszkańcy wreszcie doczekali się remontu

Będzie równo na Warszawskiej
Zapomniana od ponad 40 lat ulica Warszawska, doczeka się asfaltu. Mieszkańcy tracili już
nadzieję,
ale jak poinformował nas rzecznik spółki „Wodnik” Zbigniew Rzońca – droga
4 ZU]HĞQLDU
będzie dokończona do końca czerwca.
Na Warszawskiej poszerzono wykonawcy zakres robót. Miała być jedna
warstwa asfaltu, a będą dwie. Asfalt
zostanie położony także w miejscach,
w których położony miał nie być – informuje Z. Rzońca.
To dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Warszawskiej, którzy
szczególnie w okresie, kiedy pada
deszcz mają drogę (do domu) przez
mękę. Przypomnijmy, w ubiegłym roku
rozpoczęły się prace na zapomnianej
ulicy w Jeleniej Górze, gdzie wykonano
wodociągi oraz oświetlenie. W zakresie
prac miała być też jedna warstwa
asfaltu, a zakończenie inwestycji planowano na styczeń 2015 r. Wodociągi

Fot. Przemo

Po interwencji radnego PiS Rafała Szymańskiego sprawa
odkrytych macew i fragmentów niemieckich i żydowskich
grobowców nabrała tempa. Miasto przyznaje, że o sprawie
wiedziało od kilku miesięcy, ale już na najbliższej sesji
Rady Miejskiej (29.06) zaproponowane zostaną zmiany w
budżecie, by przeznaczyć środki finansowe na ten cel.

Fot. Przemo

Trafią wkrótce na nekropolie

JELENIA GÓRA

i oświetlenie są, ale asfaltu jak nie było, prac i termin ich zakończenia. Ulica
tak nie ma. Po naszym artykule opu- Warszawska doczeka się przyzwoitej
blikowanym w miniony poniedziałek nawierzchni!
(Przemo)
udało się ustalić przyczyny przerwania

zrealizowało projekt pt. „Ośrodek
Edukacji Ekologicznej” w Chromcu. Na terenie ośrodka znajduje
się ścieżka edukacji ekologicznej
„Jeleniówka”. W ośrodku Stanisław Gmyrek prowadzi zorganizowaną edukację dzieci i młodzieży
z całego byłego województwa
jeleniogórskiego.
Honorowy t ytuł przyznano
ponadto ks. Jerzemu Gniatczykowi – proboszczoszczowi parafii rzymsko-katolickiej pw. św.
Judy Tadeusza na os. Czarne.
Jak argumentują wnioskodawcy
ksiądz jest przykładem duchownego, który wypełniając swoje
obowiązki związane z posługą
kościelną jest także aktywny w
swoim środowisku działalności i
otwarty na dialog ze wszystkimi
ludźmi, także świeckimi, włącza
się również do pracy, której efekty
mają służyć mieszkańcom miasta.
Potrafi tworzyć atmosferę integracji i współpracy. To w tej parafii
powstała idea, by systematycznie
przygotowywać śniadania dla
dzieci szkolnych, które nie otrzymują ich w domu.
(Przemo)
JELENIA GÓRA

Patrol ze „srebrem”
We Wrocławiu odbył się finał
Wojewódzkiego Turnieju Par Patrolowych. Policjanci z Jeleniej
Góry zajęli drugie miejsce na 29
par patrolowych, które wzięły w
nim udział.
W finale wzięły udział najlepsze
policyjne pary patrolowo-interwencyjne, wyłonione w drodze
eliminacji w komendach miejskich,
powiatowych i komisariatach specjalistycznych na terenie województwa
dolnośląskiego. Pary patrolowe
rywalizowały w następujących konkurencjach: test z wiedzy zawodowej,
policyjny tor przeszkód i strzelanie
sytuacyjne. Policję Jeleniogórską
reprezentowali funkcjonariusze
Referatu Patrolowo-Interwencyjnego
Wydziału Prewencji KMP w Jeleniej
Górze: sierż. sztab. Daniel Kucharski
oraz st. post. Dawid Czerwiński.
(Jel)

JELENIA GÓRA

MPGK: Nie daj się naciągać
Niektóre nieuczciwe firmy przewozowe oraz sklepy meblowe dezinformują jeleniogórzan, przekonując ich,
że MPGK za przyjęcie starych mebli czy
starego telewizora pobiera opłaty. Wmawiają im, że spółka komunalna żąda za
to 50 zł (tyle doliczają sobie „ekstra” do
rachunku oprócz zapłaty za wniesienie
kupionego sprzętu). To nieprawda.
Za darmo można zostawić w
niej nie tylko meble, ale także: leki,
baterie, akumulatory, oleje, zderzaki
samochodowe czy pralki. MPGK nie
pobiera opłat również za gruz - do
100 kg na osobę.
- Nie ma dla nas przy tym znaczenia, czy wersalkę albo szafę
przywiezie samochód z salonu meblowego, firmy przewozowej czy
auto prywatne - tłumaczy Zbigniew
Rzońca, rzecznik MPGK. - Meble w
każdym przypadku przyjmiemy bez

żadnych opłat. Nie trzeba również z
nami zawierać na to umów, bo i tak
niektórzy sklepikarze twierdzą.
Bezpłatnie w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych,
który mieści się w siedzibie MPGK
przy ul. Wolności w Jeleniej Górze,
można codziennie oddawać między
innymi: stare meble, drzwi, opony
czy sprzęt RTV i AGD. PSZOK czynny
jest od poniedziałku do piątku w
godz. od 8.00 do 18.00 i w soboty od
godz. 8.00 do godz. 14.00.
Każdego dnia punkt odwiedza
średnio kilkanaście osób. Zostawiane
przez nie przedmioty są w większości
przypadków utylizowane. Te, które
się do tego nie nadają, trafiają do
Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
Kostrzycy.
(Z-R)

ul. Wielkopolska 14
58-540 Karpacz

www.icecleaning.pl
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„Przemytnik” na Okraju

JELENIA GÓRA

Jeleniogórskie stowarzyszenia pokazały, jak na wiele je stać

Pozarządowo na targach

Podczas wakacji Kowary i Karpacz
wreszcie będą miały połączenie z Przełęczą Okraj i Małą Upą. Kursy odbywać
się będą w każdą sobotę w miesiącach:
lipiec, sierpień i wrzesień. 20-osobowy W sobotę, 30 maja, na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbus o nazwie Paserak (Przemytnik) były się II Jeleniogórskie Targi Organizacji Pozarządowych.
będzie jeździł z przyczepką na rowery. Sprawni, skuteczni i pełni pomysłów – tak zdaniem organiza-

Rozkład-jazdy:
Pomezní-Boudy-/-Przełęcz-Okraj

9.00-16.00
Kowary–Park-Miniatur 9.28-16.28
Kowary–Dworzec–ul-Dworcowa

9.32-16.32
Ściegny–Smażalnia-Ryb-Flipper

9.40-16.40
Karpacz-Dolny
9.46-16.46
Karpacz–ul-Parkowa 9.50-16.50
Karpacz–Biały-Jar
9.54-16.54
Karpacz–Wang
9.58-16.58
Karpacz–Wang
10.00-17.00
Karpacz-–Biały-Jar 10.04-17.04
Karpacz–ul-Parkowa 10.08-17.08
Karpacz-Dolny
10.12-17.12
Ściegny–Smażalnia-Ryb-Flipper10.1817.18
Kowary–Dworzec–ul-Dworcowa

10.26-17.26
Kowary–Park-Miniatur–ul-Zamkowa

10.30-17.30
Przełęcz-Okraj-/-Pomezní-Boudy

10.58-17.58

Fot. Przemo
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torów charakteryzują się ludzie decydujący się na działalność
społeczną w sektorze organizacji pozarządowych.

W Jeleniej Górze zarejestrowanych jest ponad 200 stowarzyszeń,
niewielki procent z nich zdecydował się na zaprezentowanie swoich
dokonań i planów na przyszłość
podczas jeleniogórskich targów.
Zdaniem prezesa Fundacji „Jagniątków”, organizacje te działają, ale
nie szukają poklasku.
- Wszystkie organizacje są aktywne, ale nie wszystkie się pokazują.
Nie każda organizacja chwali się
tym co robi, a robią bardzo ważne
rzeczy. Jako sektor obywatelski
wypełniamy lukę, której nie robi
samorząd, a za którą nie chce
się zabrać biznes, bo to jest po
prostu nieopłacalne - powiedział
Sławomir Wieteska z Fundacji
Jagniątków. - Realizujemy różne
działania – hobbistyczne, pomocowe – każdy znajdzie coś dla siebie.
Mam nadzieję, że sektor będzie się

integrował dzięki takim imprezom,
a mieszkańcy zobaczą jak wielu
pozytywnie zakręconych ludzi jest
w tym mieście i dla nich działa –
dodał prezes fundacji, która była
jednym z organizatorów targów.
- Jestem zadowolony ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Widać tu fajną aktywność
ludzi, bardzo różną - stwierdził
prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła
Na przybyłych mieszkańców i
turystów czekało wiele atrakcji.
Występy artystyczne na scenie, poczęstunek potraw przygotowanych
przez organizacje pozarządowe, a
także liczne konkursy i zabawy.
Chętni mogli również z przewodnikiem zwiedzić budynek Ratusza, w
tym takie miejsca, które na co dzień
nie są udostępniane.
Przemek Kaczałko

Organizatorem targów była Fundacja
Jagniątków, a także Miasto Jelenia Góra
oraz Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarządowych.
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Był marsz dla rodziny

1DV]D)LUPDQDOHĪ\GRF]RáRZ\FKSU]HGVLĊELRUVWZ]EUDQĪ\VSRĪ\ZF]HMG]LDáDMąF\FKZVHNWRU]HKDQGOXGHWDOLF]QHJR
QDU\QNXHXURSHMVNLP.LHUXMHP\VLĊSURVWą]DVDGąZ\VRNDMDNRĞü]DQLVNąFHQĊ.OXF]HPGRQDV]HJRVXNFHVXMHVW
XF]FLZRĞüLUHVSHNWRZDQLH]DVDGIDLUSOD\ZSUDF\]HVSRáRZHM

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kasjer-Sprzedawca
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Oferujemy:








G\QDPLF]QąLDPELWQąSUDFĊZ]HVSROH
]DWUXGQLHQLHRG]DUD]
SUDFDZQLHSHáQ\PZ\PLDU]HJRG]LQ
PLáąDWPRVIHUĊSUDF\
PRĪOLZRĞüDZDQVXQDVWDQRZLVNR]DVWĊSF\NLHURZQLNDOXEQDVWDQRZLVNR
NLHURZQLNDVNOHSX
JUXQWRZQHV]NROHQLH



Oczekujemy





GRĞZLDGF]HQLDZSUDF\ZKDQGOX
Z\VRNLHMNXOWXU\RVRELVWHMLXSU]HMPRĞFLZREHFNOLHQWyZ
JRWRZRĞFLGRSRGHMPRZDQLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL
XF]FLZRĞFL

3URVLP\RSU]HVáDQLHDSOLNDFMLZIRUPDFLHSGINRQLHF]QLH]GRSLVNLHPÄ.DVMHU-HOHQLD*yUD´
w tytule e-maila QDDGUHVUHNUXWDFMDFKRU]RZ#DOGLSO
OXERSR]RVWDZLHQLH&9QDZZSODFyZFHZ]DPNQLĊWHMNRSHUFLH]GRSLVNLHPÄGRUąN
.LHURZQLND5HMRQX´
,QIRUPXMHP\ĪHNRQWDNWXMHP\VLĊZ\áąF]QLH]Z\EUDQ\PLRVREDPL1DGHVáDQ\FK
GRNXPHQWyZQLH]ZUDFDP\
3URVLP\R]DZDUFLHQDVWĊSXMąFHMNODX]XOLZDSOLNDFML
:\UDĪDP]JRGĊQDSU]HWZDU]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FK]DZDUW\FKZPRMHMRIHUFLHSUDF\GRFHOyZ]ZLą]DQ\FK]UHNUXWDFMą
]JRGQLH]XVWDZąRRFKURQLHGDQ\FK]GQLD']LHQQLN8VWDZ1U3NW 
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Zwolennicy środowisk prawicowych
manifestowali w Cieplicach swoje przywiązanie do tradycji i nauk katolickich.
Trzeci jeleniogórski „Marsz dla życia i
rodziny” wystartował spod siedziby
Politechniki Wrocławskiej na Placu
Piastowskim i wiódł na Plac Kościelny
przy parafii Matki Bożej Miłosierdzia.
Marsz dla życia i rodziny odbywał się
wczoraj w ponad 140 miejscowościach
Polski, w tym w Jeleniej Górze. - Celem
manifestacji była afirmacja naszego
przywiązania dla tych wartości, które
są bezwzględne, które są ponadczasowe. To wartości, które łączą wszystkich,
a nie dzielą – czyli życie i rodzina.
Chcemy pokazać co jest dla nas najważniejsze i co jest najważniejsze dla
naszego społeczeństwa, w to wierzymy
i temu chcemy dać wyraz uczestnicząc
w tym marszu – powiedział jeden z
organizatorów Mariusz Gierus.
W czasie manifestacji skandowano
okrzyki propagujące bezwzględną
ochronę życia, a także odwołujące
się do wartości rodzinnych. Punktem
docelowym przemarszu była parafia
Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie odbyła
się msza św. poprowadzona przez
ks. biskupa Ignacego Deca z diecezji
świdnickiej. Do godzin wieczornych
przy parafii odbywał się festyn, w
trakcie którego zaśpiewała m.in.
znana jeleniogórska sopranistka
Anna Patrys.
Organizatorami marszu w Jeleniej
Górze były: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego oraz Stowarzyszenie Święta
Matki.
(Przemo)
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Rośnie nowa galeria
Prace przy jeleniogórskiej galerii handlowej Nowy Rynek są zaawansowane.
Obiekt ma być gotowy w październiku.
Do otwarcia Nowego pozostało więc
tylko kilka miesięcy, dlatego generalny
wykonawca wydziela i przygotowuje
powierzchnie pod sklepy, które w
pierwszej kolejności będą przekazywane głównym najemcom. Wystartował
proces wykańczania tych lokali, które
zostały już wydzielone, m.in.: H&M.
Część najemców Nowego Rynku rozpoczęła też rekrutację, swoje ogłoszenia o
pracę opublikował na fanpage’u Nowego Rynku m.in. Intermarche.
Zgodnie z zakładanym harmonogramem, w lutym miała miejsce realizacja
ostatniego elementu konstrukcyjnego
dachu, tzw. „wiecha”. Wówczas bryła
obiektu została zamknięta, a generalny wykonawca przekierował swoją
uwagę na prace wewnątrz. W marcu i
kwietniu trwały prace mające na celu
wykończenie powierzchni parkingowych na dachu oraz w garażu. Na
ten moment możemy powiedzieć, że
nawierzchnia parkingu podziemnego
jest położona i trwa jej wykańczanie i
malowanie, a parking na dachu zyskuje
nawierzchnię.
Nowy Rynek to inwestycja realizowana na zasadzie joint venture
pomiędzy firmami TK Development
i Heitman. 70 proc. udziałów spółki
celowej projektu jest po stronie inwestora Heitman, pozostałe 30 proc.
- po stronie TK Development. Wartość
inwestycji to 55 mln euro. Nowy Rynek
to: 24.000 mkw. powierzchni najmu i
115 sklepów.
(Jel)

JELENIA GÓRA

Złodziej kwiatów przed sądem
Przed sądem odpowie czterdziestolatek z Jeleniej Góry za kradzież
różanecznika. Na gorącym uczynku zatrzymany został przez Straż
Miejską. Nie wiedział, że na rabatę
ma „oko” kamera miejskiego
monitoringu.
Pracownicy MPGK posadzili na
skwerze przy ul. Bankowej siedem
krzewów różanecznika. Wszystkie
zostały skradzione. Po zdarzeniu
tym krzewy posadzono raz jeszcze,
ale tym razem o specjalny nadzór
nad nimi poproszono Straż Miejską. Jedną z kamer miejskiego monitoringu ustawiono tak, by miała
na rabatę „oko”. Opłaciło się.
Przy ul. Bankowej 42-letni
mieszkaniec Jeleniej Góry postanowił zaopatrzyć się w krzewy na
miejskim klombie. Wyrwał jedną

roślinę i oddalił się w kierunku
ulicy Wolności. Nie wiedział, że
podąża za nim kamera monitoringu. Dowiedział się o tym od
strażników miejskich, którzy ujęli
go na ulicy Wolności, gdy beztrosko podążał ze swoim łupem do
domu – informuje Artur Wilimek,
rzecznik prasowy Straży Miejskiej
w Jeleniej Górze.
Różaneczniki nie są oczywiście
jedyną zielona ozdobą Jeleniej
Góry. Na Pl. Ratuszowym pracownicy MPGK posadzili begonie i
starce - około 3,5 tys. Przy baszcie
rosną jaśminowce, szałwia i starce. Zasadzono też kilka tysięcy
krzewów lawendy. Jak zwykle pieczołowicie pielęgnowane są inne
ozdobne krzewy oraz drzewa.
(Zeb)

Fot. Zeb
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Fot. AP

Jest ławeczka z Kunegundą
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Recepta na zgodne stadło: uczucie, szacunek i kompromis

Złote gody jeleniogórzan

W Sobieszowie, w parku przy ul. Karkonoskiej, odsłonięte zostały: Ławeczka
z Kunegundą oraz Tablica Informacyjna
„Sobieszów Wita”. Pomysłodawcą był
Zespół Aktywności Lokalnej, który swoje
działania kieruje w stronę integracji
i aktywizacji społeczeństwa, a także
promocji Sobieszowa.
Rzeźbę legendarnej Kunegundy z
drewna lipowego, pozyskanego dzięki
Nadleśnictwu „Śnieżka”, wykonał miejscowy artysta Piotr Jagielski
Członkowie Zespołu Aktywności
Lokalnej mają nadzieję, że Ławeczka z
Kunegundą stanie się atrakcją dla mieszkańców i turystów, którzy nie tylko będą
mogli posiedzieć obok księżniczki, ale
także zrobić sobie z nią pamiątkowe
zdjęcie z zamkiem Chojnik w tle.
Tablica informacyjna „Sobieszów
Wita” również została wykonana

JELENIA GÓRA

przez sobieszowian. Zdzisław Zaskórski i Grzegorz Gielert umieścili
na niej historię Sobieszowa napisaną
w czterech językach oraz mapkę z
zaznaczonymi atrakcjami. Na tablicy znalazło się 12 zdjęć autorstwa
Roberta Karczmarczyka, które przedstawiają sobieszowskie skarby.
- Bardzo mi się podoba pomysł
promowania Sobieszowa za pomocą rzeźby z naszą Kunegundą
- komentował odsłonięcie jeden z
mieszkańców.
Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władz miasta i obywateli
Jeleniej Góry, którzy bardzo chętnie
fotografowali się z księżniczką.
Rzeźba przyjęta została z zachwytem
i na pewno będzie miejscem często
odwiedzanym w Sobieszowie.
Karolina Matusewicz

Tym razem uhonorowano 7 par,
które w zdrowiu i chorobie, na dobre
i na złe – są małżeństwem nieprzerwanie od co najmniej pół wieku.
Wyjątkową uroczystość poprowadził
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który wraz z wiceprezydentem
Jeleniej Góry Jerzym Łużniakiem
odznaczył: Krystynę i Grzegorza Boczkowskich, Władysławę i Stanisława
Hajdaszów, Marię i Zbigniewa Makowskich, Krystynę i Ireneusza Rososzko,
Genowefę i Mirosława Bułatów, Ingrid
i Jana Gardeckich oraz Stanisławę i
Eugeniusza Żugajów.
Jaka jest ich metoda na trwałe,
wspólne pożycie? Wzajemne uczucie,

Fot. Przemo

Ceremonia wręczenia medali od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 50-lecie małżeństwa, odbyła się wczoraj
(25.06) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze.
szacunek, kompromis – to zdaniem
pani Krystyny Rososzko podstawa. W
miarę upływu lat uczucie zmienia się,
więc należy je pielęgnować i wspólnie
rozwiązywać problemy rodzinne – powiedziała żona pana Ireneusza.
Na to nie ma recepty, to trzeba
przeżyć i starać się, aby było dobrze
– stwierdzili państwo Żugajowie.
Potrzebna jest miłość, jedno drugiemu
musi wybaczać. Raz były chmury,
burze, pioruny, a później słońce, i z
powrotem to samo nastaje – mówiła
pani Stanisława wraz z mężem Eugeniuszem, którzy mają już trzy córki,
cztery wnuczki i jedną prawnuczkę.
(Przemo)

Organizatorem jest Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Wkrótce IV Festival dell’ Arte
15 sierpnia (w sobotę) na inaugurację imprezy zapowiadany jest wernisaż sześciu wystaw:
malarstwa: Jerzego Dudy Gracza (Obrazy Prowincjonalno-Gminne), fotografii: Hanny Snijder, Tomasza Terleckiego, Grzegorza Kołodko i Romualda M. Sołdka, szkła artystycznego
Tomasza Urbanowicza, ceramiki Anny Malickiej-Zamorskiej, Katarzyny Kielan, rzeźby
Stanisława Wysockiego oraz wystawy Radiowej Trójki “Trójka w obrazach wielkich mistrzów”. Prowadzenie: Artur Andrus. Miejsce wystaw: Pałac Wojanów, Folwark Bukowiec,
Pałac Pakoszów, Teatr Jelenia Góra, Zamek Karpniki. Ponadto w Pałacu Wojanów wystąpi
Jadwiga Rappe z Kwartetem Polskim Deutsche Oper Berlin.

Fot. Archiwum Organizatora

16 sierpnia (w niedzielę) w koncert “Rainhard Klavier Trio” niedziałek) Park Zdrojowy w
Pałacu Wojanów odbędzie się z Berlina. 17 sierpnia (w po- Jeleniej Górze Cieplicach koncert
plenerowy “ The 5th Season”
A.Vivaldiego w wykonaniu Lewandowski Masters Quintet. 18
sierpnia (we wtorek) w Pałacu
Wojanów spotkanie autorskie z
Kazimierzem Pichlakiem, oprawa
muzyczna: Jacek Szreniawa, a
także plenerowy koncert - Krzesimir Dębski i Janusz Skowron z
zespołem. 19 sierpnia (w środę)
w Zamku Karpniki - koncert “Miłość i Życie Kobiety”: Michalina
Bienkiewicz – sopran, Justyna
Skoczek – fortepian, Aleksandra Śnieżek – wizualizacje. 20
sierpnia (w czwartek) w Pałacu
Wojanów spotkanie autorskie z
Jackiem Cyganem oraz biesiada w
Artystycznej Stodole w Bukowcu,
czyli recital Zbigniewa Wodeckiego, prowadzenie Jacek Cygan.
21 sierpnia (w piątek) w Pałacu
Wojanów - “Lilka - cud miłości”,
czyli spotkanie z aktorką Joanną
Żółkowską, poświęcone życiu i
twórczości poetki Marii Pawli-

kowskiej-Jasnorzewskiej, a w jeleniogórskim Teatrze im. Norwida
spektakl “Pojedynek - zabawa
w detekt ywa” A. Schaf fera w
wykonaniu Jana Peszka i Błażeja
Peszka. 22 sierpnia (w sobotę)
w Pałacu Pakoszów otwarcie
saloniku z kaflami z Delft, recital fortepianowy Yoko Kikuchi
z Japonii, na scenie Teatru im.
Norwida spektakl teatralny “Kar-

skiego Historia Nieprawdziwa”
Sz. Bogacza i w reż. Julii Mark,
a w Artystycznej Stodole w Bukowcu koncert Stanisława Soyki.
Na zakończenie tegorocznego festiwalu 23 sierpnia (w niedzielę)
na Wieży Książęcej w Siedlęcinie
koncert muzyki średniowiecznej.
Organizator zastrzega prawo
zmian w programie.
(Manu)
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Show z Sinclairem
Dzień Dziecka w Zdrojowym
Teatrze Animacji w Cieplicach
upłynął pod znakiem gali charytatywnej „VIP-y dzieciom”, której
gwiazdą wieczoru był amerykański wokalista od 2007 roku przebywający w Polsce Nick Sinclair.
Impreza organizowana przez
Fundację „Bliżej Gwiazd” zgromadziła na widowni wiele dzieci,
które tego dnia obchodzili swoje
święto. Zanim na scenie pojawił
się finalista programu Fabryka
Gwiazd, swój talent wokalny
zaprezentował Paweł Orłowski –
artysta fundacji, który rozpoczął
galę wykonaniem utworu „What
a wonderful world” w duecie z
Tadeuszem Wnukiem. Następnie
na deskach cieplickiego teatru
pojawili się wywołani przez prowadzącego Jana Łucia najmłodsi
uczestnicy Akademii Młodych Artystów – Oliwia Stefaniak, Kalina
Śmiałek, Zuzia Budyka, Małgosia
Mosoczy, Zosia Sobaszek, Magda
Adamczak oraz Oliwia Wójcik.
Niewątpliwie imprezę rozkręcił
Nick Sinclair, który po wykonaniu
kilku utworów zaprosił dzieci na
scenę i zabawy nie było końca.
Amerykański wokalista, który
po przyjeździe do Polski w 2007
r. śpiewał m.in. w chórze Natalii
Kukulskiej i jazzbandu Karimski
Club, w 2008 r. był w piątce
finalistów programu Fabr yka
Gwiazd. Wspólną zabawę zakończyło rozdawanie autografów oraz
pozowanie do zdjęć.
(Przemo)

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Worek medali w Pucharze Polski
w biegu indywidualnym w kategorii
juniorek młodszych.
Jakub Piątek uplasował się pierwszego dnia w biegu sprinterskim na piątej
lokacie w kategorii juniorów młodszych,
a Robert Szczepaniak znalazł się drugiego dnia na szóstej pozycji w biegu
indywidualnym w kategorii juniorów
młodszych. Milena Wojnar była piąta
w sprincie w kategorii młodziczek,
Sandra Krawczyk szósta, podobnie jak
Dawid Woźniak. Wszyscy oprócz Natalii
Gruchały (Gromik Gdynia) reprezentują
MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia
Góra.
Bardzo dobrze spisali się uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej
Porębie - Małgorzata Kornalewicz
w kategorii młodziczek młodszych
w biegu sprinterskim zajęła trzecie
miejsce, a Marcin Zawół, uczeń Szkoły
Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie zdobył czwartą pozycję w biegu
indywidualnym młodzików młodszych.
Oboje reprezentują UKS Kamieńczyk
Szklarska Poręba.
(MDvR)

Fot. Użyczone

Wspaniale spisali się uczniowie i
absolwenci SMS–u Szklarska Poręba
zawodów Pucharu Polski w biathlonie
letnim na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju. Zawodnicy rywalizowali
pierwszego dnia w biegu sprinterskim,
a drugiego dnia odbył się bieg indywidualny.
Andrzej Witek wywalczył pierwszego
dnia w biegu sprinterskim pierwsze
miejsce i nazajutrz był również najlepszy
w biegu indywidualnym w kategorii seniorów. Marcelina Badacz także sięgnęła
po dwa złota - w biegu sprinterskim,
a także w biegu indywidualnym w
kategorii młodziczek. Podobnie wypadła
Natalia Gruchała zdobywając pierwsze
pozycje w biegu sprinterskim i biegu
indywidualnym w kategorii juniorek.
Łukasz Jedziniak sięgnął po złoty krążek
w biegu indywidualnym w młodzikach,
a Katarzyna Wołoszym wywalczyła
drugie miejsce w biegu sprinterskim
i trzecie w biegu indywidualnym w
kategorii juniorek. Patrycja Rutecka
uplasowała się tuż za podium: piąte
miejsce w biegu sprinterskim i czwarte
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Oliwia Socha zdobyła brąz
W ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w
dniach 12–14 czerwca obywały się w Białymstoku Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w badmintonie. Przez trzy
dni najlepsi zawodnicy w kategorii junior młodszy walczyli
o najwyższe laury w Polsce i miano mistrza Polski.
Zawody, w których uczestniczyli
jeleniogórscy zawodnicy w składzie:
Oliwia Socha, Piotr Gajda oraz Kamil
Słupek zakończyły się ogromnym
sukcesem i wywalczeniem brązu
Oliwi, która drugi rok z rzędu melduje się na pudle. Na OOM wystąpili
również zawodnicy Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego im. J.I. Sztaudyngera
ze Szklarskiej Poręby na co dzień
trenujący pod okiem Adam Słomki i
Sławomira Kowalskiego w składzie:
Jagoda Goldwasser (UKS 2 Sobótka),
Rafał Jakiel (UKS Smecz Bogatynia)
oraz Paweł Kopański (UKS Start
Widełka).
- Brązowy medal bardzo cieszy, tym
bardziej, że Oliwia przez cały sezon
walczyła z kontuzją pleców i jej występ
do końca stał pod znakiem zapytania.
Tak naprawdę Oliwia do regularnych
treningów wróciła dopiero na początku maja dlatego z tego medalu cieszymy się podwójnie. Cieszę się również
ze srebra Pawła Kopańskiego, na co
dzień ucznia ZSOiMS, który w parze
z Patrykiem Kopeć (MKS Stal Nowa
Dęba) zdobyli srebrny medal i tytuł
wicemistrzów Polski - skomentował
występ trener Adam Słomka.

Grillowe zakończenie sezonu
Wspólnym spotkaniem przy grillu zakończyły udany sezon 2014/2015 juniorki KPR–u,
które zostały sklasyfikowane przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce na miejscach 9–12 w
skali kraju.

Fot. Przemo

oraz byłej kapitan zespołu Pauliny
Stachowicz, której sportowa przyszłość po kontuzji i długiej rehabilitacji nie jest jeszcze znana. 19letnia rozgrywająca do treningów
wróci najprawdopodobniej dopiero
w styczniu, ale cały czas będzie przy
drużynie, bowiem obejmie funkcję
kierownika drużyny juniorek. W
planach ma również rozpoczęcie
kursu trenerskiego.
Zespół rozpocznie przygotowania do sezonu 11 sierpnia, a
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Nasza zawodniczka już drugi rok z rzędu na podium

Rozgrywki dały juniorkom KPR ogranie

Trener Krzysztof Szymków
podczas spotkania zorganizowanego przy kortach tenisowych
przy ul. Sudeckiej podsumował
miniony sezon, zarysował plan
przygotowań oraz założenia na
przyszłość.
Spotkanie zawodniczek, działaczy i sympatyków juniorskiej
drużyny pokazuje, że wielu osobom zależy na rozwoju młodzieży
w naszym mieście, pod kątem
szczypiorniaka. - Po tym jak rozpoczęliśmy przygotowania, gdzie
było 7 zawodniczek, w tym dwie
przed operacjami, to dzisiejszy
dzień (to, ile nas tu było) pokazał, że to był nasz największy
sukces, że udało się odbudować
grupę, która w zeszłym roku się
rozpadła i udało się utrzymać ją
do końca i jest umowa, że zostają
na następny sezon – powiedział
trener Krzysztof Szymków. - Osiągnięcie ćwierćfinału mistrzostw
Polski, czyli sklasyfikowanie na
miejscach 9-12 za sezon 2014/2105
można uznać za sukces. - Wiemy,
że mogliśmy awansować dalej, ale
wyszło jak wyszło – ocenił trener
juniorek KPR-u.
Ze względu na wiek w koszulkach juniorek nie zobaczymy
już Aleksandry Oreszczuk, która
wzmocni na stałe ekipę seniorek
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tydzień później wyjedzie na obóz
sportowy do Gdyni albo będzie
trenować na miejscu. - Tak jak w
tym roku, dziewczyny chcą grać o
medal. W Polsce jesteśmy postrzegani jako jeden z kandydatów do
medalu – powiedział Krzysztof
Szymków. Myślę, że stać zespół
na to. Tegoroczne rozgrywki dały
im ogranie, a w przyszłym roku
już powinny być wyniki – dodał
trener juniorek KPR-u.
(Przemo)

Łzy radości nie kryła również sam
Oliwia - Cieszę się niezmiernie z medalu, bo wiem ile mnie to kosztowało i jak
bardzo chciałam zagrać jak najlepiej.
Gorąco dziękuję trenerom Adamowi
Słomce za wiarę i przygotowanie
taktyczne. W szczególności dziękuje
drugiemu trenerowi Sławomirowi
Kowalskiemu, który postawił mnie
na nogi, za rehabilitację, ćwiczenia i
odnowę biologiczną bo wiem ile włożył w to serca, abym mogła wystąpić
na najważniejszej dla siebie imprezie
w roku.
- Tak jak w poprzednim sezonie, tak
i w tym medal Oliwi Sochy kończy długi i obfity w medale sezon 2014/2015
dla jeleniogórskiego badmintona.
Przed zawodnikami kilka tygodni
przerwy i zaczniemy przygotowania
do kolejnego miejmy nadzieje udanego sezonu 20015/2016 - dodał na
koniec trener Adam Słomka.
W dniach 6–7 czerwca w Katowicach odbyły się 36. Indywidualne
Mistrzostwa Polski seniorów w badmintonie. Przez dwa dni rozegrano
ponad 320 spotkań w różnych kategoriach wiekowych. Mistrzostwa,

w których wystąpili Justyna Słomka
oraz trenerzy jeleniogórskiego KS
Chojnik – Sławomir Kowalski, Adam
Słomka i Adam Cimosz okazały się
bardzo udane. Kolejny, bo już czwarty rok z rzędu jeleniogórzanie wracają z medalami mistrzostw kraju.
Łupem trenerów KS Chojnik Jelenia
Góra padły dwa złota, dwa srebra
oraz brąz.
Mistrzostwo Polski w grze pojedynczej kobiet w kategorii +35
zdobyła Justyna Słomka, która razem
z bratem Adamem Słomką zdobyli
również wicemistrzostwo Polski w
grze mieszanej w tej samej kategorii
wiekowej. Podobnie jak Justyna
Słomka kolejne złoto i tytuł mistrza
Polski w kategorii +40 dorzucił
Adam Cimosz, który nie dał szans
rywalom w grze pojedynczej broniąc
w ten sposób tytuł mistrzowski z
poprzedniego roku. Trochę szczęścia
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Seniorzy też z sukcesami

Rowerowy weekend
Weekend (20-21 czerwca) w
Jeleniej Górze stał pod znakiem
rywalizacji, ale i rekreacji rowerowej, bowiem do stolicy Karkonoszy
zjechali się miłośnicy jednośladów
z całej Polski, a także z zagranicy.
W sobotę międzynarodowy wyścig
wygrała Maja Włoszczowska,
wśród panów niemal tradycyjnie Marek Konwa, a w niedzielę
rywalizowali amatorzy w Bike
Maratonie.
Trasa wokół Parku Paulinum
firmowana przez Maję Włoszczowską okazała się dla niej szczęśliwa.
Tym razem obyło się bez defektu, który w poprzednich latach
krzyżował jej plany przed własną
publicznością. Na mecie brązowa
medalistka Igrzysk Europejskich z
Baku (sprzed 1,5 tygodnia) zameldowała się o 89 sekund szybciej
niż Iana Belmoina (Ukraina), a na
najniższym stopniu podium stanęła
Tanja Zakelj (Słowenia). Wśród
panów zwyciężył Marek Konwa,
który okazał się lepszy o 96 sekund
od Fabiana Gigera (Szwajcaria), a
od Franka Beemera (Holandia) o 2
minuty i 47 sekund. Impreza w tym
roku otrzymała kategorię Horse
Classe, czyli najwyższą z możliwych po zawodach Pucharu Świata. W niedzielę na malowniczą, ale i
wymagającą trasę ruszyli amatorzy
w ramach Bike Maratonu (w tym
Puchar Polski w maratonie MTB).
Rywalizacja na trzech dystansach,
a także wyścig dzieci sprawiły, że
Park Paulinum tętnił życiem.
(Przemo)

zabrakło w finale gry podwójnej kategorii +40, gdzie Adamowie Słomka
i Cimosz zdobyli srebrny medal i
tytuł wicemistrzów Polski ulegając
po zaciętym trzysetowym pojedynku
parze Robert Bieganowski/Krzysztof
Walenda.
Sukcesem zakończył się również
turniej mixta kategorii +40, gdzie Sławomir Kowalski i Sonia Wachowska
(STB Energia Lubliniec) zdobyli brązowy medal. - Cieszymy się bardzo,
że możemy po raz kolejny przywieść
medale z Mistrzostw Polski. Jest to
dla nas kolejny zastrzyk, a co ważne
musimy dorównywać naszym podopiecznym, którzy przewieźli w tym
roku również medale Mistrzostw
Polski - mówili Adam Cimosz, Adam
Słomka oraz Sławomir Kowalski,
trenerzy jeleniogórskich badmintonistów KS Chojnik.
(MDvR)

Sezon z dwoma zwycięstwami

Na zakończenie sezonu koszykarki
jeleniogórskiego KS Wichoś z rocznika 2000/2001 rozegrały dwa pojedynki. Rywalem był zespół UKS Iskry
Osieczna, a oba pojedynki odbyły się
w hali SP nr 11 w Jeleniej Górze.
- Mecze stały na wysokim poziomie, a najbardziej cieszy duża
frekwencja uczestniczek – mówi
trener jeleniogórzanek Rafał Sroka.
W pierwszym z pojedynków jeleniogórzanki wygrały gładko 79:52, ale

drugi bój był już bardziej zacięty.
Ostatecznie KS Wichoś pokonał UKS
Iskry Osieczna 57:51, kończąc udanie
sezon 2014/2015. W barwach KS
Wichoś zaprezentowały się: Martyna
Mroczko, Adrianna Konon, Marzena
Małenda, Aleksandra Prokop, Jagoda
Kuduk, Aleksandra Lorenz, Oliwia
Rydlikowska, Maria Budzikowska,
Katarzyna Davidson, Natalia Piwko,
Aleksandra Czekańska.
(MDvR)
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JELENIA GÓRA

Moc gwiazd kina w naszym mieście
W dn. 6-11 czerwca br. w Jeleniej
Górze odbyła się 8. edycja Festiwalu
Reżyserii Filmowej, który w poprzednich
latach gościł w Świdnicy Już pierwszego
dnia festiwalu (6.06) w naszym mieście
pojawiły się gwiazdy polskiego kina,
jak chociażby Beata Tyszkiewicz, Artur
Żmijewski, Sonia Bohosiewicz, czy
Grażyna Wolszczak.
Festiwal był wyśmienitą okazją do
promocji Jeleniej Góry na skalę ogólnopolską. Już od samego rana na tarasie
widokowym Pasażu Grodzkiego widzowie TVP Info oraz TVP Wrocław mieli
okazję zobaczyć łączenia „na żywo”,
w których wywiadów udzielali Sonia
Bohosiewicz, Grażyna Wolszczak, Beata
Tyszkiewicz, a także prezydent Jeleniej
góry Marcin Zawiła wraz z dyrektorem
Festiwalu Reżyserii Filmowej Stanisławem Dzierniejko. Relacje z festiwalu
pokazano również w głównym wydaniu
Panoramy (TVP 2) oraz na Polsacie.
Codziennie, przez 6 dni festiwalu
w Jeleniogórskim Centrum Kultury
prezentowane były filmy konkursowe
ubiegające się o „Złotego Dzika”, czyli
nagrodę dla najlepszego reżysera.
Po projekcjach odbywały się otwarte
spotkania z reżyserami i aktorami,
można było również zrobić sobie zdjęcie z gwiazdami i uzyskać autografy.
Artur Żmijewski, który poprowadził
Galę Rozpoczęcia Festiwalu wraz z Sonią
Bohosiewicz – wyraził opinię, że Dolny
Śląsk, w tym Jelenia Góra są nieodkryte
i niedocenione.
Poza projekcjami konkursowymi
jeleniogórzanie mogli też zobaczyć
wiele innych filmów, zarówno z minionego sezonu, jak i starsze. - Jako
pretekst poprosiłem o pokazanie filmu
„Rezerwat” ponieważ ten film właściwie
otworzył Sonii Bohosiewicz szeroko
drzwi do kariery filmowej – mówił
dyrektor festiwalu Stanisław Dzierniejko. Aktorka opowiadając o pracy przy
realizacji filmu Łukasza Palkowskiego
wracała do wspomnień z castingu,

na który zaprosił ją producent Maciej
Ślesicki, wzbogacając opowieść o wątki
humorystyczne. Wszystkie spotkania
przebiegały w sympatycznej atmosferze,
a publiczność chętnie zadawała pytania
przybyłym gościom. Kolejnymi wartym
uwagi filmem był „Sublokator” w reż. Janusza Majewskiego – laureata Kryształowego Dzika za całokształt twórczości,
a momentem kulminacyjnym okazał
się pokaz filmu konkursowego „Służby
specjalne”, na którym sala widowiskowa
JCK-u wypełniła się niemal do ostatnich
miejsc. Obecny na spotkaniu z widzami
Janusz Chabior przekazał pozdrowienia
od Patryka Vegi, który z uwagi na ważne
spotkanie w Pradze nie mógł przyjechać
Jeleniej Góry. Odtwórca roli pułkownika
Mariana Bońki podobnie jak w filmie,
rozbawiał publiczność oraz opowiadał o
przyjemności pracy z perfekcjonistą Patrykiem Vegą. Aktor wspomniał również
o słowach gen. Dukaczewskiego, który
w jednym z wywiadów stwierdził, że atmosfera w filmie jest prawdziwa, a fakty
są nieprawdziwe. - Ale cóż mógł innego
powiedzieć były dowódca Wojskowych
Służb Informacyjnych – powiedział
Janusz Chabior dodając, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia.
Poza oficjalnymi spotkaniami, gwiazdy polskiego kina miały okazję zwiedzić
Kotlinę Jeleniogórską, były m.in. w hucie
szkła Julia w Piechowicach, która wywarła na nich ogromne wrażenie. Anna
Samusionek odwiedziła jeleniogórskie
przedszkola spotykając się i czytając bajki
ok. 500 młodym mieszkańcom naszego
miasta. W najbliższym czasie na ul. 1 Maja
powstanie również Aleja Gwiazd Kina.
Gala Zakończenia 8.FRF, która podobnie jak rozpoczęcie, odbyła się w Teatrze
Norwida była zwieńczeniem 6 dni pełnych atrakcji. Złotego Dzika – nagrodę
dla najlepszego reżysera otrzymał Jan Jakub Kolski za film pt. „Serce, serduszko”,
a wyróżnienie przypadło Waldemarowi
Krzystkowi za film „Fotograf”.
Przemek Kaczałko

Fot. Tomasz Raczyński
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2015-05-24 godz. 02.00 - 2015-06-28 godz. 01.00
PRACA
DAM PRACĘ
12 tys zł. miesięcznie - Jeśli chcesz zarabiać
12 tys zł miesięcznie spędzając zaledwie 8
minut dziennie przy komputerze oglądając
reklamy to zapraszam do kontaktu po więcej
informacji pod tel 510-126-927, codziennie
po 14ej.
Architekta z j.angielskim - Podejmiemy
współpracę z architektem z doświadczeniem,
bardzo dobrym j. angielskim, gotowego
do wyjazdów zagranicznych. CV proszę
przesyłać na rekrutacja@regess.eu. - +48
75 644 20 73
Architektura / budownictwo - Zatrudnimy absolwenta architektury lub budownictwa, z dobrą znajomością programu AutoCAD
i j.angielskiego. CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@regess.eu - 756 442 073
Barman - Metafora Pub & Restaurant szuka
kreatywnych, utalentowanych i pozytywnie
zakręconych osób na stanowisko barmana!
Jeśli uważasz, że chciałbyś zmienić swoją
monotonną pracę na coś ciekawego i nowego
oraz nadajesz się do pracy wśród i dla ludzi...
nie czekaj! Wyślij CV na jjacak@wp.pl
Budowlanka, wykończ. wnętrz itp Zatrudnię bud. z doświadczeniem lub nawiążę
współpracę z brygadami do wykończeń
wnętrz-tynki, regipsy itd. oraz prace elewacyjne-docieplenia. Tylko fachowców. Praca teren
J.G i okolic. kontakt 14-15 - 571 472 729

Kasjer Jelenia Góra - Poszukujemy kasjerów do pracy w markecie w J.Górze. Praca
na umowę zlecenie, od zaraz! Wymagane
ukończone 18 lat, książeczka sanepid. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV. Nr
lic.agencji 6165. - wroclaw1@presto.com.pl

Opieka w Niemczech Senior24 - Zatrudnimy
panie do opieki nad osobami starszymi w
Niemczech. Zapewniamy legalne zatrudnienie oraz pomoc w trakcie trwania zlecenia.
Groszowa 22a (wejście od strony parkingu
przy Biedronce)pn-pt9-15 - 757 141 099

Kelnerka - Metafora Pub & Restaurant
zatrudni młode sympatyczne osoby na stanowisku kelnera, nie tylko na okres letni. Więcej
informacji pod nr tel. 501 225 080.

Opiekun Klienta Meritum Bank - Poszukujemy kandydatów na stanowisko Opiekun Klienta. Zapewniamy zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny
system prowizyjny. CV proszę przesłać na adr.
jeleniagora.kierownik@meritumbank.pl

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 do pracy w tygodniu i na weekendy Mysłakowice - 605 598 712
Kelnerka/barmanka - przyjmę na
umowę o prace osoby po 35. roku do przyuczenia energiczne i komunikatywne - 509
208 754
Kierowca C+E Kraj - Firma z Gryfowa Śląskiego zatrudni kierowcę z kategorią prawo
jazdy C+E w transporcie krajowym. Umowa
o pracę. Stabilność zatrudnienia. Wypłata
na czas. Więcej informacji pod numerem
tel.513 107 326
Konserwator - FX Sport Sp. z o.o.
zatrudni konserwatora. Informacje w siedzibie
firmy przy u.Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze.
- 756 450 830

Dam pracę od zaraz w Niemczech na
budowli. Wykończeniówka i kafelkowanie
.Wymagania własne auto i narzędzia 15771825658/ 888221153

Kucharka na ośrodek w Karpaczu - Pilnie
poszukuję Pani umiejącej gotować do pracy
w kuchni na ośrodku kolonijnym w Karpaczu.
Proszę dzwonić pod nr 757 619 575

Dam pracę od zaraz w Niemczech. Hydraulik
z własnym autem i narzędziami. Pilnie 15771825658/ 888221153

Kucharz / pomoc kuchenna - Do Restauracji w centrum Jeleniej Góry przyjmę od zaraz.
CV proszę słać na maila: firma.jeleniagora@
op.pl - 661 559 157

Do dorywczego księgowania w Rewizorze
potrzebuję doświadczonej księgowej, cv tylko
na maila kancelariapodatkowatax@gmailcom
- 510 243 264
Do drobnego remontu Karpacz - Zatrudnię
osobę do wykonania drobnego remontu
w pensjonacie w Karpaczu - drobne prace
remontowo - budowlane (malowanie, tynkowanie, itp.). Telefon 535 350 055
Do remontów - umowa o pracę - Praca od
zaraz - wymagane doświadczenie w pracach
wykończeniowych oraz dokładność. Praca
bez przestojów zimowych, dobre zarobki.
Oferujemy umowę o pracę - 533 273 515
Energicznego, młodego pracownika do
firmy remontowej. Z umiejętnościami gładzi
i zabudowy KG. Najważniejsza jest dokładność. Mile widziane prawo jazdy. Umowa o
pracę. - 533 273 515
Firma Ładziński Zakłady Metalowe poszukują - spawaczy, ślusarzy konstrukcji metalowych - wymagania: uprawnienia, znajomość,
rysunku technicznego, doświadczenie mile
widziana grupa niepełnosprawności, Cv+list
motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
kadry@ladzinski.pl Tel. 756435418
Firma Prokostal Spółka z o.o. - Przyjmie
w okresie letnim na staż lub praktykę absolwenta Szkoły Technicznej na stanowisko
Technologa, Cv+list motywacyjny prosimy
przesłać na adres: kadry@ladzinski.pl Tel.
756435418
Gino Rossi kierownik-sprzedaw. - Zatrudnimy Panią lub Pana na stanowisko kierownika i sprzedawcy salonu obuwniczego z
doświadczeniem w branży obuwie lub odzież.
CV prosimy przesłać drogą mailową na adres
pracaazet@wp.pl - 605 304 804
Gołębiewski - bufetowa - Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni osoby do przygotowania drinków i deserów. Praca na umowę,
stawka 15 PLN netto/g. CV proszę wysyłać
na e-mail: kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem
bufetowa. - 757 670 715
Gołębiewski - kelnerzy - Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kelnerów. Praca na
umowę, stawka 10 PLN netto/g. CV proszę
wysyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem "kelner". - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
pomoce kuchenne. Praca na umowę, stawka
15 PLN netto/g. CV proszę wysyłać na e-mail :
kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem "kuchnia"
- 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
pracownika kontroli gastronomii. Wymagane
wykształcenie wyższe (pref. gastronomiczne),
doświadczenie w gastronomii. CV wysyłać
na e-mail : kadryk@golebiewski.pl - 757
670 715
Instalacje elektryczne- montaż - Workingo sp. zo.o. zatrudni elektryków i pom. do
kładzenia kabli w korytach na budowie, na
wysokościach. Miejsce -Brzeg Dolny, zakwaterowanie, atrakcyjna stawka. Mile widziane
brygady. Umowa zlecenia. - 606 919 216

Kucharz Sorrento Jelenia Góra - 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" - kontakt@sorrento.pl
Kucharz Szklarska Poręba - przyjmę
kucharza (po szkole gastronomicznej) i
pomoc kuchenną do nowo otwartej restauracji
w Szklarskiej Porębie - 604 279 007
Kucharz, recepcja super zarobki - Praca w
Karpaczu dla profesjonalistów. Hotel restauracja. Umowa elastyczny grafik. Możliwość
zakwaterowania. Warto jeśli szukasz stabilizacji. Nauczymy ale i wymagamy. - rekrutacjabialyjar@onet.pl tel. 500-110-107
Kucharz/kucharka - Przyjmę do pracy
kucharza lub kucharkę do restauracji w Karpaczu - 536953016, 531175194
Kwiaciarnia Sutuła - Poszukuje do pracy
na stanowisko florysty osoby z doświadczeniem lub po szkole florystycznej. Wymagana
pracowitość, uczciwość oraz szacunek
do klienta. Dogodne warunki pracy, dobre
zarobki. - 607 563 604
Magazynier - LBF Sp. z o.o. zatrudni
na stanowisko: magazynier - operator
wózka widłowego. Aplikację proszę wysyłać:
m.kubis@lbf.com.pl.tel. 757528317 - 883
372 620
Małpka Express - Sieć sklepów Małpka
Express, poszukuje do swojego sklepu w
Cieplicach Partnera Prowadzącego Sklep.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z
Panem Tomaszem Malinowskim tel. 539 908
717. - 539 908 717
Metafora Pub & Restaurant zatrudni
osobę na stanowisko pomocy kuchennej.
Więcej informacji pod nr tel. 501 225 080
Ochrona Jelenia Góra - Agencja Ochrony
Krajewski BIS zatrudni pracownika ochrony z
terenu Jeleniej Góry. Informacja w godzinach
9-15 - 609 486 000
Operator CNC - Zatrudnię tokarza/frezera
praca na oprogramowaniu Fanuc/Siemens
w pełnym wymiarze. Od poniedziałku w
godzinach 7-16 - 602 377 991
Operator maszyn produkcyjnych - JZO
sp. z o.o. zatrudni na umowę o pracę przy
produkcji soczewek okularowych. Wymagania: wykształcenie zasadnicze, sprawność
fizyczna, spostrzegawczość, odporność na
monotonną pracę, praca na 3 zmiany - kontakt@jzo.com.pl
Opieka - Niemcy - Od natychmiast legalna
praca przy opiece w Niemczech. Wynagrodzenie min od 1200 e netto plus 150 euro
zwrot za dojazd. Wymagana komunikatywna
znajomość języka. Szczegółowe info pod nr
telefonu. - 511 844 939
Opieka - Poszukuję opiekunki do osób
starszych .Legalna praca po za granicami
kraju odprowadzane składki zarobki od 1100
Euro więcej informacji pod telefonem - 517
246 863

Opiekunka Jelenia Góra - Zatrudnię opiekunkę do 72-letniej kobiety w Jeleniej Górze.
Praca kilka godzin w tygodniu polegająca na
wspólnych wizytach u lekarza, kontrolowaniu
recept i drobnych pracach domowych. - 767
218 501
Opiekunka Niemcy Praca - Oferujemy
pracę jako opiekunka osoby starszej w
Niemczech. Zakwaterowanie, wyżywienie,
zwrot kosztów podróży. Praca legalna i dobrze
płatna. Oczekujemy komunikatywnej znajomości języka niemieckiego. - 757 224 411
Opiekunka z j. niemieckim - House
Domowa Opieka Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki/opiekunki z j.niemieckim do opieki nad
starszymi osobami w Niemczech. Umowa
zlecenie 1150-1400 Euro plus zwrot kosztów
podróży. - 669 914 984
Opiekunki osób starszych w DE - Poszukujemy osób chętnych do pracy jako opiekun
osób starszych w Niemczech. Wymagana
komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Praca jest legalna, b.dobre warunki.
Kontakt: 757690968 lub 733228601
Opiekunki Praca Niemcy - Poszukujemy
opiekunek osób starszych do pracy w Niemczech. Długoterminowa umowa, legalne
zatrudnienie. Wymagana komunikatywna
znajomość języka niemieckiego. Realizujemy
rządowy projekt 50+ - 734 427 734
Opiekunki z zamieszkaniem - UK - M&B
Agencja Pracy oferuje pracę opiekunek osób
starszych. Wynagrodzenie od 350 do 530
GBP tyg. b. Wymagania: znajomość j. angielskiego i predyspozycje. CV w. j. angielskim:
rekrutacja@mbmbwork.eu - 784 044 156
osoby do sprzątania biur. Obecnie dysponujemy wolnymi miejsca pracy w kilku
lokalizacjach miasta. Poszukujemy osób z
aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. tel 660567125
Ośrodek Wczasowy Karpacz - Przyjmę
pomoc do kuchni na ośrodku wczasowym
"Wodomierzanka". Możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Od zaraz - Kontakt :
75 7619 575.
Pensjonat Karkonoski zatrudni na weekendy i wakacje osobę na stanowisko kelnera/
ki. Kontakt: biuro@karkonoski.com lub 502
333 379 - 502 333 379
Piekarza i cukiernika do drożdżówki zatrudnię od zaraz. Dobre warunki pracy, zarobki i
umowa. - 605 209 149
Pisanie artykułów - zdalnie - Zlecę pisanie
artykułów o Karpaczu, Szklarskiej Porębie i
Świeradowie Zdroju. Wymagane doskonała
znajomość miejscowości i regionu, "lekkie
pióro". Praca w domu. Więcej info: blog@
netfactory.pl
Pomoc do kuchni Niemcy - Szukam pomocy
do kuchni w gastronomi od czerwca,praca
legalna z wyżywieniem i zakwaterowaniem.
Język niemiecki i prawo jazdy mile widziane
ale nieprzymusowe, proszę o krótkie info sms.
studenci terz - 004915143620107
Pomoc kuchenna - Mysłakowice- restauracja, mile widziane doświadczenie . tel. 605
598 712 - 605 598 712
Pomoc kuchenna-pokojowa - Pensjonat
Karkonoski w Karpaczu zatrudni pomoc
kuchenną - pokojową. - 502 333 379
Pomoc przy remontach - Szukam od czerwca
pomocnika przy remontach szpachlowanie,
malowanie wykończenia, prywatnie. Proszę
o krótkie info sms. Praca z wyżywieniem i
zakwaterowaniem. - 004915143620107

Poszukujemy opiekunek osób starszych
do pracy w Niemczech. Długoterminowa
umowa, legalne zatrudnienie, sprawdzone
oferty. Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego. - 734 427 734
Poszukujemy pracowników - Hotel w
Świeradowie-Zdroju zatrudni na stanowiska:
Fizjoterapeut-ka/-ta Kelner/_ka Recepcjonista/-ka Wymagania: Doświadczenie Znajomość
języka niemieckiego Oferujemy Dobre wynagrodzenie - 500101648 narcyz@narcyz.pl
Poszukujemy pracowników do robót
wykończeniowych. Kontakt: sekretariat@
sunet.com.pl
Poszukujemy recepcjonistki do SPA w
hotelu Gołębiewski. CV proszę przesyłać na
adres spa.golebiewska@golebiewski.pl - spa.
golebiewska@golebiewski.pl
Potrzebna zmienniczka do opieki w
Niemczech, język komunikatywny, konieczne
prawo jazdy tel. 504 083 302
Praca biurowa - Zakład w Jeleniej Górze
zatrudni kobietę na stanowisko biurowe
(forma zatrudnienia umowa-zlecenie). Wymagany wiek powyżej 25 lat. Oferty prosimy
składać na podany adres e-mail. - rekrutacja.
dp@interia.pl
Praca dla mężczyn-Niemcy. - Od czerwca
szukamy mężczyzn w wieku 20-40 lat do
pracy przy zbiorze różnego rodzaju jarzyn na
terenie Niemiec, wymagana dobra kondycja
fizyczna, bezpłatne zakwaterowanie, dobre
wynagrodzenie. - schopstal@poczta.fm
Praca dla spawacza .Informacje od poniedziałku w godzinach 7-16 - 602 377 991
Praca kierowcy od już - zatrudnię kierowcę
minimum kat B na międzynarodowy przewóz osób ,wiek od 24-45 lat ,mile widziane
doświadczenie więcej informacji udzielę
telefonicznie - 604 744 869
Praca kontrolera MZK. Zatrudnię 3 osoby
do kontroli w MZK, Atrakcyjne warunki podstawa plus prowizja, elastyczny czas pracy.
Informacje pod numerem:75 627 09 44, Pn-Pt
godz. 10-14
Praca księgowo-biurowa dla studenta CV
gm.fundacja@onet.pl - 603 779 313
Praca na kuchni na stanowisku - pomoc
kuchenna, kucharz. - 605 598 712
Praca na wakacje Niemcy Opieka Szukasz pracy na wakacje? Oferujemy
krótkie lub dłuższe wyjazdy na zastępstwa
w sprawdzone miejsca. Płacimy więcej niż
konkurencja, praca legalna. Zapraszamy do
kontaktu: 75 7690969, - 733 228 601
Praca nad morzem - zatrudnię od zaraz
panią do sprzedaży odzieży pamiątek.
Dobre zarobki. Możliwość zakwaterowania.
Oferty na adres mailowy baltyc2011@wp.pl
tel.507048841
Praca od zaraz - Poszukujemy kandydatów
do pizzerii w Jeleniej Górze na stanowisko
kelner/ka,pomoc kuchenną oraz kucharza. 508315790 / 515015953
Praca od zaraz Jelenia Góra - Poszukujemy osób chętnych do pracy w sklepie jako
pomoc przy rozkładaniu towaru. CV proszę
przesłać na adres walbrzych@randstad.
pl - 746 334 890
Praca od zaraz przy produkcji plastików w
Jeleniej Górze. Woj-kat tel. 516587317 lub
756475564 wojkat@wojkat.eu
Praca Opiekunki Niemcy - Poszukujemy
opiekunek osób starszych do pracy w Niemczech. Długoterminowa umowa, legalne
zatrudnienie, sprawdzone oferty. Wymagana
komunikatywna znajomość języka niemieckiego. - 691 104 999
Praca przy produkcji plastików w Łomnicy
od zaraz - 516 587 317
Praca Świeradów Zdrój - Zatrudnimy
pracowników na stanowiska: recepcjonista,
kelner, fizjoterapeuta, pomoc kuchenna.
zainteresowanych proszę o kontakt z kadrami:
797 502 247

Poszukiwany mechanik Miejsce pracy:
Gryfów Śląski Wymagamy bardzo dobrej
znajomości tematu:) popartego dużym
doświadczeniem. Opis stanowiska: - naprawy
bieżące różnych typów pojazdów - diagnostyka p - 514 009 790

Praca w hotelu*** Szklarska P. - Zatrudnimy
osoby chętne do pracy na stanowiska: Recepcjonista, Pokojowa, Kelnerka. Zatrudniamy
na podstawie umowy o prace, CV prosimy
składać na adres e-mail: recepcja_gorniczastrzecha@wp.pl - 606 331 278

Poszukujemy energicznego, młodego
pracownika do firmy remontowej. Z umiejętnościami gładzi i zabudowy KG. Najważniejsza
jest dokładność. Mile widziane prawo jazdy.
Umowa o pracę. - 753 000 032

Praca w hurtowni piwa, napoi - Zatrudnię do
pracy w hurtowni piwa-napoi, mile widziane
prawo jazdy (nie wymagane) praca fizyczna.
Więcej informacji w siedzibie firmy Jelenia
Góra ul. Krzywoustego 1 na przeciwko Aniluxu - 601 388 792

Poszukujemy młodego (do 40lat) pracownika, wymagane umiejętności: suche
zabudowy, gładzie, tynki (ręcznie małe ilości),
prawo jazdy "B". Oczekujemy dokładności
i zaangażowania w wykonywaną pracę.
Umowa o pracę - 533 273 515

Praca w marketingu - FX Sport Sp. z o.o.
zatrudni pracownika marketingu. Wymagana
bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Informacje w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze. - 756 450 830

Praca w Niemczech od zaraz - Szukam
kobiety do pomocy w gastronomi w kuchni
bez znajomości języka oraz kelnerki z znajomościom języka praca jest legalna z wyżywieniem i zakwaterowaniem od zaraz. Proszę o
krótkie info SMS - 004915143620107

Solid Security poszukuję kandydatki na
stanowisko: Asystentka Działu. Mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z nr.ref.: AS/JG na adres: mbinczak@
solidsecurity.pl

Praca wakacyjna - Poszukujemy osób z
dobrą znajomością języka niemieckiego do
prac biurowo-administracyjnych na okres
lipiec -sierpień. Pełny etat - umowa o pracę.
CV proszę przesłać na adres walbrzych@
randstad.pl - 746 334 890

Specjalista ds sprzedaży - Zakład w
Miłkowie zatrudni do działu sprzedaży:
telefoniczna i mailowa obsługa klienta, ofertowanie. Komunikatywność, doświadczenie w
sprzedaży, znajomość j.angielskiego, kultura
osobista. CV: biuro@kador.pl

Praca za 3000, umowa - Przyjmie osoby
do pracy w biurze (dział handlowy). Praca
na umowę o pracę, 3000 netto plus premia.
Stałe godziny. Szukam osób samodzielnych
i komunikatywnych. CV: europlus.praca@
gmail.com - 531 002 953

Specjalista ds. Sprzedaży - Praca dla
lidera w FMCG, obsługa punktów detal,
komunikatywność, samodzielność, pracowitość, zdolność szybkiego uczenia się,
wyższe wykształcenie. Umowa o pracę+benefity+narzędzia pracy. CV na:www.lkk.
pl - praca@lkk.pl

Pracownicy branży stolarskiej - Firma
Flywood S.C. w Karpnikach zatrudni pracowników przy produkcji elementów gięto-klejonych .Praca w systemie 3-zmianowym.CV
prosimy przesyłać na adres e-mail. - office@
flywood.pl
Pracownik budowlany. - Zatrudnię na
umowę o pracę pracownika budowlanego.
Najlepiej z doświadczeniem. Prowadzę firmę
ogólnobudowlaną. Stawka godzinowa. Tel:
537332578
Pracownik Działu Technicznego - LBF
Sp. z o.o. poszukuje Pracownika Dz.Technicznego. Wymagania: znajomość programu Auto Cad i Inventor; wykształcenie
techniczne; komunikatywna znajomość j.
niemieckiego.Aplik.:adam.telega@lbf.com.
pl - 8883372620
Pracownika do firmy remontowej - Praca
od zaraz - wymagane doświadczenie w
pracach wykończeniowych oraz dokładność.
Praca bez przestojów zimowych, dobre
zarobki. Oferujemy umowę o pracę - 753
000 032
Prasa krawędziowa, Kierowca - Firma
zatrudni operatora prasy krawędziowej(Amada HFE). Wymagania-znajomość rysunku
technicznego, doświadczenie zawodowe.
Kierowca -7t DMC, karta kierowcy, doświadczenie, przewóz towarów własnych-DE,A,CZ.
- biuro@studio-metal.pl
Przewodnik w Kopalni Podgórze - Zatrudnię osobę na stanowisko przewodnika w
podziemnej trasie turystycznej w Kowarach.
Mile widziana znajomość języka niemieckiego
lub angielskiego. - 537 473 982
Przyjmę do pracy w Karpaczu pomoce
kuchenne, kucharzy oraz kelnerów. Informacje pod numerem telefonu 512 392 437
Przyjmę osoby do pracy w biurze. Umowa
o pracę. Stałe godziny. Osoby komunikatywne, samodzielne. CV proszę wysyłać:
marketing.pracajeleniagora@gmail.com
- 531 002 953
Recepcja/obsługa sali - Zatrudnię
komunikatywną osobę w OW Zielone Wzgórze w Karpaczu na stanowisku Recepcja/
obsługa sali. Proszę wysyłać CV ze zdjęciem
na adres kontakt@zielonewzgorze.karpacz.pl
lub tel. 512 516 835
Recepcjonista/ka-Kelner/ka - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni na
stałe recepcjonistę/kę-kelnera/kę. Kontakt:
biuro@karkonoski.com lub 502 333 379
Recepcjonistka-Kelnerka - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni
recepcjonistkę-kelnerkę. Stabilna praca
na stałe. Mile widziane doświadczenie w
obsłudze klienta. Kontakt: biuro@karkonoski.
com - 502 333 379
Red. artykułów, strony www - Firma NetFactory zatrudni osobę, na stan. redagowanie
artykułów, aktualizacja stron www. Wymagane lekkie pióro, biegła obsługa komputera.
Praca na pełen etat. s.matyja@netfactoy
Restauracja Mazurkowa Chata - w
Jeleniej Górze 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
Restauracja w Karpaczu zatrudni
na sezon lub na stałe kucharza, pomoc
kuchenną. CV prosimy przesyłać na adres
amorzyszek@wp.pl - 604 917 404
Salon gier zręcznościowych w Jeleniej
Górze zatrudni odpowiedzialną, dyspozycyjną
osobę do pracy. - 509 703 086
Salon obuwia Gino Rossi zatrudni kierownika. Wymagania: - doświadczenie na
stanowisku kierowniczym; - umiejętność
motywowania i kierowania pracą zespołu. 605-304-804 / pracaazet@wp.pl
Salon obuwia Gino Rossi. - Salon obuwia
Gino Rossi zatrudni sprzedawcę. Wymagania: - doświadczenie w handlu. - 605-304-804
/ pracaazet@wp.pl

Sprzątaczka - Metafora Pub & Restaurant zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki
w niepełnym wymiarze godzin. Więcej informacji pod numerem 501 225 080
Sprzątanie pensjonatu Karpacz - Zatrudnię osobę do sprzątania w pensjonacie w
Karpaczu Górnym. Telefon - 535 350 055
Sprzedawca - Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osoby na stanowiska
sprzedawców w sklepach firmowych w
Jeleniej Górze. Oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie - możliwość rozwoju zawodowego
- 607 833 190
Sprzedawca CCC Galeria Sudecka Proponujemy zatrudnienie na stanowisku:
Sprzedawca (3/4 etatu)Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie na adres:
kierownik.1886@ccc.eu bądź dostarczanie
CV osobiście do salonu.
Sprzedawca CCC Tesco - W związku z
szeroką ekspansją proponujemy zatrudnienie
na stanowisku: sprzedawca (1/2, 3/4 etatu)
Miejsce pracy: CCC 27 Jelenia Góra Tesco
tel.: 75/767-49-08 mail: 27.jeleniagora.tesco@
ccc.com.pl
Sprzedawca- Jelenia Góra - Sprzedawcadział Rekreacja. Prosimy o składanie swojej
aplikacji (CV i listu motywacyjnego) poprzez
stronę www.mediaexpert.pl. W zakładce
„informacje” praca u nas (dół strony) - rekrutacja@mediaexpert.pl
Sprzedaż kawy i lodów - Od zaraz zatrudnimy osoby do pracy w kawiarni przy Skwerze
Trójki w Szklarskiej Porębie. Sprzedaż kawy i
lodów. - 661 336 068
Student- dział marketingu - Zatrudnimy
do działu marketingu, na okres wakacyjny
studenta. Wymagania: znajomość pakietu
Office, dobra organizacja pracy, sumienność,
j.angielski. CV proszę wysłać na adres: rekrutacja@regess.eu - 756 442 073
Szef kuchni - Hotel Las Piechowice zatrudni
od zaraz na umowę o pracę samodzielnych
kucharzy. Warunki pracy oraz wynagrodzenie
do uzgodnienia - 606 793 019
Szklarska Poręba - kelner - Nowo
otwierana restauracja w Szklarskiej Porębie
zatrudni kelnerów do pracy stałej i sezonowej.
Kontakt pod nr tel. 502 799 999.
Wykładanie towaru (Real) - Oferujemy:
umowę zlecenie, praca pon-pt. Konieczna
książeczka Sanepidu i dostęp do internetu.
CV prosimy przesłać na adres: pmt_rekrutacja@pmt.com.pl
Wykończeniówka - umowa o pracę Poszukujemy młodego (do 40lat) pracownika,
wymagane umiejętności: suche zabudowy,
gładzie, tynki (ręcznie małe ilości), prawo
jazdy "B". Oczekujemy dokładności i zaangażowania w wykonywaną pracę. - 533
273 515
Wystawa klocków LEGO – KARPACZ Zatrudnimy pracownicę (najlepiej studentkę)
na okres wakacyjny (lipiec/sierpień) do obsługi
wystawy klocków LEGO w Karpaczu. Mile
widziana znajomość j. angielskiego/niemieckiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt
na adres: wystawa@klocki.karpacz.pl Tel.
505 603 992 - 505 603 992
Zatrudnię do gastronomii odpowiedzialną
osobę z ważną książeczką sanepidu. Forma
zatrudnienia umowa o pracę. - 512 623 649
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożmięsnego - Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
spoż-mięsnego na 1/2 etatu, z możliwością
rozszerzenia, kontakt na miejscu w godz.
9.00-17.00 Cieplice ul. Mieszka I 12/1 Zatrudnię ekspedientkę na okres letni do
sprzedaży lodów. CV ze zdjęciem proszę
przesyłać na adres robert.mrugala1984@
gmail.com lub przynieść do cukierni Mrugała
przy ul długiej 20 Jelenia Góra
Zatrudnię kierowców z kat. C E i znajomością mechaniki samochodowej tel. 601
714 864
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Zatrudnię kobietę do gastronomii. Obsługa
klienta w kebabie. Centrum Jeleniej Góry.
Cały etat lub pół(popołudnia i soboty). CV ze
zdjęciem proszę wysyłać na email oski134@
o2.pl - 603 608 313
Zatrudnię kucharzy i kierowców - Przyjmiemy do pracy na ww.stanowiska w Restauracji w centrum Jeleniej Góry. CV proszę
przesyłać na adres: firma.jeleniagora@op.pl
- 661 559 157
Zatrudnię na okres wakacji w sklepie
spożywczo-mięsnym w Cieplicach, 1800 zł
netto tel. 693 221 323
Zatrudnię na stałe, miłą i komunikatywną
osobę na stanowisku Kelnerki w pensjonacie
Zielone Wzgórze w Karpaczu. Proszę o
kontakt telefoniczny lub mailowy na adres
kontakt@zielonewzgorze.karpacz.pl tel:512
516 835
Zatrudnię osobę do przyuczenia. Znajomość rysunku technicznego. Gięcie CNC
prasa krawędziowa. Zapraszam - biuro@
studio-metal.pl
Zatrudnię piekarza dobre warunki Tel.604
105 283, 757551623

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
Skup katalizatorów - Kupię katalizatory ceramiczne i metalowe, filtry fap /dpf oraz monolit
z aut osobowych i dostawczych. Wycena
według numerów. Polecam - 695 614 193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Części szrot Jelenia Góra - 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
Kupie auto do remontu - Masz auto które
przeznaczasz na złom dzwoń zapłacę 100zł
więcej - 601 788 719
Kupię mercedesy 190d stan obojętny
z silnikiem diesla. dobrze zapłacę. Oraz
124,123 c,e,s klasy diesle benzyny lpg. - 880
134 327

Zatrudnię pokojową w pensjonacie w Karpaczu. O. W. Zielone Wzgórze ul. Poznańska
5 Proszę o kontakt telefoniczny na numer:
512 516 835

Skup złomu aut - 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

Zatrudnię pracownika do przeszkolenia
na prasę krawędziową. Znajomość rysunku
technicznego i obróbki plastycznej. - p.kulig@
studio-metal.pl

Skup, alternator, rozrusznik, instalacja elektryczna samochodowa, silniczki elektryczne,
komputery samochodowe, skrzynki bezpieczników - 792 182 218

Zatrudnię pracowników budowlanych,
dekarzy, murarzy tel. 536 845 510
Zatrudnię: spawacza, tokarza, frezera,
stolarza - 603 686 034
Zatrudnimy elektryków z komunikatywną
znajomością j.niemieckiego oraz własnym
srodkiem transportu. Kontakt Pn-Pt 8:0017:00 opole@bayer-riedl.de - 882 067 218
Zatrudnimy Mechanika Samochodowego
z doświadczeniem. Nowoczesny serwis,
możliwości rozwoju, atrakcyjne warunki
pracy. Sprawdź! Auto Service Domagała
Jelenia Góra - Zabobrze ul. Ogińskiego 1 tel.75-76-44-162
Zatrudnimy osobę na stanowisko: rysownik techniczny. Wymagania: doświadczenie w
tworzeniu projektów graficznych, umiejętność
obsługi programów, b.dobra znajomość j.ang
lub niem. CV: rekrutacja@regess.eu - +48
75 644 20 73
Zatrudnimy osobę na stanowisku Elektro-inżynier. Wymagania: doświadczenie
w branży elektrotechniczne, wykształcenie
kierunkowe, dobra znajomość j.angielskiego.
CV proszę wysłać na rekrutacja@reggess.
eu - 756 442 073
Zatrudnimy przy produkcji plastików na
umowę zlecenie w Łomnicy i Jeleniej Górze.
Praca w trybie czterobrygadowym - 756
475 564

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Pracownicy ze wschodu - różne zawody
i kwalifikacje. - 608 230 611

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Fiat Stilo - 1.6 dynamik benzyna 2003r:
el.szyby i lusterka, alufelgi, multimedialna
kierownica, klima, do małych poprawek
lakierniczych widocznych na zdjęciu, ważne
oc,przegląd,6500zł do negocjacji - 532
321 406
Ford Fiesta 2003 r. - Silnik: benzyna 1,4 l,
16v, 80 KM; przebieg 115.000 km. Pierwsza
rejestracja w Polsce 2012 r. OC do lipca 2015.
W pełni na chodzie. Komplet opon zimowych
(2 sezony). Cena 6700 zł (do negocjacji) - 781
721 894
Lakiernik-dobre ceny - skorodowane
stare wraki naprawie, bądź kupie - 601
788 719
Mazda 3 2005 diesel klima alu - Wersja
wyposażenia Exclusive. Oszczędny, dynamiczny diesel 1.6, spala 5-6 l/100km, a
czasem nawet mniej. Rok 2005, autentyczny
przebieg 236 tys. Alufelgi, opony zimowe,
klima. Cena 16400 do negocjacji - 725
204 210
Probe poj 2 l.rok 94 przebieg ok 150 tys.
Silnik w dobrym stanie, suchy. Wnętrze
czyste, czyste siedzenia nie zniszczone z
regul. do szybkiej jazdy. Koła letnie na alu,
zimowe stalowe felgi. Przegląd i ubezpieczenie ważne. Cena chyba rozsądna 2 000 tel
888 046 074
Sprzedam betoniarkę "250", solidna, mało
używana, za pół ceny tel. 796 489 565
Sprzedam Skodę Fabie 2004 r.,niebieski
metalik, garażowana, cena 8300 zł tel. 798
754 530, 75 76 778 61
VW Lupo - 2000R 1,4 benzyna, otwierany
dach, stan bdb cena 6000zł do negocjacji
- 693 438 948

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
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Yamaha 100cm 120km max - posiadam
na sprzedaż fajny skuter w super stanie na
super cieple dni mało użytkowany bez wkładu
finansowego zarejestrowany ubezpieczony
po przeglądzie zapraszam - cena 2599 - 603
333 288

ANONSE
MATRYMONIALNE
40 lat 168 cm zadbany pracujący w Niemczech pozna kobietę - 537 625 178
Fajna parka szuka fajnej bi - jesteśmy fajną
parką szukającą dziewczyny do łóżkowych
igraszek nigdy tego nie robiliśmy ale się w
końcu zdecydowaliśmy. Jak masz ochotę
się poznać to napisz do nas pozdrawiamy parkaszukajej0@wp.pl
Pani na robótki manualno-oraln - Szukam
(za sponsoruje) Pani zadbanej i eleganckiej
w odpowiednim wieku na robótki manualne
- oralne. Ja 45 latek. Czekam na telefon lub
sms-a. - 690 042 489
Poszukiwana pani z "Strap-on" - Poznam
Panią w wieku 30-55 lat zadbaną, elegancką.
Chętnie za sponsoruje spotkanie z posiadaczką stap-on dildo. Ja 45 latek z okolic
Jeleniej Góry. Proszę o telefon lub sms. - 690
042 489
Poznam kobietę - do stałej relacji opartej na
przyjaźni i dyskrecji - 500 864 818
Zasponsoruje wysportowanego, obdarzonego, młodego pana, proszę opis swojej
osoby plus fotki - 795 890 212

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo wycena gratis - Oferujemy
usługi brukarskie układanie kostki betonowej,
granitowej oraz usługi koparkami. - 66532-30-34

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
Kompleksowe remonty łazienek, kuchni,
pokoi itd. domów i mieszkań - 697 220 010
Łazienki remonty wykończenia - wykonujemy pełen zakres prac wykończeniowo
- budowlanych oraz remontowych rzetelnie i
solidnie - 792 180 534
Malowanie dachów metodą natryskową
(agregat hydrodynamiczny). Szybko i solidnie
- 600 270 020
Minikoparka ,wywrotka - 784 805 582
Schody, parapety, altany - Wykonujemy: -schody -drzwi -parapety -architekturę
ogrodową -meble na wymiar -renowację
schodów i mebli -ogrodzenia Wszystko z
litego drewna! Konkurencyjne ceny! Więcej
na - 723 529 403
Stolarstwo - Domki letniskowe, wiaty
garażowe, elewacje drewniane, balkony,
tarasy, konkurencyjne ceny - 504815655 ;
669764085
Tanie remonty w dobie kryzysu! Remonty
drobne, przeróbki budowlane na Twoja kieszeń. Zadzwoń! tel. 721 647 789
Tanio szybko i solidnie - Wykonam wszelkie
usługi ogólnobudowlane. - 536-250-444
Wykonuje usługi ogólnobudowlane, dekarskie, ciesielskie tel. 730 517 418
Wykończenie wnętrz - Wszelakie prace
wykończeniowe i remontowe. Wycena gratis.
- 511 822 235
Zbrojenia domy schody faktura - Firma
wykona prace zbrojarsko-betoniarskie, stropy,
schody oraz budowa domów. Wieloletnie
doświadczenie, gwarancja, faktura. Polecam
ku - 695 614 193

Ciesielstwo-dekarstwo - dachy
remonty i od podstawy - 726 543 939
Dachy Solidne-Remonty Dachów - Firma
Dachy Solidne wykonuje remonty dachów i
kominów dachówka, blachodachówka, papa,
gonty. Gwarancja, faktura VAT ,kosztorys
gratis! - 880-044-951, 506-027-079
Dachy, gwarancja do 5 lat - Remonty
dachów, nowe dachy, więźba, okna, rynny,
obróbki blacharskie, remonty kominów.
Fachowo i solidnie. Gwarancja do 5 lat.
Faktura VAT. - 733 374 597
Docieplenia i rozbiórki ręczne - tanio
docieplenia oraz rozbiórki ręcznie bez ciężkiego sprzętu - odzyskiwanie materiałów
budowlanych- Jelenia Góra i okolice. - 792
474 336
Elewacje - Wykonujemy docieplenia i
elewacje domów jednorodzinnych. Zajmujemy się tylko i wyłącznie elewacjami. Gwarantujemy rzetelność i dynamikę w działaniu.
Własne rusztowanie, wycena nieodpłatnie.
- 512313628 lub 794958729

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 - 797 371 608
Matematyka – poprawkowa matura Doświadczony nauczyciel przygotuje do
poprawki maturalnej z matematyki. Praca z
dużą bazą arkuszy maturalnych, skuteczne
metody. Uwzględniam różnice między starą
i nową maturą. Też inne poprawki. Dojeżdżam - 608-600-115

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

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

Naprawa zmywarek pralek płytek elektronicznych 608 812 320

USŁUGI
FINANSOWE
Kredyt Gotówkowy tylko 4,90% - * do 200
000 zł * bez poręczycieli, zabezpieczeń i opłat
wstępnych *decyzja w ciągu 5 minut *środki
w ciągu 1 dnia Zapraszamy do kontaktu
Doradca Bankowy tel. 75 64 51 993
Pomagam odzyskać odszkodowania
- Miałeś wypadek a z OC wypłacono ci
zbyt mało?? Lekarz popełnił błąd??? Ktoś
unika odpowiedzialności za wypadek???
Straciłeś kogoś w wypadku? Ubezpieczalnia
pogrywa??? Pomogę bez opłat i Twoich
nerwów - 533 847 277

Sprzedajesz nieruchomość, działkę,
dom ? Wykorzystaj panoramy lub zdjęcia
z lotu ptaka. Pokaż swój obiekt lub teren z
całą okolicą. Zdjęcia z góry w promocyjnych
cenach tel. 601 389 068

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Zatrudnię barmankę do pubu w Jeleniej
Górze mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu drinków. Wiek od 20 do 35 lat.
CV ze zdjęciem proszę przesyłać na adres
kawasakiZXR@interia.pl - 570-486-905

USŁUGI
INFORMATYCZNE

Pożyczki Gotówkowe od 100 zł - •Oszczędność czasu-minimum formalności •Szybka
procedura-Gotówka w 24 h •Pożyczki nawet
od 100 zł •formalności ustalane w domu u
Klienta •Krótki okres spłaty - pożyczka udzielana na 4 tygodnie - 663-225-225

Naprawa PC, laptopów, tabletów - Naprawa
sprzętu komputerowego: po zalaniach, upadkach, przepięciach, itd. Wymiana układów
BGA, gniazd zasilających i sygnałowych,
matryc, klawiatur, programowanie BIOS, reinstalacja systemów. Dojazd - 531 690 370

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

Serwis PC i Laptopy. Dojazd. - Dyplomowany inżynier. Diagnostyka i naprawa
komputerów PC i laptopów. Odwirusowanie,
czyszczenie, instalacja systemów. Wymiana
ekranów, gniazd zasilania laptopów. Archiwizacja i odzyskiwanie danych. Rzetelnie - 605
233 937

Szybka pożyczka na wakacje! - Zabrakło
Ci gotówki na wakacyjne wydatki? Oferujemy
pożyczki do 25000, szybka decyzja, minimum
formalności. Zadzwoń - 513-267-164

USŁUGI
KSIĘGOWE

Ubezpieczenia - Oferuje ubezpieczenia
OC, AC, turystyczne, na życie, mieszkaniowe,
rolne, itd. 12 towarzystw ubezpieczeniowych
do wyboru. Atrakcyjne warunki płatności
dostosowane do potrzeb klienta. Zapraszam
- 780 133 216

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Profesjonalne usługi filmowe - 8K
STUDIO - zapraszamy. Profesjonalne usługi
filmowe, filmowanie, zdjęcia lotnicze, własne
studio, realizacja dźwięku, filmy okolicznościowe (śluby), sport, Postprodukcja, grafika.
- 530 055 255

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
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
Mobilne Biuro Rachunkowe - Odbiór dokumentów w siedzibie klienta, bądź w innym
dogodnym dla klienta miejscu. Księgowość,
Kadry, Dofinansowanie PUP i UE, zwrot
podatku z zagranicy. - 791 451 312

og£oszenia
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Na problemy podatkowe: TAX - Podatki, księgowość: sprawdzamy, naprawiamy po innych,
„wyprowadzamy na prostą” korygujemy.
Profesjonalnie. Reprezentacja w czasie kontroli, postępowań podatkowych. Długoletnie
doświadczenie od 1999r - 510 243 264
Poprowadzę księgowość: księgi rachunkowe, PKPiR, ryczałt ewidencjonowany, karta
podatkowa, kadry, płace, rozliczenia z ZUS,
US. Profesjonalnie, rzetelnie, uczciwie. - 601
357 220

Pani po 50-ce zaopiekuje się starszą osobą
nie leżącą na terenie Jeleniej Góry, cenie
sobie uczciwość. Kontakt w godz. rano 8.0010.00 lub 20.00-22.00 tel. 75 64 230 24
Starsze małżeństwo zaopiekuje się starszą
osobą za mieszkanie tel. 798 986 751
Zaopiekuje się starszą osobą lub starszym
małżeństwem w zamian za mieszkanie
samotna kobieta bez zobowiązań teren
Jeleniej Góry cenie sobie uczciwość - 667
369 232

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Blacharstwo, lakiernictwo od 200,element. Szybkie naprawy układów wydechowych, konserwacja podwozia Kupie auto
uszkodzone, skorodowane płace 100,- więcej
- szybko, tanio i solidnie tel. 601 788 719
Blacharz-Lakiernik - Ceny przystępne,
realne terminy, solidnie Łomnica ul. Świerczewskiego 102 - 601 788 719
Lakiernictwo-skup dobre ceny - blacharz lakiernik 200zl. - element, również skup
zamiana aut Łomnica ul. Świerczewskiego
102 - 601 788 719
Pieniądze z OC sprawcy - Miałeś kolizję
z oc sprawcy - dostałeś odszkodowanie
zadzwoń sprawdzimy za darmo o ile zostało
zaniżone. -odkupujemy za gotówkę wierzytelności przeciwko firmą ubezpieczeniowym.
-kosztorysy-opisy aut - 605 583 390
Usuwanie DPF/FAP AdBlue - Oferujemy
państwu usługę kompleksowego wyłączenia/
dezaktywacji/usunięcia filtra cząstek stałych
(DPF/FAP) w samochodach osobowych oraz
dostawczych poprzez wprowadzenie zmian w
programie komputera - 669 940 854
Więcej kasy dla ciebie - Miałeś kolizję
zadzwoń my zrobimy za ciebie bardzo
korzystny opis w firmie ubezpieczeniowej
uszkodzeń twojego pojazdu. Dzięki naszemu
opisowi uzyskasz dużo większe odszkodowanie niż po opisie u ciebie - 605 583 390

USŁUGI
MUZYCZNE
Musik Party Time - Witam. Gramy w Niemczech i Polsce. Zapraszam - 600 202 668
Wesela, zabawy, przyjęcia, repertuar
polski, zagraniczny. Muzyka akordeonowa,
ogniska, wokal, DJ na żywo, oświetlenie,
cena umowna "Muzyk Orkiestra" tel. 75 75
339 21, 692 046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Zaopiekuję się niepełnosprawnym.
Obie strony bez nałogów oraz wynajmę
2-pokojowe mieszkanie bez doradców.
Najchętniej Jelenia Góra, Zgorzelec i okolice.
Kontakt 666 168 523

USŁUGI
RÓŻNE

Usługi Ogrodnicze - Wykonuję usługi: glebogryzarką, koszenie, pielenie, przycinanie,
wycinanie, opryski i wiele innych. Dojazd i
wycena u klienta gratis. Tanio i solidnie - 669
147 881
Usługi ogrodniczo - porządkowe - Koszenie
traw i zarośli, karczowanie terenów zielonych,
ścinka drzew, projektowanie ogrodów itp.
Posiadam własny sprzęt, dojazd do klienta
gratis. Tanio i solidnie. - 721 631 548
Zaopiekuje się domem mieszkaniem na
czas wyjazdu w zamian za zamieszkanie.
- 667 221 603

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Anteny TV-SAT serwis - Naprawa Anten
TV-SAT (koło małej poczty) skutecznie ,
profesjonalnie nie odwalamy maniany! Nie
daj się złapać pseudo-fachowcom, zadzwoń
już dziś,a nasz Fachowiec rozwiąże Twój
problem tel.602 810 896 - 756 428 588

Karcher tanie pranie dywanów - Tanie
pranie dywanów, wykładzin, kanap, sof, foteli,
narożników, tapicerki samochodowej. Tanio,
solidnie. Zapraszam tel 501 769 925

Brukarstwo wycena gratis - Oferujemy
usługi brukarskie układanie kostki betonowej,
granitowej oraz usługi koparkami. - 66532-30-34

Kontenerowy wywóz gruzu i śmieci.
Wynajem kontenerów. Kontenery 4,5,6,8,12
m3 Kontenery na gruz śmieci. Najtańsze ceny
w mieście - 535 910 813

Fototapeta na szkle - Firma MarHof
Meble wykonuje panele szklane z grafiką
które można zastosować: w kuchni miedzy
szafkami, w szafie jako drzwi przesuwne,
obraz na ścianie itp. Atrakcyjne ceny. Sprawdź
nas! - 514 859 464

Koszenie trawy, własny sprzęt, własny
transport, cena umowna, Jelenia Góra i
okolice tel. 785 970 229, 75 700 500

Meble na wymiar - Firma MarHof Meble
wykonuje meble na wymiar - kuchnie, szafy,
garderoby, nietypowe zlecenia. Konkurencyjne ceny. Wstępne wyceny na: email:
marhofmeble@gmail.com Zapraszamy. - 514
859 464
Mont-Sat Pogotowie Antenowe - Naprawa
Anten TV-SAT (koło małej poczty) skutecznie
, profesjonalnie nie odwalamy maniany! Nie
daj się złapać pseudo-fachowcom, zadzwoń
już dziś, a nasz Fachowiec rozwiąże Twój
problem tel.602810896 - 756 428 588
Mycie ciśnieniowe kostki brukowej, elewacji,
kostki granitowej, ogrodzeń itp stosujemy
techniki dostępu linowego więc i dachy nam
nie straszne . Konkurencyjne ceny solidne
wykonanie - 600 270 020
Pogotowie Kanalizacyjne WUKO - udrażnianie: WC, wanien, rur, odpływów i kanałów
- w budynkach i na zewnątrz. dla: domów,
hoteli, restauracji. dodatkowo: inspekcja TV
kamerą do rur + film na CD, porady gratis,
metody: wuko + spirala - 601 841 896
Pomniki granitowe od 1250 Renowacja
pomników lastrico od 150 Ławeczki przygrobowe od 90 Opieka nad grobami, kostka
granitowa i betonowa sprzedaż montaż
solidnie, terminowo tel. 530 974 530
Poprawki nagrobków, opieka - Kompleksowo poprawki nagrobków. Podnoszenie,
rozbiórki, montaż itp. Opieka nad grobami.
- 691 976 141

Pięknie wyczyszczę dywany - tapicerkę
domową i samochodową. Profesjonalne
środki Karcher+wieloletnie doświadczenie,
zapraszam - 607 155 751
Podejmę pracę-sprzątanie - Podejmę
pracę na terenie Jeleniej Góry przy sprzątaniu
domku lub mieszkania. Praca raz lub dwa razy
w tygodniu. Pełna dyspozycyjność. Dokładne
warunki do ustalenia. Proszę o kontakt. - 518
480 015
Sprzątanie domów i mieszkań - Firma
oferuje usługi w zakresie kompleksowego
sprzątania domów i mieszkań. - 75 7137
338, 508 136 248

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autolaweta Wynajem, transport Aut
- autolaweta wynajem: fiat ducato 2,3 jtd
(oszczędny, dynamiczny) - 300 zł/doba. transport aut - długie trasy - od 1 zł/1 km. Lubawka
kontakt: 501 636 876
Bagażówka - transport tel. 721 829 487
Przewozy osobowe do Niemiec - DeaTour jest licencjonowanym przewoźnikiem
zajmującym się przewozem osób z „adresu
pod adres” Wyjazdy - poniedziałek, środa,
piątek i sobota. Powroty - wtorek, czwartek,
sobota i niedziela - 609-632-718
Przewozy osobowe Polska-Niemcy Licencjonowany przewóz osób do Niemiec,
15 lat na rynku! Kolonia, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Mannheim, Saarbrucken, Dortmund,
Dusseldorf, Kassel, Aachen, Norymberga.
Zapraszamy! - 603-032-062
005197124

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

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

Przewozy osób Niemcy Holandia - licencjonowane przewozy osób seba-trans oferują
tani i bezpieczyn przewoz do Niemiec Holandii
i Belgi wyjazdy z Polski niedziela wtorek
czwartek powroty z Niemiec poniedziałek
środa i piątek zapraszamy - 515 929 029
Tani transport przeprowadzki - przyjmę
zlecenia na transport towarów do 1.5 t
autem z winda także przeprowadzki szybko
i kompleksowo Niskie ceny fv Pozdrawiam
Andrzej - 607 907 494
Wynajem autolawety doba 280 zł - Wynajem Autolawety Citroen Jumper 3.0 *Na prawo
jazdy kat. B *Spalanie 10 l/ 100 km. *Długość
platformy 4.85 m. *Dopuszczalna ładowność
1600 kg. *Auto jest wyposażone we wciągarkę sterowaną z pi - 791 414 151

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Bars- energetyczny masaż - 1,5 godzinny
głęboko odprężający energetyczny masaż 32
punktów na głowie uwalniający od ograniczających myśli, emocji i ograniczeń we wszystkich aspektach życia, w których jesteśmy
gotowi na zmianę. - 510 126 927
Fryzjer domowy - Profesjonalne usługi
fryzjerskie w twoim domu. - 669 131 673
Metoda Arkady - Ostatni ratunek przed
chirurgiem. Korekcja wrastających paznokci
kostką arkad. Przełom w podologii - jedyna
metoda na świecie likwidująca problem wrastających paznokci! Efekt natychmiastowy.
- 794 444 888

KUPIĘ
Kupie kolanka i rurę 160 ceramiczne
hydrauliczne z czasów PRL kąt 90 stopni tel.
796 489 565
Kupie różne monety przed i powojenne
okres PRL oraz okolicznościowe kolekcjonerskie polskie zagraniczne . dojazd i wycena u
sprzedającego . - 506 960 561
Kupię różne starocie monety, mapy książki,
zegary, szable, porcelanę, młynki obrazy, kufry
i inne starocie zalegające w kredensie piwnicy
na strychu, dojazd i wycena u sprzedającego.
- 506 960 561
Militaria kupię 733 300 208 - Kupię w ładnych stanach: odznaki, odznaczenia, orzełki,
zdjęcia, dokumenty, dyplomy, bagnety, kordziki, szable oraz elementy umundurowania
i ekwipunku wojskowego. Rzetelna wycena i
gotówka - 733 300 208
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

SPRZEDAM
Letnia odzież/chłopiec 116-152 - Tanio,
bardzo duży wybór, koszulki, spodenki, kurtki,
dresy, buty, klapki, kąpielówki, czapeczki idt,
idealne na kolonie, obozy, od małych rozmiarów do 152 cm (ok 12 lat) - 888 684 300
Mam do sprzedania meble do pokoju
dziecięcego składające się z 6 elementów: szafa szer.80cm/gł.50cm/wys.200cm
3xregał szer.45cm/gł.45cm/wys.200cm
biurko szer.125/gł.55cm/wys.75cm półka
szer.125cm - 601 071 341
Sprzedam gitary (różne) dobrej klasy "zawodowiec" w cenie od 50 do 100 zł tel.
796 489 565
Sprzedam odzież używaną sort Niemcy,
Anglia, znanych marek, bez odpadu, w bardzo
dobrym stanie, pakowane w worki, możliwość
obejrzenia 3 zl/kg - 609 869 212
Sprzedam starą belkę (XVIII-XIX w)
zdrowa, kolor, kształt, wym. 3mx20cmx25cm
tel. 796 489 565 - 796 489 565
Sprzedam: kuchnia drewniana zielona z
elem. naturalnego drzewa, przody drzwi czek.
ręcznie malowane, zlewozmywak, bateria,
kuchenka el.gaz, torby włoskie skórzane tel.
699 809 123 - 699 809 123

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię małe mieszkanie bez pośredników
(okolice Zabobrza) tel. 503 325 420

MIESZKANIA
SPRZEDAM
4 pokoje 90m2, osobne wejście, ogród,
spokojne miejsce, okolice lotniska, sprzedam
lub zamienię na 50m2 Zabobrze II lub III tel.
513 563 233
Dwupokojowe parter Kiepury - Sprzedam
dwupokojowe 60 m2 wysoki parter Kiepury do
zamieszkania od zaraz. - 887 979 391
Kawalerka na Placu Ratuszowym Kawalerka 29m. po kapitalnym remoncie
, II piętro, niski czynsz, cena 105 tys. - 666
830 830
Kawalerka po remoncie Cieplice - Słoneczna kawalerka z antresolą w willi na
os. Orle, po generalnym remoncie: nowe
instalacje, okna, płytki, armatura, panele.
Pow.20m2 + antresola + pom.gosp. Opłaty
82zł. Posesja ogrodzona z możliwością
parkowania - 605 940 306
Kawalerka Wolności Parter - 3rodzinna
kamienica: nowa elewacja ,dach ,pokój ,pokój
z aneksem kuchennym po kapit. remoncie
wszystko nowe meble kuchenne ,łazienkowe
,ogrzewana piecem na drzewo +grzejniki wraz
z ogrodem Cena do uzgod - 535-499-479
Ładna kawalerka, tylko 87 tyś! - Sprzedam
uroczą kawalerkę w Szkl. Porębie, po generalnym remoncie, jako inwest. bądź do zamiesz.
od razu. Wraz z wyposażeniem. Dużo informacji i zdjęć na otodom.pl Sprzedam bezpośrednio! Cena do neg! - 609 346 965
Mieszkanie 43 m 2 pokoje J.Gn - 75000
słoneczne niski czynsz 140zł. dodatkowo
piwnica Okna plastiki wymieniona instalacja
Cicha lokalizacja mieszkanie do małego
remontu ogrzewanie piec kaflowy - 600
547 264
Mieszkanie na parterze 72 m2 - Mam do
sprzedania mieszkanie w cieplicach po całkowitym remoncie w 2012 roku, trzy pokoje,
przedpokój, łazienka, kuchnia i spiżarka
72 m2. Do mieszkania przynależy piwnica.
Niezależne wejście. - 606 785 683
Ogrodzone, monit ul. Sobieszowska 75
m2,nie wymaga wkładu własnego, usytuowane jest osiedlu strzeżonym, zamkniętym,
monitorowanym, do mieszkania przynależy
miejsce postojowe, zapraszam do oglądania,
cena 280000 zł. - 509 714 212
Sprzedam mieszkanie - Sprzedam 3
pokojowe mieszkanie (64m2) na Osiedlu
Górniczym w Kowarach w jedno-klatkowym
budynku. Mieszkanie posiada gazowe CO
nowe drewniane okna i drzwi. Cena 140000,tel.600759911
Sprzedam mieszkanie 116 m2 - Mieszkanie po remoncie, cztery pokoje, dwie
łazienki, taras, kotłownia i pomieszczenie
gospodarcze. Dobra lokalizacja, dom dwurodzinny, 16km od Jeleniej Góry, gmina Stara
Kamienica. Cena 160tys.zł do negocjacji
- 608 476 183
Sprzedam mieszkanie własne z gruntem
w Jel. Górze 119m2, słoneczne, rozkładowe,
balkon. Cena 160 tys zł., tel. 730 092 522
Sprzedam tanio mieszkanie, częściowo po
remoncie 83m2 lub zamienię na mniejsze tel.
731 760 014
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Bezczynszowa kawalerka w centrum
- Mała, atrakcyjna kawalerka na drugim
piętrze kamienicy. Aneks kuchenny, łazienka
z prysznicem. Przystosowana dla jednej
osoby. Ogrzewanie - piec kumulacyjny.
Internet w cenie. 750 zł + kaucja + media 665 339 020
Do wynajęcia nowe mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój- ciepłe słoneczne na pierwszym
piętrze. Na pół piętrze pomieszczenie gospodarcze 6m2 - 606 101 372
Do wynajęcia nowe mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój- ciepłe słoneczne na pierwszym
piętrze. Na pół piętrze pomieszczenie gospodarcze 6m2 - 606 101 372
Kawalerka centrum 600zł+media - Mam
do wynajęcia ładną kawalerkę 29m2, centrum
Jel.Góry róg Piłsudskiego/Wolności 9, Ip.
Pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC
i prysznicem, domofon, świeżo po remoncie;
kaucja 1000zł - 507 044 668
Kawalerka w centrum JG - Bezczynszowa kawalerka 23 m2 w wyremontowanej
kamienicy. Osobne wejście, na parterze.
Ogrzewanie - piec kumulacyjny. 700 zł +
kaucja zwrotna + media wg zużycia - 665
339 020
Kawalerka w centrum JG - Bezczynszowa umeblowana kawalerka w cichej ulicy
przy centrum. Ogrzewanie -piec kumulacyjny.
Czynsz 750 zł/mies. + media wg zużycia +
kaucja - 665 339 020
Mały pokój do wynajęcia - 698 673 047
Mam do wynajęcia kawalerkę - Mam do
wynajęcia kawalerkę na ul. Kiepury, umeblowana i wyposażona tel. 695 943 795 (od
godz. 10.00-12.00)
Mieszkanie wynajmę - Wynajmę bądź
sprzedam 60m kw. ul. Bartka Zwycięzcy tylko
poważnie zainteresowani - 601 788 719
Pokój dla jednej lub dwóch osób - Mam do
wynajęcia pokój dla jednej lub dwóch osób w
mieszkaniu studenckim 3 pokojowym. Mieszkanie umeblowane, pralka, internet. Centrum
miasta, ul. Krótka. Mieszkanie duże, w bardzo
dobrym stanie - 603 139 998
Słoneczne 2-pokojowe w centrum - Umeblowane 35 m2 na parterze wyremontowanej
kamienicy. 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Ogrzewanie gazowe. Internet w cenie. Czynsz 850
zł + kaucja + media (prąd, woda, gaz wg
zużycia) - 665 339 020
Słoneczne 2-pokojowe w centrum Umeblowane mieszkanie na parterze w
wyremontowanej kamienicy w centrum. 2
pokoje, kuchnia, łazienka. Internet i miejsce
parkingowe w cenie. 900 zł + media (wg
zużycia) + kaucja zwrotna - 665 339 020
W centrum JG - przytulne na Pl.Ratuszowym
33m2 : salonik z aneksem, sypialnia, ciemna
kuchenka i łazienka - 693 355 865

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie kwaterunkowe,
39m2, 2 pok, kuchnia, ogrzewanie z miasta,
wspólny przedpokój na jeden pokój z kuchnią
tel. 516 217 549
Zamienię mieszkanie własne w Jel. Górze
119m2 na mniejsze, z niewielka dopłatą, lub
na 2 mniejsze. Miejscowość obojętna tel.
730 092 522

Szklarska Poręba - sprzedam mieszkanie
60m2 z pięknym widokiem na góry + ogród +
garaż cena 190 000 zł, tel. 607 055 801

DOMY
SPRZEDAM

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

Sprzedam pilnie dom piętrowy, podpiwniczony, działka, sad, ogród, 25 ar, okolice
Strzelina 50 km od Wrocławia tel. 71 79
809 42

2pokoje z aneksem-tanio - Do wynajęcia
2 pokoje z aneksem kuchennym 35m2, 1
piętro, umeblowane w spokojnej dzielnicy JG.
Ogrzewanie gazowe tel. 514 966 370

Sprzedam w atrakcyjnej dzielnicy 1/2
domu, podział w poziomie pow. 170m2, Ip
128m2, IIp 42m2(wynajem), garaż, piwnica,
pralnia, działka tel. 502 560 136

14


og£oszenia

29
czerwca 2015 r.
ZU]HĞQLDU

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

Działka budowlana Dziwiszów, 1224m2
w atrakcyjnej cenie tel. 502 560 136 - 502
560 136

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 ATRAKCYJNY
Ro-Ko, Jelenia Góra,
MAR-DS-13154
DOMul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Z2NROLF\%ROHVáDZFD 3ROHFDP 3DĔVWZX
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
SU]\WXOQ\GRPZ'ąEURZLH%ROHVáDZLHFNLHM
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
.PRG%ROHVáDZFDNPRG$%XG\QHN
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
SR
NDSLWDOQ\P
3RZul.
PLHV]NDOQD
Hrtownia
Best UHPRQFLH
- Jelenia Góra,
Sobieskiego 56


Hurtownia
Renova - Jelenia
G]LDáNDP
Góra,
W\Ğ ul. Wolności
P
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
/HV]HNĝURGHFNL
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
MAR-DS-13202. ATRAKCYJNY DOM
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
W SOBIESZOWIE %DUG]RáDGQ\GRPZROQR
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
VWRMąF\ Z 6RELHV]RZLH 1DGDMH VLĊ QD GRP
Klub Kwadrat - Jelenia Góra,MHGQRGZXURG]LQQ\
ul. Bankowa
PRĪQD G]LHOLü QD PLHV]
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności

G]LDáNDPW\Ğ
NDQLDP
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra,
ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. WolnościLucyna 607 797 911
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
MAR-DS- à$'1< '2
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
ZAMIESZKANIA
!!! /XNVXVRZ\GRP
Perfekt Serwis Opony
- Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa
Inspekcja
PracyVLĊ
- Jelenia
GR
]DPLHV]NDQLD
1DGDMH
QD Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
EOLĨQLDNGRPMHGQRURG]LQQ\OXEZLOOD
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
MHGQRURG]LQQDW\Ğ
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
0DUFLQĝURGHFNL
Prokostal
- Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
MAR-MS-13269 SIELSKI APARPrzychodnia Orle - Cieplice
W KARPACZU 'RVSU]HGD
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra,TAMENT
ul. Mostowa
Ī\ OXNVXVRZ\ DSDUWDPHQW P 
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek 0LHV]NDQLH PLHĞFL VLĊ Z DSDUWDPHQ
WRZFX ]  URNX SU]\ XO 3UXVD QD
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. WojewódzkaPDORZQLF]\P RVLHGOX 6N DOQ\P
W\Ğ
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul.
1 Maja 60
/HV]HNĝURGHFNL
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider
- RadomierzATRAKCYJNE
MAR-MS-13114
Sklep Towary Tradycyjne
- Jelenia Góra,
MIESZKANIE
BLISKO CENTRUM
1D ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
VSU]HGDĪ PLHV]NDQLH  SRNRMRZH
Stacja Paliw Statoil - Kowary
ZFLFKHMLáDGQHMG]LHOQLF\-HOHQLHM*yU\
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
P,SLĊWURW\Ğ
Szpital
- Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
/HV]HNĝURGHFNL
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
']LDáND
,QZHVW\F\MQD
-*  P 3URVWRNąW
Urząd Paszportowy
- Jelenia6WUHID
Góra, ul.(NRQRPLF]QD
Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
P[P=25.$PW\Ğ3ODQ
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
SR]ZDOD QD ]DEXGRZĊ  SRZLHU]FKQL
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ

Piękne mieszkanie - W spokojnej okolicy
przy Złotniczej wynajmę dwupokojowe mieszkanie z umeblowaną kuchnią i wyposażoną
łazienką oraz balkonem. Mieszkanie na 1
piętrze, nie wymagające dużych nakładów
finansowych. - 669 773 883

MAR-MS-13289.
Poszukuję
do wynajęciaMIESZKANIE
dom, pensjonat,
 32.2-2:(
 *$5$ĩ
0LHV]ND
dworek
itp. w Karkonoszach,
w którym
będzie
QLH EOLVNR
FHQWUXP
8PHEORZDQH
utworzony
ośrodek
terapii uzależnień,
przy- Wynajmę restaurację z pensjonatem w
L Z\SRVDĪRQH
 764
SLZQLFH
VWU\FK Szklarskiej Porębie przy głównej trasie. Lokal
szłościowo
z NFZ. - 607
556
LJDUDĪZFHQLHPW\Ğ
 w pełni wyposażony. Cena najmu 10 000
zł. - 601 586 060

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Mam do wynajęcia domek letniskowy nad
jeziorem w Brennie. Domek wyremontowany
w kwietniu 2015r. Udogodnienia dla dzieci,
piłkarzyki, rowery. - 504 521 504
Mężczyźnie wynajmę pokój z salonikiem,
parter domu jednorodzinnego, Cieplice, blisko
park Norweski, z dostępem do WC, kuchni,
łazienki tel. 789 102 485

MAR-DS-13117 3yá GRPX SR JHQH
DZIAŁKI/GRUNTY
UDOQ\P UHPRQFLH Z VWDQLH GHZHOR
SPRZEDAM
SHUVNLP 3RG]LDá SLRQRZ\ 0DORZQL
Działka
budowlana
10 a, Czarne - 7U]\
sprzeF]H PLHMVFH Z 3LOFKRZLFK

dam - działka budowlana
arów,P
Czarne,

NRQG\JQDFMH
SRZ 10
FDá
Jelenia Góra oraz działka budowlana 10 arów
LPRJURGXW\Ğ
ze stodołą, Czarne, Jelenia Góra. Koniec
0DUFLQĝURGHFNL
miasta, za działką pole, droga wewnętrzna,
cicha, piękna okolica. - 794 411 798

Działka budowlana Rębiszów - Sprzedam pilnie grunt budowlany z warunkami
zabudowy w malowniczej miejscowości
Rębiszów tuż przy górach Izerskich. Widok
na góry. Działka o powierzchni 3600m2. Bez
pośredników. 43tyś zł - 660 070 919
Działka pod Karpaczem - sprzedam pilnie
działkę rolną w Miłkowie pod Karpaczem. 7
 33 407 311

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

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
Mysłakowice 1200 m2 - Sprzedam
działkę budowlaną w Mysłakowicach położoną bezpośrednio przy ul. Daszyńskiego
1200 m2 w pełni uzbrojona, płaska z widokiem
na Śnieżkę. Cena 96000 zł. - 504 206 208
Sprzedajesz nieruchomość, działkę,
dom ? - Sprzedajesz nieruchomość, działkę,
dom ? Wykorzystaj panoramy lub zdjęcia
z lotu ptaka. Pokaż swój obiekt lub teren z
całą okolicą. Zdjęcia zgoory w promocyjnych
cenach. Tel. 601 389 068
Sprzedam 2 działki budowlane o
pow.13.50a każda położone w atrakcyjnej
części Dziwiszowa tel 792 139 119
Sprzedam atrakcyjną działkę 30 ar, Wojcieszyce Górne, dobry dojazd tel. 75 71 864 01

Do wynajęcia mieszkanie/lokal - Mieszkanie/
lokal 113m2, 4 pokoje z łazienką, parter przy
ul. Groszowej 49/2 pod działalność gospodarczą (biuro, gabinet inne) tel. 75 64 122 25
Lokal 70 m. ,ul. Krótka - Mam do wynajęcia
lokal po salonie Orange na ul. Krótkiej, deptak- 100 m od rynku. 3 duże wystawy, 70 m.
Duża sala sprzedaży, małe zaplecze. Więcej
informacji pod nr tel.:603 139 998
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
Szklarska Poręba - centrum do wynajęcia
miejsce handlowe z przyczepą gastronomiczną - lub bez, tel. 607 055 801
Wynajmę lokal użytkowy Kowary - w centrum miasta na przeciwko ratusza. Cena do
negocjacji - 500 180 408
Wynajmę pomieszczenie gospodarcze
(sklep) Piechowice-Pakoszów, 42m2 tel.600
316 661

Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną,
Dziwiszów 1639m2, woda, prąd tel. 502
560 136

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

5HVFKH
3DUWQHU

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

Sprzedam działkę w Komarnie o
powierzchni 2,2554 ha za 338 800 zł Kształt
działki prostokątny. Więcej informacji mail:
kancelaria@kancelaria-syndyka.pl - 606710-708

LOKALE
SPRZEDAM
Kawiarnia centrum miasta - Niepowtarzalny nietuzinkowy projekt, który zachwycił
popularnością i sukcesem. Nietuzinkowy
klimat. Wyjątkowi Klienci. Uznana i lubiana
marka. Pełna własność. - 503 021 047
Sprzedam czynszowy lokal użytkowy w
Cieplicach pow 27 m2 - 600 496 795
Sprzedam lub wydzierżawię - Prosperujący
warzywniak w centrum Szklarskiej Poręby
funkcjonujący od przeszło 20 lat. - 602
742 541

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do sprzedania lub wynajęcia garaż na
ul. Podchorążych w Jeleniej Górze. Cena
wynajmu 150zł/miesięcznie. Cena sprzedaży do uzgodnienia. Tel. kontaktowy 572
125 970

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Miejsca postojowe na sprzedaż - Sprzedam
13 miejsc postojowych ok. 12 m2 w wielostanowiskowym podziemnym, zamkniętym
garażu ul. Malinnik. Sprzedaż w formie
przetargu. Cena minimalna za 1 miejsce to 17
576 zł. Zapraszamy - 606-710-708
Sprzedam garaż murowany, ul. Wiejska, tył
targowiska przy ul.Różyckiego,pow.17m2,licznik energii elektr., brama Hormann, grunt w
dzierżawie, Cena 15 tys. - 604 559 844

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia magazyn 425m2 z biurem,
ogrzewany, biuro 75m2 tel. 500 168 910
Pomieszczenia produkcyjne - Na terenie
Simet w Jeleniej Górze przy ul. J. Pawła II
33 pomieszczenia do wynajęcia z przeznaczeniem na cele produkcyjne, magazynowe,
biurowe -łącznie 1234 m2. Dostępne wszystkie media i parking. - 756 471 412
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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.
Piękne widoki, doskonały dojazd.
2
Powierzchnia od 1000 do 1334 m
Cena od 55zł/m2

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

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

1. Działka budowlana w Miłkowie!
1500 m2. Widok na Karkonosze,
Media. Kupujacy nie płaci prowizji!
Jedynie 65 zł/m2

2. Działka budowlana w Miłkowie!
3600 m2 w spokojnej okolicy,
idealny pod zabudowę jednorodzinną. Widok na Karkonosze.
Możliwość podziału gruntu na 2
działki. Media. Kupujacy nie płaci
prowizji! Jedynie 65 zł/m2
3. Działki budowlane w Łomnicy!
Działki o roznej wielkosci, położone
w malowniczej miejscowości Łomnica, z pięknym widokiem na Śnieżkę
i Karkonosze. Grunty idealne pod
zabudowę jednorodzinną. Przyłącza: wodne i kanalizacyjne w cenie!
65 zł/m2
4. Działka budowlana w Łomnicy!
D zi ałk a 1120m 2 budowl ana,
z pięknym widokiem na Śnieżkę.
W cenie - przyłącza: wodne i kanalizacyjne !
Cena 72.800,-

5. Apartament w Ścięgnach 60 m²
jest w nim salon z aneksem kuchennym, dwie niewielkie sypialnie oraz
łazienka, widok na Śnieżkę. Apartamenty oferowane w stanie developers k i m . K upuj ąc y ni e pł ac i
prowizji !!!
Cena 251 756 zł zawiera 23 % podatku VAT.
6. Apartament w Sciegnach na powierzchni prawie
58m² zlokalizowano salon z wyjściem na ogród i
aneksem kuchennym, łazienkę, oraz sypialnię, widok
na Śnieżkę. Apartamenty oferowane są w stanie
developerskim. Kupujący nie płaci prowizji !!!
Cena 256 750 zł, zawiera 23 % podatku VAT
7. Szczytnica. Mieszkanie,
słoneczne. Składa się
z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz z 2 ustawnych
pokoi - dziennego oraz pokoju sypialnianego
z balkonem. Wnętrze ogrzewane elektrycznie.
Cena tylko 50 000 zł !!!

8. Dom w Ścięgnach
o powierzchni 300 m2, Duży salon,
duża kuchnia, 6 pokoi z łazienkami, dodatkowo domek gospodarczy - pokój z kuchnia i łazienka,
garaż, Zapraszamy na prezentacje !
cena 785 000 zł do negocjacji
9. Dom jednorodzinny powierzchni
110 m2, do wykończenia, bardzo ładnie
położony w Ścięgnach, piękny widok
na Śnieżkę. Ogrzewanie gazowe - piec
dwufunkcyjny działka 850 m2.
Cena 445 000 zł.
Zapraszamy na prezentacje !

10. Stary dom niemiecki do rozbiórki,
położony w Miłkowie przy jednej
z głównych ulic dobry dojazd, ładny
ogród, działka 1800 m2,
cena 250 000 zł.
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