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Lecznicę czeka radykalny program naprawczy i zmiana kierownictwa

Szpital „idzie” do naprawy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapowiada opracowanie i wdrożenie radykalnego programu
naprawczego dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej oraz rozstrzygnięcie konkursu na
nowego dyrektora we wrześniu br. Oddłużona w 2011 roku
lecznica ma już 29 mln zł długu!
Według urzędu marszałkowskiego, przyczyn trudnej sytuacji
WCSzKJ upatrywać należy w szczególnym charakterze jeleniogórskiej
lecznicy, która z uwagi na swoje
położenie realizować musi możliwie
najszersze spektrum świadczeń z
uwagi na potrzeby mieszkańców
subregionu. - Zasadniczym problemem jest jednak niedostateczne
finansowanie świadczeń przez
Dolnośląski Oddział NFZ. Ponadto
Centrum nie może odmówić wykonania świadczenia na rzecz chorego
w stanie zagrożenia życia, co skutkuje tzw. nadwykonaniami, czego
efektem jest pogłębianie się straty
- wg stanu na dzień 30 czerwca
2015 r. wyniosła 6,4 mln zł, podczas
gdy łączna wartość nadwykonań
WCSzKJ zamykała się kwotą 28,5

mln zł, w tym 60% (16,9 mln zł)
nadwykonań ratujących życie. Do
tego dochodzi konieczność inwestowania w remonty, sprzęt i aparaturę
medyczną - informuje nas dyrektor
Departamentu Zdrowia i Promocji
w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim Jarosław Maroszek.
- Jaki jest plan na oddłużenie szpitala? – zapytaliśmy. – Konieczne jest
opracowanie i wdrożenie radykalnego programu naprawczego, obejmującego restrukturyzację praktycznie
wszystkich sfer działalności szpitala,
w tym w szczególności dostosowanie potencjału do rzeczywistych
nakładów płatnika na finansowanie
świadczeń. Szczegóły programu
stanowić będą zasadnicze kryterium
przy wyborze nowego dyrektora w
toku postępowania konkursowego.

Fot. Przemek Kaczalko

Młodzi jeleniogórzanie mają
już wreszcie park do ćwiczeń,
który za około 37 tys. zł powstał
na Zabobrzu.
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- Kiedy ten konkurs zostanie fakt, iż żaden z kandydatów nie szanse na skuteczną realizację –
rozstrzygnięty i dlaczego trzeba złożył propozycji działań napraw- odpowiada Jarosław Maroszek.
Przemek Kaczałko
było go powtórzyć? – pytamy i czych, mających w ocenie komisji
dowiadujemy się, że rozstrzygnięcia, ze względu na obowiązujące
Wśród samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których funkcję
procedury, należy spodziewać się
podmiotu tworzącego pełni Samorząd Województwa Dolnośląskiego WCSzKJ charaktewe wrześniu.
- Poprzedni konkurs nie został
ryzuje się największą liczbą oddziałów szpitalnych (29) oraz jedną z większych liczbą
nierozstrzygnięty z uwagi na fakt,
poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (22), co przekłada się bezpośrednio
iż nie dokonano wyboru kandydata
na liczebność zatrudnionego personelu (ponad 1 200 osób.
na dyrektora. Przyczyną był m.in.
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Taki krajobraz po nawałnicy

Stop dla ciężarówek skutkuje?

SPORT

Kilkunastominutowa nawałnica, która nawiedziła nasz region
w niedzielę (19.07) około godz.
21.00 spowodowała 30 interwencji
straży pożarnej, głównie w Jeleniej
Górze, ale były też zdarzenia w Starej Kamienicy, Rybnicy, Piechowicach i Karpnikach. Najważniejsze,
że nikt nie ucierpiał.
Odnotowano przer wy w dostawach energii elektrycznej od
ulicy Koziej do Maciejowej. Także
w tamtym rejonie Jeleniej Góry
(ulice: Niećki, Trzcińskiej, Dzierżonia i inne) połamane drzewa
blokowały jezdnie.
To był kataklizm, duże drzewa
łamały się jak zapałki – mówi
jeleniogórzanka Anna Kiełbik.

Więcej na stronie 5

Kajakarze
z medalami

Kolejny świetny występ naszych zawodników z Karkonoskiego Klubu Kajakowego Jelenia
Góra.

Strona 9

Fot. Przemek Kaczalko

Paulina Skibińska - scenarzystka i reżyserka otrzymała nagrodę
naszego miasta za promowanie
Jeleniej Góry.

Strona 8

.83ΖÚ.$Ľ'($872
'2%5(&(1<

www.jelonka.com

7(/

Minęły już ponad trzy tygodnie
(1.07) od wprowadzenia zakazu
ruchu dla samochodów ciężarowych powyżej 12 ton w obszarze
centrum miasta. Czy przyniosło to
zamierzone skutki? - Widać już, że
ruch jest bardziej płynny – stwierdził wiceprezydent Jerzy Łużniak.
Podobnego zdania jest dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Czesław Wandzel.
- Mam nadzieję, że wprowadzona zmiana będzie skutkować mniejszą ilością korków w
mieście, ale przede wszystkim
bezpieczeństwem dla pieszych –
powiedział zastępca prezydenta
Jeleniej Góry. - Ważne jest też to,
że mniej cierpią ulice w centrum
miasta, bo ten ruch ciężarowy powodował też pewne straty – dodał
J. Łużniak.

- To mieszkańcy powinni odczuć,
czy jest lepiej. My robiliśmy jak dotąd jedno badanie i na skrzyżowaniu
Al. Solidarności i ul. Sudeckiej na 90
samochodów ciężarowych w ciągu
godziny tylko dwa pojechały w kierunku Sudeckiej, kiedyś było to 2/3
pojazdów, czyli pojechali w prawo i
objechali Jelenią Górę – powiedział
dyrektor MZDiM Czesław Wandzel.
Zakaz ruchu dla pojazdów o
masie powyżej 12 ton nie jest
bezwzględny. Aby dostać się np. do
Staniszowa trzeba przejechać ulicą
Mickiewicza i tutaj wydajemy zgody
na przejazd przez centrum Jeleniej
Góry – informuje Jerzy Łużniak.
Podobnie jest w przypadku dojazdu
do budowy w obszarze objętym
zakazem – MZDiM również wydaje
zgodę na przejazd.
(Przemo)

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

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl
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POWIAT

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Goście mają do dyspozycji bazę najciekawszych miejsc w regionie

Otwarte „ Karkonosze” to jest to!
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Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska
2007-2013.
REGION

Przemytnik czeka
Podczas wakacji Kowary i Karpacz
mają połączenie z Przełęczą Okraj i
Małą Upą. Od lipca na trasie: Pomezni
Boudy/Przełęcz Okraj – Kowary –
Karpacz i z powrotem kursuje bus o
nazwie „Paserak” (Przemytnik).
Rozkład jazdy:
Pomezní Boudy / Przełęcz Okraj
9.00 16.00
Kowary – Park Miniatur – ul Zamkowa
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 Flipper
10.18 17.18
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
(Org)

REGION

nikiem papierowego przewodnika
turystycznego po naszych górach.
Turyści i kuracjusze znajdą w
aplikacji bazę najciekawszych do
odwiedzenia i zobaczenia miejsc.
Dzięki aplikacji odnajdziemy nie
tylko atrakcje, zabytki, restauracje, ale także miejsca interesujące
pod względem przyrodniczym
i prowadzące przez nie ścieżki
dydaktyczne. Pasjonaci każdego
rodzaju sportów, od wędkarstwa
ROZMAITOŒCI
do wspinaczki
górskiej, znajdą informację, gdzie mogą je uprawiać.
Przewodnik działa w czterech językach: polskim, angielskim, czeskim
i niemieckim, i szczegółowo opisuje
góry zarówno po polskiej, jak i
czeskiej stronie.
Aplikacja jest „otwarta” i za
pośrednictwem Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Powiatu

POWIAT

Projekt zrealizowany z inicjatywy Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze w ramach projektu CZ.3..22/2.2.00/14.04234
„Promocja Karkonoszy/ Propagace Krkonoš”

Takie smaki długo się pamięta
W Karpaczu odbył się 12 lipca IV
Festiwal Smaków Liczyrzepy oraz Jarmark Ducha Gór, które każdego roku
mocą atrakcji przyciągają wielu gości.
Nie inaczej było w tym roku., a dodatkową atrakcją było otwarcie ekspozycji
Muzeum Skarbów Ziemi JUNA.
Impreza na terenie Restauracji „Dwór
Liczyrzepy” była okazją do poznania
smaków i kuchni regionu, podpatrzenia mistrzów w akcji, którzy na żywo
przygotowywali regionalne potrawy
z lokalnych produktów, a także do
nabycia unikatowych przedmiotów od
miejscowych twórców.
Gwoździem Festiwalu Smaków Liczyrzepy były kulinarne zmagania
mistrzów i amatorów, którzy rywalizowali ze sobą w kilku kategoriach. Wyniki
wyglądają następująco:
Konkurencja na Najlepszą Kuchnię Liczyrzepy
1. Restauracja Smaki Karkonoszy,
Karpacz
Konkurs na Danie Liczyrzepy
2015
1. Bogumiła Chomontowska – KGW
Rząsiny – Danie: Kaszanka zapiekana
w cebuli
2. Teresa Cierlik – KGW Rząsiny – Danie:
Karp Ciotki Kajecichy

W Gruszkowie spotykają się zespoły z różnych stron Polski

Śpiew, taniec i ludowa zabawa
“Ludowe Granie na Gruszkowskiej Polanie” - pod takim hasłem 4 lipca odbył się już po raz trzeci festiwal zorganizowany przez Stowarzyszenie Zespołu Karkonosze z Gruszkowa
oraz wielu innych współorganizatorów. W imprezie główną
pozycją były popisy trzynastu zespołów ludowych.
Festiwal rozpoczął się wspólnym odtańczeniem poloneza przez wszystkie
zespoły oraz zaproszonych gości, wśród
których znaleźli się: wicemarszałek
województwa dolnośląskiego dr Tadeusz Sambor, posłanka Zofia Czernow,
starosta jeleniogórski Anna Konieczyń-

ska, wójt Mysłakowic Michał Orman,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Mysłakowicach i radny powiatu jeleniogórskiego Grzegorz Truchanowicz.
W tym roku festiwal gościł zespoły
takie jak: Błękitne Kamizelki z Łagowa,
Bolkowianie z Bolkowa, Echo z Bolko-

wa, Kabaret Seniority z Jeleniej Góry,
Karkonosze z Gruszkowa, Kunowianie
z Ostrowca Świętokrzyskiego, Niewierzanka z Dusznik Zdroju, Pogranicze z
Sulikowa, Sasanka z Rudnej, Sokolik
z Karpnik, Sudecki Chór Rogów Myśliwskich, Zgoda z Chełmska Śląskiego
oraz Żeliszowianie z Żeliszowa. Całość
wydarzenia poprowadził Jerzy Rafał
Baniak.
Podczas festiwalu wraz z zespołem
Karkonosze na scenie w repertuarze
utworów ludowych wystąpiła w tra-

dycyjny stroju starosta powiatu jeleniogórskiego Anna Konieczyńska. Barwne
przebranie i ukryty talent wzbogacił
występ Karkonoszy, zaś zebrani gości
gorącymi brawami przyjęli występ
pani starosty.
Impreza współfinansowana została
przez: Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, Powiat Jeleniogórski,
Gminę Mysłakowice, Gminny Ośrodek
Kultury w Mysłakowicach oraz ludzi
dobrego serca.
(Manu)

Fot. Grzegorz Truchanowicz

Odpowiedzią Starostwa Jeleniogórskiego na potrzeby turystów
chętnie odwiedzających nasz region było stworzenie w ramach
unijnego programu trzech komponentów: przewodnika w formie
papierowej, strony internetowej
www.visitkarkonosze.pl oraz mobilnej aplikacji „Karkonosze”, która
jest dużo bardziej rozbudowanym
i stale aktualizowanym odpowied-

Jeleniogórskiego, można zgłaszać informacje
o obiektach, atrakcjach i
usługach, które powinny
się tam znaleźć.
Jest to także zbiór najciekawszych wydarzeń
kulturalnych i sportowych
organizowanych w okolicy.
Mobilny przewodnik
działa w trybie offline, a
po interesujących nas miejscach możemy poruszać
się za pomocą nawigacji
GPS, ponieważ wszystkie
obiekty posiadają dokładne
współrzędne i zaznaczoną
lokalizację. Ponadto do
obiektów dołączone są
dane teleadresowe, opisy
i zdjęcia.
(SP)

Fot. Archiwum Starostwa

Mieszkańcy, turyści i wszyscy zainteresowani Karkonoszami mogą teraz za darmo pobrać na swój telefon mobilny
przewodnik po regionie, który zawiera nie tylko szlaki
górskie, ale także ciekawe miejsca, atrakcje, trasy do
uprawiania różnych sportów oraz obiekty noclegowe, gastronomiczne, handlowe, parkingi i bankomaty.

POWIAT
3. Halina Siekańska – KGW PodgórzynDanie: Dufinki Halinki
Konkurs Pojedynek Mistrzów na
Najlepsze Danie Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska 2015
1. Martin Harcuba – Hotel Konradówka,
Karpacz
I etap – przystawka – danie: Pieczony
kozi ser na grzance
II etap – zupa - danie: Zupa krem z
cukinii z kozim serem
III etap – danie główne - danie: Pstrąg
pieczony z kapustą kwaszoną z sosem
maślano-koperkowo -cytrynowym i
kluseczkami kładzionymi
2. Łukasz Majewski – Hotel Dębowy –
Bielawa
3. Paweł Szynka – Restauracja Smaki
Karkonoszy, Karpacz
Rywalizację kucharzy oceniało jury,
na czele którego stała zwyciężczyni II
programu
telewizyjnego „Masterwedycji
SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
chef” Beata Śmiechowska.
Niemal stu regionalnych twórców
rozstawiło swoje stoiska, na których
oferowali piękne rękodzieło i lokalne
produkty. Imprezę swoimi występami
uświetniły zespoły: Złota Aura, Agat,
Karkonosze i Rząsinianie oraz grupa
cyrkowa Cyrkland.
SP/Karolina Matusewicz
SZKLARSKA PORĘBA

Wspaniały festiwal
W Szklarskiej Porębie zakończył się
Międzynarodowy Młodzieżowy Festiwal
Cyrkowy. Na arenie wystąpili młodzi
artyści z Białorusi, Litwy, Niemiec, Polski
i Włoch, a wśród nich był także Cyrkland
z Miłkowa.
Ostatniego dnia Międzynarodowego
Młodzieżowego Festiwalu Cyrkowego
można było obejrzeć występy laureatów
festiwalu, po którym wręczono puchary,
nagrody i prezenty wszystkim artystom.
Puchary ufundował Powiat Jeleniogórski, a wręczyła ja starosta Anna Konieczyńska. Upominki od miasta wręczył
natomiast burmistrz Szklarskiej Poręby
Mirosław Graf .
- To wspaniałe artystyczne wydarzenie sprawiło wiele radości dzieciom i
dorosłym. Przy rytmach wesołej muzyki
na scenę wkroczyli klauni, akrobatki,
gimnastyczki i żonglerzy. Z uwagą przyglądałam się artystom, a publiczność
była oszołomiona profesjonalnym występem – relacjonuje burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf. – Występy
młodzieżowych grup cyrkowych były
znakomite. To połączenie elementów
tradycji i nowoczesności. Nowoczesność
to przede wszystkim piękna muzyka
cyrkowa i kostiumy – skomentowała
starosta powiatu jeleniogórskiego
(Manu)

Do Karkonoszy musi prowadzić wygodna trasa

Ta droga jest bardzo ważna
Osiemnaście gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej, ale też starosta powiatu Anna Konieczyńska oraz przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Pokój podpisali wspólne „stanowisko” w
sprawie łącznika drogi do S-3, relacji Jelenia Góra – Bolków.
Droga jest dla gmin Aglomeracji ważna, ale tylko w sytuacji, kiedy przebudowana będzie trasa między Bolkowem i
Jelenią Górą. - Nie możemy akceptować
milcząco sytuacji, że ostatnie 30 km
drogi do Karkonoszy będzie skutecznie
zniechęcać turystów zmierzających do
nas – mówią jeleniogórscy samorzą-

dowcy. - Mamy wstępne deklaracje, że
jeszcze w tym roku powstanie koncepcja
tej drogi i na to znajdą się pieniądze w
budżecie państwa na 2015 r. To ważne,
bo dzięki temu jeszcze większego znaczenia nabiera inny odcinek drogi w tym
ciągu – obwodnica Maciejowej, którą
Miasto Jelenia Góra zacznie bufować

w przyszłym roku oraz istniejący już
pierwszy odcinek obwodnicy południowej Jeleniej Góry. Jeśli coś ma poprawić
kondycję finansową gmin żyjących po
części z turystyki, to właśnie sukcesywnie poprawianie i uzupełnianie sieci
komunikacji.
(UM)

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

AKTUALNOŒCI
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Warszawska gotowa
Blisko 50 lat czekali mieszkańcy
ulicy Warszawskiej na nową nawierzchnię i doczekali się.
Mamy nową nawierzchnię,
mamy oświetlenie, czyli wykonaliśmy to, do czego się zobowiązaliśmy. Nie tylko główne i największe
ulice, ale i te, które dotychczas
nie były zauważane – odzyskują
swoją klasę – mówił na specjalnie
zwołanej konferencji prasowej
prezydent Marcin Zawiła.
Spółka „Wodnik” w latach 20122014 wybudowała na tym terenie
1,5 km nowej kanalizacji sanitarnej, na przełomie 2014 i 2015 r.
kończono wodociągi, oświetlenie,
a na koniec położono nawierzchnię asfaltową.
- Dołożyliśmy do tego trochę pieniędzy z kasy spółki, ale uważam,
że ulica zdecydowanie zyskała,
jak i cały obszar – powiedziała
nadzorująca inwestycję prokurent
spółki „Wodnik” Marina Kaźmierkiewicz-Tabaka.
Wartość zadania to niemal 2,5
miliona złotych (brutto). Ta ulica
przed remontem prakt ycznie
nie przypominała ulicy z wielu
powodów.
Była to strefa pod zakładem
uciążliwym i z tego powodu uważano swego czasu, że to będzie
do wysiedlania i przez wiele lat
inwestowano, a później nie miała
szczęścia w przetargach i czekała
do momentu zrealizowania infrastruktury podziemnej – powiedział
wiceprezydent Jerzy Łużniak.
(Przemo)
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Rząd nie dał pieniędzy na przebudowę wiaduktu nad linią kolejową

„Spadł” remont Goduszyńskiej
Podczas ostatniej sesji przed wakacyjną przerwy, która
odbyła się 30 czerwca, miejscy radni rozdysponowali środki, które pojawiły się w budżecie w związku z rezygnacją
z inwestycji w Goduszynie. Z powodu nieuzyskania dofinansowania z budżetu państwa na przebudowę wiaduktu
nad linią kolejową Jelenia Góra – Zgorzelec w ciągu ulicy
Goduszyńskiej wraz z dojazdami, zmniejszono dotację
celową na to zadanie o kwotę 2,5 mln. zł, odstępując od
realizacji zadania w 2015 r.
Ze środków, które w związku z
tym pojawiły się chciano przeznaczyć 1,4 mln. zł. na przebudowę
odcinka ulicy Goduszyńskiej wraz
z budową chodnika od wiaduktu
do granicy miasta, a pozostałe
środki na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Rataja i Cieplickiej.
Po otwarciu dyskusji głos zabrała Anna Ragiel (klub PO), która
podniosła temat odkładania w
czasie przebudowy ulicy Wyczółkowskiego.
- Czekamy od 10 lat na przebudowę ulicy Wyczółkowskiego,
mamy gotowy projekt. 2,5 mln.
moglibyśmy przeznaczyć właśnie
na tą ulicę – mówiła Anna Ragiel.
Wtórował jej Ireneusz Łojek (PiS),
któr y mówił, że nie odmawia
potrzeby remontu ulicy Goduszyńskiej, ale uważa propozycję
radnej Platformy Obywatelskiej
za zasadną.
- Zgadzam się z panią radną, że
ta ulica już dawno powinna być

zrobiona – mówił wiceprezydent
Jerzy Łużniak o propozycji dotyczącej ulicy Wyczółkowskiego
dodając, że nie chce wprowadzać
nowych zadań do budżetu, a rondo
na ul. Rataja i ulica Goduszyńska
są już wpisane w budżet. Jak zapewniał, ulica Wyczółkowskiego
zostanie zrobiona w przyszłym
budżecie.
Temat podjął zatem Oliwer
Kubicki, który złożył wniosek

formalny, by zamienić przeznaczenie kwoty 1,4 miliona zł. z
ulicy Goduszyńskiej na pierwszy
etap Wyczółkowskiego (odcinek
od Wolności do skrzyżowania z
ul. Hofmana).
- Mieszkam przy Wyczółkowskiego stosunkowo krótko, natomiast ta ulica ma pecha od dekady.
Już kilkukrotnie była wpisywana
do budżetu i pod różnymi pretekstami (czasem bardziej merytorycznymi, czasem mniej) była
wyrzucana z budżetu ku wściekłości mieszkańców, bo ta ulica
to rzeczywiście ser szwajcarski, a
nie jest to ulica osiedlowa, tylko
ciąg komunikacyjny – powiedział
Oliwer Kubicki, który liczy, że „jak
pan dyrektor MZDiM się postara to
pierwszy etap może ruszyć jeszcze
w tym roku”.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko
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Za wprowadzeniem poprawki zgłoszonej przez radnego PiS było 12 radnych (Chadży,
Iwaniec, Kroczak, Kubicki, Łojek, Mróz, Ragiel, Rypiński, Szklarska, Szymański,
Wrotniewski, Ziętek), przeciwko rezygnacji z ul. Goduszyńskiej głosowało 4 radnych
(Bałkowska, Dziedzic, Kusiak, Paczóski), a wstrzymało się dwoje: Sikora i Wójcik.
Głosu nie oddał Zbigniew Ładziński, a czworo radnych tego dnia w ogóle nie pojawiło
się na sesji: Miedziński, Wachowicz-Makieła, Obaz i W. Łużniak.
Następnie przyjęto poprawki do budżetu, zatem zapadła decyzja, by rozpocząć
inwestycję na ul. Wyczółkowskiego i budowę ronda na skrzyżowaniu Rataja i
Cieplickiej.
JELENIA GÓRA

Taniec i graffiti
pod… Ratuszem
Festiwal Tańca i Sztuki Ulicznej za nami. Piąta edycja imprezy
skierowanej do młodzieży gościła
11 lipca na Placu Ratuszowym międzynarodową obsadę grafficiarzy,
tancerzy breakdance, beatboxerów
oraz koszykarzy.
Największą gwiazdą graffiti jam
był pionier techniki 3D „Lovepuscher”. - On zmienił tok myślenia,
ponieważ malowanie 2D zmieniło się
w 3D i możemy teraz zobaczyć iluzję
przestrzeni patrząc w jego prace – powiedział przedstawiciel organizatora,
czyli Fundacji Dolnośląskiej.
W turnieju koszykówki ulicznej
wystartowało 5 zespołów, w tym
dwa z Czech. Zwyciężyli koszykarze o
kociej nazwie „Miau, miau, miau”.
Najwięcej emocji i wrażeń przyniosły pojedynki breakdancerów,
którzy systemem pucharowym
rywalizowali o nagrodę pieniężną. Breakdance to jest wspaniały taniec,
który pozwala na wyrażenie osobowości i różnych inspiracji. Można
mieszać różne style. Warto go
ćwiczyć dla zdrowia i przełamania
własnych lęków. Jestem trzeci raz
na tej imprezie i widzę, że poziom
z każdym rokiem rośnie – ocenił
Tobiasz Majstrenko „Wściekły pikuś
crew”.
- Jestem tu drugi rok z kolei, w
Jeleniej Górze ludzie są super . Breakdance to jest taniec dla każdego,
ale trzeba mieć zajawkę, żyć tym, bo
to ciężka praca – stwierdził Jameson
z Włoch.
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Co z basenem przy „Dziesiątce”?
W ubiegłym roku pisaliśmy o
przyznaniu 115 tysięcy złotych podczas jednej z lipcowych sesji Rady
Miejskiej na sfinansowanie projektu
basenu przy SP 10 w Jeleniej Górze.
Obiekt miał powstać do 2016 roku.
Kilka tygodni temu rozpoczęła się
druga połowa roku 2015, a prace budowlane nawet nie ruszyły. Czy władze miasta zapomniały o basenie?
- W Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych mamy dokładnie
opracowaną dokumentację projektów. Dostaliśmy także pozwolenie
na budowę. Cały czas czekamy na
ogłoszenie konkursu naboru wniosków do Programu „Delfinek” – tak
skomentował tę sprawę naczelnik
Wydziału Edukacji i Sportu Paweł
Domagała.
Naczelnik uspokaja i podkreśla, że
zgodnie z obietnicą basen powstanie.
Zaznacza, że ogłoszenie konkursu nie
jest zależne od władz Urzędu Miasta
Jeleniej Góry - leży to w kompetencji
Urzędu Wojewódzkiego.
„Dolnośląski Delfinek” to programu budowy małych przyszkolnych
pływalni, który organizowany jest
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W jego
ramach mają powstać niewielkie
pływalnie w pełni przystosowane
dla osób niepełnosprawnych. Baseny mają służyć głównie do nauki
pływania.
- Budowa takich obiektów, w których dzieci będą mogły bezpiecznie
nauczyć się pływać, jest szczególnie
przydatna w związku z planowanym

otwarciem klas pływackich w jeleniogórskich szkołach. Po wybudowaniu
basenu, taką klasę otworzymy także
w Szkole Podstawowej nr 10 - poinformował nas naczelnik jeleniogórskiej oświaty. Jak podkreśla, wybór
„Dziesiątki” nie jest przypadkowy.
- Dbamy o zrównoważony dostęp
do takich obiektów, które mamy już
na Zabobrzu przy „Jedenastce” i w
Cieplicach w postaci Term Cieplickich. Takiego basenu w śródmieściu
brakuje – dodaje.
- Miejmy nadzieję, że konkurs
zostanie ogłoszony w najbliższym
czasie , a po jego pozytywnym rozstrzygnięciu od razu ruszymy z
pracami budowlanymi – zapewnia
Paweł Domagała
Katarzyna Pruś

Budowa basenu ma być współfinansowana przez Urząd Marszałkowski oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za
1/3 kosztów budowy zapłaci Miasto.
Góry.
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JELENIA GÓRA Kataklizm trwał zaledwie kilkanaście minut, a powalił wielkie drzewa, zerwał linie energetyczne i zablokował studzienki


Dokończenie ze strony 1
Dzięki wyjątkowemu zbiegowi okoliczności drzewo, które spadło na Al.
Jana Pawła II (okolice przystanku przy
salonie Renault) na jezdnię zajmując
całą szerokość ulicy w kierunku centrum nie spowodowało tragedii. Do
podobnego zdarzenia doszło na ul. Wincentego Pola. Ponadto konary spadły na
samochód przy ul. Grota Roweckiego
oraz na ul. Pijarskiej, gdzie zahaczyły
również o budynek mieszkalny. Było
też kilka przypadków zerwania linii
energetycznych.
Konary i pnie uszkodziły kilka innych
samochodów osobowych. Porwane
wiatrem przedmioty doprowadziły do
zwalenia jednej z latarń w Rynku, nie

wytrzymało siły wiatru kilka przęseł
instalacji wystawionych na zawody
graffiti.
Wyrwane z korzeniami drzewo
przy ul. Paderewskiego zablokowało
na dłuższy czas jeden z pasów ruchu.
Kilkanaście obiektów zostało podtopionych, bowiem studzienki szybko zostały
zablokowane zerwanymi liśćmi i drobnymi gałązkami, a gwałtowny deszcz
sprawił, że nawet te niezablokowane
nie zdołały odbierać wody. Relatywnie
niewiele szkód wichura wyrządziła w
parkach, m.in. w Parku Zdrojowym
wyrwane zostały dwa drzewa, w Norweskim – wiatr połamał gałęzie, ale nie
uszkodził pni.
(UM/Przemo)

Fot. Przemek Kaczalko

Liczą straty po nawałnicy
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Kierownik sklepu
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'RJáyZQ\FKRERZLą]NyZQDOHĪ\





]DU]ąG]DQLHJUXSąSUDFRZQLNyZ
RUJDQL]DFMDSODQXSUDF\
NRQWURODQDGIXQNFMRQRZDQLHPVNOHSX]JRGQLH]RERZLą]XMąF\PLVWDQGDUGDPL
REVáXJDNDV\¿VNDOQHMLNRPSXWHUD

2F]HNLZDQLDZREHFNDQG\GDWyZ








GRĞZLDGF]HQLHQDSRGREQ\FKVWDQRZLVNDFK
SUHIHURZDQHZ\NV]WDáFHQLHKDQGORZH
XPLHMĊWQRĞü]DU]ąG]DQLD]HVSRáHP
G\VSR]\F\MQRĞü V]NROHQLHSR]DPLHMVFHP]DPLHV]NDQLD
]DDQJDĪRZDQLHZZ\NRQ\ZDQLHVZRLFKRERZLą]NyZ
NXOWXUDRVRELVWD
]QDMRPRĞüMĊ]\NDQLHPLHFNLHJREĊG]LHGRGDWNRZ\PDWXWHP

Oferujemy:




DWUDNF\MQHZ\QDJURG]HQLH
SUDFĊRG]DUD]
GRGDWNRZHXEH]SLHF]HQLHPHG\F]QH





PRĪOLZRĞüDZDQVX
SUDFĊZPLĊG]\QDURGRZ\PNRQFHUQLH
JUXQWRZQHV]NROHQLH

3URVLP\RSU]HVáDQLHDSOLNDFMLZIRUPDFLHSGINRQLHF]QLH]GRSLVNLHPÄ.DVMHU-HOHQLD*yUD´ZW\WXOH
e-maila QDDGUHVUHNUXWDFMDFKRU]RZ#DOGLSOOXERSR]RVWDZLHQLH&9QDZZSODFyZFHZ]DPNQLĊWHMNRSHUFLH
]GRSLVNLHPÄGRUąN.LHURZQLND5HMRQX´,QIRUPXMHP\ĪHNRQWDNWXMHP\VLĊZ\áąF]QLH]Z\EUDQ\PL
RVREDPL1DGHVáDQ\FKGRNXPHQWyZQLH]ZUDFDP\
3URVLP\R]DZDUFLHQDVWĊSXMąFHMNODX]XOLZDSOLNDFML
:\UDĪDP]JRGĊQDSU]HWZDU]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FK]DZDUW\FKZPRMHMRIHUFLHSUDF\GRFHOyZ]ZLą]DQ\FK]UHNUXWDFMą
]JRGQLH]XVWDZąRRFKURQLHGDQ\FK]GQLD']LHQQLN8VWDZ1U3NW 


6

ROZMAITOŒCI
AKTUALNOŒCI / REKLAMA

ZU]HĞQLDU
27 lipca 2015 r.

JELENIA GÓRA

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

W mieście trwa modernizacja i wymiana oświetlenia

Oświetleniem ulic zajmuje się
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. Jak zapewnia nas Czytelnik, zgłaszał się do jego urzędników
z prośbą o uzupełnienie brakujących
opraw na latarniach przy Alei Jana
Pawła II. - Od dwóch miesięcy, mimo
mojej prośby, nie zdziałano nic w tej
sprawie – informuje jeden z mieszkańców. Dodaje także, że nad przejściem dla pieszych, na skrzyżowaniu
ul. Sudeckiej i Al. Wojska Polskiego,
brakuje dwóch lamp, które niegdyś
oświetlały to miejsce.
Inspektor MZDiM Stanisław Czyżewski zapewnia nas, że wie o
interwencji. – Przy Al. Jana Pawła
II brakuje trzech opraw na starego
typu lampach sodowych. Zdemontowaliśmy je, ponieważ zagrażały
bezpieczeństwu - mówi inspektor.
- W chwili obecnej obudowy na lampach sodowych uzupełniamy wtedy,

gdy taka obudowa pozostanie nam
po innej zdemontowanej latarni,
bo trudno je już kupić. Lampy
sodowe zostały wyparte przez energooszczędne lampy ledowe – dodaje
Stanisław Czyżewski. – My też dokonujemy takiej wymiany – dodaje.
Dyrektor MZDiM Czesław Wandzel zaprzeczył natomiast brakowi
lamp nad przejściem dla pieszych
przy skrzyżowaniu Sudeckiej z Al.
Wojska Polskiego . -Właśnie w tym
miejscu testujemy zupełnie nowe
lampy. Zapewniają one, wyraźnie
odróżniające się od pozostałych
lamp, białe światło, które dokładnie
oświetla przejście dla pieszych mówi dyrektor. – Te lampy zupełnie
inaczej wyglądają – są to płaskie
świecące panele, dlatego ich widok
może być mylący – wyjaśnia.
Jak dowiedzieliśmy się MZDiM,
w Jeleniej Górze trwa modernizacja

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Podpisy w obronie Dołeckich
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób
Bezrobotnych z Januszem Jędraszko na
czele rozpoczyna zbiórkę podpisów pod
petycją o uwolnienie z aresztu rodziców
prezesa Wolnych Konopi, Ewy i Dariusza
Dołeckich. Zatrzymani za przywóz ponad litra oleju z konopi, rodzice Andrzeja
Dołeckiego zostali zatrzymani niemal
miesiąc temu w Jeleniej Górze.
- Sąd wypuszcza za kaucją faceta,
który został zatrzymany za handel dopalaczami, natomiast małżeństwo, które
chciało pomóc rodzinie przewożąc olej
z marihuany i to bez prawa wpłacenia
kaucji. To spowodowało, że podjęliśmy
akcję, by pomóc temu małżeństwu
– powiedział Janusz Jędraszko, który
ma zamiar zebrane podpisy wysłać do
ministra sprawiedliwości.
Podpisy pod petycją można składać
od poniedziałku do piątku w biurze
Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób

oświetlenia. Sukcesywnie wymienia
się lampy sodowe na ledowe, o dużo
większej mocy oraz kilkaset razy
niższym poborze energii. Nowe
rozwiązania możemy już znaleźć
m.in. przy Teatrze C.K. Norwida,
przy ulicy Kasprzaka czy Granito-

Pensje niższe od ustawowych?
Dostaliśmy sygnał od Czytelnika,
którego zastanowił fakt zamieszczania przez Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze ofert pracy na
pełny etat i umowę o pracę, za które
gwarantowane minimalne wynagrodzenie jest niższe niż ustawowo
obowiązujące w Polsce.
- Zatrudnienie na umowę o pracę
na pełny etat za kwotę poniżej minimalnej krajowej obowiązującej w
Polsce, jest naruszeniem praw pracowniczych. Obecnie najniższe wynagrodzenie wynosi 1750 zł brutto.
Tym samym zamieszczanie ogłoszeń
o pracę zapewniających pracownikowi wypłatę poniżej minimalnej jest
niezgodne z przepisami – zwraca
uwagę nasz Czytelnik.
- Nie przyjmujemy ofert, które
gwarantują zarobki mniejsze niż
najniższa krajowa (na pełny etat)
ponieważ obliguje nas do tego rozporządzenie i przepisy – mówi pracownik PUP w Jeleniej Górze.
Dane ofert pracy zamieszczane na
stronie internetowej PUP generowane są przez system, który ma ograniczone funkcje i w pewnych kwestiach
nie daje możliwości wyboru, co
czasami prowadzi do pojawienia się

Jedna bramka wodna jest, będą kolejne

Kurtyny na upały
Przed wejściem do Parku
Zdrojowego spółka „Wodnik” zamontowała pierwszą
bramkę wodną, która ma
ulżyć przechodniom w czasie
upałów.

Bezrobotnych przy ul. Wolności 28 w
godz. 9:00 – 14:00.
- Moim zdaniem marihuana do celów
medycznych powinna być zalegalizowana i Sejm powinien się tym zająć jak
najszybciej – dodał Janusz Jędraszko,
który nie wyklucza, że akcja wyjdzie
poza Jelenią Górę. Inicjatywą chciałby
zainteresować działaczy stowarzyszenia
Wolnych Konopi oraz polityków, którzy
wspierają państwa Dołeckich.
(Przemo)

wej. - Na Łomnickiej zastosujemy
oprogramowanie, które pozwala na
sterowanie natężeniem oświetlenia.
W projekcie mamy także kolejnych sześć ulic – mówi dyrektor
MZDiM.
Katarzyna Pruś

Dwie kolejne, w nieco innych miejscach niż wcześniej podawano powstaną w centrum miasta. „Wodnik” kupił
trzy kurtyny za łączną kwotę ok. 10
tysięcy zł. Poza zamontowaną już w
Cieplicach, dwie kolejne miały powstać
na placu Ratuszowym przy jeleniu oraz
przy Bramie Wojanowskiej. - Okazało
się, że w tych dwóch miejscach nie jest
to możliwe. Będą więc one zamontowane na placu Ratuszowym przy fon-

Fot. Karolina Matusewicz

Nasi Czytelnicy donoszą, że jeleniogórskiemu lampom
ulicznym daleko do doskonałości. Wskazują miejsca,
gdzie są one wybrakowane lub uszkodzone. Czy tak jest
rzeczywiście?

Fot. Katarzyna Pruś

(Nie)jasna sprawa latarni?

REGION

błędów w ogłoszeniach. Pracownicy
PUP zajmujący się dodawaniem
ofert pracy starają się w uwagach
na końcu ogłoszenia zamieszczać
więcej szczegółów, ale i tak bywa, że
dochodzi do nieporozumień.
Inną kategorią ofert pracy są prace
społeczno-użyteczne (psu), skierowane do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stawka za
godzinę pracy wynosi wtedy 8,10 zł
brutto. Nie jest to jednak zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, a
osoby wykonujące te prace nadal
mają status osób bezrobotnych.
W przypadku zainteresowania
ofertą pracy zamieszczoną na stronie internetowej PUP, pracownicy
instytucji zachęcają do kontaktu
osobistego lub telefonicznego w celu
uzyskania wszystkich niezbędnych
informacji.
Karolina Matusewicz
JELENIA GÓRA

Groźny barszcz
spacyfikowany

– Barszcz Sosnowskiego został
w Jeleniej Górze „spacyfikowany”
– parząca roślina została wycięta z
wszystkich miejsc, gdzie były zgłoszenia o jej występowaniu – informuje
rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze Cezary Wiklik.
- Sprawa nie została jednak zamknięta, bowiem żywotność tej rośliny jest ogromna i może odrastać, ale
pn. ± sob. 07:00 najgroźniejszy
± 22:00okres wegetacji mamy
za sobą. W niektórych miejscach
niedz. 07:00 ± 21:00
ekipy zajęły się też uszkadzaniem
systemów korzeniowych, co sprawi,
że intensywność odrastania będzie
mniejsza – dodaje rzecznik.
Wszystkie miejsca, w których
Barszcz Sosnowskiego wycięto są
XO-DQD3DZáD,,
wodnych i wychodzimy naprzeciw ich
poddane obserwacji, więc po jakimś
oczekiwaniom
– dodał przedstawiciel
-HOHQLD*yUD
czasie operacja usuwania rośliny
„Wodnika”.
zostanie powtórzona.
(Przemo)
(Jel)

Godziny otwarcia:

Adres:

tannie Neptuna oraz na ul. 1 Maja koło
Pizzy Hut – informuje rzecznik spółki
Zbigniew Rzońca. - Myślę, że wszyscy
jeleniogórzanie pragnęli takich kurtyn

JELENIA GÓRA

Policja sprawdzi
stan autokarów
Jeżeli planujemy wysłać dziecko w
daleką podróż, a mamy wątpliwości
co do stanu jakości pojazdu lub kompetencji kierowcy możemy zgłosić
się do Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze (tel. 75-75-20-581) lub dyżurnego komendy (tel. 75/75-20-240,
75/75-20-222 ). Policja zobowiązuje
się dojechać na miejsce postoju autokaru, gdzie zostanie sprawdzony
stan techniczny pojazdu oraz uprawnienia i trzeźwość kierujących.
Także rodzice mogą zadbać o bezpieczeństwo swoich pociech. Przed
wyjazdem warto dokładnie dowiedzieć
się z kim i w jakie miejsce wyjeżdżają
oraz zadbać o telefon kontaktowy do
opiekuna wycieczki/kolonii. Postarajmy także, aby nie wyposażać dzieci w
przedmioty wartościowe.
(Kas)

Do sklepu
sklepu H&M
H&M w
w Jeleniej
Jeleniej Górze
Do
Górze
poszukujemy kandydatów
kandydatów na
poszukujemy
na stanowiska
stanowiska

.,(52:1,.'=,$8
.,(52:1,.'=,$8
'25$'&$635=('$ª<
'25$'&$635=('$ª<

Aplikuj teraz
teraz na
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OXE]DG]ZRÒ
OXE]DG]ZRÒ
Ogloszenie HR GW Jeleni Gora.indd 1
Ogloszenie HR GW Jeleni Gora.indd 1

24/07/15 12:18
24/07/15 12:18

HMSURVWHM

AKTUALNOŒCI / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Po dwóch tygodniach niedostępności dla mieszkańców i turystów,
Wieża Zamkowa ponownie jest
otwarta dla zwiedzających. Od 16 lipca pracownicy Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w wyznaczonych godzinach udostępniają
atrakcję turystyczną zlokalizowaną
przy ul. Grodzkiej w Jeleniej Górze.
Jak nas poinformował rzecznik
Urzędu Miasta Cezary Wiklik, powodem zamknięcia wieży oprócz
reorganizacji, były również prace
zapewniające bezpieczeństwo zwiedzającym, bowiem w związku z
aktami wandalizmu trzeba było
usunąć kilka usterek.
Wieżę Zamkową można zwiedzać:
- od kwietnia do sierpnia w godz.
10:00 – 19:00
- we wrześniu i październiku w godz.
10:00 – 18:00,
- od listopada do marca w godz.
10:00 – 16:00.
(Przemo)

Młodzież doczekała się parku z drążkami

Mają gdzie rzeźbić ciało
Od 3. lipca młodzi jeleniogórzanie mogą już pracować
nad rzeźbą swojego ciała na
terenie specjalnego parku z
zestawem drążków do ćwiczeń, który za ok. 37 tysięcy
zł. Miasto wybudowało w
okolicy Osiedlowego Domu
Kultury.
Uroczyste otwarcie „street workout
parku” z udziałem przedstawicieli
Miasta odbyło się 6 lipca..
Pierwsza tego typu inwestycja różni się od tzw. siłowni pod chmurką
zestawem przyrządów, które wymagają znacznie większej wydolności
organizmu, ale pozwalają na pracę
nad konkretnymi partiami ciała.
Urządzenia posiadają stosowny atest
i homologację.
- To kolejny pomysł na spędzanie
w naszym mieście wolnego czasu dla
młodzieży i dorosłych – mówił prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła.
Zaczęło się wszystko od młodzieży
z Rafałem Gomułką na czele – inicjatorem zbiórki podpisów, która jak
widać doprowadziła do powstania
street workout parku – powiedział
przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Rady Miejskiej Jeleniej Góry Piotr
Iwaniec, który przeforsował projekt
do budżetu miasta.
Młodzież nie kryje zadowolenia
z powstania parku do ćwiczeń i de-

JELENIA GÓRA

Powstanie siłownia i plac zabaw
Miasto Jelenia Góra i Jeleniogórska
Spółdzielnia Mieszkaniowa porozumiały się wstępnie w sprawie inwestycji przy ul. transportowej, gdzie
planowane jest postawienie siłowni
„pod chmurką” oraz placu zabaw.
Inwestycja w sumie ma kosztować
100 tysięcy zł. i będzie zrealizowana
jeszcze w tym roku.
Wspólna inwestycja, podobnie
jak przy ul. Wiłkomirskiego jest wynikiem współpracy obu podmiotów
z uwagi na fakt, że w proponowane

lokalizacji są budynki z zasobu JSM,
jak i miejskie.
W ramach przedsięwzięcia poprawi
się stan bezpieczeństwa na osiedlowym boiska między budynkami 17 a
21 - powstaną dodatkowe piłkochwyty, żeby zabezpieczyć plac od ulicy.
Ponadto pojawią się urządzenia siłowe
dla młodzieży i dorosłych oraz kilka
urządzeń do zabawy dla dzieci.
Koszt inwestycji, czyli 100 tysięcy zł.
mają po połowie pokryć Miasto i JSM.
(Przemo)

klaruje, że będzie przyjeżdżać mimo
odległości od domu. - Mieszkam w
centrum miasta i oczywiście będę tu
przyjeżdżać rowerem lub autem –
powiedział Paweł Mańka, który do tej
pory ćwiczył na Wzgórzu Kościuszki.
Znane z placów zabaw drążki nie
dają takiego efektu jak praca na street
workout parku. - To jest zupełnie inna
bajka, tu jest wszystko profesjonalnie
zrobione – ocenił młody jeleniogórzanin, który wymienił kilka
ćwiczeń, które będzie wykonywał,
5
ZU]HĞQLDU
tj. podciągania, „dipy”, czyli pompki

na poręczach, a także „human flag”,
„front lever” i „back lever”.
- Ćwiczę od czterech lat, pierwsze
3 lata ćwiczyłem na drążkach, a
potem przerzuciłem się na siłownię,
bo nie było gdzie ćwiczyć – wyznał
Emil Natkowski z okolic Małej Poczty,
który również deklaruje, że będzie
korzystał z parku przy ul. Komedy
Trzcińskiego. - Jeżeli ktoś ćwiczy tylko na siłowni, to będzie tutaj bardzo
szybko zadyszkę łapał. Są to urządzenia typowo kondycyjne – dodał.
Przemek Kaczałko

REGION
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28-letnia kobieta
utonęła w żwirowni
W sobotę, 18 lipca br. po godz.
22:00, na popularnym dzikim kąpielisku w Wojanowie utonęła
28–letnia kobieta. Nurkowie straży
pożarnej wyciągnęli ciało na brzeg.
Niestety lekarz stwierdził zgon
młodej kobiety. Trwają ustalenia
przyczyny utonięcia. – Kąpiel w
miejscach niestrzeżonych jest zawsze niebezpieczna, wybierajmy
kąpieliska z ratownikiem – apelują
strażacy.
(Przemo)
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W szkołach trwają remonty
Wiele jeleniogórskich szkół przeżywa teraz gorący okres z racji trwających w nich remontów. Zaplanowano
je w ponad 20 jeleniogórskich jednostkach oświatowo-wychowawczych.
Sukcesywnie rozpoczynające się prace
dotyczą w dużej mierze renowacji
dachów, wymiany instalacji wodnokanalizacyjnej, remontów klas i sal
gimnastycznych. Duże przedsięwzięcie zaplanowano w Zespole Szkół
Technicznych „Mechanik”. Oprócz
remontu dachu, na dwóch budynkach
szkolnych zostanie wybudowane
wielofunkcyjne boisko o sztucznej
nawierzchni. Inwestycje w tej szkole
będą kosztować ok. 400 tys. złotych.
Jak poinformował nas Paweł Domagała, naczelnik jeleniogórskiej
oświaty, zdecydowana większość
prac remontowo-budowlanych jest
finansowana z budżetu miasta, a ich
łączny koszt wyniesie około 1.500 tys.
złotych. Oprócz tego miasto poniesie
w najbliższym czasie wydatki inwestycyjne rzędu 1.510 tys. zł m.in.: na
modernizację ciągu pieszo-jezdnego
w obrębie SP nr 8 w celu poprawy
bezpieczeństwa dzieci w drodze
do szkoły, na wymianę dźwigu towarowo-kuchennego w MP nr 2,
wykonanie elewacji w Zespole Szkół
Technicznych „Mechanik” a także
inne wydatki. Planowane są też zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę
200 tys. zł.
W wielu placówkach, niezależnie
od otrzymanego dofinansowania,
dyrektorzy samodzielnie pozyskują
fundusze na remonty bądź doposa-

żenie szkół. - Często zdarza się, że na
dodatkowe prace lub zakup wyposażenia wpłacają rady rodziców lub
zewnętrzni sponsorzy. Nierzadko jest
to także wsparcie rzeczowe – dodaje
naczelnik. W czasie wakacji w każdej
praktycznie placówce konserwatorzy
i dozorcy tam zatrudnieni, podejmują
ciężar prac remontowych i działają
niezależnie od prac wykonywanych
przez specjalistyczne firmy zewnętrzne.
Remont trwa aktualnie m.in. w
Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Jeleniej Górze.
We wrześniu uczniowie będą mogli
skorzystać z nowej, trzeciej już w tej
szkole, pracowni chemicznej, a także
z pracowni multimedialnej. Zostanie
też dokończony remont jednej z
łazienek. Pracownia multimedialna,
która będzie pełniła także funkcję sali
konferencyjnej, powstała w wyniku
adaptacji pomieszczenia po starej
bibliotece.
Ogółem baza jeleniogórskiej oświaty w najbliższym czasie doinwestowana zostanie z budżetu Miasta na kwotę
3.210 tys. zł.
Katarzyna Pruś

Potrzebne jest dokładniejsze oznakowanie trasy

Którędy na „Grzybek’?
Wzgórze Krzywoustego i jego znak rozpoznawalny – wieża zwa- z pytaniem o drogę. Najczęściej gubią
na „Grzybkiem” są jedną z atrakcji Jeleniej Góry. Jednak przy- się po wyjściu z przejścia podziemnego,
które prowadzi od strony ulicy Obrońjezdni często mają trudności z dotarciem do tego miejsca.
Drogowskazy są widoczne dla
jadących ulicą Sobieskiego. Znaki
umieszczone są na wysokości zakładu
Dolfamex oraz dla jadących od strony
miasta, na rozwidleniu drogi obok
marketu Aldi. Jednak duża liczba
zwiedzających dochodzi do podnóży

góry pieszo i takie znaki są dla nich
mało przydatne.
Pracownicy Karkonoskiej Informacji Turystycznej na Placu Ratuszowym
poinformowali nas , że turyści często
pytają o drogę na „Grzybek”. – Często
zdarza się, że wracają do nas ponownie

ców Pokoju. Tam nie ma żadnego
drogowskazu, w którą stronę skręcić.
O ile jeszcze w tym miejscu wznosząca
się wieża wskazuje im kierunek, to nie
zauważają kolejnego skrętu w ulicę
Różaną.
Katarzyna Pruś
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Gdyby nie szybka
interwencja miejskich
strażników, ptak by nie
przeżył upału. Pustułka leżała wyczerpana
na trawniku przy ul.
Różyckiego. - Nie wiadomo, czy ptak wypadł
z gniazda, czy nie był
w stanie dalej lecieć ze
względu na upały - informuje rzecznik SM Artur
Wilimek. W związku z
tym, że pustułka jest pod
ścisłą ochroną, strażnicy
miejscy powiadomili Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ptak trafi
do ośrodka rehabilitacji
w Parku Krajobrazowym
„Chełmy”.
(Jel)

Ciśnienie wody w kranach jest bardzo niskie – alarmowali od dłuższego
czasu mieszkańcy osiedla Zabobrze III
w Jeleniej Górze. Najprawdopodobniej
„Wodnik” znalazł powód.
Przyczynę problemów z ciśnieniem
wody zlokalizowano przy ul. Sygietyńskiego, gdzie ma być wymieniony tzw.
trójnik pochodzący z lat 80. - Według
naszych danych to on jest odpowiedzialny za obniżenie ciśnienia wody
na końcówce Zabobrza III. Wydawało
się, że zrobimy to bardzo szybko, ale nie
wszystkie części są dostępne w Polsce
– wyjaśnia rzecznik spółki „Wodnik”
Zbigniew Rzońca.
Część, którą trzeba wymienić ma
być przywieziona 27 lipca. Jeśli tak się
stanie, to wymiana całego trójnika ma
nastąpić w nocy z 28/29 lipca i wtedy
należy się spodziewać braku wody. - Jeśli będzie taka potrzeba, to podstawimy
beczkowozy – dodał Z. Rzońca.
(Przemo)

Strażnicy uratowali pustułkę
Fot. Straż Miejska

Wieża Zamkowa
wreszcie otwarta

Fot. Przemek Kaczalko
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Lepsze ciśnienie?
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U Konrada Tomaszewskiego jest coraz więcej gwiazd

Wolfgang Decker, czyli odtwórca roli Jamesa Bonda w niemieckiej wersji przygód superagenta – to kolejna gwiazda,
której gipsowy odlew zdobi Galerię Gwiazd przy ul. Bartka
Zwycięzcy 1. Artysta zaprezentował swoje dzieło w połowie
lipca.
Wolfgang Decker zawitał do
Jeleniej Góry w ubiegłym roku.
Zdejmowanie odlewu trwało od 15
do 30 października. - W tym czasie
Wolfgang spotykał się również z
mieszkańcami, dziećmi ze szkółek
teatralnych. Od tamtego czasu do
dziś, w zasadzie nieprzerwanie
pracowałem nad rzeźbą, czyli
śmiało można powiedzieć, że blisko
pół roku zajęła mi realizacja tej
pracy – powiedział artysta Konrad
Tomaszewski.

Fot. Przemek Kaczalko

Superagent Bond w galerii
Galeria Gwiazd jest otwarta dla
zwiedzających każdego tygodnia, od
wtorku do niedzieli (bilet wstępu 10
zł.), ale z okazji prezentacji nowego
dzieła wstęp był bezpłatny i spotkał się
z dużym zainteresowaniem. W galerii
Konrada Tomaszewskiego swój ślad
pozostawiły już Danuta Stenka, Elżbieta Duda, czy Ilona Wrońska. Artysta
tworzy również szklane odlewy gwiazd
kina, które wkrótce najprawdopodobniej ozdobią jeleniogórski deptak.
Przemek Kaczałko
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Letnia Filharmonia Dolnośląska
7 i 8 sierpnia (piątek-sobota)
o godz. 19.00 w Sali Koncertowej
im. Stefana Strahla jeleniogórskiej Filharmonii Dolnośląskiej
odbędzie się koncert pod batutą
Wojciecha Rodka w wykonaniu
międzynarodowego zespołu solistów operowych uczestników
warsztatów wokalnych z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Dolnośląskiej. Cena
biletu: 20 zł.
W piątkowym “Wieczorze operowym” w programie arie i duety
z oper: Georgesa Bizeta, Piotra
Czajkowskiego, Charlesa Gounoda, Julesa Masseneta, Jacquesa
Offenbacha, Giacoma Pucciniego,
Gioacchina Rossiniego, Camille
Saint-Saënsa, Giuseppe Verdiego. Z
kolei w sobotnim “W wiedeńskim
nastroju” w programie popularne

arie i duety z oper i operetek: Ludwiga van Beethovena, Wolfganga
Amadeusa Mozar t a, Johanna
Straussa i Karla Zeller.
(Manu)
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Skok w Blok już niebawem
Akcja Jeleniogórskiego Centrum
Kultury i Teatru Odnalezionego
“Skok w blok” – “Pociąg do kultury”
po raz kolejny na podwórka zawita
od 3 do 8 sierpnia (od poniedziałku
do soboty) w godzinach od 12.30
do 18.30.
Jest to projekt realizowany na
podwórkach dużych skupisk mieszkaniowych na terenie centrum
Jeleniej Góry (5.08. - Park przy
stawie ul. Głowackiego, 6.08. - Plac
zabaw ul. Okrzei), Cieplic (4.08.
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Wakacje w mieście z atrakcjami
Dla lubiących aktywny wypoczynek
i sportowe rywalizacje świetne propozycje ma Międzyszkolny Ośrodek
Sportu. Przez całe wakacje na terenie
ośrodka można skorzystać z basenu
i znajdujących się na jego terenie
boisk. Tam także w ramach cyklu
„Wakacje z siatkówką” organizowane
są turnieje piłki siatkowej. Mają one
formę otwartą, a zapisy prowadzone
są w dniu zawodów. Także przez całe
wakacje można skorzystać z kortów
tenisowych. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny przewidziane są atrakcyjne
zniżki. Dzieci i młodzież ucząca się oraz
studenci w dni powszednie do godziny
15.00 mają wstęp wolny. Na korty
trzeba przyjść z własnym sprzętem, ale
można go także wypożyczyć na miejscu
za dodatkową opłatą.
Ciekawą propozycję przygotowała
Książnica Karkonoska, która oferuje
wiele bezpłatnych zajęć. We wszystkie
wakacyjne środy dzieci w wieku 7-13 lat
mogą wziąć udział w letnich zajęciach
terenowych. Wtorki to wakacyjne zajęcia w Filii nr 3, w ramach których dla
dzieci przewidziane są zajęcia plastyczne
i manualne, rozwiązywanie zagadek i
rebusów, układnie puzzli oraz czytanie
bajek. Piątki to okazja do uczestniczenia
w cotygodniowym cyklu „Wakacje 2015
w Bibliotece” w Filii nr 6.
Otwarte jest także Muzeum Karkonoskie. Przez całe wakacje placówka
proponuje warsztaty z okazji zakupu
kolekcji szkieł z hut europejskich do
swoich zbiorów. Aby uczestniczyć w
zajęciach wystarczy zgłosić się wraz z
organizowaną grupą.

Cieplicka Przystań Twórcza przewidziała także coś dla rodzin z dziećmi.
W ostatnią sobotę lipca oraz każdą
sierpniową organizowane są „Bajkowe
Soboty w Parku Norweskim”. Od godziny 14.00 do 17.00 Przystań zaprasza
na tematyczne animacje dla całych
rodzin. Nie zabraknie też gier i zabaw
oraz ciekawych warsztatów. Aby mile
zapamiętać wakacje, najwięcej atrakcji
zaplanowano na 29 sierpnia. Wtedy,
oprócz gier i zabaw, przewidziane są
animacje, warsztaty plastyczne, zajęcia
ruchowe oraz malowanie buziek. W
każdą sobotę wstęp jest bezpłatny.
Pomysły na wakacje z kulturą ma
także Zdrojowy Teatr Animacji. Specjalnie przygotowane dla dzieci spektakle
zabiorą je w podróż do świata bajek
m.in.: „Brzydkiego kaczątka” czy „Czerwonego Kapturka”. Wakacje to także
spektakle z cyklu edukacyjnego „Teatr
od Kuchni, czyli 4 lekcje o teatrze”, dzięki
którym dzieci mogą poznać pracę teatru
od kulis. Biletu wstępu na poszczególne
atrakcje to koszt 15 złotych.
A na pobliskiej muszli koncertowej w
Parku Zdrojowym - gratka dla melomanów. We wszystkie wakacyjne niedziele
o godz. 16.00 odbywają się koncerty promenadowe. To okazja, żeby wybrać się w
muzyczną podróż do różnych zakątków
świata. Także z muzyką, choć trochę bardziej aktywnie, można spędzić wakacyjne
poniedziałki i soboty. W te dni, o godzinie
16.00, przed muszlą koncertową w Parku
Zdrojowym można dołączyć do ćwiczeń
przy muzyce. Zarówno koncerty, jak i
ćwiczenia są bezpłatne.
Katarzyna Pruś

Znana jeleniogórzanka rozsławia swoje miasto

Nagroda dla Pauliny Skibińskiej

JELENIA GÓRA

Marcin Wyrostek
uświetni Wrzesień

Pochodząca z Jeleniej Góry scenarzystka i reżyserka gościła 21 lipca na zaproszenie
władz miasta w Ratuszu, gdzie spotkała się m.in. z dziennikarzami. Z rąk wiceprezydenta Jerzego Łużniaka otrzymała czek na 5 tysięcy złotych za promowanie Jeleniej Góry w
kraju i za granicą.
- Cieszą mnie nie tylko sukcesy
pani Pauliny, ale przede wszystkim
to, że cały czas pamięta o Jeleniej
Górze i ją promuje – powiedział Jerzy
Łużniak. Mam nadzieję, że to spotkanie zaprocentuje w przyszłości jakimś
projektem dotyczącym Jeleniej Góry
– dodał zastępca prezydenta.
Krótkometrażowy dokument
pt. „Obiekt” w reżyserii Pauliny
Skibińskiej zdobył już w sumie 8
nagród i wyróżnień. Obecnie film
jest na festiwalu w Kosowie, w sumie
pokazywany był już 35 razy na tego
typu imprezach, głównie za granicą
(w Polsce był jak dotąd prezentowany
w Krakowie i Tarnowie). Zdobył
m.in. nagrodę specjalną jury filmów
krótkometrażowych na 37. Festiwalu
Filmowym Sundance - najważniejszej imprezie kina niezależnego na
świecie, gdzie miał swoją premierę.
W przyszłym roku zobaczymy go
najprawdopodobniej na Festiwalu
„Zoom-Zbliżenia”, ale już we wrześniu br. odbędzie się specjalny pokaz
podczas pleneru malarskiego w
Podgórzynie.
Podczas spotkania w Ratuszu twórczyni filmów dokumentalnych opowiadała o swoich początkach ze scenopisarstwem i reżyserią. - Niektórzy
mają tak, że wiedzą od razu co chcą
robić, a do mnie to przyszło z czasem,

jak zaczęłam oglądać coraz więcej
filmów, chodzić na festiwale w Jeleniej
Górze. Któregoś dnia stwierdziłam, że
może napiszę scenariusz, może kogoś
to zainteresuje – opowiadała Paulina
Skibińska, która swój etap edukacji
przechodziła od klasy sportowej przez
hotelarstwo, by znaleźć swoje miejsce
w branży filmowej. Zobaczymy, w
którą stronę życie mnie popchnie, ale
myślę, że film dokumentalny to jest
taka rzecz, którą chciałabym robić,
Fot. Przemek Kaczalko
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Plac zabaw ul. Wita Stwosza 26 Osiedle Orle), Sobieszowie (3.08.
- Plac zabaw ul. E. Dembowskiego) i
na Zabobrzu (7.08. - Plac zabaw ul.
Noskowskiego 7, 8.08. - Plac zabaw
ul. Trzcińskiego przy ODK, 9.08.
- Plac zabaw ul. Wiłkomirskiego
7 - Zabobrze III), finansowany ze
środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Uzależnień Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
(Manu)

a pisanie scenariuszy to jest pasja –
dodała P. Skibińska.
Kolejnym projektem, który chce
tworzyć jeleniogórzanka wraz ze
Studiem Munka jest dokument
związany z naszym regionem. - Szukam bohatera do filmu, który jest
saneczkarzem – oznajmiła Paulina
29 sierpnia (w niedzielę) o godz.
Skibińska, która będzie poszukiwać
sportowca do nowego filmu w Jele- 19.00 na jeleniogórskim Placu Ratuszowym wystąpią: jeleniogórska
niej Górze i Karpaczu.
Przemek Kaczałko formacja “W tym sęk” oraz Marcin
Wyrostek z zespołem (w składzie:
Mateusz Adamczyk, Krzysztof Nowakowski, Piotr Zaufal, Agnieszka
Haase i Daniel Popiałkiewicz) w
programie z najnowszej płyty “For
Alice”.
Na scenie zobaczymy także tancerzy: Annę Głogowską, Tomasza
Barańskiego i Jana Klimenta. Wykonawcom towarzyszyć będzie
orkiestra symfoniczna Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze pod
batutą Wojciecha Rodka.
Koncert zakończy tradycyjnie pokaz sztucznych ogni w wykonaniu
grupy “Fire Show”. Prowadzone
również będą akcje charytatywne na rzecz Fundacji “Zdążyć z
pomocą”, wspomagającą leczenie
dzieci chorych na choroby nowotworowe.
(Manu)

sport
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Pary rundy wstępnej Pucharu Polski
Zebrzydowa, Piast Dziwiszów - Orzeł
Lubawka, Kwisa Świeradów - Apis
Jędrzychowice, GKS Gromadka GKS Warta Bolesławiecka, Chrobry
Nowogrodziec - Piast Wykroty, LKS
Ocice - GKS Raciborowice, Cosmos
Radzimów - Hutnik Pieńsk, Leśnik
Osiecznica - Nysa Zgorzelec
Wszystkie mecze rozegrane zostaną w sobotę, 8 sierpnia, start godz.
17.00. Do następnej fazy rozgrywek
pucharowych przechodzą następujące
zespoły: Karkonosze Jelenia Góra,
Granica Bogatynia , BKS Bobrzanie
Bolesławiec, Olimpia Kowary, Włókniarz Mirsk, Lotnik Jeżów Sudecki,
Olimpia Kamienna Góra, Twardy
Świętoszów, Włókniarz Chełmsko
Śląskie. Pucharu Polski na szczeblu
okręgu jeleniogórskiego broni IIIligowa ekipa Karkonoszy Jelenia
Góra, która w minionej edycji po serii
rzutów karnych pokonała w wielkim
finale Włókniarza Mirsk 4:2. W regulaminowym czasie gry był remis 1:1.
(MDvR)

Fot. Archiwum

Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Jeleniej Górze podał pary rundy
wstępnej rozgrywek Pucharu Polski
na szczeblu okręgu jeleniogórskiego.
Wyżej notowane w rozgrywkach
ligowych zespoły otrzymały wolny los
i swoje pierwsze mecze rozegrają w
kolejnej rundzie.
Runda wstępna Pucharu Polski na
szczeblu okręgu jeleniogórskiego - sezon 2015/2016: Olsza Olszyna - Orliki
Węgliniec, Łużyce Lubań - Stella Lubomierz, Sudety Giebułtów - Włókniarz
Leśna, Pogoń Wleń - KS Łomnica, KS
Włodzice - Czarni Lwówek Śląski, Orzeł
Mysłakowice - Czarni Przedwojów,
Fatma Pobiedna - Woskar Szklarska
Poręba, Nysa Wolbromek - KS Maciejowa, Olimpia II Kamienna Góra - Potok
Karpniki, KS Stare Jaroszowice - Chmielanka Chmieleń, Bielany Biedrzychowice - LZS Zaręba, LKS Dobra - LZS
Łaziska, Zryw Bratków - Jaśnica Opolno
Zdrój, LKS Kraśnik Dolny - KS Łąka
Pogoń Świerzawa - Gryf Gryfów Śląski, WKS Żarki Średnie 2001 - Sparta

Ostatni triumfatorzy rozgrywek Pucharu Polski OZPN
Jelenia Góra

Nasi kajakarze prezentowali na zawodach świetną formę

Medale w Pucharze Europy
Polscy kajakarze freestyle’owi pokazali swoją siłę i zdominowali kategorię K1 kobiet i K1 mężczyzn podczas Pucharu
Europy rozgrywanego w Wildalpen na rzece Salza w Austrii.
To kolejny świetny występ zawodników Karkonoskiego
Klubu Kajakowego Jelenia Góra.
W finałach, jako pierwsze medale
zdobyły nasze kajakarki Zofia Tuła i
Izabela Fidzińska. Przebieg rywalizacji
wśród pań był bardzo interesujący. Od
samego początku na prowadzenie
wysunęła się Zofia Tuła (KKK Jelenia
Góra, Team Czaplickifun.pl), która
prowadziła po eliminacjach i półfinale. Wydawało się, że takim samym
wynikiem zakończy się finał, gdyż po
dwóch z trzech przejazdów finałowych stawce nadal przewodziła Zosia.
W ostatnim przejeździe finałowym na
prowadzenie wyszła jednak wiceliderka po półfinale – wicemistrzyni świata
juniorek z 2013 roku Nuria Fontane
(Hiszpania) i prowadzenia już nie
oddała. Druga z Polek, zawodniczka
KKK Helix Izabela Fidzińska zajęła
trzecie miejsce.
Po finałach kobiet rozegrane
zostały finały konkurencji K1 juniorów, w których to Maksymilian
Drak (KKK Kraków) otarł się o brąz
i z niewielką stratą do trzeciego
miejsca zakończył zmagania, jako
czwarty. Szóste miejsce przypadło
w udziale drugiemu z naszych
juniorów Michałowi Sobierajowi
(KKK Kraków), który otarł się o
awans do ścisłego finału.

KRAJ Grzegorz Leszek „zaliczył” 28 szczytów z najlepszym czasem

Niezwykle ciężkie warunki postawiła przed biegaczem aura, bowiem
padający deszcz i chłód nie sprzyjały
wspinaczce na ostatnie szczyty. Walczący z siłami natury oraz własnymi
słabościami Grzegorz Leszek po 76
godzinach od startu w Bieszczadach,
zdobył ostatni na liście - najwyższy
szczyt Karkonoszy, gdzie czekał na
niego komitet powitalny.
Dotychczasowy rekord (z 2013
r.) należał do Agnieszki Korpal
i Grzegorza Łuczko i wynosił 89
godzin i 30 minut. Przypomnijmy,
że „zabiegany” sportowiec z Jeleniej
Góry wystartował w środę, 24 czerwca ok. godz. 21:30 w Bieszczadach,
gdzie atakował Tarnicę – 1346 m.
n.p.m. Ponadto zaliczył: Rysy 2499
m n.p.m (Tatry), Babia Góra 1725 m
n.p.m. (Beskid Żywiecki), Śnieżnik
1425 m n.p.m. (Masyw Śnieżnika),
Turbacz 1310 m n.p.m. (Gorce),
Radziejowa 1262 m n.p.m. (Beskid
Sądecki), Skrzyczne 1257 m n.p.m.

Fot. Przemek Kaczalko

Jeleniogórzanin pobił rekord!
O 13,5 godziny pobił dotychczasowy rekord w jak najszybszym zdobyciu kolejno
28 szczytów polskich pasm
górskich. Grzegorz Leszek,
28-letni jeleniogórzanin na
metę swojej wyprawy wybrał
Śnieżkę, gdzie zameldował
się dzisiejszej nocy ok. godz.
1:30.

(Beskid Śląski), Mogielica 1171 m
n.p.m. (Beskid Wyspowy), Wysoka
Kopa 1126 m (Góry Izerskie), Rudawiec 1112 m n.p.m. (Góry Bialskie),
Orlica 1084 m n.p.m. (Góry Orlickie),
Wysokie Skałki 1050 m n.p.m. (Pieniny), Wielka Sowa 1015 m n.p.m.
(Góry Sowie), Lackowa 997 m n.p.m.
(Beskid Niski), Kowadło 989 m
n.p.m. (Góry Złote), Jagodna 977 m
n.p.m. (Góry Bystrzyckie), Skalnik
945 m n.p.m. (Rudawy Janowickie), Waligóra 936 m n.p.m. (Góry
Kamienne), Czupel 933 m n.p.m.

9

(Beskid Mały), Szczeliniec Wielki 919
m n.p. m. (Góry Stołowe), Lubomir
904 m n.p.m. (Beskid Makowski),
Biskupia Kopa 889 m n.p.m. (Góry
Opawskie), Chełmiec 851 m n.p.m.
(Góry Wałbrzyskie), Kłodzka Góra
765 m (Góry Bardzkie), Skopiec 724
m n.p.m. (Góry Kaczawskie), Ślęża
718 m n.p.m. (Masyw Ślęży), Łysica
612 m n.p.m. (Góry Świętokrzyskie),
a meta znajdowała się na wysokości
1603 m n.p.m., czyli na Śnieżce w
Karkonoszach.
Przemek Kaczałko

Fot. Użyczone

JELENIA GÓRA

27 lipca 2015 r.

Tradycyjnie na samym końcu
rozegrano finał konkurencji K1
mężczyzn, w którym nie zabrakło
wielkich emocji, gdyż z przejazdu
na przejazd prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Po pierwszej
kolejce finałowej z notą 950 pkt
prowadzenie objął Bartosz Czauderna z KKK Kraków. Na drugim
miejscu był Joaquim Fontane Maso
(mistrz Europy 2012, wicemistrz
Europy 2014), a trzeci był Tomasz
Czaplicki (KKK Jelenia Góra, Team
Czaplickifun.pl). O kolejności na
podium zadecydował drugi przejazd, w którym prowadzenie objął
Tomek Czaplicki z notą 1007 pkt.
Trzeci i ostatni przejazd finałowy
nie przyniósł już zmian na podium.
Zwyciężył Tomasz Czaplicki przed
Bartoszem Czauderną i Joquinem
Fontane Maso (Hiszpania). Czwarte miejsce zajął Francuz Thomas
Richard (wicemistrz świata 2013 w
kat. juniorów). Piąty był wielokrotny mistrz Austrii Marcel Bloder.
Miejscem zmagań europejskiej
i światowej czołówki freestyle’u
kajakowego był odwój HelliWeli
zbudowany na pięknie położonej
i niezwykle czystej rzece Salza w

Austrii. Słoneczna pogoda zachęcała
do szukania ochłody w zimnej i krystalicznie czystej wodzie. Niestety
długotrwały upał spowodował, że
poziom wody w rzece był niski, co
uczyniło zmagania zawodników
wszystkich kategorii niezwykle
trudnymi i wymagającymi przede
wszystkim dla sprzętu.
- Poziom wody w rzece był bardzo
niski, co nie sprzyjało kajakarzom
pływającym w karbonowych kajakach. Odwój był płytki i trzeba było
uważać, aby nie walnąć kajakiem w
kamień. Podczas treningów niestety
zarówno Tomek, jak i ja uszkodziliśmy swoje kajaki, ale paradoksalnie upał pomógł nam szybko je
naprawić. W zawodach wiedziałam
już, które miejsca omijać, czyli tak

KARPACZ
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Przygoński zwyciężył
Czołowy polski motocyklista
rajdowy Jakub Przygoński zwyciężył
w drugiej rundzie zawodów driftingowych King of Europe. Doskonale
znany kibicom Dakaru kierowca,
od kilku lat równie doskonale radzi
sobie w jeździe bokiem do przodu,
co udowodnił w Karpaczu.
Jakub Przygoński dzięki wygranej
awansował w klasyfikacji generalnej
na czwarte miejsce. W pokonanym
polu pozostawił Szilvesztra Gyorgy z
Węgier oraz Marka Wartałowicza. W
klasyfikacji generalnej prowadzenie
utrzymał Norbert Kovacik (226
pkt.), drugi jest Szilveszter Gyorgy
(174), a trzeci Adam Frank (131).
Tuż za podium dzięki wygranej w
Karpaczu plasuje się Jakub Przygoński (126), a Marek Wartałowicz
wskoczył na piątą pozycję (120).
Dużym zainteresowaniem cieszyła się polska królowa driftingu, czyli
Karolina Pilarczyk, której defekt
nie pozwolił dokończyć zawodów,
ale długo i cierpliwie rozdawała
autografy i pozowała do zdjęć. Po
sobotnich kwalifikacjach stawka
zawodników mocno się przerzedziła, ale niedzielne zmagania parami
również przyniosły wiele emocji.
Zapach palonej gumy, czyli to czym
fani widowiskowego sportu delektują się na tego typu zawodach po raz
kolejny zadowolił żądnych wrażeń
kibiców sportów motorowych, których w Polsce nie brakuje. Szacuje
się, że tegoroczną rundę King of
Europe w Karpaczu obejrzało ponad
5 tysięcy osób.
(Przemo)

naprawdę prawie wszystkie. Były to
zawody jednodniowe, trzeci start w
ciągu dnia i do tego ogromny upał.
Pomimo tego chłopaki wykrzesali z
siebie resztę energii. W konkurencji
mężczyzn rywalizacja była bardzo
zacięta. Wysokie skoki, wielokrotne
łączenia figur oraz odgłosy uderzających kajaków o kamienie wywoływały największe emocje wśród
publiczności. Cała finałowa piątka
pokazała bardzo wysoki poziom, ale
to pierwsza trójka miała najbardziej
wyrównane wyniki. Bardzo się
cieszę z drugiego przejazdu Tomka,
gdzie zademonstrował parę niezłych
kombinacji łączenia figur i którym
wygrał te zawody - powiedziała
Zofia Tuła.
(MDvR)

Stoor Cup 2015 coraz bliżej
Międzynarodowy Turniej Piłkarek
Ręcznych Stoor Cup 2015 zbliża się
wielkimi krokami. Dla jeleniogórskich kibiców będzie to świetna
okazja, by zobaczyć odmłodzoną
ekipę KPR–u w starciu z utytułowanymi rywalkami. To będzie prawdziwe święto handballu w stolicy
Karkonoszy.
W imprezie, która odbędzie się w
dniach 14-16 sierpnia w hali przy
ulicy Złotniczej, KPR Jelenia Góra

zmierzy się z Galiczanką Lwów - mistrzynie Ukrainy, HC Gomel - wicemistrzynie białoruskiej ekstraklasy oraz
Vistalem Gdynia - wicemistrzynie
Polski PGNiG Superligi oraz zdobywczynie Pucharu Polski.
Bilety na ten niezwykle ciekawie
zapowiadający się turniej w cenach:
20 zł za karnet na trzy dni, 10 zł za
bilet jednodniowy. Dzieci i młodzież
szkolna wchodzą za darmo.
Przemek Kaczałko
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Sportowe półkolonie MOS-u
Za nami trzeci już turnus półkolonii na
sportowo z Międzyszkolnym Ośrodkiem
Sportu w Jeleniej Górze. Dzieci miały okazję spróbować swoich sił na ściance do
wspinaczki skałkowej. Nie obyło się też
bez gry w piłkę nożną oraz unihokeja.
W czwartek dzieci pojechały ponadto
na wycieczkę do Kowar, gdzie zwie-

dzały Park Miniatur oraz bawiły się
na popularnych "dmuchańcach".
Nie zabrakło także wyjścia na basen
oraz pogadanki o bezpieczeństwie, o
którym dzieci rozmawiały z przedstawicielem Straży Miejskiej Grzegorzem
Rybarczykiem.
(MDvR)
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Festiwal Teatrów Ulicznych za nami!
Już po raz 33. teatr wyszedł na
ulice, dzięki czemu jeleniogórzanie
oraz turyści mieli okazję na początku
lipca obserwować gwiazdy sceny na
bruku z Antagon theater AKTion na
czele. Zanim jednak przyszedł czas
na ceremonię otwarcia, dyrektor
festiwalu Piotr Jędrzejas na 9 dni przed
festiwalem rozpoczął zaklinanie słońca
ubierając się w futro.
- Trzeba posiedzieć 9 dni w futrze
przed tym, zanim się chce, żeby była
dobra pogoda i to całe zimno się
akumuluje. W dniach 3-5 lipca nastąpi
niesamowity wybuch energii, temperatury i wszystkiego, co powinno się
zadziać na Festiwalu Teatrów Ulicznych
– zapowiadał szef Teatru C. K. Norwida.
Jak mówił, tak było – pierwszy lipcowy
weekend był gorący, a jeleniogórski
Rynek tętnił życiem.
Festiwal teatrów ulicznych stworzyła 33 lata temu Alina Obidniak,
wyprowadzając aktorów z murów
teatru do ludzi. - Wtedy, kiedy rodził
się ten festiwal, to były bardzo trudne
czasy – kolejki, wszystkiego brakowało,
nastroje społeczne były przygnębiające
i smutne – opowiadała ze sceny podczas ceremonii rozpoczęcia 33. MFTU
Alina Obidniak. Uznałam wobec tego,
że teatr musi wyjść na ulicę, musi wyjść
do ludzi – tych zmęczonych, biednych,
którzy muszą jakoś przetrwać te trudne
czasy w Polsce – tak powstał pierwszy
festiwal – wspominała „matka” festiwalu teatrów ulicznych.
Po przekazaniu przez władze Jeleniej
Góry klucza do miasta w ręce artystów,
oficjalnie rozpoczął się jeden z najstarszych festiwali teatrów ulicznych
w Europie. Już w piątkowy wieczór
zaprezentował się należący do światowej czołówki niemiecki Antagon. Gdy
przyszedł czas na pierwszy występ 33.
MFTU rozległ się huk – to znak, że na
Hiroszimę spadła bomba atomowa.
Wokół sceny biegały białe postacie na
szczudłach w maskach tlenowych,

szukając kontaktu z ludźmi, szukali
pomocy. Następnie na scenie pojawili
się napromieniowane osoby, podróżujące w nieznane – każdy miał ze sobą
walizkę. W kolejnej scenie pojawiło się
życie – nowe życie. Niemowlęta skupiły
uwagę widzów, by pokazać, że nawet
po katastrofie budzi się życie, drzewo
wypuszcza liście i właśnie drzewo
(złożone z ludzi) było ostatnią sceną
tej niesamowitej sztuki, która na długo
zapadnie w pamięć miłośników teatru
na bruku.
W sobotę (4.07) od rana jeleniogórski Rynek opanowały dzieci wraz
z rodzicami, biorąc udział w przedstawieniach Zdrojowego teatru Animacji
oraz bawiąc się z klaunem Rufim Rafim
oraz Azizem Gualem z Meksyku. W
wieczornej sesji wystąpiły teatry z
Francji, Hiszpanii, odbył się również
premierowy pokaz „Zero” w wykonaniu Novogo Fronta z Czech.
Obok artystów rozpoczynających
festiwal, największą gwiazdą cieszącą
się ogromnym zainteresowaniem
okazał się Theater Gajes z Holandii.
W przedstawieniu pt. „Agora Phobia”,
czyli strach przed rynkiem miasta
aktorzy porwali widzów do zabawy,
wydarzenia odbywały się w ciągłym
ruchu między publicznością. Chwilami
można było się poczuć, jakby to działo
się naprawdę – kampania wyborcza,
w której politycy obiecywali wszystko,
rozdawali pieniądze na prawo i lewo,
a z głównego miejskiego placu chcieli
zrobić galerię handlową. Towarzysząca
występom muzyka grana na żywo dopełniała odczuciu obecności na jednym,
wielkim placu budowy.
Po występie teatru Gajes przyszedł
czas na ogłoszenie wyników II konkursu na scenariusz sztuki w przestrzeni
miejskiej. Następnie przy galerii BWA
odsłonięto rzęźbę pt. „Wzlot” autorstwa
Jana Supersona, a na zakończenie pokaz
muzyczno-wizualny dała Claudia Reh.
Przemek Kaczałko

Fot. Tomasz Raczyński
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2015-06-28 godz. 01.00 - 2015-07-24 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja ochrony zatrudni pracowników ochrony z terenu Mirska,
Gryfowa Śląskiego oraz Świeradowa.
Mile widziani emeryci mundurowi. - 609
486 000

Gino Rossi kierownik-sprzedaw. Zatrudnimy Panią lub Pana na stanowisko kierownika i sprzedawcy salonu
obuwniczego. CV prosimy przesłć
drogą mailową na adres pracaazet@
wp.pl - 605 304 804
Hotel "Tango" zatrudni od sierpnia 2
recepcjonistki tel. 601 834 644

Auto myjnia w Sobieszowie - Myjnia samochodowa ręczna zatrudni
pracowników, mile widziane kobiety.
Wymagana sumienność ,dokładność i
kultura osobista. CV proszę przesyłać
na myjnia.fur@gmail.com lub kontakt
bezpośredni pod nr tel. - 732 931 913

Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerów (oferta pracy na
stałe). Praca na umowę - stawka 10
PLN netto na godzinę. CV proszę
wysyłać na e-mail: kadryk@golebiewski.pl lub dostarczyć osobiście. - 757
670 715

Cristal Resort Szklarska Poręba
na Kołłątaja 4a poszukuje kucharza z
doświadczeniem i młodszego kucharza
do przyuczenia. Umowa na pełny etat.
Wypłata na czas. Możliwość rozwoju.
- 669 066 039

Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni osoby do przygotowania śniadań. Praca na umowę - stawka 15 PLN
netto na godzinę. CV proszę wysyłać
na e-mail: kadryk@golebiewski.pl lub
dostarczyć osobiście. - 757 670 715

D.W. Mieszko w Karpaczu przyjmie do
pracy osobę na stanowisko recepcjonisty - 730-916-916 mail romuald27@
op.pl
Do remontów - pilne - Poszukuję pilnie
pracownika z doświadczeniem do firmy
remontowej - 797 252 379
Doradca finansowy - Zatrudnimy do
pracy na stanowisko: Doradca Finansowy. Nie wymagamy doświadczenia.
Oferujemy umowę zlecenie i bardzo
atrakcyjne warunki wynagrodzenia.
Proszę przesyłać CV na adres: proficreditjg@wp.pl - 668 682 335
Energicznego do pracy - Poszukujemy energicznego, młodego
pracownika do firmy remontowej. Z
umiejętnościami gładzi i zabudowy
KG. Najważniejsza jest dokładność.
Wymagane prawo jazdy. Umowa o
pracę. - 753 000 032
Energicznego młodego do firmy
remontowej - Z umiejętnościami gładzi
i zabudowy KG. Najważniejsza jest
dokładność. Mile widziane prawo jazdy.
Umowa o pracę. - 533 273 515
Fachowiec budowlany Karpacz Pałac Margot w Karpaczu poszukuje
fachowca do położenia sztukaterii
polistyrenowej, Proszę o kontakt w
godzinach 17.00 do 22.00 pod tel.
601 574 887
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: biuro@prokostal.pl Tel. 75
64 354 00
Firma Netto zatrudni sprzedawców
w Jeleniej Górze. Zapraszamy osoby
pracowite, z chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja + premię
uznaniową. Prosimy o przesłanie cv
na adres: ak177642@netto.pl - bj@
netto.pl
Firma Netto zatrudni sprzedawców w
Karpaczu. Zapraszamy osoby pracowite, z chęcią do działania. Oferujemy:
pełen etat; pensja + premię uznaniową.
Prosimy o przesłanie cv na adres:
mo148015@netto.pl - sja@netto.pl
Firma Netto zatrudni sprzedawców
w Szklarskiej Porębie. Zapraszamy
osoby pracowite, z chęcią do działania.
Oferujemy: pełen etat; pensja + premię
uznaniową. Prosimy o przesłanie cv:
mg189509@netto.pl - bj@netto.pl
Firma Netto Zatrudni z-cę kierownika
sklepu w Karpaczu. Wymagania:
doświadczenie na podobnym stanowisku w sieci dyskontowej Oferujemy:
pełen etat. Prosimy o przesłanie cv
na adres e-mail: rma@netto.pl - bj@
netto.pl
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni magazyniera - zaopatrzeniowca. Wymagane
prawo jazdy kat. B oraz znajomość
języka angielskiego. Informacje w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23 w
Jeleniej Górze. - 756 450 830

Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pomoce kuchenne. Praca
na umowę - stawka 15 PLN netto na
godzinę. CV proszę wysyłać na e-mail:
kadryk@golebiewski.pl lub dostarczyć
osobiście. - 757 670 715
Hotel w Jeleniej Górze zatrudni
menedżera tel. 601 834 644
Hotel w Karpaczu zatrudni profesjonalną kosmetyczkę. - 609 239 036
Hotel w Karpaczu zatrudni recepcjonistkę. - 609 239 035
Instalator sys. niskoprądowych
- Dynamicznie rozwijająca się firma
poszukuje osób na stanowisko instalator systemów niskoprądowych. Gwarantujemy zatrudnienie na umowę
o pracę na pełny etat. CV proszę
wysyłać na adres: biuro@apjg.pl. - 790
848 790
Kasjer/sprzedawca - Sklep
spożywczo-przemysłowy w Cieplicach
poszukuje kandydatów na stanowisko
kasjer-sprzedawca, na umowę o pracę.
CV proszę przesyłać na adres dccieplice@gmail.com tel: 516 178 187
Kelnerka - Sorrento Ristorante Zatrudnimy kelnerkę z pasją i doświadczeniem w gastronomii. Osobę sprytną,
wesołą i miłą. Praca na stałe. CV
proszę wysyłać na e-mail lub przynieść
osobiście do Sorrento na Plac Ratuszowy 15. - kontakt@sorrento.pl
Kierowca C+E, Kraj + Niemcy Firma z Jeleniej Góry zatrudni kierowcę
w transporcie krajowym + wyjazdy do
Niemiec. Wymagania: Prawo jazdy
C+E Karta kierowcy Doświadczenie w
transporcie krajowym i międzynarodowym. Info tel. 691 603 438
Kierowca plandeka kraj+Niemcy
- Firma z Jeleniej Góry zatrudni kierowcę C+E karta kierowcy wyjazdy
kraj+Niemcy. Mile widziane doświadczenie - 691 658 022.
Klub nocny zatrudni barmana. Szukamy osób kontaktowych, niepijących.
Mile widziane min. doświadczenie.
Dobre warunki pracy i płacy. - 508
082 972
Konserwator, palacz - Pensjonat
w Karpaczu Górnym zatrudni osobę
na stanowisko palacza, konserwatora,
ogrodnika. Doświadczenie na podobnym stanowisku. Kontakt telefoniczny
bądź mailowy. - 600 356 050
Kucharz Szklarska Poręba - Poszukujemy wykwalifikowanych kucharzy
do nowo otwartej restauracji w centrum
Szklarskiej Poręby. - 604 279 007
Magazynier kierowca Kowary
- Zatrudnimy pracownika na stanowisku magazynier-kierowca, praca
w hurtowni budowlanej w Kowarach,
CV na biuro@mila-budowlane.pl 606331053, 696027209
Mechanik samochodowy- Praca
od 7:00 do 15:00 pełny etat, umowa o
pracę. - 601 572 217
Metafora Pub & Restaurant poszukuje osoby na stanowisko sprzątaczki
w niepełnym wymiarze czasu. Więcej
informacji pod nr tel. 501 225 080

Metafora Pub & Restaurant zatrudni
kreatywne, miłe i sympatyczne osoby
na stanowisku barmana. Doświadczenie, języki obce mile widziane. Więcej
informacji pod nr tel. 501 225 080
Metafora Pub & Restaurant zatrudni
managera. Kandydaci muszą spełnić
następujące wymagania: dyspozycyjność, min. 2 lata doświadczenia w
restauracji w charakterze managera,
znajomością min. jednego języka
obcego, chęci rozwoju. Więcej informacji pod nr tel. 501 225 080
Młodego - do remontów - Wymagane prawo jazdy "B". Oczekuję od
kandydata chęci do pracy i do nauki
oraz zaangażowania i dokładności,
reszty nauczę. - 517 370 886
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
- 757 539 100
Opieka Niemcy - Opiekunka do
babci 90/55kg/152cm i dziadka
90/75kg/170cm. Lubią wycieczki,
sprawni. Potrzebne prawo jazdy i
komunikatywny język niemiecki. 1200
Euro netto, zwrot kosztów podróży. Tel.
517 246 863; 600 653 496
Opieka w Niemczech - Legalna praca
przy opiece od zaraz. Wynagrodzenie
minimum 1200 euro, plus 150 e zwrot
za dojazd. Wymagana podstawowa
znajomość języka. Szczegółowe informacje pod nr telefonu. Zapraszamy.
- 511 844 939
Opiekunka Niemcy Görlitz Poszukujemy opiekunki do starsz.
pani od zaraz, 30 km od Görlitz,
oferujemy bezpł. zakwaterowanie i
wyżywienie, wymagana przynajmniej
podstawowa znajomość jęz. niem.
Kontakt w jęz.niem. bezp. u rodziny 00491638616051
Pałac Margot w Karpaczu zatrudni
kucharza i pomoc kuchenną. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę.
CV prosimy wysyłać na adres marketingpalac@gmail.com lub tel 514
420 685
Pensjonat w Karpaczu zatrudni
kucharza/kucharkę do samodzielnej
pracy w kuchni. Praca od godz. 12.00
Kontakt telefoniczny - 600 356 050
Pomoc kuchenna - Gołębiewski Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
pomoce kuchenne. Oferujemy pracę na
umowę, stawka 15 PLN netto na godz.
CV proszę wysyłać na e-mail:kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem pomoc
kuchenna. - 757 670 715
Pomoc kuchenna - Metafora Pub &
Restaurant zatrudni doświadczone i
samodzielne w kuchni osoby na stanowisku pomocy kuchennej. Więcej
informacji pod nr tel. 501 225 080
Pomoc Kuchenna Sorrento J.Góra Przyjmiemy obrotną pomoc kuchenną.
Najlepiej z centrum Jeleniej Góry.
Konkurencyjne wynagrodzenie i miła
atmosfera. CV proszę wysłać na
e-mail lub przynieść osobiście do Sorrento. Plac Ratuszowy 15 - kontakt@
sorrento.pl
Pomocnik operatora maszyn mile widziane uprawnienia na wózek
widłowy, prawo jazdy kat.B - 734135-360
Poszukujemy Ajenta Salonu Prasowego w Jeleniej Górze. Forma
zatrudnienia: własna działalność
gospodarcza. Osoby zainteresowane
proszę o kontakt mailowy: sekretariat@
tobaccopress.pl
Poszukujemy elektryków i hydraulików do pracy w Niemczech- niemiecki
mile widziany - 721 360 899

Poszukujemy energicznego, młodego pracownika do firmy remontowej.
Z umiejętnościami gładzi i zabudowy
KG. Najważniejsza jest dokładność.
Mile widziane prawo jazdy. Umowa o
pracę. - 797 252 379
Poszukujemy opiekunek osób
starszych do pracy w Niemczech.
Długoterminowa umowa, legalne
zatrudnienie. Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego.
Realizujemy rządowy projekt 50+ - 734
427 734/691 104 999
Poszukujemy osoby do biura praca
przy komputerze, wprowadzanie ofert,
obsługa klienta. Wymaganie wykształ.
średnie, kultura osobista. Stałe godziny
pracy. - 517 370 886
Poszukujemy osoby do księgowości - wymagalny staż w księgowości
min. 2 lata. Obowiązki: kompletacja
i sprawdzanie dokumentów, księgowania w programie Rewizor oraz prowadzenie kasy pomocniczej. Miejsce
pracy: Łomnica Kontakt: sekretariat@
sunet.com.pl
Poszukuję dziewczyny (mile
widziane osoby studiujące) do pracy
w Jeleniej Górze na stoisku z art. do
stylizacji paznokci w Galerii Sudeckiej.
Warunki pracy oraz godziny do ustalenia. - 608 490 110

Praca w Jeleniej Górze - Zatrudnimy
mężczyzn przy zbijaniu skrzyń drewnianych w Jeleniej Górze. Praca w systemie 3-zmianowym - 756 475 564
Praca w opiece w Niemczech od
zaraz, wymagany komunikatywny
niemiecki.... 663 226 339
Pracownik biurowy - od zaraz! Zatrudnię do pracy na stanowisko: Pracownik Biurowy. Praca od poniedziałku
do piątku. Wymagana podstawowa
obsługa komputera, oraz niekaralność.
CV proszę wysyłać na adres: hydroccol@wp.pl - 668 682 335

Sprzedawca - Szklarska Poręba
- Zadania: kompletna obsługa klienta
według standardów firmy, efektywna
realizacja planów sprzedażowych,
praca na cały etat. Oczekujemy:
wykształcenia minimum średniego,
zaangażowania, odpowiedzialności 74/ 840-47-31 lub sklepyturystyczne@
wp.pl

Pracownik Działu Projektowego
- AxPro Carpets Sp.z o.o. zatrudni
projektanta. Wymagania znajomość
programów graficznych Corel, Illustrator, Photoshop lub/i oprogramowania
AutoCad. Umiejętność posługiwania
się kształtem i barwą. - 795 522 022
email: apolak@axprocarpets.com

Sprzedawca handlowiec - Telefoniczne pozyskiwanie klientów, obsługa
klienta na sali. Realizacja wyznaczonych planów, doświadczenie w sprzedaży budowlanej i narzędzi. Umowa o
pracę, pakiet socjalny, wynagrodzenie
stałe+prowizja - prestige@prestigepoland.eu

Pracownika do biura praca przy
komputerze i obsłudze klienta. Wymagania wykształcenie średnie, wysoko
kultura osobista, dokładność. Praca od
9-17. - 517 370 886

Sprzedawca Jelenia Góra - Zakłady
Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią
osoby na stanowiska sprzedawców w
sklepach firmowych w Jeleniej Górze.
Aplikacje proszę wysyłać na adres:
opoka.d@niebieszczanscy.pl - 607
833 190

Pracownika do remontów - Młodego z doświadczeniem i Prawo Jazdy
"B", dobre warunki pracy i płacy. - 517
370 886

Poszukuję kierowcę na busa do 3,5
t . system pracy 4tyg/1. wynagrodzenie
1600zł + 0,15 zł za każdy kilometr .
znajomość języka ang lub niemieckiego. - 785 055 560.

Pracownika do remontów Poszukujemy energicznego, młodego
pracownika do firmy remontowej. Z
umiejętnościami gładzi i zabudowy
KG. Najważniejsza jest dokładność.
Wymagane prawo jazdy. Umowa o
pracę. - 533 273 515

Poszukuję murarza, który wykona
wylanie wieńca i wymuruje szczyty na
budynku mieszkalnym. Powiat zgorzelecki. - 697 969 483

Przyjmę do pracy osobę fizyczną w
Piechowicach. Lekka praca. Dyspozycyjność. Proszę o CV na email: praca.
studiometal@gmail.com

Poszukuję osób do prac wykończeniowych pensjonacie. Malowanie,
wykonywanie gładzi, wykonywanie
zabudowań z regipsu. Tylko poważne
oferty. Kont. tel.606 737 530

Przyjmę do pracy pomoc kuchenną,
w Karpaczu. Umowa zlecenie, praca
w systemie zmianowym. Wymagana
ważna książeczka Sanepidu. Telefon
kontakt. 501427952, 605624769

Potrzebna zmienniczka do opieki
w Niemczech z Jeleniej Góry, język
komunikatywny, koniecznie prawo
jazdy tel. 504 083 302

Przyjmę do pracy w Karpaczu
pomoce kuchenne, kucharzy oraz
kelnerów. Informacje pod numerem
telefonu 512 392 437

Praca - Mirosław Wróbel Sp z o.o.
O/J. Góra poszukuje sprzedawcy
części zamiennych. Wymagania:
znajomość j.niem. lub ang. w stopniu
komunikatywnym, wykształcenie tech.
Kontakt: recepcja-jg@wrobel.mercedes-benz.pl - 692 441 851
Praca dla ciebie! od zaraz! - Wysokie
zarobki, nienormowany czas pracy stanowisko Doradca Finansowy. Praca
dla każdego - nie wymagamy doświadczenia, nauczymy. Wyślij CV na adres:
hydroccol@wp.pl - 728 874 309
Praca dla kierowców ciężarówek
- Firma działająca na rynku europejskim poszukuje kierowców CE w
transporcie międzynarodowym. Niemiecka umowa o pracę. Wymagane
prawo jazdy kategoria CE, znajomość
języka obcego (ang. lub niemiecki) 00491632061946
Praca dla opiekunki osób starszych w
Niemczech. Umowa - 530 112 544
Praca od zaraz - Praca przy montażu
elementów drewnianych Jelenia Góra
- 516 587 317
Praca od zaraz dla kobiet przy produkcji plastików w Jeleniej Górze. Tel.
516 587 317 lub 756 475 564 Woj-Kat
Poznańska 20 Jelenia Góra
Praca od zaraz przy produkcji plastików w Łomnicy. Woj-Kat tel. 516
587 317 lub 756 475 564 Jelenia Góra
Poznańska 20
Praca w Berlin Doner Kebap10/h
- Poszukujemy pracowników do restauracji w C.H. Sudecka. Oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny
system godzinowy i jasną ścieżkę
kariery. Praca dla osób niebojących
się wyzwań, dyspozycyjnych. - 505895-466

Sprzątanie popołudnia 2-3godz
- zatrudnię kobietę do sprzątania
małego lokalu gastronomicznego 2-3
godz. dziennie od 18 do 20. Tel. 603
608 313

Przyjmiemy do pracy kelnerkę z
doświadczeniem oraz pomoc kuchenna
Mysłakowice - 605 598 712
Recepcja / asystentka fryzjera Ekipa Trendy Hair Fashion Jelenia
Góra potrzebuje wsparcia w postaci
recepcjonistki / asystentki fryzjera (z
możliwością przygotowania do pracy
jako fryzjer-stylista).Początkujące fryzjerki zapraszamy - 757 532 926
Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni - z-ca szefa kuchni, kucharz,
pomoc kuchenna, kelner. Zapewniamy
b/d warunki pracy, wysokie wynagrodzenie, umowa o prace, praca w
zespole, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, premii motywacyjne. Kontakt
CV mazurkowachata@gazeta.pl tel.
606 991 160
Rozdawanie ulotek od zaraz! Zatrudnię od zaraz operatywną osobę
do rozdawania ulotek w centrum Jeleniej Góry. Praca od poniedziałku do
piątku. Umowa zlecenie. Mile widziani
również emeryci i renciści. Proszę o
kontakt tel. 531 358 181
Sklep obuwniczy w Karpaczu zatrudni
Panie na stanowisko ekspedientki. CV
i list motywacyjny proszę przesyłać na
adres e-mail tatrzanski@dworek.biz,
oraz zgłoszenia telefonicznie - 697
069 380
Sprzątaczka 1/2 etatu - Zatrudnię
panią do sprzątania w firmie. Praca ze
wszystkimi świadczeniami w Jeżowie
Sudeckim. Informacje w godzinach
7-15 - 606 777 080
Sprzątanie Galeria Sudecka - Firma
Aspen - zatrudni osoby do sprzątania
hipermarketu w Galerii Sudeckiej przy
ul. Jana Pawła II. Mile widziane osoby
niepełnosprawne. Praca na zmiany
6-14, 14-22. Prosimy o kontakt tel.
661 991 572.

Sprzedawca w Salonie CCC - W
związku z szeroką ekspansją proponujemy zatrudnienie na stanowisku
Sprzedawca (Galeria Sudecka). Osoby
zainteresowane aplikować mogą osobiście w salonie, bądź na mail: kierownik.1886@ccc.eu - 75-671-79-50
Tynki maszynowe, elewacje - Poszukuje tynkarza na tynki maszynowe
z umiejętnością obsługi agregatu
tynkarskiego -możliwa ekipa- mile
widziane umiejętności przy elewacji 604 089 514
Zakład w Jeleniej Górze zatrudni
kobietę lub mężczyznę na stanowisko
przezwajania silników elektrycznych
lub do przyuczenia w zawodzie. Oferty
prosimy składać na adres e-mail: rekrutacja.dp@interia.pl
Zatrudnię ekspedientke - Ekspedientka doświadczenie praca w Belgii w
polskim sklepie język nie obowiązkowy
gwarantowane utrzymanie więcej pod
503502112
Zatrudnię kelnera 1900-3400zł Zatrudnię kuriera forma zat. umowa o
pracę/samozatrudnienie, wym. prawo
jazdy min 3 lata umiejętność jazdy
busami mile widziana znajomość
topografii JG i okolic do 30km chęć do
pracy praca stała - praca.kurier075@
gmail.com
Zatrudnię kierowcę mechanika.
Wyjazdy maksymalnie na 1 dzień praca
na terenie Polski. Wszystkie informacje
od 7-16 - 602 377 991
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 kucharza i pomoc
kuchenną w restauracji w Jeleniej
Górze. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt mailowy: firma.jeleniagora@
op.pl lub telefoniczny: 602-735-219
Zatrudnię murarzy, zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
- 693 433 746
Zatrudnię na stanowisko mechanik
samochodowy w Jeleniej Górze praca
od 9 -17 695404644
Zatrudnię na umowę o pracę osoby
z II gr (stopień umiarkowany) lub III gr
schorzenie specjalne - kobieta sprzątanie biur na 1/2 etatu (z doświadczeniem) mężczyzna ochrona obiektu oraz
sklepu - 609 844 079
Zatrudnię osobę do pracy w pensjonacie w Szklarskiej Porębie. W
ofercie zakwaterowanie, wyżywienie
oraz umowa. Mile widziana znajomość
języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Tel: 605 547 616
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Zatrudnię osobę na stanowisku
kierowca-magazynier w Kowarach 696 027 209
Zatrudnię piekarza do zakładu w
Dziwiszowie. Praca w nocy na jedną
zmianę. Gwarantujemy stałe zatrudnienie na umowę o pracę. Tel.: 603
139 998
Zatrudnię piekarza dobre zarobki
praca stała - 604 105 283
Zatrudnię pracownika do zakładu
gastronomicznego. Wymagana
aktualna książeczka sanepidu. Mile
widziane doświadczenie w pracy w
lokalach typu fast-food. - 512 623 649
Zatrudnię pracowników budowlanych: tynkarz, murarz, płytkarz tel.
730 517 418
Zatrudnię samodzielnego mechanika samochodowego. Praca w Kowarach. CV proszę przesyłać na e-mail
piotrgladala@o2.pl - 694 984 422
Zatrudnię spawacza, tokarza tel.
603 686 034
Zatrudnię ślusarza konstrukcyjnego
i spawacza. Wysokie zarobki spawmont tel. 508-083-209 - 500-010-978
Zatrudnię tokarza/frezera CNC
praca na oprogramowaniu Siemens
oraz Fanuc. Zatrudnienie w pełnym
wymiarze godzin. Informacje od 7-16
- 602 377 991
Zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu kucharkę/kucharza. - 696 504
506
Zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu kucharza/rkę. - 696 504 506
Zatrudnimy elektryków - Firma
Bayer+Riedl Personalservice Gmbh
zatrudni Pracowników z komunikatywną znajomością j.niemieckiego w
zawodzie : - Elektryk - 882 067 218
Zatrudnimy kelnera 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
Zatrudnimy magazyniera z uprawnieniami na wózek widłowy w Staniszowie - 756 475 564
Zatrudnimy magazyniera z uprawnieniami na wózki widłowe w Staniszowie na umowę zlecenie - 756 475 564
Zatrudnimy operatora piaskarki.
Wymagania: doświadczenie zawodowe na ww stanowisku w ostatnich
latach potwierdzonego świadectwami
pracy, umiejętność posługiwania się
sprzętem. CV na: rekrutacja@regess.e
- 756 442 073
Zatrudnimy osobę sprzątającą - FX
Sport Sp. z o.o. zatrudni osobę do
sprzątania firmy. Informacje w siedzibie
przy ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej
Górze - 756 450 830

og£oszenia / reklama
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Zatrudnimy pracownika w serwisie
wulkanizacyjnym Tel. 75 75 334 46
Zatrudnimy profesjonalnego malarza. Wymagania: doświadczenie w
malowaniu, umiejętność samodzielnego kładzenia tapet, lakierowanie,
szpachlowanie. Praca na terenie Belgii.
CV na rekrutacja@regess.eu - 756
442 073
Zatrudnimy przy montażu skrzyń
drewnianych w systemie 3-zmianowym.
Mile widziana znajomość rysunku technicznego i obsługa urządzeń pneumatycznych. - 756 475 564
Zatrudnimy studenta ze znajomością języka angielskiego do prac biurowych tj. wstawianie ofert, tłumaczenie
produktów , obsługi klienta itp. Praca od
9-17. Wymagana komunikatywność,
praca zespołowa.. - 753 000 032
Zatrudnimy w IPS Dobiegniew Zatrudnimy przy montażu opakowań
drewnianych. Mile widziana znajomość
rysunku technicznego oraz obsługa
urządzeń pneumatycznych. - 516
574 375

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 885-775-445 - 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. - 885 775 445
Kupię Mercedesy 190D i Toyoty - Mercedesy 123.124.190 i inne w dizlu i benzynie Toyoty od86roku do 2000roku..
Stan Obojętny Tel.724 131 669
Skup części samochodowych - Alternator 1.7 kg , alternator 1,6 kg silniczek
elektryczny bez plastiku 1.6 kg komputer sam 1.1 kg , instalacje samochodowe - 513 718 808

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Do sprzedania Opel Vectra B 1.6
16V rok prod. 1997. Wspomaganie
kierownicy, 4 x airbag, kolor metalik,
ubezpieczenie do mają 2016. Cena
2200 do negocjacji. - 661 034 785
Fiat 124 1200 zł. Fiat 124 rocznik
1980,silnik 1.2,przejechane 63 tys.
km.Stan techniczny bardzo dobry, auto
zadbane. Cena 1200 zł, pali 6,5l/100
km. Więcej informacji pod numerem
telefonu,tel. 881 777 490
Ford Escort 1.6 16V 90KM - MK6.
na chodzie, świeże: akumulator,
rozrząd, przednie hamulce, opony,
sprzęgło, olej i płyn wspomagania,
wydech, wahacze, silentblocki. Szyby
przednie elektryczne. Jelenia Góra,
osoba prywatna. - 799246684, michalmatkowski9@gmail.com

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

Ford Mondeo 2.0 TDCI 135KM 2004
r. MK3 300tys przebiegu. Wszystko na
bieżąco robione, sprzęgło dwumasowe
i wiele innych drogich napraw (na
wszystko dokumenty tylko oryginalne
części). Cena 6000zł - 600 311 737
Ford Mondeo mk2 2000 1.8TDI.
Przebieg 230 000 Stan- dobry Wyposażenie abs centralny zamek alufelgi
klimatyzacja el. szyby i lusterka podgrzewana przednia szyba radio CD
kontakt - 662 078 697
Mam do sprzedania samochód marki
Opel Corsa D poj. 1.4 benzyna, 100
KM, rok 2013 przebieg 14670. Kupiony
w salonie, garażowany. Cena 35 000
złotych. Więcej informacji pod wyżej
podanym numerem telefon - 603
925 326
Opel Astra 1.7 dti 2001 - Auto świeżo
po wymianie klocków oleju filtrów opłaty
do października klima opony zimowe
mało pali dużo jeździ w codziennym
użytkowaniu cena 4500 do negocjacji
- 510 910 679
Skup ciężarówek 667-279-655 Jesteśmy zainteresowani kupnem aut
ciężarowych oraz ciągników siodłowych. Płacimy VAT. Płacimy gotówką.
Odbiór aut z terenu całej Polski. biuro@
skupciezarowek.com.pl 667-279-655
Sprzedam Opla Astrę 2004 - disel
101ps combi sprowadzony z Niemiec
do opłat super stan klima komputer nie
malowany bezwypadkowy 197 tys km,
zadbany jeden właściciel/.cen 6.900zł
bardzo ekonomiczny tel. 539-516-844
Sprzedam Skode 105L 1983r., tanio,
stan dobry tel. 504 664 979
Sprzedam tanio auto Opel Corsa
rok produkcji 1997; 1,4 benzyna/gaz;
ważny przegląd techniczny, ubezpieczone; opony letnie i zimowe + alufelgi;
jeżdżące; kolor ciemna zieleń Tel. 603
845 852
Sprzedam traktor samoróbka, silnik
15KM, po remoncie, hydrauliczne
podnoszenie. Stan: dobry. Więcej
informacji i pytania proszę kierować
na podany numer telefonu lub emaila
patrycja555665@gmail.com - 605
837 217
Traktor samoróbka, silnik 15KM,po
remoncie, hydrauliczne podnoszenie.
Stan: dobry. Więcej informacji i pytania
proszę kierować pod podany numer
telefonu 757 514 601

ANONSE
MATRYMONIALNE
Interesujący 30-latek pozna
ją - Wysoki, szczupły, przystojny i
zadbany, pozna kobietę 22-30l. Mam
nadzieję na długą znajomość, nie
przelotną. Jeżeli cenisz sobie szczerość i wierność, miłe spędzanie czasu
to napisz do mnie :) - 690 805 320
Młody długodystansowiec szuka
kobiety na mile spędzenie czasu
we dwoje. Twój wiek wygląd i stan
cywilny bez znaczenia ważne aby
było milo. Ja 25 lat. - 697 803 493
Pomogę finansowo kobiecie która
lubi lody i nie tylko wieku 30-55l z
dużym biustem ale to nie warunek
na pocz sms i cos o sobie - 731
318 020
Poznam pana lat 71-74 niewysokiego który czuje się samotny i
pragnie poznać przyjaciółkę. Pan bez
rażących nałogów z własnym "m",
samochód mile widziany tel. 663 714
733 wieczorem

USŁUGI
BUDOWLANE
Hydraulika ins. grzewcze Kompleksowo Montaż instalacji
grzewczych, gazowych, wodnych i
kanalizacyjnych. Od A do Z. Pozwolenia projekty instalacji gazowych. Załatwianie zwrotów kosztów ogrzewania
gazowego do 70% - 886 285 706
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
Minikoparka, wywrotka - Prace
minikoparką oraz wywrotką 5 ton 784 805 582
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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

Piecyki wolnostojące na drewno - W
ofercie posiadamy szeroki wybór piecy
kaflowych, stalowych, żeliwnych oraz
piece na Pellet. Odwiedź i przekonaj
się sam Raczyński Kominki Jelenia
Góra ul. Wolności 208 (na przeciw
Husqvarna) - 753 000 032
Poszukujemy 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
Remonty-wykończenia, kuchnie - Remonty-wykonczenia, kuchnie,
łazienki, pokoje i inne... - 697 220 010
Serwis okien i drzwi - Naprawa i
wymiana okuc obwiedniowych ,zawiasów, zamków, wkładek i szyldów w
oknach i drzwiach. Regulacja i konserwacja. Wymiana szyb zespolonych w
oknach PVC. Robert 607 720 825
Szamba betonowe z atestami Szamba betonowe szczelne, monolityczne z atestem, transportem,
montażem, włazy żeliwne, płyty najazdowe dla tirów, zbiorniki od 4 do 12
tysięcy litrów, 2-letnia gwarancja, z
betonu b-25 b-30, - Radosław 660
513 599
Tynki maszynowe itp-wykonujemy Firma ogólnobudowlana wykonuje tynki
maszynowe, docieplenia, wykończenia
wnętrz. Cena do uzgodnienia - 795
102 195

Zduństwo-budowa i przebudowa pieców kaflowych oraz trzonów
kuchennych, budowa kominków oraz
pieców chlebowych - 667 309 178

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski - nauka na Zabobrzu tel.
698 136 816
Darmowy kurs niemieckiego - 3
miesięczny darmowy kurs niemieckiego w Jeleniej Górze tylko dla osób z
powiatu jeleniogórskiego (w tym 4 niepełnosprawnych) zgłoszenia mailowo
- jezykowaautostrada@wp.pl
Logopeda - prywatnie na Zabobrzu
tel. 698 136 816
Pomoc w nauce. Dzieci z autyzmem,
sześciolatki nauczanie domowe zajęcia
w grupie i indywidualne - 504 781 739

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

USŁUGI
FINANSOWE

Usługi budowlano-remontowe Usługi budowlano-remontowe dachy,
elewacje, wykończenia wnętrz. Tanioszybko-solidnie. - 733 349 313

Konsolidacje kredytów - Możliwość skonsolidowania pożyczek bankowych i pozabankowych. Płać jedną
dogodną ratę zamiast kilku. Jeden
termin płatności, mniejsze miesięczne
obciążenie finansowe. Zapraszamy. 781 222 323

Usługi ogrodnicze - Wykonam
wszystkie prace ogrodnicze. Drobne
remonty, naprawy. Montaż siatek,
płotów. Sprzątanie ogrodów + wywóz
nieczystości. Własny sprzęt. Dojazd i
wycena bezpłatna - 669 147 881

Kredyty Dotacje Dofinansowania
- Kredyty dla firm, osób fizycznych,
pomoc przy dotacjach wysoka przyznawalność sprawdź juz teraz wystarczy zadzwonić a będziecie państwo
napewno zadowoleni - 734 107 961

og£oszenia
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Oddłużanie dla każdego - Szybka
pożyczka bez sprawdzania w rejestrach BIK i KRD. Wysokie kwoty, na
oświadczenie. Spłata na konto, niskie
raty miesięczne, długi okres kredytowania. Zadzwoń - 531 358 181
Pożyczka bez zaświadczeń - Szybka
pożyczka pozabankowa bez zaświadczeń dla każdego od 18-75 roku życia.
Akceptujemy różne formy dochodów.
Pożyczka do 4.000 zł na oświadczenie!
Również dla osób zadłużonych, z zajęciami komornika. - 531 358 181
Pożyczka dla firm bez BIK - Szybka
pożyczka do 30.000 zł dla firm. Minimum formalności, raty miesięczne,
dojazd do klienta. Wystarczy już
miesiąc prowadzenia działalności.
Zadzwoń i umów się na spotkanie. 531 358 181
Pożyczka dla każdego - Udzielamy
pożyczki do 25.000 zł - bez BIK i KRD,
również dla osób zadłużonych. Akceptujemy różne formy dochodów. Raty
miesięczne, spłata na konto. Zadzwoń
lub wyślij smsa o treści: Kasa. Oddzwonimy! - 531 358 181
Pożyczka dla zadłużonych - Szybka
pożyczka dla osób zadłużonych,
również z komornikiem. Na oświadczenie! Minimum formalności, szybka
wypłata gotówki. Spłata na konto, raty
miesięczne. Zadzwoń lub wyślij sms o
treści: Gotówka - 668 682 335
Pożyczka na dowód do 4.000 zł Szybka gotówka na dowód do 4 000
zł! Szybko i bezpieczne. Z obsługą w
dogodnym dla Ciebie miejscu lub w
naszym biurze. Akceptujemy wiele form
dochodów. Zadzwoń! - 531 358 181
Pożyczka na oświadczenie Pożyczka pozabankowa wysokie
kwoty długi okres kredytowania. Na
oświadczenie! Raty miesięczne, spłata
na konto. Również dla zadłużonych.
Zadzwoń! - 531 358 181
Pożyczka na oświadczenie - Szybka
pożyczka na oświadczenie, również dla
osób z zajęciami komorniczymi. Nie
sprawdzamy w BIK-u i KRD. Zadzwoń!
- 531 358 181
Pożyczka na wakacje - zadzwoń
- Szybka pożyczka pozabankowa
na oświadczenie do 25.000 zł. Nie
sprawdzamy w BIK-u i KRD. Również
dla osób z zajęciami komorniczymi.
Zadzwoń! Biuro 1 Maja 31/1 czynne
9.00-17.00 od poniedziałku do piątku.
- 531 358 181

Pożyczka szybko i uczciwie - Potrzebujesz pieniędzy ? pożyczka do 25.000
złotych na oświadczenie ! również
dla osób z zajęciami komorniczymi.
Akceptujemy formy dochodów: umowa
o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura,
renta, działalność. - 668 682 335
Pożyczki na oświadczenie - Szybka
pożyczka na oświadczenie, również dla
osób zadłużonych. Raty miesięczne,
spłata na konto. Minimum formalności !
Kwoty od 200 zł do 25.000 zł. Zadzwoń
! Akceptujemy różne formy dochodów.
- 668 682 335
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
Uwolnij się od Chwilówek - Za
kredytowałeś się w chwilówkach ?
Brak zdolności Kredytowej ? Mamy dla
ciebie ofertę Pożyczka do 30 tyś - Bez
zabezpieczeń - Na okres do 120 mc.
Nie udzielamy pożyczek prywatnych.
- 797 797 260
Zabrakło Ci gotówki? - Myślisz
o zmianie samochodu? A może planujesz remont mieszkania? Sprawdź
ofertę szybkiej pożyczki do 25.000
zł na dowolny cel. Szybka obsługa,
minimum formalności. Zadzwoń ! tel.
668 682 335

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia & Filmowanie DSLR Świadczymy usługi na terenie całego
kraju z zakresu: Fotografia: - Ślubna
- okolicznościowa Filmowanie: - Śluby
- Imprezy okolicznościowe facebook.
com/atstudio.fotografia - 667 329 029

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Serwis komputerowy Dojazd - Serwisujemy sprzęt komputerowy – laptopy,
komputery stacjonarne, monitory, itd.
Reinstalacja systemów, naprawa zasilania, wymiana BGA, gniazd, programowanie BIOS, odzyskiwanie haseł.
Dojazd Serwis PCB - 531 690 370

Serwis PC i Laptopy. Dojazd. Dyplomowany Inżynier. Diagnostyka
i naprawa komputerów PC i laptopów.
Odwirusowanie, czyszczenie, instalacja systemów. Wymiana ekranów
gniazd zasilania laptopów. Odzyskiwanie danych. Nauka obsługi komputera.
- 605 233 937

USŁUGI
KSIĘGOWE
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.(długoletnie doświadczenie).
Skargi do sądów WSA - 510 243 264
Mar-Tax - usługi księgowe - Biuro
Rachunkowe "Mar-Tax" oferuje darmową pomoc przy otwieraniu działalności oraz atrakcyjne zniżki na obsługę
księgową m.in. -50% dla nowych firm.
Sprawdź naszą pełną ofertę na stronie
internetowej! - biuro@martax.jgora.pl

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Auto naprawy, samochodowe SOS
- Doświadczony mechanik samochodowy, naprawy samochodowe
w normalnych cenach, z gwarancja
rozruchową. Pod telefonem dojazd do
klienta. - 889 140 620
Blacharz lakiernik - Wysoka jakość
usług ceny rozsądne terminy realne,
skup aut skorodowanych powypadkowych Łomnica ul. Świerczewskiego
102 - 601 788 719
Blacharz-Lakiernik - Usługi
na wysokim poziomie ceny rozsądne
terminy realne Łomnica ul. Świerczewskiego 102. Skup aut skorodowanych
powypadkowych za rozsądne ceny
odbudowa starych samochodów - 530
974 530
Przewóz osób za granicę - Oferujemy przewóz osób do Niemiec, Belgii,
Holandii. Transfer na lotnisko grup
zorganizowanych. Wyjazdy: pn, śr, so,
nd Powroty: wt, czw, nd, Komfortowe
busy, profesjonalna kadra, niskie ceny
- 609-632-718

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

Wesela, zabawy, przyjęcia, repertuar
polski zagraniczny. Muzyka akordeonowa, ogniska, wokal DJ na żywo,
oświetlenia, cena umowna "Muzyk
Orkiestra" tel. 75 75 339 21, 692
046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Idziesz na imprezę, wyjeżdżasz? zaopiekuję się dzieckiem u siebie w
domu tel. 798 986 751

USŁUGI
RÓŻNE
Firma MarHof Meble zajmuje się produkcją mebli na wymiar: szafy, kuchnie,
garderoby, meble hotelowe, biurowe itp.
Podejmujemy się również nietypowych
zleceń. Nasze meble można kupić na
raty. Działamy - 514 859 464
Kursy nurkowania - Centrum nurkowe DeepSea zaprasza na kursy
nurkowania na poziomie podstawowym
oraz zaawansowanym. Dla niezdecydowanych możliwość zrobienia
nurkowego intro. Zapewniamy sprzęt.
- 510 054 737
Mont-Sat Pogotowie Antenowe Naprawa Anten TV-Sat , 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
Pomniki Granitowe juz od 1250 Renowacja pomników lastryko od 150
zł kostka granitowa, betonowa sprzedaż - montaż, ławki nagrobne 0d 100zł
solidnie terminowo - 530 974 530
Tanio, szybko, solidnie, uczciwy - Podcinanie, przycinanie, wycinanie, gałęzi,
drzew, krzewów. Prace związane z
pielegnowaniem drzew, trawników oraz
prace ogrodowe. Podcinanie gałęzi piłą
z wysięgnikiem. - 512 987 028
Tapicerstwo od A do Z szeroki
wybór tkanin, tapicerstwo meblowe,
samochodowe i zlecenia nietypowe.
Wieloletnie doświadczenie. Dojazd,
wycena, doradztwo i transport gratis
880-044-951

Usługi Ogrodnicze - Wykonam
wszystkie prace ogrodnicze. Drobne
remonty, naprawy. Montaż siatek,
płotów. Sprzątanie ogrodów + wywóz
nieczystości. Własny sprzęt. Dojazd i
wycena bezpłatna - 669 147 881
Wykonujemy grafikę na szkle.
Panele kuchenne jak i gotowe drzwi do
szaf z grafiką. Mamy najlepsze ceny w
okolicy. sprawdź nas - 514 859 464

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Kontenerowy wywóz gruzu i
śmieci kontenery 3.4.5.6.12 m3. Kontenery na gruz śmieci i inne odpady.
Konkurencyjne ceny w mieście - 535
910 813
Koszenie ogrody rąbanie drewna
- Buczyna Landcaiping- ogrody trawniki koszenie większych i mniejszych
terenów zieleni profesjonalny sprzęt
, sprzątanie-czyszczenie działekwycinka pielęgnacja roślin. faktury - 733
666 048
Koszenie trawy, strzyżenie żywopłotów, ceny konkurencyjne, własny sprzęt
tel. 510 243 111
Podejmę się sprzątania biur tel. 663
714 733
Posprzątam twój dom, mieszkanie
ekologicznie, okna, podłogi, szafki, itd
zapraszam zadzwoń 669 967 497
Usługi Ogrodnicze - Wykonam
wszystkie prace ogrodnicze. Drobne
remonty, naprawy. Montaż siatek,
płotów. Sprzątanie ogrodów + wywóz
nieczystości. Własny sprzęt. Dojazd i
wycena bezpłatna - 669 147 881

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Kierowca do wynajęcia z samochodem lub bez. Dyspozycyjny 24h. 40 lat
doświadczenia, bezpieczna i bezszkodowa jazda. - 693 295 845
Przeprowadzki kompleksowe.
Krajowe i zagraniczne. Solidnie i profesjonalnie. - 516 146 075
Przeprowadzki-Profesjonalnie - Przeprowadzki-Kompleksowo
miasto-kraj-zagranica 14 lat doświadczenia 3 samochody, różne zestawy i
gabaryty. Doświadczona ekipa pianina,
sejfy itp. Dojazd, doradztwo i wycena
gratis 880-044-951

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.

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Lekarskie wizyty domowe - Lekarz
rodzinny z doświadczeniem, oferuje
wizyty domowe dla pacjentów z miejscowości Karpacz i okolice. Wymagany
kontakt telefoniczny celem umówienia
wizyty. - 732 686 896
Mobilna Kosmetyka i Wizaż - Z
dojazdem do klienta lub stacjonarnie,
masaże min: świecą, gorące stemple,
rytuały na ciało, zabiegi na twarz: liftingujące, koloroterapia, podczerwień,
manicure i pedicure spa, wizaż. - 501
503 708
Warsztat ustawień systemowych DODN Jelenia Góra, ul. 1 Maja 43, sala
nr 113, sob.-niedz. 1-2.08. Prowadzi
Mariusz Mieczakowski. Zapisy 60152-85-15 lub mariusz.mieczakowski@
gazeta.pl

KUPIĘ
Antyki dobrze płacę 695 702 259
- Kupie antyki meble, obrazy, zegary,
srebrne sztućce, monety, różne srebra
5zl/gr, biżuterie, stare szable, militaria,
ikony, zegarki kieszonkowe, figury z
brązu, uczciwa wycena dobrze płace,
inni zostają z tylu. - 695 702 259
Kupie kolekcje monet 506960561
- Kupie różne monety polskie zagraniczne przed i powojenne oraz wyroby
ze srebra złota cynku sztuce dzbanki
figurki wisiorki biżuterie - 506 960 561
Kupie różne starocie monety mapy
książki obrazy porcelanę kufle szable
kufry biżuterie zegarki zalegające w
kredensie piwnicy na strychu. dojazd
i wycena u sprzedającego. - 506 960
561

SPRZEDAM
Sprzedam kosiarkę spalinową, cena
100 zł tel. 500 599 208
Ziemia ogrodowa humus z transportem - 796 160 678

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe,
najchętniej z ogrzewaniem z sieci, do
150 tys tel. 512 567 169

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

kontakt@mak-trans.pl

+48 734 196 906

mak-trans.pl
PRZEPROWADZKI
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Transport- bagażówka - 721
829 487

005197124

- 20 % na pierwszy zabieg

REKLAMA

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

ZU]HĞQLDU

Mieszkanie II piętro Zabobrze Mieszkanie 35,5m2 w dobrym stanie
w spokojnej okolicy. Blisko do przystanku autobusowego i do sklepów.
2 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz,
balkon. Na bloku świeża elewacja z
ociepleniem. - 793 751 792

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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Kupię mieszkanie. Parter lub 1 pię-

Kawalerka, Cieplice, 77tyś. - Sło-

tro. lokalizacja: najchętniej Zabobrze.

neczna kawalerka z antresolą w willi

Powierzchnia ok. 30 - 50 m. Bez

z ogrodem. Świeżo po generalnym

MAR-MS-13289. MIESZKANIE
pośredników.
- 601
097 0LHV]ND
 32.2-2:(
 554
*$5$ĩ
QLH EOLVNR FHQWUXP 8PHEORZDQH
L Z\SRVDĪRQH  SLZQLFH VWU\FK
MIESZKANIA
LJDUDĪZFHQLHPW\Ğ


remoncie. Pow.20m2 +piwnica +antresola. Wysoki parter. Niskie opłaty
82zł/m-c. Cena 77tyś. do negocjacji.
Bezpośrednio - 605 940 306

SPRZEDAM

Mieszkanie 36m2, bez pośredników

Bez pośredników. Sprzedam miesz-

elektryczne. Opłaty 127 zł miesięcznie.

- 36m2 Zabobrze,2
słoneczne
pokoje,9
MAR-DS-13117
3yá
GRPX SR
JHQH
UDOQ\P
UHPRQFLH
Z VWDQLH
piętro, łazienka
z WC,
balkonGHZHOR
z widoSHUVNLP 3RG]LDá SLRQRZ\ 0DORZQL
kiem na góry, mała piwnica. Budynek
F]H PLHMVFH Z 3LOFKRZLFK 7U]\
po termomodernizacji,
ogrzewanie
NRQG\JQDFMH
SRZ FDá
Pi
ciepła zRJURGXW\Ğ
sieci, okna PCV, blisko sklepy,
LP
0DUFLQĝURGHFNL
przyst. MZK Cena 110tys. - 662 850

Cena 118 tys zł. - 606 493 620

533

kanie w kamienicy ul. Świętojańska. I
piętro 50m- 2 pokoje, kuchnia ,łazienka,
przedpokój. Ogrzewanie centralne

MAR-DS-13154 ATRAKCYJNY DOM
Z2NROLF\%ROHVáDZFD 3ROHFDP 3DĔVWZX
SU]\WXOQ\ GRP Z 'ąEURZLH%ROHVáDZLHFNLHM
.PRG%ROHVáDZFDNPRG$%XG\QHN
SR NDSLWDOQ\P UHPRQFLH 3RZ PLHV]NDOQD
PG]LDáNDP W\Ğ
/HV]HNĝURGHFNL



MAR-DS-13202. ATRAKCYJNY DOM
W SOBIESZOWIE %DUG]RáDGQ\GRPZROQR
VWRMąF\ Z 6RELHV]RZLH 1DGDMH VLĊ QD GRP
MHGQRGZXURG]LQQ\ PRĪQD G]LHOLü QD PLHV]
NDQLDPG]LDáNDPW\Ğ
Lucyna 607 797 911

Przytulne przy Pl. Ratuszowym
- Przytulne 2 pokojowe mieszkanie,
przy placu Ratuszowym, pierwsze
piętro. Kuchnia, łazienka, 38,4 m
2,wyremontowane,cegła, drewniane
okna, ogrzewanie z sieci,140 tys.
Dodatkowe informację tel. 608 595
236
Sprzedam kawalerkę bez pośredników w centr. Jeleniej Góry, blok ocieplony, ogrzewanie OC i ciepła woda
z sieci, stolarka PCV, 28m2, cena 78
tys. zł tel. 75 61 234 67 po 18.00
Sprzedam lub zamienię - Sprzedam (lub zamienię na większe)
mieszkanie 2pok. 37m2,3 piętro.
Rozkładowe, ciepłe i b. słoneczne z
widokiem na góry. Po remoncie-do
odświeżenia. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci miejskiej. Cena 121tys.
- 783 485 930

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

MAR-DS- à$'1< '2
ZAMIESZKANIA !!! /XNVXVRZ\GRP
GR ]DPLHV]NDQLD 1DGDMH VLĊ QD
EOLĨQLDNGRPMHGQRURG]LQQ\ OXE ZLOOD
MHGQRURG]LQQDW\Ğ
0DUFLQĝURGHFNL

Pilnie szukam do wynajęcia mieszkania wraz z partnerem, niedrogo w
Cieplicach tel. 795 928 564

MAR-MS-13269 SIELSKI APARTAMENT W KARPACZU 'RVSU]HGD
Ī\ OXNVXVRZ\ DSDUWDPHQW P 
0LHV]NDQLH PLHĞFL VLĊ Z DSDUWDPHQ
WRZFX ]  URNX SU]\ XO 3UXVD QD
PDORZQLF]\P RVLHGOX 6N DOQ\P
W\Ğ
/HV]HNĝURGHFNL
MAR-MS-13114 ATRAKCYJNE
MIESZKANIE BLISKO CENTRUM 1D
VSU]HGDĪ PLHV]NDQLH  SRNRMRZH
ZFLFKHMLáDGQHMG]LHOQLF\-HOHQLHM*yU\
P,SLĊWURW\Ğ
/HV]HNĝURGHFNL
']LDáND ,QZHVW\F\MQD 6WUHID (NRQRPLF]QD -*  P 3URVWRNąW
P[P=25.$PW\Ğ3ODQ
SR]ZDOD QD ]DEXGRZĊ  SRZLHU]FKQL
Z\V P ,VWQLHMH PRĪOLZRĞü GRNXSLHQLD
KDRERNSU]HGPLRWRZHMG]LDáNL
0DUFLQĝURGHFNL 878

MAR-MS-13244 MIESZKANIE PODDASZOWE –
WYSOKI STANDART 2IHUXMĊ QD VSU]HGDĪ NRPIRUWRZH
PLHV]NDQLHSRNRMRZHEOLVNRFHQWUXP:\NRQDQH
]Z\VRNLHMNODV\PDWHULDáyZPW\Ğ
&HQDGRQHJRFMDFMLLucyna 607 797 911



ATRAKCYJNY DOM Z FLHNDZHM ORNDOL
]DFML 2IHUXMH SU]HVWU]HĔ QLHVSRW\NDQH
ZLGRNL 6WDQ ]DPNQLĊW\ – Z\NRĔF]RQ\
] ]HZQąWU] :RMFLHV]\FH QD JUDQLF\ &LH
SOLF3URMHNW-XSLWHUOXVWURW\Ğ
0DUFLQĝURGHFNL 878

MAR-MS-13289. MIESZKANIE
 32.2-2:(  *$5$ĩ 0LHV]ND
QLH EOLVNR FHQWUXP 8PHEORZDQH
L Z\SRVDĪRQH  SLZQLFH VWU\FK
LJDUDĪZFHQLHPW\Ğ


MAR-DS-13117 3yá GRPX SR JHQH
UDOQ\P UHPRQFLH Z VWDQLH GHZHOR
SHUVNLP 3RG]LDá SLRQRZ\ 0DORZQL
F]H PLHMVFH Z 3LOFKRZLFK 7U]\
NRQG\JQDFMH SRZ FDá P
LPRJURGXW\Ğ
0DUFLQĝURGHFNL

Szukam mieszkania do wynajęcia
w Mysłakowicach lub Łomnicy . Tel .
501074391 - 501 074 391

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
3 pokoje do wynajęcia, IV piętro ,
Zabobrze II , wyposażenie (szafy ,
meble kuchenne, wersalki), 1100 zł (w
tym czynsz). Tel 508 – 231 – 331 - 508
231 331
84m 3 pokoje z kominkiem - 757122171,
664803587
Do wynajęcia atrakcyjna umeblowana
kawalerka w Sobieszowie tel. 601 918
475 lub 75 76 104 03 po 18.00
Do wynajęcia mieszkanie 36m2, I
piętro z wygodami, ul. Skarżyńskiego w
Jeleniej Górze tel. 514 966 370
Do wynajęcia pokoje w jasnym mieszkaniu. Estetyczne i zadbane. Mieszkanie posiada wyposażoną kuchnię,
pralkę , internet oraz dostęp do piwnicy.
Zapraszam do obejrzenia! - 669 538
053
Karpacz -mam do wynajęcia 2
pokojowe, komfortowe mieszkanie
(60 m) z ogródkiem, dla firm lub osób
prywatnych na krótko lub dłużej. Zdjęcia
do wglądu. kress.security@onet.eu 509593132, 501487477
Kawalerka w centrum JG - Bezczynszowa umeblowana kawalerka na
2 piętrze kamienicy. Przedpokój aneks
kuchenny, łazienka w prysznicem. Wifi
w cenie najmu. 750 zł + media + kaucja
zwrotna - 665 339 020
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:áDĞFLFLHO VHUZLVX +LJKODQGHU¶V *URXS 0DUHN 7NDF] ] VLHG]LEą Z -HOHQLHM *yU]H
SRG DGUHVHP  -HOHQLD *yUD XO :RáNRZD  1,3  5(*21

.RQWDNW]PRGHUDWRUHPRJáRV]HĔRJORV#MHORQNDFRP

:áDĞFLFL
SRG DGU

.RQWDNW

og£oszenia

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

Kawalerka w centrum JG - Umeblowana kawalerka w kamienicy na 2
piętrze. Ogrzewanie elektryczne, wifi w
cenie najmu. 750 zł + media wg zużycia
+ kaucja zwrotna. - 665 339 020
Ładne mieszkanie Pl. Ratuszowy Przytulne 2 pokojowe, Jelenia Góra, pl.
Ratuszowy, pierwsze piętro, słoneczne,
przedpokój, sypialnia, salon, kuchnia,
łazienka,wyremontowane.1100zł( w
tym czynsz) plus media - 608 595 236

WR635$:'=21(1,(58&+202ĝ&,

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
50800521 3U]\WXOQH PLHV]NDQLH GZXSRNRMR
ZH R SRZLHU]FKQL  P SRáRĪRQH QD
F]ZDUW\P SLĊWU]H Z EORNX F]WHURSLĊWURZ\P
SU]\XO0RQLXV]NL0LHV]NDQLH]EDONRQHPGR
NRVPHW\NL 2JU]HZDQLH L SRGJU]DQLH ZRG\
ZF]\QV]X1RZDFHQD
Anna Roziel 509 156 552

1$:<âć&=12ģý



49810521 'ZXNRQG\JQDF\MQ\ GRP ZROQRVWRMąF\ 1$:<âć&=12ģý
QD2VLHGOX&]DUQ\P'RP]URNXGRZ\NRĔF]H
QLDSRáRĪRQ\QDG]LDáFHRSRZLHU]FKQLP %XG\
nek stawiany z pustaków, docieplony. Atrakcyjna
ORNDOL]DFMD L FHQD  ]á ,VWQLHMH PRĪOLZRĞü ]D
PLDQ\QDPDáHPLHV]NDQLH]GRSáDWą
Magda Czaprowska 601 852 382
50900521 .RPIRUWRZH PLHV]NDQLH WU]\SRNR
MRZH SRáRĪRQH QD Z\VRNLP SDUWHU]H Z EORNX
EOLVNR FHQWUXP 0LHV]NDQLH R SRZLHU]FKQL P 
SR NDSLWDOQ\P UHPRQFLH 1LVNL F]\QV] ] RJU]H
ZDQLHP]á'RZSURZDG]HQLD
Magda Czaprowska 601 852 382

1$:<âć&=12ģý

45670521 0DORZQLF]R SRáRĪRQD UH]\
GHQFMD R SLĊNQHM L RU\JLQDOQHM EU\OH
Z :RMFLHV]\FDFK QD WUDVLH -HOHQLD *yUD
6]NODUVND 3RUĊED ]  U GRP SRVDGR
ZLRQ\ QD GXĪHM áDGQLH ]DJRVSRGDURZDQHM
G]LDáFH R SRZ P ]H VWDZHP
&HQD
Magda Czaprowska 601 852 382



24870521
']LDáND EXGRZODQD
Z GRVNRQDáHM ORNDOL]DFML Z 0\VáDNRZL
FDFK SU]\ GURG]H GR .DUSDF]D ']LDáND
R SRZLHU]FKQL RNRáR P ]D FHQĊ
 ]á :V]\VWNLH PHGLD ]QDMGXMą VLĊ
SU]\G]LDáFH$WUDNF\MQDFHQD]á]DP
Magda Czaprowska 601 852 382
50400521 .RPIRUWRZD NDZDOHUND
SRáRĪRQDQDSLHUZV]\PSLĊWU]HZEXG\QNX
NLONXURG]LQQ\P SR NDSLWDOQ\P UHPRQFLH
0LHV]NDQLH R SRZLHU]FKQL P 
] RJUyGNLHP 'R ZSURZDG]HQLD 2JU]H
ZDQLH JD]RZH : FHQLH ]DEXGRZD NX
FKHQQD ] Z\SRVDĪHQLHP &HQD 
Anna Roziel 509 156 552
50950521 %DUG]R áDGQH PLHV]NDQLH
GZXSR]LRPRZH Z VWDQLH GHZHORSHUVNLP
SRáRĪRQH Z DWUDNF\MQHM L SRV]XNLZDQHM
G]LHOQLF\ PLDVWD -HOHQLHM *yU\ /RNDO
R SRZ  P SR SRGáRG]H P 
SRáRĪRQ\ QD WU]HFLP SLĊWU]H Z RGQRZLRQHM
NDPLHQLF\ 2JU]HZDQLH JD]RZH 0LHV]ND
QLH]NOLPDWHP&HQD
Anna Roziel 509 156 552
50780521 .RPIRUWRZD NDZDOHUND ] DQWUHVROą
XV\WXRZDQDQDZ\VRNLPSDUWHU]HZNDPLHQLF\
NLONXURG]LQQHM Z &LHSOLFDFK 0LHV]NDQLH SR
NDSLWDOQ\PUHPRQFLHNRV]W\XWU]\PDQLD]á
'RNRU]\VWDQLDGXĪ\RJUyGLPLHMVFDSDUNLQJRZH
&HQD7HO
Magda Czaprowska 601 852 382
51100521 .RPIRUWRZH GZXSR]LRPRZH
PLHV]NDQLHWU]\SRNRMRZHZEXG\QNX]ZLQGą
Z3DUNX6XGHFNLPZ-HOHQLHM *yU]H 0LHV]
NDQLH SU]\WXOQH UR]NáDGRZH GR ]DPLHV]NDQLD
RG ]DUD] F]ĊĞFLRZR XPHEORZDQH 0LHMVFD
SDUNLQJRZH SU]\ EXG\QNX &HQD 
Anna Roziel 509 156 552



51490521 'RP]USRáRĪRQ\ZVSRNRMQHM
G]LHOQLF\ -HOHQLHM *yU\  *RGXV]\Q 1LHUXFKR
PRĞü SRáRĪRQD QD G]LDáFH R SRZP %XG\
QHNSRZVWDá ] Z\VRNLHMNODV\PDWHULDáyZD ZQĊ
WU]H Z\NRĔF]RQH ]RVWDáR VROLGQ\PL PDWHULDáDPL
Z\VRNLHMMDNRĞFL&HQD]á
Magda Czaprowska 601 852 382

XO0DMDORNWHO 
-HOHQLD*yUDELXUR#U\FKOHZVNLFRPSO


ZZZU\FKOHZVNLFRPSO

8OLFD :URFáDZND 0DFLHMRZD QDSU]HFLZNR
%LHGURQNL %XG\QHN R IXQNFML XVáXJRZHM
7U]\ NRQG\JQDFMH ] PRĪOLZRĞFLą DGDSWDFML
QD PLHV]NDQLH 1RZH VWURS\ ZLĊĨED LQVWD
ODFMH SRVDG]NL 'RGDWNRZD G]LDáND SU]\
GURG]H&HQD
5HPLJLXV]5\FKOHZVNL
683(52)(57$7</.2]áPLHV]
NDQLH  SRNRMRZHNXFKQLDáD]LHQND EDONRQ
L  SLZQLFH 1LVNL F]\QV] WDQLH RJU]HZDQLH
:\VRNLSDUWHURNROLFH0DáHM3RF]W\
WHO

 .DPLHQLFD Z FHQWUXP PLDVWD 8O .UyWND
PNZSRZ NRQG\JQDFML EXG\QHNSR
JUXQWRZQHM FDáNRZLWHM  PRGHUQL]DFML ] ZLQGą
QRZ\PL ĞFLDQDPL VWURSDPL LQVWDODFMDPL
RJU]HZDQLH PLHMVNLH 'RVNRQDáD QD ZV]HONą
G]LDáDOQRĞü]áOXEGRZ\QDMĊFLD
]áPLHVLĊF]QLHWHO

&LHSOLFH 2Ğ 3DQRUDPD Z\JRGQ\ GRP

RVWDWQL Z V]HUHJX =DGEDQ\ VáRQHF]Q\
]  RJURGHP RJU]HZDQ\ JD]HP L NRPLQ
NLHP  ] Z\G]LHORQ\P RVREQ\P PLHV]ND
QLHP,GHDOQ\ GOD URG]LQ\%OLVNR FHQWUXP
FLFKHVSRNRMQHPLHMVFH
WHO
3LĊNQ\GRPRZ\VRNLPVWDQGDUG]LH
Z-HĪRZLH6XGHFNLP']LDáNDP
'OD Z\PDJDMąF\FK 6DORQ ] NRPLQ
NLHP ĞZLHWQD NXFKQLD JDELQHW
 áD]LHQNL  V\SLDOQLH JDUGHURED
JDUDĪ QD  DXWD 6ROLGQH PDWHULDá\
Z\VRNLVWDQGDUGSLĊNQ\ZLGRN'RVNR
QDáDRIHUWD/LF5\FKOHZVNL5HPLJLXV]

 ']LDáNL EXGRZODQH Z .RPDUQLH
3LĊNQH ZLGRNL GRVNRQDá\ GRMD]G

3RZLHU]FKQLDRGGRP
&HQDRG]áP

Mam do wynajęcia mieszkanie 26m2
z wygodami, I p., ul. Skarżyńskiego,
umeblowane tel. 514 966 370
Mam do wynajęcia mieszkanie w
Jeleniej Górze przy ul. Karłowicza o
pow. 52 m2, 2 pokoje z balkonem, II
piętro, piwnica. Mieszkanie częściowo
umeblowane. - 507 473 460
Pokój dla 2 osób - duży - Mam do
wynajęcia pokój dla dwóch osób w
mieszkaniu studenckim 3 pokojowym.
Pralka, internet, wszystkie rachunki w
cenie 700zł. Tylko dla młodych ludzi.
miła atmosfera. Przynajmniej na pół
roku. 603 139 998
Wynajmę kawalerkę w centr. Jeleniej
Góry, 28m2, blok ocieplony, stolarka
PCV, ogrzewanie CO i ciepła woda z
sieci, cena 700 zł+media+kaucja 1000
zł tel. 75 61 234 67 po 18.00
Wynajmę lub sprzedam kawalerkę w
JG k/UE, nowe bud, 27m2, CO i ciepła
woda z sieci, blok ocieplony, cena
wynajmu 700 zł m-cznie+media+kaucja
zwrotna tel. 75 64 234 67 po 18.00

DOMY
SPRZEDAM
Domy kompleksowo profesjonalnie w
dobrej cenie - 605 209 140
Sprzedam dom do zamieszkania.
Jel.Góra ul.Wzgorze Partyzantów.
Blisko do centrum, szkół,handlu, cisza.
las, swoje grzyby i jagody. Dogodny
dojazd.Tel.785 524 362
Sprzedam dom do remontu w Jeleniej Górze Cieplicach. Działka 10 A, 6
pokoi. Telefon kontaktowy 605058428

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia dom w Staniszowie - w
pełni wyposażony. Salon, kuchnia,
jadalnia, 2 łazienki, 3 sypialnie. Teren
ogrodzony, wjazd przez bramę automatyczną. Dostępny od 1 sierpnia. Wynajem tylko dla firm. - 502 024 019

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
'ZDELXUD SU]\ JDOHULL 1RZ\ 5\QHN GR
Z\QDMĊFLD 2NQD RG VWURQ\ XOLF\ XO 3RG
ZDOH D áDGQ\ ]DGEDQ\ EXG\QHN
ZLGRF]QH PLHMVFH LGHDOQH GR NDĪGHM G]LD
áDOQRĞFLWHO 



 W\V 0LHV]NDQLH  SRNRMRZH QD
=DEREU]X XO .LHSXU\ ,9 SLĊWUR EDONRQ
ZLGRN  SRNRMH NXFKQLD RVREQR ZF
LáD]LHQND 
WHO



 0LHV]NDQLHGRUHPRQWXW\Ğ]á:FHQLH
QRZH RNQDL SRVDG]ND 0LHV]NDQLHQDGDMHVLĊ
QDELXURJDELQHWSDUWHU2NROLFH2Ğ2UOH
XO&LHSOLFND



5HPLJLXV]5\FKOHZVNLWHO 
 ĝZLHWQ\ GRP ZROQRVWRMąF\
Z -HĪRZLH 6XGHFNLP %OLVNR =DER
EU]D SU]HVWU]HĔ ZLGRN WDUDV QDG
GXĪ\P JDUDĪHP SU]HVWURQQ\ VDORQ
] NXFKQLą NRPLQNLHP  V\SLDOQLH
JDUGHURED'RVNRQDáDFHQD
WHO

Okazja - Przyjmę pożyczkę na
inwestycję w kwocie 200 tys. zł. na
okres 1 roku. Gwarantuję bardzo dobre
oprocentowanie oraz zabezpieczenie.
- 692 465 637

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka z widokiem Mysłakowice Piękna działka z widokiem na Śnieżkę,
powierzchnia 1538m, wszystkie media,
możliwość odliczenia podatku VAT,
położona przy ulicy Szkolnej. - 666
830 830
Działki ul. Trzcińska - Sprzedam
grunt przy ul. Trzcińskiej Możliwa każda
zabudowa. - 603 954 845
Grunt pod salon samochodowy Sprzedam 5200 m kw przy drodze na
Wrocław pod salon samochodowy, hurtownię, możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej. - 725 828 724
Mam do sprzedania działkę budowlana
w Jeżowie Sudeckim na ulicy Szybowcowej (1500-m) cena do uzgodnienia
pilne - 731-943-337
Mam do sprzedania działkę w Miłkowie
pod Karpaczem gorąco polecam. - 7
 33
407 311
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Na sprzedaż działka pod pensjonat,
domki w Gruszkowie gm. Mysłakowice
o pow.10.770m2 położona w spokojnej
i cichej miejscowości niedaleko Karpacza (10 km)w sercu malowniczego
pasma Rudaw Janowickich. - 739
290 830
Nieużytki ugory wezmę w uprawę
Jelenia Góra i okolice z dopłatami z UE
lub bez (umowa cywilno prawna) każdy
areał więcej informacji telefonicznie 509 280 568
Sprzedam działkę budowlaną w
Świeradowie-Zdroju o powierzchni
2081 m2. tel. 662 489 326
Sprzedam działkę lub część - W
Jeleniej Górze 10 min do centrum
działka 3700m2 lub dowolnej wielkości
część. Cicha okolica, dobry dojazd,
wszystkie media, blisko handel, szkoła,
przedszkole, przystanki autobusowe.
tel.785 524 362

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia domek letniskowy
w Brennie nad jeziorem. Wolne terminy
od 16 sierpnia. Możliwe wynajęcie na
okres zimowy. - 504 521 504
Tanio wynajmę plac 1000m2 pod
skład węglowy lub pod inne sypkie
materiały, plac jest asfaltowany, oddzielony boksami betonowymi, ogrodzony,
monitorowany ul. Karola Miarki 18d
Jelenia Góra - 601 057 718

LOKALE
SPRZEDAM
Odstąpię pawilon handlowy o
powierzchni 82,60m2 za 9500zł wraz
z parkingiem. Pawilon położony jest
przy ul. Jana Matejki w Jeleniej Górze.
Dodatkowy koszt to co miesięczna
opłata 1300zł do Urzędu Miasta - 730
370 205
Sprzedam lokal handlowo-usługowy
w Jeleniej Górze tel. 728 895 311, 75
713 73 66

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal użytkowy 22m2
przy ul. Złotniczej 2 w Jeleniej Górze
tel. 514 966 370
Do wynajęcia lokal, I piętro, 31m2 na
działalność, w ścisłym centrum tel. 75
75 265 36, 606 245 013
Mam do wynajęcia lokal handlowy o
wielkości 77 m2 w ścisłym centrum
Kowar (starówka). Lokal składa się
z salonu sprzedaży i pomieszczenia magazynowo -socjalnego. Dwie
witryny. Polecam Tel. 519-866-620
Mam do wynajęcia lokal użytkowy
22m2, róg ul. Złotniczej a W. Pola tel.
514 966 370
Mieszkanie na Złotniczej - Do wynajęcia nowe, komfortowe 2 pokojowe
mieszkanie o pow.52m2,I piętro w bloku
przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze.
Bardzo ciepłe mieszkanie pozwalające
na niskie koszty eksploatacji. - +48
669773883
Parter, ul. Krótka, 3 wystawy - Do
wynajęcia lokal 65 m. na ul. Krótkiej.
3 duże wystawy. Obecnie znajduje się
tam salon Orange. Ogrzewanie wliczone w cenę. Lokal w bardzo dobrym
stanie. tel.: 603 139 998
Tanio wynajmę hale magazynowa
450m kw w tym zaplecze socjalne
80m kw, ogrodzona, monitorowana,
pilnowana przez pracowników ochrony
ul. Karola Miarki 18d Jelenia Góra - 601
057 718

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam blaszak za 100 zł w RSP
ul. Wiejska JG wjazd również od Ogińskiego koło Szpitala w dzień. Sprzedaż
pod warunkiem zawarcia umowy dzierżawy ziemi. w roku przyszłym wykup na
wlasność. - 601 481 550
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CENTRUM KSZTAŁCENIA

PLEJADA
Rekrutacja 2015/2016

KIERUNKI DARMOWE:
t
t
t
t
t
t

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA OSTATNI NABÓR
OPIEKUNKA DZIECIĘCA OSTATNI NABÓR
OPIEKUN MEDYCZNY
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
TECHNIK ADMINISTRACJI
TECHNIK BHP

INNE:
t TECHNIK ORTOPEDA NOWOŚĆ
t PROTETYK SŁUCHU NOWOŚĆ
t HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
t TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
t TECHNIK MASAŻYSTA
t FLORYSTA
t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra

TEL./FAX. 75 648 83 85

jgora.plejada@op.pl, www.plejada.edu.pl

