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Mieliśmy rację – w źle oznakowanych strefach parkowania opłat być nie powinno

JELENIA GÓRA

Miasto musi zjeść tę żabę!
JELENIA GÓRA

Czas spotkań
z gwiazdami

Przed nami aż 10 festiwalowych dni, podczas których
zaprezentowanych zostanie 13
spektakli i jeden koncert…

Strona 9
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Duże emocje
na murawie

Wprowadzenie strefy płatnego
parkowania wymaga zastosowania
znaków drogowych oznaczających
wjazd i wyjazd ze strefy oraz oznaczających miejsca postojowe. Miejsce
postojowe powinno być oznakowane
zarówno znakami pionowymi (D-18
„parking”, D-18a „parking – miejsce
zastrzeżone” lub D-18b „parking
zadaszony”) jak i poziomymi (P-18
„stanowisko postojowe”, P-19 „linia
wyznaczająca pas postojowy”, P-20
„koperta” lub w przypadku stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych P-24 „miejsce dla pojazdu
osoby niepełnosprawnej”) - czytamy
w odpowiedzi ministerstwa.
- Postój pojazdu w strefie płatnego
parkowania na tak wyznaczonym
miejscu obliguje do opłaty za parkowanie, zgodnie z przepisami ustawy
o drogach publicznych – zaznacza
rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Piotr Popa.
Minimalne wymiary stanowisk
postojowych, uwzględniające rodzaje
pojazdów i sposób parkowania, zosta-

JELENIA GÓRA

ły określone w tabeli 5.1 w pkt. 5.2.4
załącznika nr 2 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich

?

drogach samorządowych sprawuje
wojewoda i to w jego właściwości pozostaje ocena i kontrola poprawności
zastosowanych przy wprowadzaniu
strefy płatnego parkowania i jej oznakowania rozwiązań.

Dokończenie na stronie 8

Uroczyste Święto Wojska Polskiego

Honory, orkiestra, kwiaty
Obchody rozpoczęły się marszem od
Bramy Wojanowskiej do Kościoła Łaski.
Uroczystości pod hasłem „70 lat Wojska
Polskiego w Jeleniej Górze” zgromadziły
wielu gości, orkiestra odegrała hymn
państwowy, były przemówienia i kwiaty.
Na pomniku przy wejściu do kościoła
odsłonięto dwie tablice: nawiązującą do
wydarzeń z czasów I wojny światowej
z napisem „Bartfalu, sierpień 1914 r.” i
drugą z napisem „Berlin maj 1945 r.”
(Przemo)

0/ĉ9#:+!
Nawet w 24 godziny!

Stolica Karkonoszy gościła
młodych piłkarzy na turnieju
Jelenia Góra Cup 2015, zorganizowanym przez KKS Jelenia Góra.
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umieszczania na drogach – tłumaczy
Piotr Popa.
Po naszym artykule rozpoczęto
malowanie miejsc parkingowych
w strefach parkowania w Jeleniej
Górze, jednak w wielu przypadkach
niezgodnie z przytoczoną tabelą
rozporządzenia. Przedstawiciel
ministerstwa dodaje jednak, że nadzór nad zarządzaniem ruchem na

DOZ

www.jelonka.com

szybko i uczciwie

668 682 335
KOSZT POČCZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA

TWOJEPIENIČDZe

*

Fot. Przemek Kaczalko

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz wojewoda dolnośląski potwierdzają, że w płatnych strefach parkowania
opłaty można pobierać jedynie w miejscach prawidłowo
oznakowanych. Od lutego 2014 r. większość stref w naszym mieście nie była dostosowana do obowiązujących
przepisów, a kiedy w czerwca br. zwróciliśmy na to uwagę,
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Czesław Wandzel oraz wiceprezydent Jerzy Łużniak twierdzili, że opłaty
należy ponosić. Mylili się!

Fot. Tomasz Raczyński

- Domagamy się zapowiadanego przez prezydenta miasta
porządnego remontu naszej
ulicy – mówią zdeterminowani
mieszkańcy.

Strona 8
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Będzie Aleja Gwiazd, ale gdzie?
Festiwal Reżyserii Filmowej,
który w czerwcu br. odbył się w
Jeleniej Górze był inspiracją do
stworzenia Alei Gwiazd Kina.
Wymaga to przesunięć w budżecie
miasta. Dlatego decyzja, gdzie i
kiedy ona powstanie nie zapadnie
bez zgody radnych. Najbliższa
sesja odbędzie się po wakacyjnej
przerwie (we wrześniu).
- Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to ma stanowić zwarty
element atrakcji turystycznej, czy

np. jeden odlew ma być na budynku starostwa, drugi na ul. 1 Maja,
itp. zaznacza prezydent Marcin
Zawiła. Prezydent m.in. za naszym
pośrednictwem chciałby zapytać
mieszkańców, gdzie widzieliby
taką Aleję Gwiazd.
(Przemo)

Propozycje można przesyłać na adres:
redakcja@jelonka.com, tytułując je:
aleja gwiazd.

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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Karkonosze
promowane na Święcie24Kaszy
w Trzebiatowie

Delegacja Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze promowała 1 sierpnia br. nasz region w leżącym w województwie
zachodniopomorskim Trzebiatowie, w którym corocznie
odbywa się Święto Kaszy.
Trzebiatowskie Święto Kaszy
nawiązuje do średniowiecznej
legendy, która głosi, że miska kaszy
spadająca z baszty prochowej uratowała mieszkańców przed najazdem Gryficzan. Impreza ta składa
się z koncertów znanych artystów,
warsztatów rękodzielniczych, a
także stoisk handlowych, promocyjnych i gastronomicznych.
W tym roku gościło tam także
Starostwo Jeleniogórskie, które
promowało nasz region, a także
pozostawiło do końca sierpnia wy-

Fot. Archiwum Starostwa

Co warto u nas zobaczyć
stawę zdjęć Karkonoszy. Wystawa ta
ukazuje nie tylko piękno przyrody,
ale także możliwości uprawiania
turystyki i atrakcje, jakie czekają na
turystów. Składa się ona z 20 zdjęć w
formacie 1,5x1 m (w Trzebiatowie
wystawionych 18), które później, do
19 października wystawione będą
we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej.
Promocja Karkonoszy w Trzebiatowie odbyła się w ramach
wspólnych działań gmin naszego
powiatu i ich partnerów z całej były promowane m.in. podczas wie, Dni Morza w Szczecinie i Dni
Polski. Do tej pory Karkonosze Majówki we Wrocławiu, Targów Puszczykowa.
(S-P)
Turystyki Weekendowej w Chorzo-

POWIAT

Czek od starosty na policyjnego psa
Jeleniogórska policja doczeka się
nowego psa. W miniony czwartek
(29.07) Podczas obchodów Święta Policji (29.07) w jeleniogórskiej Filharmonii
Dolnośląskiej Starosta Powiatu Jeleniogórskiego Anna Konieczyńska przekazała na ręce Komendanta Miejskiego
Policji w Jeleniej Górze insp. Zbigniewa
Markowskiego czek na kwotę 3 tys.
złotych na zakup psa służbowego.
- Zakup psa służbowego był moją
inicjatywą. Policja dysponuje coraz

nowocześniejszym sprzętem, który
pozwala zwalczać przestępczość, to
jednak nadal w wielu wypadkach
niebagatelna pozostaje rola policyjnych
psów, które pomagają w codziennej
pracy funkcjonariuszy – powiedziała
Starosta Powiatu Jeleniogórskiego Anna
Konieczyńska.
Nowy pies - owczarek niemiecki wykorzystywany będzie zarówno w
codziennej służbie patrolowej na terenie
miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego. Do najważniejszych zadań
wykonywanych przez policjantów
przy pomocy psa służbowego należeć
będzie patrolowanie ulic, zapewnianie
bezpieczeństwa i porządku publicznego
na imprezach masowych. Czworonożny
funkcjonariusz pomocny więc będzie
podczas zabezpieczania meczów piłkarskich, imprez kulturalnych, sportowych
i artystycznych.
(Manu)

506 891 444
JELENIA GÓRA
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Polacy
przepłacają
za OC!
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Chociaż jego zakup jest obowiązkowy i nieunikniony, to większość zmotoryzowanych nie ma
jXêêêê 8êê±êêAN9êêêê
czasu, by śledzić, który spośród Ubezpieczycieli oferuje najniższe stawki. Efektem jest masowe
±ê êN9±êIêNIê| êêXêêlêêê
przepłacanie Polaków za polisy OC. Z danych multiagencji CUK Ubezpieczenia wynika, że cena
 êwIêêêvjêêêêj|rê| ê±êXêê
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ê–Àêmówi
Iê Adrian
hê
Kościuk,
Doradca multiagencji CUK
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Większość
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~AN9êwIêêê±ê
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zdecydowanie
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w oparciu o sprzedaż telefoniczną.
±êêêêXê8ê
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Wiedząc,
że wkrótce kończy się nam
 ±ê8êAêêê
ubezpieczenie,
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ê9êA±ê
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telefonicznej
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nas możliwości porównania i
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Wystarczy zadzwonić na infolinię
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odwiedzić placówkę
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CUK w swoim mieście osobiście.
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9êêê
pierwszą z nich zapłacić
dopiero po
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CUK do swojej rocznej polisy otrzyêwêwêwênyh¾
muje Pakiet Pomocy Prawnej GRA-

TIS! Zyskuje dzięki temu osobistego
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Godziny otwarcia:
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Cuk Ubezpieczenia
w Jeleniej Górze
êwê¡¢±ê®ê§¥ê§¤¢ê£©ê¤©
ul. Podwale 12, tel: 75 742 39 49
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wywiad z Piotrem Miedzińskim

Kreatywnie, smacznie i odważnie pod Śnieżką
13 Wystawa Produktów Regionalnych "Wyprodukowano pod Śnieżką" - 4 września, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy, w godz. 11:00-18:00
Słodkie miody, kozie sery,
oryginalna biżuteria lub
pościel z ziół – to wszystko
i więcej będzie można kupić
na nadchodzącej Wystawie
Produktów Regionalnych
„Wyprodukowano pod Śnieżką”. Dlaczego warto organizować takie tradycyjne spotkania producentów z kupującymi, skoro w mieście są
hipermarkety? Na to i inne
pytania odpowiada organizator wydarzenia – Piotr
Miedziński, Prezes KARR
S.A. w Jeleniej Górze.

przez najlepsze smaki z dzieciństwa.
Produkty regionalne z wystawy –
miody, sery i wędliny – pomogą nam
stworzyć ten obraz. Poza żywnością
dla małej, kupię z pewnością piwo
ze słynnej Miedzianki i drewniane
donice ogrodowe z Wojciechowa.
Natomiast żona chce upolować coś
dekoracyjnego – kwiatowe kompozycje lub ceramikę. Podsumowując,
myślę, że wrócimy do domu z dość
dużymi zakupami i już się
na tę myśl cieszę.

Co na pewno kupi pan na
wrześniowej wystawie?
Spory zapas miodu dla Laury, mojej
córeczki. Jak każdy rodzic, chcę żeby
była zdrowa, a naturalne odżywianie
bardzo jej w tym pomoże. Poza tym
teraz jest jeszcze malutka, ale chcemy z żoną, by kiedyś, jako dorosła
Ale takie zakobieta, zapytana o swoje miasto
rodzinne, umiała je dumnie opisać k u p y m o ż n a

zrobić także w popularnych
sieciówkach
Zdecydowanie nie takie i nie
w tak ładnej scenografii! W masowej ofercie nie znajdziemy takich
polskich i czeskich produktów, bo
półki uginają się od zagranicznych,
importowanych oraz niekoniecznie
smacznych i ładnych. A na wystawie
„Wyprodukowano pod Śnieżką”
staną - zamiast brzydkich regałów
sklepowych - kolorowe, piękne kramy. Z podobnych kupowali dawni
mieszkańcy miasta. Nasze polskie
wędliny, chleby i zioła będą pachnące, a ozdoby domowe niepowtarzalne
i wytwarzane ręcznie - tak, jak kiedyś.
Ponadto podczas zakupów będzie
można posłuchać muzyki – zagrają
Kowarska Orkiestra Rozrywkowa
i czeski Dixieland Old Stars z Liberca.
Na takie atrakcje nie można liczyć
w zwykłym markecie spożywczym
i budowlanym.
Czyli przestaniemy kupować w hipermarketach?
Nie, bo to
wygodne dla
klientów i, jak
pokazują przykłady
większości krajów, potrzebne gospodarce. Ale warto mieć
taką alternatywę – nie chcę kupować
miodu z Chin? Nie ma problemu – kupuję w miejscowej pasiece, bo znam
ją z wystawy „Wyprodukowano pod
Śnieżką”. To właśnie jedno
z zadań kierowanego
przeze mnie KARR
-u: umożliwiać raz
w roku takie oryginalne, zdrowe
zakupy i - to najważniejsze – wciąż
poznawać kupujących
z wytwórcami regionalnej żywności
i rękodzieła. To kształtuje nie tylko
rynek produktów i usług oraz popyt
i podaż, ale wpływa pozytywnie
także na tożsamość mieszkańców,
którzy mogą pochwalić się Karkonoszami i np. Likierem Karkonoskim,
produkowanym wedle receptury
stworzonej przez przewodnika sudeckiego, pana Tomasza Łuszpińskiego.
Jestem lokalnym patriotą, rozpiera
mnie duma, bo mieszkam w najpiękniejszym i bardzo przedsiębiorczym
zakątku Polski. I chcę, by inni nam
tego zazdrościli, by przywozili do
nas swoich partnerów biznesowych
i gości, i mówili – zobaczcie, jak tu
jest pięknie. Zainwestujmy w Jeleniej
Górze!
Kiedyś takie małe i duże zakupy można było robić na ryneczku
Kilińskiego.
Dokładnie! Pamiętam tamto miejsce z zakupów z rodzicami, gdy
byłem jeszcze chłopcem. Te zapachy,
kolory, rozmowy o małych i dużych
sprawach w centrum miasta! Myślę,
że musimy do tego wrócić. Do miejsca, w którym można kupić zdrowe
jedzenie i porozmawiać o ważnych
dla miasta sprawach. Proszę zoba-

czyć – niby tylko miejsce handlowe,
a kształtuje zdrowie i relacje.
OK, czyli stawiamy na lokalnych przedsiębiorców?
Zdecydowanie tak! Osobiście jestem zachwycony ich potencjałem
i kreatywnością. Ale martwi mnie
to, że mieszkańcy ich nie znają,
nie mają wiedzy o tym, jakie skarby przedsiębiorczości tu mamy.
Dlatego chcę ich promować
z Karkonoską Agencją
Rozwoju Regionalnego. To jeden z głównych priorytetów tej
instytucji. Bo pewnie
każdy słyszał o Rafale
Ładzińskim z Podgórzyna i jego słynnym samolocie
Flaris. Ale kto wie o tych bohaterach
małej przedsiębiorczości, którzy
wzbogacają swoimi pomysłami
i produktami Jelenią Górę, Karpacz
i Szklarską Porębę? Mamy bogactwo
ciekawych, oryginalnych produktów,
których nie można kupić nigdzie
indziej – chałwa lniana, ręcznie
rzeźbione świece zapachowe, szkło
ozdobne stapiane w technologii
fusingu. To tylko niektóre z nich.
Chcę, by dzięki wystawie i mediom
było o nich głośno.

Wracamy na stare szklaki handlowe z Czechami. W średniowieczu
polscy producenci z dzisiejszej Jeleniej Góry wieźli tam swoje wysokiej
jakości lny, dziś mogą wysyłać do
Czech najlepsze wędliny i chleby,
a mieszkańcy naszego miasta mają
możliwość skosztowania syropów
ziołowych Martiny Hlouškovej
i preclików Josefa Rydla. Takie
relacje handlowe są dobre dla regionalnej gospodarki, ale nie tylko.
Zyskują na nich także polsko-czeskie
relacje sąsiedzkie. Myślę, że nasi
producenci tworzą wizerunek regionu, podobnie jak architektura czy
przyroda. Dlatego trzeba ich promoA skąd wziął się pomysł na za- wać z podobną dbałością i bardzo
proszenie producentów i zespołu intensywnie – jak Karkonosze czy
koncerty w mieście.
z Czech?

Wydarzenie odbędzie się
w pierwszy piątek września?
Tak, zapraszamy na jeleniogórski Plac Ratuszowy 4 września,
od godziny 11.00 do 18.00. Ważne
wydarzenie – wręczenie nagród
dla Najciekawszego Produktu
Regionalnego i Regionalnego
Produktu Spożywczego – odbędzie
się o godzinie 15.30. Warto to zobaczyć, bo nagroda konkursowa –
Jelonek Karkonoski – jest nie tylko
wyrazem uznania dla produktów,
ale także najlepszą rekomendacją
konsumencką.

Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
Tel. +48 75 75 27 500
Fax: +48 75 75 27 505
e-mail: biuro@karr.pl
www.karr.pl
www.facebook.com/KARRPL
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PO w Jeleniej Górze – znowu razem i z młodą twarzą
podjęła decyzji o swoim przedstawicielu, toczą się natomiast rozmowy
w ramach szerokiego porozumienia
partii lewicowych i zobaczymy, czy
uda się im wybrać wspólnego kandydata czy też o mandat senatorski
będzie rywalizowało parę osób.
Pozostałe ugrupowania też jeszcze
nie podały publicznie swoich propozycji, ale można się spodziewać,
Jakie nowe twarze mogą pojawić przeszło 70-letni Tadeusz Lewandow- że nastąpi to w pierwszych dniach
się jesienią na listach wyborczych? ski prawdopodobny kandydat z PiS września. Giełda nazwisk jest bogaMiłym zaskoczeniem dla jeleniogó- i inni kandydaci. Lewica jeszcze nie ta - pojawiają się na niej nawet mało
rzan jest zapewne bardzo wysokie,
bo aż 3 miejsce osoby z Jeleniej Góry
Piotra Miedzińskiego, młodego,
32-letniego radnego rady miejskiej,
prywatnie męża, ojca rocznej Laury.
Jest to niewątpliwie element zmiany
pokoleniowej, która dokonuje się
w szeregach Platformy, zmiany, która ma na celu pokazanie nowych, dynamicznych i sprawdzonych w pracy
samorządowej osób.
Kolejnym elementem tego swoistego nowego otwarcia jest decyzja
PO o prawdopodobnym wystawieniu
w wyborach do Senatu z naszego
okręgu Huberta Papaja, byłego
zastępcy prezydenta miasta Jeleniej
Góry i szefa lokalnej Platformy.
Patrząc na obecny skład osobowy
Senatu, w przypadku wygranej
byłby jednym z najmłodszych, jak
nie najmłodszym, senatorem w izbie
wyższej parlamentu. Ciekawie wyglądać będzie jego rywalizacja o miejsce
w najbliższych wyborach z innymi kontrkandydatami, do których
prawdopodobnie będzie się zaliczał

Mamy za sobą pierwsze, wstępne przymiarki dotyczące
zbliżającej się kampanii do Sejmu i Senatu. Jak zawsze, nie
brakuje niespodzianek na listach wyborczych oraz odważnych rozstrzygnięć. Pierwsza projekty list pokazała Platforma Obywatelska, która w osobach Piotra Miedzińskiego
i Huberta Papaja postanowiła znacznie odświeżyć i odmłodzić swoją reprezentacje w parlamencie. Czy inne ugrupowania pójdą też tą drogą pokaże czas, ale można się spodziewać,
że będą do tego zmuszone przez śmiałe decyzje PO.

znani i bardzo egzotyczni kandydaci.
O wszystkich kolejnych decyzjach
innych ugrupowań napiszemy w kolejnym wydaniu.
O szczegóły tych decyzji zapytaliśmy Huberta Papaja: - Podjęliśmy
odważne decyzje, aby zaproponować
szeroki zespół najlepszych kandydatów. Jest to swoiste połączenie młodości - pełnej entuzjazmu i zapału do
pracy - oraz dużego doświadczenia.
Co ważne, wszystkie decyzje Zarządu
Regionu zapadły jednomyślnie, co
pokazuje, że pomysł ten znalazł pełną
akceptację i ma stanowić nową ofertę
Na listach znalazły się osoby młode,
ale już doświadczone i sprawdzone
zawodowo, jak np. Piotr Miedziński,
oraz koleżanki i koledzy z innych
miast. Pokazujemy ludzi, którzy
postanowili tu żyć, tu założyli swoje
rodziny, tu pracują i chcą pozytywnie
działać na rzecz regionu.
Jest to kolejny etap w naszej Platformie – dodaje Hubert Papaj –
pokazaliśmy, że potrafimy razem
podejmować decyzję, że przy tak
ważnych decyzjach zwieramy szeregi
i wspólnie działamy. Cieszy mnie też,
że dziś rozmawiamy razem o tym,
jak zaproponować mieszkańcom
najlepsze rozwiązania w różnych
kwestiach. Platforma jest jedna
i dziś pokazała, że potrafi odważnie
i śmiało patrzeć w przyszłość. To, że
osoby działające w samorządzie - blisko mieszkańców - zajmują czołowe
miejsca na listach jest czytelnym sygnałem dla wszystkich, że stawiamy
na bezpośredni kontakt z wyborcą,

że wychodzimy do ludzi i chcemy
być blisko nich.
Jelenia Góra ma niepowtarzalną
szanse, aby mieć bardzo silną reprezentację. Znam doskonale Piotra
Miedzińskiego i jestem przekonany,
że wspólnie uda nam się bardzo wiele
dobrego zrobić dla naszego miasta
i regionu. Tym hardziej, że działając
ramię w ramię z całej siły porze nas
zapewne Prezydent Marcin Zawiła
i Jerzy Pokój, osoby, którym bardzo
zależy na wspólnym sukcesie - dodaje
Hubert Papaj. Czekamy jeszcze na
zatwierdzenie przez Radę Krajową
tych propozycji.

W zbliżających się wyborach
zaprezentują się nie tylko politycy, ale także obywatele. Bo to
oni, razem z kandydatami na
posłów i senatorów, zadecydują
o przyszłości Polski na następne
kilka lat. Przecież demokracja to
praca zespołowa – przyszli posłowie i senatorowie z Platformy
Obywatelskiej muszą znać opinie
i potrzeby mieszkańców regionu.
Dlatego tak ważne jest, by ci ostatni
poszli na wybory. Niech zmienią
pozytywnie frekwencję, tak jak
politycy PO zmieniają na lepsze
swoje szeregi.

Angielski z Dojazdem do Ciebie
rozmowa z Panią Magdaleną dem, czyli u naszych kursantów –
Kuraż, managerem oddziału w ich domach i miejscach pracy.
mobile English:

R.: Co wyróżnia waszą ofertę
spośród
wielu szkół językoR.: Co to jest mobile English?
MK.: Jesteśmy ogólnopolską sie- wych?
MK.: Proponujemy indywidualcią, zajmujemy się prowadzeniem
nauki języka angielskiego z dojaz- nie dopasowany tryb nauczania – z
nami możesz uzgodnić, jak często,
kiedy, gdzie i w jakim tempie reAngielski z Dojazdem to:
alizowane będą Twoje zajęcia. No
Dla dzieci –nauka przez zabawę i i oczywiście to my przyjeżdżamy
do Ciebie.

lekcje przynoszące szybko widoczne rezultaty
Dla młodzieży – trening umiejętności językowych - szczególnie
mówienia i słuchania -potrzebnych
w szkole i na co dzień
Dla dorosłych – świetne rezultaty w
posługiwaniu się językiem obcym w
typowych sytuacjach – na przykład
podczas zagranicznych wyjazdów
DLA FIRM –zdobywanie kompetencji
językowych niezbędnych w biznesie
– kursy i szkolenia idealnie dopasowane do potrzeb pracowników firmy,
również język branżowy.
Doskonałe materiały dydaktyczne
renomowanych wydawnictw
Oszczędność czasu i komfort nauki
ZAPRASZAMY

R.: Kto uczy się z mobile
English?
MK.: Są trzy główne grupy naszych klientów. Pierwsza to dzieci
i młodzież w wieku szkolnym
– pomagamy im zdobyć umiejętności językowe, które na pewno
zaprocentują w przyszłości.
Kolejną grupą są pracownicy
firm, którym znajomość języka
jest potrzebna do nawiązywania
i utrzymania kontaktów biznesowych – szkolimy pojedyncze osoby
lub kilkuosobowe grupy pracowników. Oferujemy też wsparcie przy
ubieganiu się o fundusze unijne na
podnoszenie kwalifikacji kadr.
Wreszcie trzecia grupa to osoby
dorosłe, które po prostu chcą
nauczyć się języka, na przykład
po to, by swobodniej i pewniej
poczuć się podczas zagranicznych
wyjazdów.

R.: Ile kosztuje godzina zajęć?
MK.: To zależy od czasu trwania
i ilości godzin w miesiącu, średnio
jest to 50-60zł za 60 minut zajęć
indywidualnych.
R.: Jak można się zapisać?
MK.: Na przykład telefonicznie, pod numerem 607 907 766,
zapraszam też na naszą stronę:
www.mobileenglish.pl

KONTAKT:
Magdalena Kuraż
manager oddziału Mobile English
Jelenia Góra
tel. 607 907 766
tel. 501 731 382
e-mail:
biuro.jeleniagora@mobile-english.pl
www.mobileenglish.pl
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W podziemiach Bramy Czasu
Zakończono przetarg, podpisano
umowę z firmą Arado i wkrótce rozpoczną się prace nad udostępnieniem
zwiedzającym jeleniogórskich podziemi, które docelowo mają stać się jedną
z największych atrakcji turystycznych
regionu. O swoich pomysłach mówili
20.08 br. na konferencji prasowej w
Ratuszu przedstawiciele Arado.

inwestycja ma cały czas się rozwijać.
Wykorzystane mają być liczne korytarze, a także pionowe szyby.
- Jesteśmy po ostatnich rozmowach
z LOK-iem, czyli instytucją, która
znajduje się nad nami. Te obiekty są
połączone, więc chcielibyśmy z takiej
możliwości skorzystać – zapowiada
Maciej Wyszkowski.

Umowa jest podpisana na 25 lat.
Na początku opłaty za dzierżawę
są minimalne, one będą wzrastać
w miarę rozwoju przedsięwzięcia
– oznajmił prezydent Jeleniej Góry
Marcin Zawiła.
- Nie chcemy powielać kolejnej
atrakcji typu II wojna światowa, więźniowie. Chcemy stworzyć atrakcję nie
tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Trasa będzie obfitować w aspekty
historyczne Jeleniej Góry i Dolnego
Śląska, przedstawiane w różnych
czasach – opowiedział Jarosław Bona
ze spółki Arado. - Za każdą bramą
będzie można znaleźć różne historie,
różny czas. Będziemy mogli wejść do
świata filmowego Gwiezdnych Wojen
czy Harrego Pottera – dodał.
Kompleks podziemi obejmuje 567
m. kw. powierzchni użytkowej, ale

Prace podzielono na dwa etapy,
otwarcie podziemi z atrakcjami
datuje się na 2018 rok, ale już
w wakacje przyszłego roku niewykluczone jest udostępnienie
pierwszych trzech sal do zwiedzania.
Projekt Time Gates – Bramy Czasu to też wydarzenie kulturalne
ponieważ obiekt, do którego wejdziemy daje ogromne możliwości.
Będą tam koncerty muzyczne, być
może wystawy i inne wydarzenia
kulturalne. Jesteśmy otwarci na
wszystko – zapowiada manager
projektu jeleniogórskich podziemi
Arado, Krzysztof Wojtas.
Spółka Arado szacuje, że inwestycja pochłonie 2 mln zł, z czego
pierwszy etap to koszt 0,5 mln zł.
Przemysław Kaczałko
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Zapisz się na wybrany kierunek do 30 września i zdobądź dobry zawód:

Rekrutacja 2015/2016 – są jeszcze wolne miejsca!
NOWOŚĆ! Technik ortopeda
zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu
ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych
i rzemieślniczych. Ze względu na
rosnącą liczbę zachorowań powodujących amputacje kończyn (cukrzyca,
miażdżyca) oraz innych schorzeń
powodujących dysfunkcje narządu
ruchu, czy zwiększającą się liczbę
wypadków powodujących trwałe
kalectwo, rynek usług świadczonych
przez techników ortopedów oraz
rynek sprzętu ortopedycznego, stale
rośnie, pomimo rozwoju medycyny.
Analizując oferty pracy w zawodzie
technik ortopeda można stwierdzić
duże zapotrzebowanie na takich
pracowników na rynku krajowym
i zagranicznym. Nauka na tym
kierunku trwa 2 lata i jest prowadzona w systemie stacjonarnym lub
zaocznym.
NOWOŚĆ! Protetyk słuchu. Potrzeby rynku protetycznego w Polsce

nym w tym zawodzie. KIERUNEK
BEZPŁATNY!

są coraz większe. Corocznie wzrasta
liczba osób cierpiących z powodu
niedosłuchu. Za wzrostem sprzedaży
aparatów, idzie równie duży wzrost
firm protezujących niedosłyszących
ludzi, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Indukuje to
ogromne zapotrzebowanie kadrowe
na osoby mające kwalifikacje zawodowe protetyka słuchu. Dynamicznie rozwijająca się od około 15 lat
dziedzina protetyki słuchu w Polsce
indukuje dysonans pomiędzy potrzebami pracodawców, a możliwościa-

Stale zwiększa się zainteresowanie
okolicznościową dekoracją wnętrz
(kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza
staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz
większe staje się zapotrzebowanie na
florystów - kreatywnych twórców
dekoracji roślinnych. Nauka na tym
mi dostarczenia odpowiedniej liczby kierunku trwa tylko 1 rok i jest prowyspecjalizowanego personelu me- wadzona w systemie zaocznym.
dycznego, ponieważ ciągle brakuje
w kraju form edukacji i doskonalenia Lubisz dzieci i chciałabyś podjąć
zawodowego. Rozwijający się rynek pracę jako opiekunka dziecięprotetyki słuchu w Polsce wymaga ca w żłobku, przedszkolu lub za
coraz większej liczby pracowników, granicą? Przekażemy Ci wiedzą
ludzi z kierunkowym wykształce- niezbędną do wykonywania tego
niem oraz doświadczeniem zawodo- zawodu! Nauka trwa 2 lata, zajęcia
wym. Nauka na tym kierunku trwa odbywają się w systemie stacjo2 lata i jest prowadzona w systemie narnym lub zaocznym. KIERUNEK
stacjonarnym lub zaocznym.
BEZPŁATNY!
Jeżeli interesuje Cię stomatologia Kolejnym darmowym kierunkiem
i praca w gabinecie dentystycznym, oferowanym przez Centrum Kształwybierz kierunek asystentki stoma- cenia Plejada jest Technik admitologicznej i zdobądź państwowe nistracji – idealne rozwiązanie
uprawnienia do wykonywania zawo- jeżeli chcesz podjąć pracę w urzędu! Asystentka stomatologiczna dzie, biurze, administracji sektora
jest nieodzownym członkiem zespołu publicznego lub prywatnego lub
stomatologicznego. Czas kształcenia interesuje Cię praktyczne wykorzyto tylko jeden rok, do wyboru tryb stanie prawa w życiu codziennym.
stacjonarny wieczorowy lub zaoczny. Jest to zawód z dużą przyszłością. Po
KIERUNEK BEZPŁATNY!
wejściu Polski do Unii Europejskiej
Higienistka stomatologiczna rośnie zapotrzebowanie na wykwawspółpracuje głównie bezpośrednio lifikowaną kadrę urzędniczą. Nauka
z lekarzem dentystą w zakresie trwa 2 lata i jest prowadzona
wykonywania zabiegów profilak- w systemie zaocznym.
tyczno – leczniczych, które wykonuje Technik BHP to osoba,
samodzielnie na zlecenie i pod nad- która kieruje działem bezzorem lekarza dentysty. Nauka trwa pieczeństwa i higieny
2 lata i jest prowadzona w systemie pracy w zakładzie pracy,
stacjonarnym wieczorowym lub oraz koordynuje i nadzozaocznym.
ruje całokształt poczynań
Technik sterylizacji medycznej związanych ze stanem bezto nowy zawód medyczny, który po- pieczeństwa i higieny prawstał na wniosek środowiska zajmu- cy w zakładzie. Zaczyna
jącego się wytwarzaniem sterylnych to być przyszłościowy,
wyrobów medycznych w warunkach nowoczesny i dyochrony zdrowia. Celem pracy tech- n a m i c z n y
nika sterylizacji medycznej jest
zapewnienie odpowiedniej czystości
mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Nauka trwa 1 rok i jest prowadzona
w systemie zaocznym.
Technik masażysta - Absolwenci tego kierunku
po ukończeniu szkoły będą
przygotowani do podjęcia
pracy w salonach masażu,
gabinetach kosmetycznych,
salonach odnowy biologicznej,
w klubach fitness oraz wszelkiego rodzaju zakładach rehabilitacyjnych, a także prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
Nauka trwa 2 lata i jest prowadzona w systemie stacjonarnym lub
zaocznym.
Opiekun medyczny - to jeden
z najbardziej perspektywicznych
zawodów. Według wielu prognoz
rynku pracy, będą to najbardziej
poszukiwani pracownicy. Nauka
trwa tylko 1 rok i jest prowadzona
w systemie zaocznym. Jeśli nie masz
wykształcenia średniego możesz
uczestniczyć w kursie kwalifikacyj-

zawód. Niezbędne kwalifikacje
zdobyć można już w 1,5 roku nauki
w systemie zaocznym i to całkowicie
za darmo!
Rozwój gospodarki i związana z nią
informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że pracodawca na
rynku pracy poszukuje wykształconego, otwartego na aktualizowanie
wiedzy, kompetencji i umiejętności
pracownika. Zawód Technika
rachunkowości odgrywa coraz
większą rolę w związku z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw i instytucji.
Umożliwia uczestnictwo w życiu
gospodarczym
w kraju i poza
jego granicami
ze względu na
ujednolicenie systemu rachunkowości
w różnych krajach.
KIERUNEK 2 letni BEZPŁATNY!
Zawód Technika usług
kosmet ycznych
stwarza szero-

kie możliwości pracy. Dyplom
uprawnia do prowadzenia własnej
działalności w zakresie kosmetyki,
pielęgnacji zdrowia i urody. Zawód
daje szansę współpracy z wieloma
nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, które wśród najlepszych
absolwentów tego właśnie kierunku poszukują kadry. Nauka trwa 2
lata i jest prowadzona w systemie
zaocznym.
Osoby nie posiadające wykształcenia średniego, które ukończyły
ośmioletnią szkołę podstawową,
gimnazjum lub zasadniczą szkołę
zawodową zapraszamy do Liceum
ogólnokształcącego dla Dorosłych (Osoby, które ukończyły
Zasadniczą Szkołę Zawodową mają
możliwość skrócenia nauki zaczynając naukę od III semestru).
Zajęcia odbywają się w szkolnych
pracowniach, które zostały wyposażone zgodnie z państwowymi
wymogami i zaakceptowane prze
Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
CK Plejada jest szkołą niepubliczną,
posiada jednak wszystkie wymagane
uprawnienia państwowe. Wszystkie
kierunki posiadają uprawnienia publiczne, a nauka kończy się egzaminem zawodowym, po zdaniu którego
otrzymasz dyplom zawodowy
państwowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
we Wrocławiu i Europass (w języku polskim i angielskim)- który
jest certyfikatem unijnym!
Wydajemy zaświadczenia do
ZUS, MOPS i innych instytucji!!!
Zapisz się już teraz – wystarczy
złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: podanie, świadectwo
ukończenia szkoły średniej (oryginał), 2
zdjęcia i ksero dowodu osobistego.
Wszelkie informacje można uzyskać
również na stronie internetowej szkoły
www.plejada.edu.pl o r a z
pisząc na adres e-mail:
jgora.plejada@op.pl
Adres szkoły: ul. Waryńskiego 20,
58-500 Jelenia Góra (dojazd autobusami MZK – 2,3,11,20 i 33) tel./
fax. 75 648-83-85.
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Mieszkańcy ulicy Warszawskiej czują się oszukani

- Ktoś nam sprzedał te
mieszkania, płacimy podatki jak inni mieszkańcy,
więc domagamy się zapowiadanego przez prezydenta miasta normalnego
standardu życia – mówią
zdecydowani na walkę o
lepszą jakość życia na swojej ulicy mieszkańcy Warszawskiej.
Od blisko pół wieku ulica w okolicy dawnej Celwiskozy nie była
remontowana. W końcu doczekała
się wodociągów, oświetlenia oraz
(po naszej interwencji – dop. red.)
nawierzchni asfaltowej, ale nie
pomyślano o kompleksowej rewitalizacji, a co za tym idzie o chodnikach i kanalizacji burzowej.
Mieszkańcy zwracają uwagę, że
w wielu miejscach studzienki są
powyżej poziomu drogi, brakuje
obiecanych chodników, a w czasie
deszczu zalewa im przydomowe
ogródki ponieważ poziom drogi
został podniesiony o 15 cm.
Dotychczas była to droga brukowa o szerokości 6,5 m z chodnikami i krawężnikami, była też kanalizacja burzowa. Obecnie droga
ma szerokość 5 m, zniszczona jest
kanalizacja burzowa, a wysypany
na chodniki grys niszczy drogę i
stwarza niebezpieczeństwo dla

Fot. Przemek Kaczalko

Chcą (wreszcie) cywilizacji

pieszych. - Moja córka oberwała
ost atnio kamieniem w nogę,
kt ór y wy strzelił spod opony
przejeżdżającego auta – powiedziała jedna z mieszkanek ulicy
Warszawskiej.
Jak nam powiedział wiceprezydent Jerzy Łużniak prace na ulicy
Warszawskiej zakończyły się. Nie
planuje się w najbliższym czasie
budowy chodników czy kanaliza-

JELENIA GÓRA

Miasto musi zjeść tę żabę!

 Dokończenie ze strony 1
Zwróciliśmy się więc o stanowisko do biura Wojewody Dolnośląskiego, które również potwierdza,
że pobieranie opłat w strefie parkowania jest możliwe w prawidłowo wyznaczonych miejscach.
- W odpowiedzi na Pana pytanie
dotyczące nieprawidłowości w
oznakowaniu miejsc postojowych
w strefach płatnego parkowania
uprzejmie informuję, że podzielamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tej kwestii.
Mając na uwadze zasygnalizowany
problem, Wojewoda Dolnośląski
wystąpi (działając w trybie nadzoru, o którym mowa w art. 10 ust.
2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym) do
organów zarządzających ruchem
na drogach publicznych położonych na terenie województwa
dolnośląskiego o pilne podjęcie
działań zmierzających do dostosowania istniejących organizacji
ruchu w przedmiotowym zakresie
do powszechnie obowiązujących
cji burzowej. Była to inwestycja żeniem nawierzchni asfaltowej i przepisów prawa – informuje
Marta Libner z biura prasowego
„Wodnika”, która nie przewidywa- budową oświetlenia.
Przemek Kaczałko Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzła dodatkowych zadań, poza wyłokiego we Wrocławiu.
Przypomnijmy. Pod koniec
Mieszkańcy są zdeterminowani, mobilizują się w walce o drogę o normalnym czerwca br. wiceprezydent Jeleniej
standardzie obiecaną przez władze miasta przed wyborami samorządowymi w Góry Jerzy Łużniak na nasze zapyws. pobierania opłat w nie2014 r. Wnoszą też o budowę łącznika z ul. Karola Miarki. Kamienie, które stamtąd tanie
prawidłowo oznaczonych strefach
spływają wraz z deszczem, szybką pogorszą stan dopiero co wyremontowanej drogi. płatnego parkowania powiedział:
- Brak oznakowania poziomego
Do sprawy powrócimy.
nie powoduje, że można nie płacić

„Mamry”… znikną
Jak donosi portal „Rynek Kolejowy”
od 1 września 2015 r. spółka Przewozy Regionalne zlikwiduje pociągi
InterRegio, a więc m.in. połączenie
Jeleniej Gór z Olsztynem, które łączyło

bezpośrednio Karkonosze z Mazurami
w niskiej cenie.
Likwidacja pociągów InterRegio,
RegioExpress oraz autobusów InterRegioBus związana jest z restrukturyzacją.

za postój. Ten, kto chce nie płacić
zrobi to na własne ryzyko. Jest
określony przepis i należy ten
przepis respektować.
O ile od wiceprezydenta nie trzeba wymagać szczegółowej wiedzy
na ten temat, o tyle Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów powinien posiadać
stosowną wiedzę, a tym bardziej
nie powinien wprowadzać mieszkańców w błąd rozpowszechniając
nieprawdziwe informacje. W
wysłanym do naszej redakcji
komunikacie (opublikowanym
14.07 – http://www.jelonka.com/
news,single,init,article,58903),
dyrektor MZDiM prosił o „skorygowanie informacji nieprecyzyjnych” twierdząc, że „oparte są na
błędnych przesłankach”.
- Powoływanie się na przepisy
rozporządzeń wykonawczych do
ustawy Prawo o ruchu drogowym
nie ma uzasadnienia prawnego,
gdyż akt niższej rangi nie może
zmieniać zapisów ustawy i to
ustawy, która nie zawiera upoważnienia do wydania takiego
rozporządzenia, przy czym rozporządzenia są aktami normatywnymi stanowiącymi jedno ze
źródeł prawa, ale wydawane na
podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie.
Takiego upoważnienia ustawa nie
zawiera – informował wówczas
Czesław Wandzel.
Przemysław Kaczałko
- Przewozy Regionalne zdecydowały
o ograniczeniu świadczenia usług w
segmencie komercyjnym w związku
z realizowanym obecnie w firmie
procesem restrukturyzacji – informuje
na łamach „Rynku Kolejowego” Michał
Stilger z biura prasowego spółki.
(Przemo)
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Program tegorocznych Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych ustalony

Tegoroczne jubileuszowe Jeleniogórskie Spotkania Teatralne odbędą się po raz czterdziesty piąty. Rozpoczną się w
ostatnią sobotę września i trwać będą do 5 października.
Przedstawienia prezentowane będą na obu scenach Teatru
im. Cypriana Kamila Norwida - Dużej Scenie i Scenie Studyjnej, a także w Restauracji Teatralnej.
Przed nami 10 festiwalowych dni,
podczas których zaprezentowanych
zostanie 13 tytułów i jeden koncert.
Gośćmi specjalnymi będzie dwóch
wybitnych twórców scenicznych,
którzy rozpoczynali swoje poszukiwania nowych form teatralnego
wyrazu na jeleniogórskiej scenie Teatru im. Norwida: Krystian Lupa (w
latach 1977-86) i Mikołaj Grabowski
(w latach 1977-79).
26 września o godz. 19.00 na
Dużej Scenie premierowy pokaz
spektaklu gospodarzy JST, czyli
Teatru im. Norwida „Zimowa opowieść” na podstawie jednego z ostatnich utworów Williama Szekspira
w reżyserii i adaptacji Aleksandry
Popławskiej i Marka Kality zainauguruje 45. Jeleniogórskie Spotkania
Teatralne. Z kolei o godz. 22.00 w
Restauracji Teatralnej rozpocznie
się koncert w wykonaniu Miłosz
Bazarnik Trio, zespołu złożonego
z muzyków tworzących wcześniej
krakowską formację Voodoo Mob.
27 września o godz. 17.00
na Scenie Studyjnej wystawiony
zostanie uhonorowany Złotym
Liściem Retro 2012 monodram
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„Nic nowego pod słońcem” wg
scenariusza Jacka Bursztynowicza,
złożonego z tekstów Juliana Tuwima, Jerzego Jurandota, Mariana
Hemara, Bolesława Leśmiana czy
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w wykonaniu Sławomira
Hollanda. Natomiast o godz. 19.00
na Dużej Scenie Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego z
Wałbrzycha przedstawi widowisko
„Balladyna. Kwiaty ciebie nie obronią” wg Juliusza Słowackiego w reż.
Wojciecha Farugi.
28 września o godz. 19.00 na
Scenie Studyjnej Teatr Cinema z
Michałowic zaprezentuje spektakl
„Rewia ognia”, inspirowany prozą
poetycką Edmonda Jabèsa, w koncepcji, reżyserii, scenografii i z opracowaniem muzycznym Zbigniewa
Szumskiego.
29 września o godz. 19.00 na
Dużej Scenie Centrum Kultury i
Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego/
Scena Teatralna Miasta Siedlce
wystawi komedię „Skąpiec. Work in
progress” w reż. Adama Biernackiego. Jest to wariacja wokół klasycznej
sztuki Moliera z Waldemarem Obło-

zą (rodowitym jeleniogórzaninem)
w roli głównej.
30 września o godz. 19.00 na
Dużej Scenie Teatr Lalki i Aktora w
Wałbrzychu przedstawi współczesną
adaptację noweli Henryka Sienkiewicza „Sachem. Wódz Czarnych Węży”
w reż. Martyny Majewskiej.
1 października o godz. 19.00
na widownia na Dużej Scenie Teatr
Rawa z Katowic zaprasza na spektakl
„Elżbieta Bam, czyli Interdyscyplinarny Kabaret Ponurego Żartu” w
opracowaniu i reżyserii Huberta
Bronickiego.
2 października o godz. 16.00
na Scenie Studyjnej zaprezentuje się
Teatr Czytelni Dramatu z Lublina w
spektaklu „Ony” Marty Guśniowskiej
w reż. Daniela Adamczyka. A o godz.
19.00 na Dużej Scenie zobaczymy
inscenizację „Tata ma kota (albo
Poczytaj mi Tato)” autorstwa –
uwaga! – aktualnego kierownika
literackiego Teatru im. Norwida
Szymona Bogacza w reż. Łukasza
Witta-Michałowskiego, w wykonaniu
Sceny Prapremier InVitro z Lublina.
W obsadzie m.in.: Jan Nowicki i
Przemysław Sadowski.
3 października o godz. 16.00
na Scenie Studyjnej „Zmiana światła” Marcina Misiury w reż. Bogusławy Sztencel. Spektakl ten został
wyprodukowany przez Instytut im.
Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
w ramach festiwalu „Monosytuacje

Młodzi piłkarze z "Chojnika" na podjum

Stolica Karkonoszy gościła
w dniach 14–16 sierpnia
młodych piłkarzy startujących w turnieju młodzików
Jelenia Góra Cup 2015 zorganizowanym przez KKS
Jelenia Góra. W zawodach
odbywających się pod patronatem prezydenta Jeleniej
Góry Marcina Zawiły wzięło
udział dziewięć drużyn podzielonych na dwie grupy
eliminacyjne.
Na boiskach w Parku Paulinum
i przy ulicy Lubańskiej rozgrywano mecze eliminacyjne. W „Parku
Sportowym Złotnicza” drużyny grały
finały o miejsca 1-4. Po piątkowych i
sobotnich (14-15.08) eliminacjach
wyłoniono pary drużyn grających
o poszczególne miejsca. Dziewiątą
pozycję zajęła Kwisa Świeradów,
która była piąta w grupie II. W meczu
o miejsca 7-8 spotkały się dwa zespoły
Sportingu Wrocław, lepszy okazał się
Sporting II, który wygrał 5:3 i zajął 7.
miejsce. Piątą pozycję po wygranej
walkowerem z Olimpią Kowary 3:0
zajęły Karkonosze II Jelenia Góra.
W meczu o miejsce na podium zespół Karkonoszy musiał uznać wyższość Chojnika Jelenia Góra, który
w pierwszym finałowym spotkaniu
na Złotniczej wygrał zdecydowanie
4:0. Pojedynek o wygraną w turnieju

Fot. KKS

Wielkie emocje na murawie

był bardzo ciekawym widowiskiem,
w którym obie drużyny stworzyły
dużą ilość sytuacji bramkowych. Do
przerwy KKS Jelenia Góra po golach
Kuby Niewiadomskiego wygrywał
z Miedzią Legnica 2:0 chociaż obie
drużyny mogły strzelić jeszcze kilka
bramek. Po przerwie goście zagrali

bardzo skutecznie i doprowadzili do
wyrównania 2:2. Kiedy wydawało
się, że zwycięzcę wyłonią rzuty
karne, w ostatnich 6 minutach
podopieczni Cezarego Michalskiego
strzelili 2 gole i zabrali puchar za
pierwsze miejsce do Legnicy.
(MDvR)

Fot. Archiwum Organizatora

13 spektakli i koncert w 10 dni

3. Cykl małych form teatralnych”. A
o godz. 19.00 na Dużej Scenie Tito
Productions z Warszawy wystawi
farsę „Histerie miłosne” wg Murray’a Schisgala w reżyserii – uwaga! – samego obecnie panującego
dyrektora Teatru im. Norwida Piotra
Jędrzejasa. Spektakl wg bestsellera
scenicznego lat 60. miał swoją premierę 8 listopada 2012 r. w warszawskim Teatrze Studio Buffo i był m.in.
dwukrotnie prezentowany na scenie
teatralnej Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Grają: Magdalena Boczarska,
Szymon Bobrowski i Bartłomiej
Topa. O godz. 22.00 w Restauracji
Teatralnej koncert „Shakespeare
SONETY rogacewicz&sikora”.
4 października o godz. 17.00 w
Restauracji Teatralnej spotkają się
z publicznością: Krystian Lupa i

Mikołaj Grabowski. O godz. 19.00
na widownia na Dużej Scenie
Teatr Centrala w Warszawie zaprezentuje monodram „Chopin bez
fortepianu” w reż. Michała Zadary
w wykonaniu Barbary Wysockiej z
udziałem orkiestry symfonicznej.
Jest to projekt Agencji Artystycznej
GAP łączący strukturę koncertu i
widowiska teatralnego.
5 października o godz. 19.00
na Dużej Scenie Teatr Polonia z
Warszawy wystawi „32 omdlenia”
Antoniego Czechowa w adaptacji i
reżyserii Andrzeja Domalika. Jest
to benefisowy spektakl Jerzego
Stuhra, przygotowany na 40-lecie
debiutu scenicznego. Grają: Krystyna Janda, Jerzy Stuhr i Jerzy
Łapiński.
(Manu)
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Czas na rozgrywki
Piłkarki
III–ligowego
Orlika Jelenia
G ó ra ro zp o czynają sezon
2015/2016 spotkaniem w ramach 1. rundy
Pucharu Polski na szczeblu DZPN.
Rywalkami podopiecznych Dawida
Trzciołka będą zawodniczki legnickiej
Miedzi.
Zestaw par I rundy Pucharu Polski:
Miedź Legnica - Orlik Jelenia Góra
Polonia-Stal Świdnica - Piast Nowa
Ruda
Sukces Gmina Oleśnica - UKS Bielawianka Bielawa
Za tydzień jeleniogórzanki rozpoczną
zmagania o punkty w najniższej klasie
rozgrywkowej wyjazdowym spotkaniem z Gromem Udanin.
Terminarz gier Orlika w rundzie
jesiennej:
Kolejka 1. (29.08, godz. 11:00)
Grom Udanin – Orlik Jelenia Góra
Kolejka 2. (5/6.09)
Orlik Jelenia Góra – Miedź Legnica
Kolejka 3. (12/13.09)
LUKS Ziemia Lubińska – Orlik Jelenia
Góra
Kolejka 4. (19/20.09)
Orlik Jelenia Góra pauzuje
Kolejka 5. (26/27.09)
Orlik Jelenia Góra – Chrobry Głogów
Kolejka 6. (3/4.10)
Zagłębie II Lubin – Orlik Jelenia Góra
Kolejka 7. (10/11.10)
Orlik Jelenia Góra – Polonia-Stal
Świdnica.
(Red)
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Silesia Sonans tuż…
Wkrótce odbędzie się 18. już edycja Festiwalu Silesia Sonans. Imprezę zaplanowano od 29 sierpnia do 9
września. W programie: * sobota
- 29.08, g. 19:00 Plac Ratuszowy
/ wstęp wolny; Marcin Wyrostek
w towarzystwie Tango Corazon,
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Jeleniogórskiej pod dyrekcją Wojciecha Rodka oraz tancerzy Anny
Głogowskiej, Tomasza Barańskiego
i Jana Klimenta; * wtorek - 01.09,
g. 19:30 Kościół Łaski / cegiełki w
cenie 10 zł - Marek Toporowski recital organowy (w programie:
MENDELSSOHN-BARTHOLDY II,
Ernst KÖHLER, Johann Sebastian
BACH, Josef RHEINBERGER, Zsolt
GÁRDONYI; czwartek - 03.09,
g. 19:30 Kościół Łaski/ cegiełki
10 zł - Chór Collegium Musicum,
Franciszek Kosch (Wacław z SZAMOTUŁ, DEÁK-BÁRDOS, Randall
THOMPSON, Jacek GLENC, Tadeusz
SZELIGOWSKI); * piątek - 04.09,
g. 19:30 Kościół Łaski / cegiełki
10 zł - Capella Cracoviensis, Ralf
Sochaczewsky (Olivier MESSIAEN, Sławomir KUPCZAK, Thomas
STOLTZER, Arnold MENDELSSOHN,
Knut NYSTEDT); *sobota - 05.09, g.
19:30 Kościół Łaski/cegiełki 10 zł Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze,
Chór Collegium Musicum (Joseph
HAYDN, Antonio VIVALDI, Giuseppe VERDI);*środa - 09.09, g. 18:30
park przy Kościele Łaski/wstęp
wolny: spektakl Teatru Projectos de
Intervençāo Artística z Portugalii.
(Jel)

Ma 93 lata i... gra w tenisa
Niezwykle miłą
niespodziankę 93l et n i e m u J e r z e m u
Mossakowskiemu
sprawili bliscy wraz
ze pracownikami
Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu. Mogący być wzorem dla
wielu młodych ludzi
najstarszy tenisista
w Jeleniej Górze zost ał uhonorowany
pamiątkową statuetką oraz dyplomem.
Wszyscy zgodnie życzyli panu Jerzemu dużo zdrowia,
by jak najdłużej mógł się cieszyć
swoją pasją.
Jerzy Mossakowski dwa razy
w tygodniu przychodzi na korty
przy ul. Sudeckiej, by oddać się

Fot. Przemek Kaczalko

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

pasji białego sportu. - W swoim
życiu grałem trochę w siatkówkę,
pływałem, jeździłem na rowerze
– opowiada Jerzy Mossakowski. Chcę grać tak długo, dopóki sił mi
wystarczy – dodał.
Przemek Kaczałko

24 sierpnia 2015 r.
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Walki o Złoty Bełt na Chojniku
W połowie sierpnia już po raz XXVI
na Zamku Chojnik odbył się turniej
rycerski o Złoty Bełt, który tradycyjnie
zgromadził tłumy w swoich murach.
Mimo że impreza w tym roku trwała
tylko jeden dzień (15.08) , to po raz
kolejny wrażeń było co nie miara.
Pokazy rozpoczęły się już o godz.
10.00. Rywalizowano w turnieju
kuszniczym o Złoty Bełt, turnieju kuszniczym o tytuł Wielkiego Łowczego,
turnieju łuczniczym o pierścień Kunegundy, a także w kuszniczym turnieju
Szwajcarskim, biegu rycerskim i turnieju kuszniczym bojowym. Ponadto
między konkurencjami kuszniczymi i
łuczniczymi ogromne zainteresowanie
wzbudzały pokazy walk w wykonaniu
grupy czeskiej. Furorę robił sympatyczny Jaroslaw – ulubieniec publiczności,

a także „dziadek”, którego dopingiem
wspierały dzieci wraz z rodzicami.
– Jesteśmy tu już trzeci raz na
turnieju i zawsze chętnie wracamy.
Polecam każdej rodzinie, to wspaniała
zabawa – ocenił pan Tomasz, który
przybył na Zamek Chojnik wraz z
dwójką dzieci. Podobnego zdania
była pani Alicja, która za namową
znajomej pojawiła się na turnieju o
Złoty Bełt po raz pierwszy. - Ci czescy
rycerze są niesamowici, podziwiam
ich jak dają radę w taki upał nie tylko
przebywać w zbroi, ale i sprawnie
się poruszać – powiedziała turystka
z Poznania.
Zabawa była przednia i widzowie
zgodnie potwierdzali, że czekają na
kolejną edycję.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko
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2015-07-24 godz. 23.00 - 2015-08-23 godz. 04.00
PRACA
DAM PRACĘ
"I Love Pizza" zatrudni Pizzermana.
Gwarantujemy dogodne warunki,
umowa o pracę. - 605 226 669
Asystent Menagera w Pensjonacie - Praca w Pensjonacie w Szklarskiej Porębie - zatrudnimy młodą,
komunikatywną osobę do pracy
na stanowisku Asystent Menagera.
Proszę przesłać CV ze zdjęciem
na adres: violcia321@wp.pl, tel.
692-443-130
Asystentka stomatologiczna
- Zatrudnimy asystentkę lub higienistkę stomatologiczną do pracy
w gabinecie stomatologiczno-implantologicznym w Jeleniej Górze.
Wszelkie pytania i CV proszę kierować na adres: olszewski.sbb@
gmail.com. - 504 640 004
Dorywczo kierowca z kat. D Szukam kierowcy z kat D (może
być emeryt lub rencista) chcącego
dorobić. Praca do końca września.
Tel. 604 964 641
Ekipa prac elewacyjnych - Podejmiemy współpracę z grupą tynkarzy
zewnętrznych przy dociepleniach
budynków i elewacjach. Praca w
Belgii. CV na adres: rekrutacja@
regess.eu - 756 442 073
Elektryk- niemcy- pilne - Zatrudnię do pracy jako elektryk- niemiecki
komunikatywny- mile widziany - 721
360 899
Firma Auto-Szterleja zatrudni pracownika na stanowisko pomocnika
lakiernika. - 504 199 077
Firma Netto zatrudni sprzedawców w Jeleniej Górze. Zapraszamy
osoby pracowite, z chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja
+ premię uznaniową. Prosimy o
przesłanie CV: ak177642@netto.pl
Firma Netto zatrudni sprzedawców
w sklepie w Karpacz. Zapraszamy
osoby pracowite, z chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja +
premię uznaniową. Prosimy o przesłanie CV: mo148015@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
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
Firma Porządkowa poszukuje Pani
do sprzątania. Wiecej informacji pod
nr tel. - 503178448, 506092352
Firma zatrudni pracowników
ochrony na umowę o prace z umiarkowanym i znacznym stopniem
niepełnosprawności orzeczonym
na narząd wzroku (04-O ) lub na
umowę zlecenie. Kontakt: 697
970 158
Gastronomia i reklama - Poszukuję pracowników do pracy w barze
"Easy Chicken" oraz do roznoszenia
ulotek reklamujących bar. W przypadku pracy w barze mile widziane
doświadczenie w pracy w tego typu
lokalach - 512 623 649

Gino Rossi kierownik-sprzedaw.
- Zatrudnimy Panią lub Pana na
stanowisko kierownika i sprzedawcy
salonu obuwniczego. CV prosimy
przesyłać drogą mailową na adres
pracaazet@wp.pl - 605 304 804

Metafora Pub & Restaurant
zatrudni kreatywne, miłe i sympatyczne osoby na stanowisku kelnerka. Doświadczenie, języki obce
mile widziane. Więcej informacji pod
nr tel. 501 225 080 - 501 225 080

Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerów. Oferujemy pracę
na umowę i możliwość zakwaterowania. CV proszę wysyłać na
e-mail : kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem kelner. - 757 670 715

Metafora Pub & Restaurant
zatrudni kreatywnego kucharza z
doświadczeniem. Więcej informacji
pod nr telefonu - 501 225 080

Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracownika kontroli gastronomii.Wymagane doświadczenie w
gastronomii, wyższe wykształcenie.
CV z dopiskiem "kontrola" wysyłać
na e-mail : kadryk@golebiewski.
pl - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracowników do przygotowania śniadań. Oferujemy pracę na
umowę, możliwość zakwaterowania. CV proszę wysyłać na e-mail:
kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem
śniadania. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracowników na stanowisko pomoc kuchenna. Oferujemy
pracę na umowę, możliwość zakwaterowania. CV proszę wysyłać na
e-mail:kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem pomoc k. - 757 670 715
Hotel w Karpaczu poszukuje
osoby na stanowisko Recepcjonistki/Recepcjonisty. Mile widziana
znajomość języka niemieckiego maryross@poczta.fm
Instruktor tańca - Szkoła
Tańca No Name Dance Studio w
Jeleniej Górze poszukuje wykwalifikowanych, ambitnych i kreatywnych
instruktorów do prowadzenia zajęć
tanecznych z dziećmi i młodzieżą. 889 072 716
Karczma Skalna w Miłkowie
poszukuje osób chętnych na stanowisko pomoc kuchenna oraz
kelnerki na weekendy w sezonie
weselnym. Zapewniamy dobre
warunki. - 692 495 233 Irena
Kelnerka / pomoc kuchenna Przyjmę do pracy kelnerkę pomoc
kuchenną Mysłakowice - 605 598
712
Kelnerzy - Poszukujemy od
zaraz Kelnerów/ki z doświadczeniem. Umowa o prace wysokie
zarobki - 606 991 160
Kontroler jakości na delegacji Exact Systems Sp. z o.o. poszukuje
osób na stanowisko kontrolera jakości w delegacji. Dobre warunki pracy,
godziny pracy i wymiar czasu pracy
dostosowany do potrzeb. Wiek do
35 l. Dodatkowa lub stała. - oskar.
sikorski@exactsystems.pl
Kucharz/Kucharka - Hotel w
Karpaczu zatrudni osobę do pracy
na kuchni. Wymagane doświadczenie. Kontakt telefoniczny - 600
356 050
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni doświadczone i samodzielne w kuchni osoby na stanowisku pomocy kuchennej. Więcej
informacji pod nr tel. 501 225 080
- 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
Montażysta płyt gips-karton
- poszukuję 4-6 pracowników do
montażu około 1000 m2 płyt GK.
Gwarantuje umowę o pracę. Dla
dobrych pracowników gwarantujemy
stałe zatrudnienie - 730 076 667
Murarz, cieśla, zbrojarz praca
- Zatrudnię na wyżej wymienione
stanowiska. Praca od zaraz na terenie Jeleniej Góry. Zainteresowanych
proszę o kontakt. - 693 433 746
Murarz-Tynkarz/Dekarz Firma Iwo-Bau poszukuje murarzy,
tynkarzy, dekarzy do pracy na terenie
Niemiec. Zapewniamy zakwaterowanie+europejskie stawki+dwuletni
kontrakt. Kontakt pon.-pt. 9.00-17.00
- 756464557 - biuro
Ochrona Jelenia Góra - Agencja
Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika ochrony z terenu Jeleniej
Góry, Szklarskiej Poręby i Mysłakowic. - 609 486 000
Operatorów CNC - Firma Flywood S.C. w Karpnikach zatrudni
operatorów CNC po okresie próbnym umowa o pracę na czas nieokreślony. CV prosimy przesyłać na
adres e-mail - 757677031/office@
flywood.pl
Opieka w Niemczech - Legalna
praca przy opiece od zaraz. Wynagrodzenie minimum 1200 euro
plus zwrot za dojazd 150 euro.
Wymagana podstawowa znajomość
języka. Szczegółowe info pod nr tel.
Zapraszamy. Nie pobieram żadnych
prowizji - 511 844 939
Opieka w Niemczech Senior24
- legalna praca w Niemczech przy
opiece nad seniorami. Wymagany
język niemiecki i doświadczenie.
Jelenia Góra, Groszowa 22a (wejście od strony parkingu przy Biedronce) biuro.senior24@gmail.com
- 757 141 099
Opiekunki osób starszych Premia
- Poszukujemy opiekunek z dobrą
znajomością języka niemieckiego i
prawem jazdy. Wyjazdy na sprawdzone miejsca. Wynagrodzenie min.
1200€ netto+wakacyjna premia+zwrot kosztów podróży. Kontakt:
501082087 - 501 082 087
Pawo - salon odzieży męskiej w
Galerii Sudeckiej, poszukuje Doradców Wizerunku-Sprzedawców.
Oferujemy ciekawe warunki pracy!
Proszę o przesyłanie CV na adres:
wojkas@onet.pl - 507 287 927
Pizzeria La Gondola Świeradów
Zdr. zatrudni kobietę lub mężczyznę
na stanowisko pizzer . przyuczymy
do zawodu. - 608 355 743

Pomoc kuchenna - Przyjmę do
pracy kobietę w wymiarze 1/2 etatu
na stanowisku pomocy kuchennej.
Miejsce pracy - Jelenia Góra. - 665
394 534
Poszukiwany programista z
dużym doświadczeniem: php,
kohana, zend. Rozwój ciekawych
projektów. Biuro w Jeleniej Górze.
Kontakt tel lub: biuro@netfactory.
pl - 509 202 060
Poszukiwany Recepcjonistka/
ta - Poszukiwana osoba na recepcję,
mile widziana znajomość jęz. ang/
niem. Umowa, praca na zmianę
dzienną, miejsce pracy : Karpacz
praca w młodym zespole, dobrze
płatna. CV prosimy przesyłać na
maila - magdalena.stachura@
gmail.com
Poszukujemy brygadzisty Serwisu Sprzątającego na obiekt w
Jeleniej Górze. Praca od zaraz - 661
970 123
Poszukujemy chętnych do
sprzątania obiektu handlowego w
Jeleniej Górze. Praca trzyzmianowa
od zaraz. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych o kontakt telefoniczny. - 601 156 466
Poszukujemy do pracy pomocników na budowie. Miejsce pracy
Łomnica k.Karpacza Kontakt: sekretariat@sunet.com.pl
Poszukujemy elektrykow
(ekipy) do pracy w Niemczech. Mile
widziana znajomość j.niemieckiego.
Więcej informacji: 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 kierowców z
własnym samochodem do pracy w
Stowarzyszeniu Sudety Radio Taxi
- 665 665 722
Poszukujemy kierownika - pracującego serwisu sprzątającego na
obiekt handlowy w Jeleniej Górze.
Mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku pracy - 601
156 466
Poszukujemy opiekunek osób
starszych do pracy w Niemczech.
Stabilne, legalne zatrudnienie.
Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Realizujemy rządowy projekt 50+ - 734
427 734/691 104 999
Poszukujemy osoby do pracy
na stanowisku kierowca - konserwator. Kontakt: beata.karasiewicz@
dpmgroup.pl
Poszukujemy osób do pracy
w Pierogarni. Wymagana aktualna
książeczka zdrowia, mile widziane
prawo jazdy. Proszę o kontakt tel.
w godz. od 9.00 do 18.00 od pn-pt.
- 505 116 700
Poszukujemy pracowników
do wypożyczalni rowerów elektrycznych w Karpaczu i Szklarskiej
Porębie. Praca czasowa od VIII
do X z wysokim wynagrodzeniem
prowizyjnym. Mogą być osoby do
przyuczenia. - 668 414 405
Poszukuję partnera do otwarcia i
wykonania parku rozrywki na terenie
miasta Kowary - 792 011 620

Potrzebna zmienniczka do Niemiec od 5 sierpnia, niemiecki dobry
kontaktowy, koniecznie prawo jazdy
tel. 516 121 466
Praca biurowa - Szukamy osób
do pracy w młodym i dynamicznym zespole Działu Rezerwacji.
Mile widziana znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego. CV
prosimy przesyłać na adres praca@
uphotel.pl
Praca dla kierowców ciężarówek - Firma działająca na rynku
europejskim poszukuje kierowców
ciężarówek w transporcie międzynarodowym. Niemiecka umowa
o pracę. Wymagane prawo jazdy
kategoria CE, znajomość języka
niemieckiego - 00491632061946
Praca dla pokojowej w Szklarskiej
Porębie - 509 229 669
Praca dodatkowa - sprzedaż
pożyczek gotówkowych. Praca w
biurze, elastyczne godziny. Oferujemy umowę zlecenie oraz wysokie
prowizje. Wymagana niekaralność.
CV prosimy wysyłać na adres: proficreditjg@wp.pl - 668 682 335
Praca od zaraz - Cieplice - Oferujemy pracę na stanowisku sprzedawca. Miejsce pracy Cieplice.
Ciekawe warunki zatrudnienia,
możliwość rozwoju zawodowego.
Wyślij CV na dccieplice@gmail.com
tel. 516 178 187 - 666 545 453
Praca od zaraz dla spawacza i
ślusarza na terenie Jeleniej Góry.
Tel. 756 475 564 telefon od 8-15 od
poniedziałku do piątku.
Praca od zaraz w Kowarach
- Praca od zaraz przy produkcji
plastików dla kobiet i mężczyzn w
kowarach. telefon 516587317 wojkat@wojkat.eu - 516 587 317
Praca w Finansach - zatrudnię
do pracy na stanowisko: Doradca
Klienta. Praca w godzinach 9.0017.00.Sprzedaż pożyczek gotówkowych. Oferujemy umowę zlecenie,
wysokie zarobki. Proszę o przesłanie CV: proficreditjg@wp.pl - 668
682 335
Praca w gastronomii dla kobiet
- Atrakcyjne zarobki. Poszukujemy
sumiennych pracowników do lokalu
gastronomicznego typu kebab w
centrum JG. Zapewniamy szkolenie,
nieodpłatne posiłki i miłą atmosferę.
CV poproszę na oski134@o2.pl 603 608 313
Praca w nowej restauracji KFC Zdobądź doświadczenie zawodowe
w międzynarodowej sieci restauracji
KFC! Szukamy pracowników na
stanowisko: Pracownik Kuchni,
Pracownik Serwisu, Obsługa Gości.
Aplikuj: emilia.kowalska@amrest.
eu - 519 191 907
Praca w szklarniach-Niemcy Poszukujemy osób chętnych do
pracy przy uprawie i zbiorze jarzyn
na terenie Niemiec, od końca Sierpnia, język Niemiecki nie wymagany,
zgłoszenia prosimy wysyłać na
nasz adres e-mail, odpowiemy. ariel_de@o2.pl
Pracownicy produkcyjni - Firma
Flywood S.C. w Karpnikach zatrudni
osoby do pracy przy produkcji
elementów gięto-klejonych. Gwarantujemy umowę o pracę oraz
zwrot kosztów dojazdu do Pracy!
CV prosimy przesyłać na e-maila 757677031/office@flywood.pl

Profi Credit Polska S.A. zatrudni
osobę na stanowisko: Asystentka
Kierownika.Wymagania: wykształcenie minimum średnie, niekaralność, oraz wysoka kultura osobista.
CV: proficreditjg@wp.pl - 668 682
335
Projektant - AxPro Carpets
zatr. osobę z wykszt. artystycznym
do tworzenia projektów graficznych
oraz kreowania wzornictwa pokryć
podłogowych. Umiejętność rysowania, szkicowania i precyzyjnego
operowania kształtem. - 795520251
email: krypinska@axprocarpets.
com
Przyjmę do pracy na stanowisko
recepcjonisty/recepcjonistki D.W"
w Karpaczu - 730-916-916 mail
romuald27@op.pl
Przyjmę do pracy w sklepie
warzywno - spożywczym w Szklarskiej Porębie osobę komunikatywną i bez nałogów. Praca stała na
umowę. - 500 092 493
Przyjmiemy do pracy na stanowisko kucharza w D.W "Mieszko"
w Karpaczu. - 730-916-916 mail
romuald27@op.pl
Recepcja-umowa o pracęŚwieradów - Praca dla recepcjonisty
/-tki od zaraz. Gwarantujemy umowę
o pracę. Warunek: komunikatywna
znajomość j. niemieckiego. Adres do
aplikacji: harasimow@uzdrowiskoswieradow.pl - 797 502 247
Recepcjonistka/recepcjonista - Hotel w Karpaczu zatrudni
osobę do pracy ze znajomością
języka niemieckiego. Kontakt na
telefon - 600 356 050
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
motywujące. Kontakt CV mazurkowachata@gazeta.pl Tel. 606
991 160
Restauracja w centrum Karpacza zatrudni kelnera/kelnerkę
na stałe lub na sierpień wrzesień.
Oferujemy; umowę o prace, wysokie
zarobki, możliwość zakwaterowania,
praca zmianowa tel. 733 787 014
Rozdawanie ulotek od zaraz Profi Credit Polska S.A. zatrudni
od zaraz Panią do rozdawania
ulotek w centrum Jeleniej Góry.
Praca od poniedziałku do piątku.
Nie wymagamy doświadczenia.
Umowa zlecenie. Kontakt w godz.
9.00-17.00 - 728 874 309
Salon Empik w CH Sudecka
zatrudni osobę na stanowisko
Doradca Klienta (cały etat, docelowo
umowa o pracę). CV proszę przesyłać na adres : irena.zborowska@
empik.com
Simet SA zatrudni osoby w charakterze sprzątacza klatek schodowych
na terenie Zabobrza w Jeleniej
Górze - 508 222 716
Szukam pracownika - Potrzebny
pracownik do pracy przy kamieniu w
Niemczech, mile widziane doświadczenie. - 530-456-748
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Umowa o prace! Hotelarstwo
- Hotel Las w Piechowicach ogłasza rekrutację na następujące
stanowiska: recepcjonista, pokojowa, pomoc kuchenna. Oferujemy
umowę o pracę, motywacyjny system wynagrodzeń, pracę w fajnym
zespole. - 606 793 019
Wykończenia wnętrz - Firma
budowlana zatrudni pracowników do
wykończeń wnętrz. Praca od zaraz
dla Tynkarzy, regipsiarzy itp. Tylko
doświadczonych solidnych fachowców.! Praca na terenie Jeleniej Góry.
Więcej info. 571 472 729
Zatrudnię kierowcę kat B na trasy międzynarodowe bus
plandeka 10ep . 3/1 lub 4/1 , z
doświadczeniem minimum pół roku i
znajomością CMR - 500 214 133
Zatrudnię kierowcę kat.D w
niepełnym wymiarze godzin. - 601
566 298
Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem w przewozach osób
,minimum kat.B wiek do 24-40 lat
.szczegóły telefonicznie - 51528606
/604744869
Zatrudnię kucharkę do pracy na
stołówce w Jeleniej Górze. Gwarancja pracy w miłym i zgranym
zespole. - 665 394 534
Zatrudnię kucharkę na ośrodek
wczasowy w Karpaczu. Gotowanie dań głównie dla grup dzieci.
Możemy zapewnić wyżywienie oraz
zakwaterowanie. Kontakt pod nr:
757 619 575
Zatrudnię nauczycieli przedszkola-umowa o prace. CV proszę
wysyłać na adres: centrumrekrutacji@vp.pl w tytule wiadomości
Przedszkole - Jelenia Góra - 518
976 020
Zatrudnię osobę komunikatywną
na stanowisko recepcja/obsługa sali
w pensjonacie w Karpaczu. Proszę
przesyłać CV ze zdjęciem na adres
biuro@zielonewzgorze.karpacz.pl
Zatrudnię osobę na stanowisko
pokojowej w Jeleniej Górze. Praca
na umowę w wymiarze 4 h dziennie. Mile widziane również panie
chcące dorobić do emerytury. - 505
010 602

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
Zatrudnię osoby do kontroli w
MZK, Atrakcyjne warunki podstawa
plus prowizja, elastyczny czas pracy.
Może to być też Twoja dodatkowa
praca. Informacje pod numerem:75
627 09 44, Pn-Pt godz. 10-14 - 756
270 944
Zatrudnię samodzielnego
mechanika samochodowego. - 694
984 422
Zatrudnię: tokarza, frezera,
spawacza. tel. 603 686 034. - 603
686 034
Zatrudnimy do gastronomii
na stanowisko pomoc kuchenna.
Umowa o prace lub zlecenie.
Stawka od 10zł-12zł/h.CV prosimy
wysyłać na rekrutacjakebab@o2.pl
lub osobiście Doner Kebab koło
TESCO.

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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Żłobek, przedszkole, bawialnia
- Zatrudnię osoby z wykształceniem pedagogicznym: wychowanie
przedszkolne, ped. specjalna, oligofrenopedagogika, pomoc psych-pedagogiczna, wczesne wspomaganie
rozwoju, ped. opiekuńcza. - 75
7558620 zaczarowany.parasol@
interia.pl

MOTORYZACJA
CZĘŚCI KUPIĘ
Kupię katalizatory ceramiczne,
metalowe, filtry fap/dpf oraz monolit
z aut osobowych oraz dostawczych.
Wycena według katalogów, dojazd
na miejsce, polecam. - 695 614
193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI SPRZEDAM

Zatrudnimy kosztorysanta
b u d o w l a n e g o . Wy m a g a n i a :
wykształcenie wyższe, techniczne,
mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku, język ang.
CV na: rekrutacja@regess.eu - 756
442 073

Malowanie proszkowe felg stalowych i aluminiowych. Krótkie
terminy, atrakcyjne ceny. Lak System Lubiechowa na trasie Złotoryja
- Jelenia Góra - tel. 692 232 414

Zatrudnimy krawcową do salonu
Giacomo Conti w Jeleniej GórzeGaleria Sudecka. Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV na
maila rekrutacja.im@giacomo.pl lub
kom. 784 497 426

Opel Astra 1.6 sedan 2005 Samochód w bardzo dobrym stanie,
przebieg 130 000 km, klimatyzacja, poduszki powietrzne, centralny zamek. Rozrząd wymieniony
w zeszłym roku, hamulce w br,
wyprana tapicerka. Użytkowany
przez kobietę, - 602 276 357

Zatrudnimy lektora języka
angielskiego. Preferowany magister, dośw.w nauczaniu, dynamizm
i zapał do pracy. Dyspozycyjność
i prawo jazdy kat B.CV prześlij na
adres sekretariat@centrumnaukiww.pl - 501 555 455
Zatrudnimy magazyniera w
firmie Mar-Mat w Staniszowie z
uprawnieniami na wózki widłowe 756 475 564
Zatrudnimy przy produkcji plastików na umowę zlecenie w trybie
4-brygadowym, możliwość przejścia
na umowę o pracę. - 756 475 564
Zatrudnimy przy produkcji plastików w Łomnicy oraz w Jeleniej
Górze - 756 475 564
Zdrowi-Med Sp.zo.o. - Zatrudnimy pielęgniarki - wysokie zarobki.
Tel. 501079247. Zatrudnimy pielęgniarki do pracy w opiece długoterminowej w domu pacjenta. CV
prosimy wysyłać na zdrowi-med@
o2.pl. - 501 079 247

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Sprzedam Rover 25 2000 rok 1,9
TD Bardzo bogate wyposażenie 661 718 732
Sprzedam samochód Reno
Laguna - 2001r po wymianie rozrządu.1,8 benzyna . Przebieg 191tyś.
- 726 094 126

ANONSE
MATRYMONIALNE
22-latka puszysta zaprasza - 781
363 127
Dobrze zasponsoruję ładną, niegrubą panią do 35 lat. Też wyjazdy,
ja fajny tel. 534 130 690
Jeżeli jesteś w stanie pomóc finansowo samotnej emerytce w zamian
za wierność, przyjaźń, uczciwość
oraz jestem w stanie pomóc tobieprowadzić dom lub mieszkanie tel.
663 714 733
Niepiękne ale umiejętne - 885
319 656

Partnerka poszukiwana - Wolny,
zadbany interesujący mężczyzna,
z domem w okolicy JG. Bez trosk
finansowych. Zaradny. Lubiący
podróże i aktywne życie. Szuka
odpowiedniej partnerki. Telefon lub
sms. - 570 700 154
Poznam kobietę z Jeleniej Poznam kobietę w każdym wieku
do pieszczot w oralu. Poważne
propozycje na sms. Pozdrawiam
kulturalny emeryt - 604 224 742
Poznam pana do 72 lat który pragnie przyjaźni, na dobre i złe. Jestem
kobietą bez zobowiązań, która może
pomóc w prowadzeniu działalności
lub domu, szczera, pracowita i
uczciwa tel. 633 714 733
Poznam Panią w miarę szczupłą
po przekwitnięciu do zbliżeń z terenu
Jeleniej lub bliskich okolic. Kulturalny
emeryt. Wiadomość sms. - 604
224 742
Vanessa nowy numer zaprasza na super zabawę godz 100zl
zapraszam w Jeleniej Górze - 796
691 135
Zasponsoruje młodą dziewczynę - 518 121 609

USŁUGI
BUDOWLANE
Blachodachówka promocja
- wszystkie rodzaje promocja już
od 14,05zł za 1mkw przy zakupie
kompletu! Zapraszamy Lwówek
Śląski ul. Sienkiewicza 28 tel. 509
614 113
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
Montaż mebli, remonty - tanio
- Montaż mebli kuchennych, pokojowych łazienkowych itp. Układanie
paneli ściennych jak i podłogowych.
Drobne remonty - 792 011 620
Profesjonalne usługi zduńskie. Budowa i przebudowa trzonów
kuchennych i pieców kaflowych,
pogotowie zduńskie, budowa kominków i pieców chlebowych - 667
309 178

Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi ,wymiana zamków,
wkładek, klamek, zawiasów, regulacja i konserwacja. Montaż nawietrzaków i wymiana szyb w oknach
PVC. Robert 607720825 - 607
720 825
Stolarstwo - domki letniskowe,
wiaty drewniane, tarasy itp. konkurencyjne ceny - 504 815 655
Tanie remonty w dobie kryzysu!
Remonty drobne, przeróbki budowlane na Twoją kieszeń. Zadzwoń! tel.
721 647 789
W rozsądnych cenach - 1. Remonty
mieszkań 2. Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej 3. Murowanie
tradycyjne i z kamienia 4. Prace
stolarskie 5. Oklejanie piaskowcem
i łupkiem solidnie i niedrogo. Ceny
do negocjacji. - 783 617 414
Zduństwo, budowa, przebudowa, czyszczenie, remonty pieców
kaflowych. szybko, tanio i solidnie.
tel. 530 791 178

USŁUGI
EDUKACYJNE
Matematyka, fizyka chemia. O
treści korepetycje z matematyki,
fizyki i chemii. Doraźna lub systematyczna pomoc. Możliwość dojazdu
do ucznia, Wszystkie poziomy
nauczania. Profesjonalnie i w miłej
atmosferze. telefon 660 768 324
Rehabilitacja logopedyczna
- Dyplomowany logopeda- terapia
zaburzeń i niepłynności mowy. - 661
939 843
Warsztaty dla 6-latków - Wrzesień 2015 10 dniowe warsztaty dla
6-latków. Pomoc w nauce w odrabianiu lekcji zajęcia wyrównawcze.
Zajęcia indywidualne lub grupowe
- 504 781 739
Zapraszamy do nowo otwartej
sali nauki języków obcych, na zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia w
trybie indywidualnym i grupowym
prowadzi profesjonalnie przygotowany lektor. - 792 852 071

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Naprawa pralek, odkurzaczy,
Jelenia Góra ul. Karłowicza 25 tel.
603 835 483
Pożyczka od ręki expresowa!
- Podręczniki do szkoły? Nagły
wyjazd? Brak funduszy na wymarzony wyjazd? Jest na to rozwiązanie! Szybka, tania w 100%
bezpieczna pożyczka na dowolny
cel. Zadzwoń 24/7! - 570 957 682

USŁUGI
FINANSOWE
Ale Szybka Gotówka - Udzielę
szybkiej pożyczki na oświadczenie
do 4.000 zł. Bez sprawdzania w BIK
i KRD. Spłata rat na konto. Dla osób
z zajęciami komorniczymi kwota do
2.000 zł. Możliwość spłaty pożyczki
poprzez polecanie. - 531 358 181
Elastyczna Pożyczka - Szybka
pożyczka do 25.000 złotych. Do
4000 na oświadczenie. Również dla
zadłużonych, z komornikiem - 531
358 181
Gotówka bez BIK I KRD - Szybka
pożyczka pozabankowa bez zbędnych formalności do 4.000 złotych
na oświadczenie. Raty miesięczne.
Akceptujemy osoby z komornikiem i zadłużeniami w BIK i KRD.
Zadzwoń! - 731 911 010
Gotówka bez zbędnych pytań
- Myślisz o zmianie samochodu? A
może planujesz remont mieszkania?
Sprawdź ofertę szybkiej pożyczki
do 25.000 złotych. Na dowolny cel,
szybka obsługa, minimum formalności. Zadzwoń 731 911 010
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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
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Na działalność - pożyczka - Szybka
pożyczka do 20.000 zł dla osób
prowadzących działalność gospodarczą. Uproszczone procedury,
bez zaświadczeń z ZUS i US.
Wystarczy miesiąc prowadzenia działalności. Bez BIK I KRD.
Zadzwoń! - 531 358 181
Oddłużanie - Udzielimy pożyczki
oddłużeniowej od 500 zł do 25.000
zł. Oferta dla osób zadłużonych w
BIK, KRD, oraz z zajęciami komorniczymi. Długi okres kredytowania
i spłaty rat miesięczne. Kontakt w
godz.9.00-17.00 - 728 874 309
Oferta dla Biur kredytowych Profi Credit Polska S.A. nawiąże
współpracę z Biurami Kredytowymi
na terenie województwa dolnośląskiego. Oferujemy pożyczki do
25.000 zł również dla osób zadłużonych. Wysokie prowizje za każdą
umowę. - 668 682 335
Pożyczka 25.000 ZŁ BEZ BIK
- Udzielamy pożyczek pozabankowych do 25.000 złotych bez sprawdzania BIK i KRD. Szybka decyzja,
spłata rat na konto. Zadzwoń ! - 731
911 010
Pożyczka dla firm do 20.000
zł - Prowadzisz mały biznes?
Mamy dla Ciebie rozwiązanie-naszą pożyczkę biznesową. Kwoty
do 20.000 zł, minimum formalności,
nawet na oświadczenie o dochodach. Uczciwe zasady, możliwość
odroczenia rat. Zadzwoń! - 531
358 181

REKLAMA

Pożyczka na oświadczenie Oferujemy szybką pożyczkę na
oświadczenie do 4.000 zł. Akceptujemy różne formy dochodów. Również dla zadłużonych, z zajęciami
komorniczymi. Raty miesięczne,
spłata na konto. Czynne 9.00-17.00
Zadzwoń ! - 728 874 309
Pożyczka pozabankowa bez
BIK - Szybka pożyczka pozabankowa dla każdego: kwota do 4.000
zł na oświadczenie. Akceptujemy
różne formy dochodów. Również
dla osób z zajęciami komorniczymi.
Zadzwoń! - 513 267 164
Pożyczka pozabankowa wys.
kwoty - Oferuję pożyczkę pozabankową, na oświadczenie. Polecam
- raty miesięczne, spłata na konto.
Bez BIK i KRD. Szybka decyzja i
wypłata gotówki. Również dla osób
z zajęciami komorniczymi. Wysoka
przyznawalność! - 531 358 181
Pożyczka szybko i uczciwie Potrzebujesz gotówki? Dzwoń!
Pożyczki szybko, uczciwie od 200
zł do 25.000 zł, decyzja kredytowa
w 1 dzień, raty do 48 miesięcy. Działalność gospodarcza do 20.000zł.
Zadzwoń już dziś! Telefon: 724489-840 - 724 489 840
Pożyczki od 100 zł na oświadczenie - 726 001 465
Praca dla Emerytów/Rencistów Zatrudnię do pracy dodatkowej jako
Przedstawiciel Finansowy-sprzedaż pożyczek gotówkowych. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Sprzedajesz-nie odbierasz rat !.Nie
wymagamy doświadczenia-nauczymy. Zadzwoń - 668 682 335
Szybka Gotówka bez BIK I KRD
- Pożyczka bez zbędnych formalności, bez sprawdzania w rejestrach
BIK,KRD. -umowa o pracę, emerytura, renta: do 25.000 zł -umowa
zlecenie, o dzieło: do 4.000 zł
-działalność, rolnik: do 20.000 zł
Zadzwoń ! - 728 874 309

Współpraca biura kredytowe
- PROFI CREDIT Polska S.A.
nawiąże współpracę z Biurami
Kredytowymi/Pośrednikami. Oferujemy wysokie prowizje za sprzedaż
naszych pożyczek pozabankowych
do 25.000 zł. Bardzo duża przyznawalność. - 668 682 335

Mobilne Biuro Rachunkowe Doradztwo przy założeniu firmy,
usługi księgowe i kadrowe. Wnioski
o dofinansowanie Indywidualne
podejście do klienta, atrakcyjne ceny.
Otwarte od 8.00-19.00-dokumenty
odbieramy również u klienta. - 791
451 312

USŁUGI
INFORMATYCZNE

USŁUGI
MOTORYZACYJNE

Pomoc komputerowa na luzie
- Siemka, prywatnie zajmuję się
serwisowaniem komputerów, kasowanie wirusów, wgrywanie systemu
itd. więcej informacji - 725 784 514

Blacharz-lakiernik - Usługi
na wysokim poziomie ceny rozsądne terminy realne Łomnica ul.
Świerczewskiego 102 tel. 530-974530, 601-788-719

Projektowanie Graficzne Firma "01 Prototyp" oferuje kompleksowe usługi graficzne: projektowe,
reklamowe, modelowanie 3D, wizualizacja wnętrz, druk 3D w plastiku,
strony internetowe i wiele innych.
Zapraszamy - 692-375-604

USŁUGI
MUZYCZNE

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

USŁUGI
KSIĘGOWE
Biuro rachunkowe - Profesjonalne
usługi księgowe i doradztwa finansowego w konkurencyjnych cenach.
Zadzwoń i umów się na spotkanie.
Podatki i Finanse Katarzyna Kalbrun
- 782 222 301
Księgowość, Podatki, Kadry
BHP - Kancelaria Podatkowa TAX.
Jelenia Góra, Wolności 17a/1.
Podatki, księgowość, kadry, płace,
BHP profesjonalnie. Reprezentacja
w czasie kontroli i postępowań
podatkowych (długoletnie doświadczenie). - 510 243 264

005197124

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

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

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

Jelenia Góra, ul. Sygietyńskiego 5/1.

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

|

tel. 536-230-760

|

www.pedi-med.pl

- 20 % na pierwszy zabieg

Gotówka na dowód osobisty
- Oferuję szybką pożyczkę pozabankową z niską ratą miesięczną.
Kwoty do 4.000 zł na oświadczenie!
Również dla osób z komornikiem.
Bardzo duża przyznawalność!
Zadzwoń - 531 358 181

Profesjonalny DJ + Wokalistka - Zmysłowy wokal doświadczony dj to gwarancja wspanialej
zabawy nowoczesny sprzęt gramy
10 lat większe jak i mniejsze imprezy
gramy dancingi w okolicy Jeleniej
Góry każdy weekend możliwość
sprawdzenia live - 733 666 048
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
Aterima Med - opiekunki osób
starszych w Niemczech tel. 71 306
73 32
Uczciwa Pani zaopiekuje się
osobą nieleżącą na terenie Jeleniej
Góry tel. 695 637 387

Nadruki na gadżetach reklamowych, reklama na koszulkach
bawełnianych wysokiej jakości
oraz na koszulkach technicznych
dla sportowców. Nadruki/Reklama
również na kubkach z naszego lub
własnego projektu - 512 167 776
Wykonam wszelkie usługi tokarskie, frezarskie. Możliwość nawiązania stałej współpracy. Posiadam
warsztat niedaleko Kamiennej Góry.
Po więcej informacji proszę dzwonić.
Pozdrawiam. - 507 499 398

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Koszenie trawy, strzyżenie żywopłotów, ceny konkurencyjne, własny
sprzęt tel. 510 243 111
Kontenerowy wywóz gruzu
i śmieci. Wynajem kontenerów.
Kontenery 3,5,6,8,12m3. Kontener
gruz śmieci odpady. Najniższe ceny
w mieście - 535 910 813
Pięknie wyczyszczę dywany,
tapicerkę domową i samochodową.
Karcher - wieloletnie doświadczenie
i solidność - zapraszam - 607 155
751
Podejmie się sprzątania biur
lub mieszkań. Tylko Zabobrze i
okolice lub centrum miasta tel. 663
714 733

Kupię różne monety obiegowe
kolekcjonerskie okolicznościowe
pojedyncze oraz kolekcje, gotówka
od ręki, dojazd i wycena u sprzedającego Jelenia Góra i okolice (60
km) - 506 960 561
W komis przyjmujemy ładną, modną
odzież dziecięcą, damską, buty,
torebki. Przyjęcia w czwartki i piątki.
Sklep Sara ul. Różyckiego 4A,
zapraszamy na zakupy tel. 506
092 349

SPRZEDAM
Sprzedam łóżka drewniane jednoosobowe 90cmx2m oraz stoły
drewniane duże i łóżko dwuosobowe metalowe, lodówkę niską tel.
724 655 488

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie 2,3-pokoje z
balkonem, ładnym widokiem, ogrzewaniem miejskim, od 5-tego piętra
wzwyż, do 130tyś.zł.płatne gotówką.
506 347 137
Kupię mieszkanie 2 pok, Ip w
Cieplicach z ogz. CO z sieci bez
pośredników - prywatnie tel. 508
612 721

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Usługi transportowe przeprowadzki kraj zagranica negocjacja
cen - 601 561 366

MIESZKANIA
SPRZEDAM

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Sesja Bars to energetyczny proces
uwalniający napięcia i blokady w
życiu, transformujący i otwierający
na radość, zdrowie, obfitość oraz
poczucie spełnienia i lekkości w
każdym obszarze życia. - 510 126
927

USŁUGI
RÓŻNE

Vega Test- diagnostyka, wykrywanie pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów oraz zaburzeń pracy
organizmu. Usuwanie patogenów
częstotliwościami. Możliwość wizyt
domowych. Zapraszam serdecznie
w Cieplicach. - 510 126 927

Mont-Sat Pogotowie Antenowe
- Naprawa Anten TV-SAT (mała
poczta), skutecznie , profesjonalnie,
solidnie. Nie daj się złapać pseudofachowcom, zadzwoń już dziś a
nasz fachowiec z 20 letnią praktyką
rozwiąże Twój problem.602 810
896 - 756 428 588
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Kupię mieszkanie w Jeleniej G.
- od 50m..-3pok...ogrz. miejskie,
gaz.: Sobieszów, Czarne, Cieplice.
Po remoncie do 130 000zł. Mile
widziany ogródek, taras. Oferty
pryw. proszę słać na: mieszkaniejeleniagora@interia.pl - 789 281 913

Zaopiekuję się niepełnosprawnym. Obie strony bez nałogów oraz
wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
bez doradców. Najchętniej Jelenia
Góra, Zgorzelec i okolice. Kontakt
600 730 321

Kreatywna organizacja imprez
- Zorganizuj z nami swoje urodziny,
wieczór panieński/kawalerski, spotkanie firmowe i inne uroczystości!
Jesteśmy kreatywni i profesjonalni!
Kontakt: 661 230 446 zapraszamy

24 sierpnia 2015 r.
ZU]HĞQLDU

KUPIĘ
Antyki monety kupię 506960561
- kupie różne monety przed i powojenne (PRL oraz 2 zl okolicznościowe) i inne starocie zalegające
na strychach w piwnicy kredensie
obrazy mapy zdjęcia ksiązki porcelanę różne przedmioty przedwojenne.

53m II piętro sypialnia duży salon
aneks kuch.przed.łazienka,3 pawlacze. ogrz. kominkowe możliwość
zrobienia gazowego. Mieszkanie
do odświeżenia. Niska cena dla
zainteresowanych na miejscu,
bez pośrednik. - 881361674 lub
884975289
Bez czynszowe, bez pośredników Sprzedam mieszkanie 49m2.2pok.
kuchnia,łazienka, spiżarka.1pietro.
Umeblowane i wyposażone we
wszystkie meble i sprzęt.Cena135tys - 502 396 229
Bezczynszowe na Mickiewicza - Dwupoziomowe mieszkanie
w wolnostojącym budynku, o pow.
użytk ok. 75 m2, parter 3 pomieszczenia, piętro 2 pokoje z łazienką.
Własne media, ogrzewanie gazowe.
ul. Mickiewicza. Posiada KW. Bez
pośred - 784 482 591
Do sprzedania posiadam mieszkanie 3 pokojowe w okolicy Małej
Poczty na 3 piętrze po remoncie
96m2 ogrzewanie kominek /gazowe/
centralne na węgiel za cenę 199,000
okazja - 605 597 711
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Sobieskiego 107,8 m2 - 5 pokojowe, łazienka z wc, kuchnia, przedpokój, 4 piwnice, róg Sobieskiego i
Wyszyńskiego, I piętro, ogrzewanie
gazowe, zarząd wspólnota, opłaty
200 zł/mies własność KW, bez
pośredników - 784 482 591

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



Z\V P ,VWQLHMH PRĪOLZRĞü GRNXSLHQLD
KDRERNSU]HGPLRWRZHMG]LDáNL
0DUFLQĝURGHFNL
Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres
redakcji: 58-500 Jelenia878
Góra, ul.
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PLHV]NDQLHSRNRMRZHEOLVNRFHQWUXP:\NRQDQH
]Z\VRNLHMNODV\PDWHULDáyZPW\Ğ
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&HQDGRQHJRFMDFMLLucyna 607 797 911
DTP:
Marta Patraszewska Internet: http://www.jelonka.com Druk: Polskapresse
Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany: 10 tys. egz. Materiałów niezamówionych
nie zwracamy. Rezerwujemy
ATRAKCYJNY DOM Z FLHNDZHM ORNDOL
sobie prawo do skracania nadesłanych]DFML
tekstów.2IHUXMH
TS, ts - tekst
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Redakcja
SU]HVWU]HĔ
QLHVSRW\NDQH
nie ponosi odpowiedzialności za treśćZLGRNL 6WDQ ]DPNQLĊW\ – Z\NRĔF]RQ\
] ]HZQąWU] :RMFLHV]\FH QD JUDQLF\ &LH
ogłoszeń i reklam
SOLF3URMHNW-XSLWHUOXVWURW\Ğ
0DUFLQĝURGHFNL 878

Dwupoziomowe 1 Maja - 52,4

Konfortowe 2 pokoje na 1Maja

m2 na 3 piętrze, róg 1 Maja Klono-

- Piękne mieszkanie po kapitalnym

wica,MAR-MS-13289.
bardzo urokliweMIESZKANIE
z duszą, do

remoncie do zamieszkania 65 m2,

 32.2-2:(ogrzewanie
 *$5$ĩ 0LHV]ND
wprowadzenia,
gazowe,

ogrzewanie własne gazowe, róg 1

QLH EOLVNR FHQWUXP 8PHEORZDQH Maja i Klonowica, 2 piętro, z garaL Z\SRVDĪRQH  SLZQLFH VWU\FK
żem 13,7 m2, własność, KW - 784
miesięcznie,
własność KW. Bez
LJDUDĪZFHQLHPW\Ğ

zarząd wspólnota, opłaty 142 zł/
pośredników - 784 482 591

482 591

Mieszkanie Cieplice ogród Kawalerka Zabobrze 75 tys MAR-DS-13117 3yá GRPX SR JHQH
Mieszkanie
2-pokojowe,
61
UDOQ\P UHPRQFLH
Z VWDQLH pow.
GHZHOR
- Kawalerka 26m2, II piętro, ul. KarSHUVNLP
3RG]LDá
SLRQRZ\z0DORZQL
m2, w pełni
rozkładowe
2 ogród3LOFKRZLFK 7U]\
łowicza, aneks kuchenny, łazienka F]H
kami.PLHMVFH
Wysoki Z
parter
w kamienicy.
utrzymania, cena 75 tys zł tel. 508

NRQG\JQDFMH SRZ FDá P
 do negocjacji. Okolice ulicy
160 tyś.
LP
RJURGXW\Ğ
0DUFLQĝURGHFNL
PCK; blisko Termy. Nadaje się do

326 552 N Rychlewski

zamieszkania. - 885 615 957

z kabiną prysznicową, niskie koszty

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

Sprzedam 2 pokojowe Zabobrze
I - Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 42 m kw. II piętro, świetna
lokalizacja, zabudowany balkon,
3 lata po kapitalnym remoncie, do
odświeżenia, cw miejska. Sprzedaż
prywatna. Pośrednikom dziękuję. 725 828 724
Sprzedam kawalerkę bez pośredników w JG - Sprzedam kawalerkę
bez pośredników w JG 28m2, blok
ocieplony, CO+ciepła woda z sieci,
PCV, pokój, kuchnia, łazienka,
przedpokój, cena do uzgodnienia
tel. 75 61 234 67 po 19.00 - 75 61
234 67
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu tel. 608
094 727 - 608 094 727
Sprzedam mieszkanie 113m2
(może być jako lokal) 113m2, 4
pok., kuchnia, łazienka, parter, ul.
Groszowa tel. 75 75 356 00

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

Sprzedam mieszkanie 48m2.
Centrum miasta - ul. Kopernika, 4
piętro - 601 068 332

Sprzedam mieszkanie 50m2 2
pokoje w Cieplicach, Ip, ogrzewanie
z sieci, bez pośredników tel. 665
580 445
Sprzedam mieszkanie własnościowe w Starej Kamienicy, w domu
dwurodzinnym o pow.116m2.Cztery
pokoje plus dwie łazienki. Mieszkanie posiada pomieszczenie gospodarcze oraz piwnice. 160 tys. do
negocjacji! - 608 476 183
Sprzedam/zamienię mieszkanie na większe lub na dom..2pokoje,
kuchnia łazienka, przedpokój, miejsce parkingowe, piwnica suszarnia,
pierwsze piętro, po remoncie, kuchnia zabudowana. Tanie w utrzymani
- 507 136 498
Urokliwe mieszkanie 1Maja - 2
pokojowe na 3 piętrze, róg 1Maja
i Klonowica, 52,4 m2, dwupoziomowe, do wprowadzenia, własność
KW, zarząd wspólnota, opłaty 142 zł/
miesięcznie, ogrzewanie gazowe.
Bez pośredników - 784 482 591

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokoje z internetem niepalącym
studentkom wynajmę tel. 609 521
453

2*à26=(1,$
:<6<à$1,(606

606 GR  ]QDNyZ ZáąF]QLH ] SUH¿NVHP ]QDNDPL L RGVWĊSDPL PLĊG]\
Z\UD]DPL 3URVLP\ QLH XĪ\ZDü SROVNLFK OLWHU  ą Ċ ü á Ğ Ĕ y Ī Ĩ Z
WUHĞFL 606 RUD] GRáąF]Dü ]GMĊü32'$:$1< %ĉ'=,( 7</.2 180(5
7(/()218=.7Ï5(*2:<6à$1<=267$à606:V]HONLHLQQHIRUP\
NRQWDNWX ]DZDUWH Z WUHĞFL 606 QLH EĊGą SXEOLNRZDQH  QS HPDLO **
DGUHV\VWURQ:::

606 G
Z\UD]D
WUHĞFL 6
7(/()
NRQWDNW
DGUHV\

Internet standard

Inte

]áQHWWR ]9$7
606SU]HV\áDQ\QDQXPHURWUHĞFL7&-*WUHVFVPV
:\VáDQLH SRSUDZQHJR VPVD QD WHQ QXPHU VSRZRGXMH XPLHV]F]HQLH
RJáRV]HQLDW\ONRQDSRUWDOXZZZMHORQNDFRP

]áQH
606S
:\VáDQ
RJáRV]H

Internet kolor

Inte

,QWHUQHWNRORUJD]HWD

,QWH

]áQHWWR ]9$7
606SU]HVáDQ\QDQXPHURWUHĞFL7&-*WUHVFVPV
:\VáDQLH SRSUDZQHJR VPVD QD WHQ QXPHU JZDUDQWXMH XND]DQLH VLĊ
RJáRV]HQLD Z\UyĪQLRQHJR NRORUHP QD SRUWDOX ZZZMHORQNDFRP Z G]LDOH
RJáRV]HĔ GQL

]áQH
606S
:\VáDQ
RJáRV]H
RJáRV]H

]áQHWWR ]9$7
606SU]HVáDQ\QDQXPHURWUHĞFL7&-*WUHVFVPV
:\VáDQLH SRSUDZQHJR VPVD QD WHQ QXPHU JZDUDQWXMH XND]DQLH VLĊ
RJáRV]HQLDZ\UyĪQLRQHJRNRORUHPZ]DUyZQRZJD]HFLH PLHVLĊF]QLN MDNL
QDSRUWDOXZZZMHORQNDFRPZG]LDOHRJáRV]HĔ GQL

]áQ
606S
:\VáDQ
RJáRV]H
QDSRUW

: SU]\SDGNX Z\VáDQLD 606yZ QD LQQH QXPHU\ RJáRV]HQLD QLH EĊGą
SXEOLNRZDQH

: SU]\
SXEOLNR

3U]\NáDGRZHSRSUDZQLHZ\VáDQHRJáRV]HQLHVPV
7&-*6SU]HGDPGX]\GRPPLHV]NDOQ\]]DEXGRZDQLDPLJRVSRGDUF]\PL
SROR]RQ\QDG]LDOFHPZ&LHSOLFDFK

3U]\NáD
7&-*
SROR]RQ

3U]\NáDGRZD ZLDGRPRĞü ]ZURWQD SRWZLHUG]DMąFD SU]\MĊFLH
RJáRV]HQLDGRV\WHPXSRZLQQD]DZLHUDüQDVWĊSXMąFąWUHĞü
Ä7ZRMD ZLDGRPRĞü ]RVWDáD GRVWDUF]RQD 7ZyM NRG SRWZLHUG]DMąF\
WR;,9'/7´3RZ\ĪV]HJRNRGXQLHQDOHĪ\QLJG]LHZSLV\ZDü

3U]\NáD
RJáRV]
Ä7ZRMD
WR;,9

8VáXJD606GRVWĊSQDMHVWZVLHFLDFK7PRELOH3OXV*602UDQJHL3OD\
8VáXJL606GRVWDUF]DLREVáXJXMH(XURNRQFHSWJUXSD'RWSD\

8VáXJD
8VáXJL

5HJXODPLQ8VáXJL6HUZLVyZ606
KWWSZZZGRWSD\SOUHJXODPLQVHUZLVRZVPVSUHPLXP
/LQNGRIRUPXODU]DVáXĪąFHJRGRVNáDGDQLDUHNODPDFML
KWWSZZZGRWSD\SOUHNODPDFMH

5HJXOD
KWWSZ
/LQNGR
KWWSZ

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

Kawalerka 22m 550zł - Wynajmę
kawalerkę na parterze w centrum
Jeleniej Góry. Pokój z aneksem
Kuchennym + łazienka. Umeblowana. 550 zł odstępnego + 220 zł
czynsz(woda, śmieci, ogrzewanie)
+ liczniki prądu. Kaucja 1000zł - 601
240 643

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

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 ] U SRáRĪRQ\ Z VSRNRM
QHM G]LHOQLF\ -HOHQLHM *yU\ *RGXV]\Q 1LHUX
FKRPRĞü SRáRĪRQD QD G]LDáFH R SRZLHU]FKQL
P %XG\QHN SRZVWDá ] Z\VRNLHM NODV\
PDWHULDáyZ D ZQĊWU]H Z\NRĔF]RQH ]RVWDáR
VROLGQ\PL PDWHULDáDPL Z\VRNLHM MDNRĞFL &HQD
]áMagda Czaprowska 601 852 382
51280521:\MąWNRZRáDGQ\GRPZ ]DEXGRZLHEOLĨQLDF]HM
SRáRĪRQ\ZPDORZQLF]HMLSRV]XNLZDQHMG]LHOQLF\&LHSOLFH
%XG\QHN ]  URNX SR NDSLWDOQ\P UHPRQFLH 1LHUXFKR
PRĞü SRáRĪRQD MHVW QD EDUG]R áDGQLH ]DJRVSRGDURZDQHM
G]LDáFHRSRZP'RPZ\NRĔF]RQ\PDWHULDáDPLZ\VR
NLHMMDNRĞFLAnna Roziel 509 156 552

Mam do wynajęcia mieszkanie
- 113m2, 4 pok., duża łazienka,
kuchnia, parter, centrum miasta,
najchętniej studentom tel. 75 75
356 00
Piękne mieszkanie - Mam do
wynajęcia pokój w mieszkaniu
studenckim. Mieszkanie jest jasne,
ciepłe w zimie (grube mury). W
mieszkaniu jasne nowa kuchnia,
ładna łazienka. Do dyspozycji pralka,
lodówka, internet, kuchenka. - 669
538 053
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu
2 pokojowym od zaraz , mieszkanie
i meble nowe , pralka ,zmywarka do
naczyń, lodówka, płyta ceramiczna ,
centrum Jeleniej Góry, tel : 691 266
299 i 601 55 23 25
Pokój do wynajęcia, dostęp do
kuch. gaz., lodówka, łazienka,
pralka, ogrzewanie CO tel. 791
650 896
Wynajmę lub sprzedam kawalerkę 28m2 w JG, pokój+kuchnia+łazienka, umeblowane, CO+ciepła
woda z sieci, cena 700 zł+media+kaucja 1000 zł tel. 75 61 234 67
po 19.00
Wynajmę studio i pokój 2 os Mieszkanie typu Studio z tarasem.
Cena 1000zl m-c + rach. za energie,
wodę i śmieci. Oraz pokój 2 os z
łazienka + wifi wspólna kuchnia.
Cena 900zl m-c + rach. energie i
zimna wodę zadzwoń - 519 651
410

Wynajmę tanio mieszkanie
ok.30m2 w centrum Cieplic, blisko
politechniki i parku zdrojowego. 51820521 0LHV]NDQLH GZXSRNRMRZH 663 274 287


R SRZLHU]FKQL P  XV\WXRZDQH Z ZLHĪRZFX
QD,,SLĊWU]HQD=DEREU]X,,0LHV]NDQLHZ\PD
JD SHZQ\FK QDNáDGyZ ILQDQVRZ\FK QLH PQLHM
MHGQDNSRVLDGDRJURPQ\SRWHQFMDá
&HQDGRUR]PyZ
Joanna Chabiniak 661 223 812
51550521 %DUG]R áDGQH PLHV]NDQLH GZXSRNR
MRZH GR ZSURZDG]HQLD Z SRV]XNLZDQHM RNROLF\
NRáR´ ĩHURPD´ Z -HOHQLHM *yU]H 0LHV]NDQLH
R SRZLHU]FKQL  ] RGUĊEQ\P ZHMĞFLHP
L]RJUyGNLHP=DEXGRZDNXFKHQQD]Z\SRVDĪH
QLHPZFHQLH&HQD
Anna Roziel 509 156 552
51590521 1RZH NRPIRUWRZH PLHV]NDQLH ] RJURGHP
Z VWDQLH GHZHORSHUVNLP Z SLĊNQHM G]LHOQLF\ -HOHQLHM
*yU\ 0LHV]NDQLHR SRZP  ZVWDQLHGHZHORSHU
VNLPSRGZ\ĪV]RQ\P]QDMGXMHVLĊQDSDUWHU]HQRZRF]H
VQHJREXG\QNXF]WHURURG]LQQHJR]RVREQ\PZHMĞFLHP
'R PLHV]NDQLD SU]\QDOHĪ\ GXĪ\ RJUyG R SRZLHU]FKQL
RNRáRPRUD]GZDPLHMVFDSDUNLQJRZH
Magda Czaprowska 601 852 382
51560521 3U]HVWURQQH VáRQHF]QH GZXSRNRMRZH PLHV]NDQLH Z &LHSOL
FDFK R SRZ P  ] GXĪą ZHUDQGą /RNDO XV\WX
RZDQ\ QD SLHUZV]\P SLĊWU]H Z VROLGQHM RFLHSORQHM
NDPLHQLF\ SR NDSLWDOQ\P UHPRQFLH 'DFK L NODWND
VFKRGRZD UyZQLHĪ SU]HV]á\ UHPRQW NDSLWDOQ\
0LHV]NDQLH GR ZSURZDG]HQLD &HQD  ]á
0DáJRU]DWD0X]\F]ND

48340521$WUDNF\MQLHSRáRĪRQ\ORNDOXĪ\WNRZ\RSRZP ZĞFLVá\P
FHQWUXP PLDVWD -HOHQLHM *yU\ /RNDO
XV\WXRZDQ\MHVWQDSDUWHU]HZNDPLHQLF\
]DU]ąG]DQą SU]H] ZVSyOQRWĊ  REHFQLH
ORNDO SHáQL IXQNFMĊ GREU]H SURVSHUXMąFHM
UHVWDXUDFML SU]\JRWRZDQHM QD SU]\MĊFLH
QDZHWGRJRĞFL
Anna Roziel 509 156 552

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię własnościową kawalerkę-pokój, aneks kuchenny, łazienka
na większe z niewielką dopłatą tel.
506 318 305

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję do dzierżawy wieloletniej /lub umowa dożywotnia/
domu w Karpaczu - na Skalnym,
Wilczej Porębie, Karpaczu Górnym
i okolicach /Karkonosze/ na działalność gospodarczą związaną z
medycyną /NFZ/ - 607 764 556

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia dom w Staniszowie
o pow. 152,3 m2: salon, jadalnia,
kuchnia, 2 łazienki, 3 sypialnie, w
pełni wyposażony. Na dużej działce.
Wynajem tylko na firmę. Cena: 2600
zł netto plus opłaty. - 502 024 019

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka budowlana 1160 m2 w
centralnej części atrakcyjnego osiedla Leśne Zacisze w Dziwiszowie
przy ul. Kaczawskiej, uzbrojona,
płaska, wymiary 23x50 m, dojazd
drogą asfaltową i ok. 100 m utwardzoną. - 601 570 426

ZU]HĞQLDU
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Pilnie sprzedam działka budowlana 10 arów, Czarne, Jelenia Góra,
ul Wrzosowa, nowy asfalt, Koniec
miasta, za działką pole, droga
wewnętrzna, cicha, piękna okolica,
idealna lokalizacja. - 794 411 798
Sprzedam działkę komercyjną
1200m2 przy ul. Orzeszkowej, przeznaczenie-działalność gospodarczą
tel. 665 580 445

XO0DMDORNWHO 
-HOHQLD*yUDELXUR#U\FKOHZVNLFRPSO

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Tanio wynajmę plac - 1000m2
utwardzony (asfaltem) pod materiały
sypkie ( razem z przygotowanymi
boksami), monitorowany, ogrodzony, pilnowany przez pracowników ochrony ul. Karola Miarki 18d w
Jeleniej Górze - 601 057 718



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(5 2)(57$ 7</.2   ]á GRP
RN  NP RG FHQWUXP -HOHQLHM *yU\ ']LDáND
SU]\ DVIDOFLH R SRZLHU]FKQL  P  'RP
SRGSLZQLF]RQ\ SDUWHU NXFKQLDGZDSRNRMH
XELNDFMD   L SRGGDV]H XĪ\WNRZH  SRNRMH 
:\PDJD UHPRQWX DOH QDGDMH VLĊ GR ]DPLHV]
NDQLDSRRGĞZLHĪHQLXWHO

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal usługowy z parkingiem Piętrowy lokal usługowy ze wszystkimi mediami o pow użytk 70 m2 u
zbiegu ulic Mickiewicza i Wolności.
Wraz z małym parkingiem., własność KW bez pośredników - 784
482 591

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ

ZZZU\FKOHZVNLFRPSO

 .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\GODURG]LQ\%OLVNRFHQWUXP
FLFKHVSRNRMQHPLHMVFH
WHO

Lokal na stolarnię - Poszukuje
lokalu na zakład stolarski - 603
220 278

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Mam do wynajęcia lokal handlowy
położony w ścisłym centrum Kowar
przy głównym deptaku. Lokal jest
wyremontowany, posiada dużą
szklaną witrynę, alarm. - 500 180
408

 3LĊNQ\ GRP R Z\VRNLP  VWDQGDUG]LH Z -HĪRZLH 6XGHFNLP ']LDáND

 P 'OD Z\PDJDMąF\FK 6DORQ
] NRPLQNLHP ĞZLHWQD NXFKQLD JDELQHW
áD]LHQNLV\SLDOQLHJDUGHUREDJDUDĪ
QD  DXWD 6ROLGQH PDWHULDá\ Z\VRNL
VWDQGDUG SLĊNQ\ ZLGRN 'RVNRQDáD
RIHUWD /LF  5\FKOHZVNL 5HPLJLXV]
WHO

Mam do wynajęcia pomieszczenie
dla kosmetyczki przy solarium w
centrum miasta tanio - 603 799
963
Tanio wynajmę halę magazynową
- 450m2 z zapleczem socjalnym
obiekt monitorowany, ogrodzony, pilnowany przez pracowników ochrony
ul. Karola Miarki 18d w Jeleniej
Górze - 601 057 718
Wynajmę lokal użytkowy w centrum miasta na przeciwko ratusza.
Cena do negocjacji - 500 180 408

 ']LDáND EXGRZODQD Z .RPDUQLH
3LĊNQH ZLGRNL GRVNRQDá\ GRMD]G 3R

ZLHU]FKQLDP &HQD W\ONRW\Ğ
3UąG ZRGD L NDQDOL]DFMD SU]\ JUDQLF\
G]LDáNLWHO

'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 



 0LHV]NDQLH  P XV\WXRZDQH QD

NRQG\JQDFMDFKNDĪGDIXQNFMRQXMHMDNR
RVREQH PLHV]NDQLH  NXFKQLH  áD]LHQ
NL  SRNRMH RJUyGHN 'RVNRQDáD  FHQD
 W\V .RPDUQR  PLQXW RG FHQWUXP
-HOHQLHM*yU\0=.WHO

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
2 działki budowlane po 10 arów,
Czarne, Jelenia Góra jedna pusta,
druga (za nią) ze stodołą, Czarne,
Jelenia Góra. Pilnie sprzedam
razem lub osobno. Koniec miasta,
za działką pole, droga wewnętrzna.
- 794 411 798

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia magazyn 425 m2
z biurem, ogrzewany tel. 500 168
910

 -HĪyZ 6XGHFNL G]LDáND  PNZ
W\ONR  8]EURMHQLH DVIDOW ZLGRNL
WHO


 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
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reklama

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

