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Na nasz apel o pomoc samotnym matkom z dziećmi już odpowiedziało wiele firm i szkół

Dziękujemy za serce i szczodrość!
JELENIA GÓRA

Rada zmienia
taryfy w MZK

Bilety czasowe i zniesienie
stref opłat dla biletów jednorazowych – o tym ostatnio debatowali
radni. Co uradzili?

Strona 4

SPORT

Zwycięstwo
koszykarek!

W Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej mieszka obecnie osiemnaścioro dzieci wraz ze swoimi mamami,
które musiały uciekać przed koszmarną przeszłością.
W dawnej strażnicy znalazły ciepły kąt i spokój. Jednak
placówka wymaga natychmiastowego remontu. Dlatego
postanowiliśmy w tym pomóc organizując akcję „Pomóż
samotnym matkom z dziećmi. Z Jelonką.com”. Na odzew nie
czekaliśmy długo. Już otworzyło się wiele serc, a dopiero
minęły trzy tygodnie.
Udało się dotąd przekazać placówce w Pobiednej (gmina Leśna)
150 mkw. Płytek podłogowych,
wkrótce trafią tam gładzie, biała
farba czy fuga, a w kwietniu 140 mkw. paneli podłogowych.
W zbiórkę środków czystości i
higienicznych zaangażowały się
wszystkie jeleniogórskie szkoły
ponadgimnazjalne, a także placówki z Kowar, Mirska czy Dłużyny Dolnej. Pierwszy miesięczny
zapas środków czystości zostanie
przekazany w najbliższych dniach.
A to nie koniec akcji…
Kiedy rozpoczynaliśmy akcję
i otrzymaliśmy od kierownictwa
MONAR-owskiej placówki listę
potrzeb, liczyliśmy z tym, że to nie
będzie łatwe zadanie. Jednak kiedy
dowiedzieliśmy się, że w obiekcie
wymagającym natychmiastowego
remontu mieszka 18 dzieci w różnym wieku, a dwójka kolejnych
maluszków przyjdzie niebawem
na świat, nie zastanawialiśmy się.
Na portalu Jelonka.com napisaliśmy apel o pomoc i zaczęliśmy

dzwonić do firm prowadzących
działalność w Jeleniej Górze i okolicy. Natychmiast na naszą prośbę
odpowiedzieli Państwo Marconi z
firmy Polcolorit w Piechowicach,
którzy przekazali płytki podłogowe na powierzchnię 150 mkw. i
własnym transportem dostarczyli
je 16 marca do placówki. Z pomocą
przyszedł również otwierający
się przy ul. Legnickiej w Jeleniej
Górze market budowlany Leroy
Merlin, który przekaże 140 mkw.
paneli podłogowych. Dyrektor
sklepu Sławomir Partacz w ciągu
dosłownie kilku dni określił jaką
konkretnie pomoc otrzyma pla- Przekazanie przez firmę Polcolorit 150 mkw. płytek podłogowych
cówka i ustalił termin dostawy na
- Jestem bardzo wdzięczna za nie dostaniemy i przede wszystkim ci, a także remont łazienek. Cieszypoczątek kwietnia br. Hurtownia
materiałów budowlanych KE-MA każdą formę okazanej nam pomocy na robociznę. To naprawdę wiele my się również, że będziemy mieli
działająca przy ul. Żeromskiego w i bardzo się cieszę z tego, co otrzy- dla nas znaczy, bo remontu w tej nową elewację budynku, bo obecna
mamyAuto
– mówikasacja
Jolanta Fijałkowska, placówce nie było od wielu lat. Poda- pozostawia wiele do życzenia. Jeden
Autonaskup,
Jeleniej Górze przekaże materiał
rowane kafelki położone zostaną w pan zaoferował nam również pomoc
kierownik
Domu
dla Samotnych
całą elewację budynku, zadeklaroAuto złom, Szrot, Auto
części
wała też przekazanie m.in. farby. Matek z Dziećmi w Pobiednej. – kuchni, jadalni, sali terapeutycznej, w wymianie tej elewacji. Po zakońwierzę,
że ten remont uda się pralni i w innych pomieszczeniach. czeniu prac nasze matki i ich dzieci
Pomoc tej placówce KE-MA
tel.oferuje
794 794 Teraz
104, 794
794 804
przeprowadzić.
Dzięki
ul. K. Makuszyńskiego
6 58-570 Jelenia
Góra tym darowi- Panele potrzebne są do 15 pokoi. w końcu będą miały godne warunki
już nie pierwszy raz. Wszystkim,
www.szrotjelenia.pl
w imieniu placówki, bardzo
dzię- znom łatwiej będzie nam znaleźć Obecnie trwa już remont dwóch z życia – dodaje J. Fijałkowska.
 Dokończenie na stronie 5
czy odłożyć pieniądze na to, czego nich z aneksem dla malutkich dziekujemy!

SZYBKO ROZWIĄĩEMY TWÓJ PROBLEM Z ZAûMĄ

CUK

www.klinika-okulistyczna-liberec.pl

KS Wichoś pokonał w 15.
kolejce II ligi groźny zespół Tęczy
Leszno. To już 10. zwycięstwo
jeleniogórzanek.
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Fot. DSMzD w Pobiednej

Po raz pierwszy skład Pendolino pojawi się w Jeleniej Górze 29
kwietnia. Tym pociągiem będziemy mogli jeździć do stolicy.
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Radosnych, rodzinnych
ĘVHİS8HDKJ@MNBMXBGNCONBYXMJT
HVXSBGMHDMH@@S@JŬDONLXřKMNřBH
VŬXBHTOQXV@SMXLHY@VNCNVXL

Dr. M. Horákové 49/137
460 06 Liberec 6 – Rochlice
Czechy

ŬXBYX;DROÁ£+DKNMJHBNL

Tel.: +48 667 365 265
e-mail: info@ocniklinikaliberec.cz

Coraz wiĊcej ludzi cierpi na problemy z zaümą. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest
operacja, podczas której naturalna, zmĊtniaáa soczewka zastĊpowana jest sztuczną, nowoczesną. Zabieg jest bezbolesny i odbywa siĊ w trybie ambulatoryjnym. Klinika Okulistyczna
LIBEREC wykonuje takie operacje szybko i z moĪliwoĞcią refundacji Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Brak kolejek, bardzo krótkie terminy oczekiwania, nowoczesna sala operacyjna, przedoperacyjne kontrole, zabiegi zaümy oraz moĪliwoĞü uzyskania skierowania od naszego lekarza stawiają nas na pierwszym miejscu w póánocnych Czechach. W naszej ofercie znajdują siĊ równieĪ zabiegi plastyczne i estetyczne powiek górnych i dolnych. Powierz swój wzrok profesjonalistom.

bezpáatny parking na terenie kliniki | przystosowany dla osób niepeánosprawnych

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

Godziny otwarcia:

tel. 794 794 104, 794 794 804

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

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl

Adres:
SZYBKO ROZWIĄĩEMY TWÓJ PROBLEM
Z ZAûMĄ
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
Dr. M. Horákové 49/137
460 06 Liberec 6 – Rochlice
Czechy

www.klinika-okulistyczna-liberec.pl

Tel.: +48 667 365 265
e-mail: info@ocniklinikaliberec.cz
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Prestiżowa nagroda za kompleksowe informacje dla turystów

W Krakowie odbyła się gala
wręczenia prestiżowych nagród dla branży mobilnych
technologii – Mobile Trends
Awards. Najlepsze firmy i
instytucje otrzymały statuetki w 16 kategoriach. Wśród
nagrodzonych znalazła się
aplikacja mobilna Karkonosze, zrealizowana dla Powiatu Jeleniogórskiego przez
krakowską firmę Amistad
sp. z o. o.
Nagrodzona aplikacja to efekt
projektu „Promocja Karkonoszy”,
zrealizowanego w ubiegłym roku
przez Powiat Jeleniogórski - Wydział Promocji, Kultury i Sportu,
współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007-2013. Aplikacja stanowi bazę
najciekawszych miejsc przydatnych
turyście. Znaleźć tu można mnóstwo
atrakcji, zarówno dla samotnych wędrowców jak i rodzin z dziećmi, bazę
gastronomiczną, noclegową, najciekawsze zabytki i miejsca interesujące
pod względem przyrodniczym. W
aplikacji można znaleźć również
liczne ścieżki dydaktyczne, które
poprowadzą nas przez najatrakcyj-

REGION

Fot. Archiwum starostwa

Statuetka dla Karkonoszy

niejsze miejsca i tereny Karkonoszy.
Aplikacja jest dostępna na Google
Play a także na stronie internetowej
www.visitkarkonosze.com.
Nagrody Mobile Trends Awards
zostały przyznane już po raz piąty.
Corocznie kapituła konkursowa, w
której skład wchodzą eksperci ze
świata IT oraz mobilnych technologii zaproszeni do współpracy przez
organizatorów przyznają nagrody
dla wszelkich agencji reklamowych

POWIAT

Nasz region na targach we Wrocławiu
We wrocławskiej Hali Stulecia, w
ostatnich dniach lutego, odbyły się
już po raz ósmy Międzynarodowe
Targi Turystyczne Wrocław. W targach
udział wzięło ponad 200 wystawców
z Polski i zagranicy prezentując regiony turystyczne, uzdrowiska, biura
podróży, hotele i ośrodki wypoczynkowe oraz atrakcje turystyczne. Nie
zabrakło tam także promocji naszego
powiatu.
Region Karkonoszy uczestniczył
w targach w ramach wspólnego
porozumienia, prezentując swoją bogatą ofertę turystyczną na
wspólnym stoisku z Dolnośląską
Organizacją Turystyczną. Największą
popularnością cieszył się przewodnik
turystyczny zrealizowany przez powiat w ramach projektu „Promocja
Karkonoszy” oraz informator turystyczny o atrakcjach regionu będący
efektem współpracy gmin, miasta
Jeleniej Góry i powiatu. Odwiedzają-

cy chętnie sięgali również po folder
miasta Jeleniej Góry, który przedstawia propozycję aktywnego spędzania
czasu (rower, nordic walking) w
naszym regionie i mieście.
Sporym zainteresowaniem cieszył
się także plan miasta Jeleniej Góry
wydany w kieszonkowej formie oraz
wydawnictwa Karpacza i Szklarskiej
Poręby. Udział naszego regionu w
targach pozwolił przybliżyć oferty
spędzania wolnego czasu w Karkonoszach, uwzględniając krótkie podróże do naszego regionu na każdą
kieszeń, z możliwością poznania
bardzo wielu atrakcji prezentowanych w informatorze.
Podczas targów nie zabrakło ciekawych ofert oraz promocji dla wszystkich odwiedzających. Trwająca trzy
dni impreza zgromadziła rzesze ludzi
zainteresowanych szeroko pojętą
turystyką.
(TS)
Fot. Archiwum Starostwa

2

i interaktywnych, startupów, portali Grupa, Onet.pl, P4, Bank PeKaO,
internetowych, firm dostarczają- Cyfrowy Polsat.
(TS)
cych treści na urządzenia mobilne,
producentów aplikacji na najpopularniejsze platformy oraz wszelkich
To już kolejne wyróżnienie aplikacji
innych instytucji promujących i
mobilnej Karkonosze. Przypomnijmy,
wykorzystujących mobilność. Wśród
dotychczasowych laureatów MTA
że Powiat Jeleniogórski otrzymał
znaleźli się między innymi TVN,
wyróżnienie Róża Regionów 2015
Knorr - Unilever Polska, Red Bull
podczas Targów Turystycznych „Tour
Polska, Ministerstwo Środowiska,
Miasto Kraków, Raiffeisen Polbank
Salon” w Poznaniu.

Nowoczesny skład oznacza ekspresową podróż

JELENIA GÓRA

Przyjedzie do nas Pendolino

Polacy przepłacają za OC!

Uzupełnienie siatki połączeń
Po raz pierwszy skład Pendolino pojawi się w Jeleniej GóExpress
InterCity Premium (Penrze 29 kwietnia. Nowoczesnymi pociągami PKP Intercity
dolino) o kolejne miejscowości wybędzie można podróżować na trasie Warszawa – Jelenia
magało od przewoźnika uzyskania
Góra – Warszawa.
zgody kilku instytucji europejod
poWprowadzenie pociągów Radosnych,
Pen- będzie kursować
skich. Zakup pociągów był
rodzinnych
dolino znacznie poprawi nie tylko niedziałku do soboty –
w części finansowany ze
ĘVHİS8HDKJ@MNBMXBGNCONBYXMJT
komfort podróży,
ale zapewni bez- wyjazd z Jeleniej Góry
środków UE, co oznaczało
konkurencyjne
czasy przejazdu. 4:51, przyjazd do celu
konieczność wyrażenia
HVXSBGMHDMH@@S@JŬDONLXřKMNřBH
Podróż ze stolicy do Jeleniej Góry o godz. 10:41.
zgody przez DG Comp
VŬXBHTOQXV@SMXLHY@VNCNVXL
Pojazdy Pendolino to
zajmie 5h33min,
czyli o blisko 3h30
(Dyrekcję Generalną ds.

Chociaż jego zakup jest obowiązkowy i nieunikniony, to większość zmotoryzowanych nie ma
czasu, by śledzić, który spośród Ubezpieczycieli oferuje najniższe stawki. Efektem jest masowe
przepłacanie Polaków za polisy OC. Z danych multiagencji CUK Ubezpieczenia wynika, że cena
tego samego ubezpieczenia w różnych Towarzystwach może różnić się nawet o 310 zł!

min krócej niż obecnie.
Pociąg Express InterCity Premium
(Pendolino) z Warszawy Wschodniej
do Jeleniej Góry będzie kursować
od poniedziałku do piątku oraz w
niedzielę – wyjazd ze stolicy Polski
o godz. 17:19 przez Częstochowę,
Opole, Wrocław i Wałbrzych z metą
w stolicy Karkonoszy o godz. 23:03.
Z kolei w drugą stronę Pendolino

najszybsze i najbardziej

Konkurencji) oraz DG
Regio (Dyrekcję Generalflocie PKP Intercity. Od
ną ds. Polityki Regionalgrudnia 2014 roku kurnej). Przewoźnik uzyskał
sują jako kategoria Express
pozytywną decyzję DG Comp
InterCity Premium (EIP). Dzięki
w grudniu 2015r., natomiast
licznym promocjom oraz premiowaniu Dyrekcja Generalna ds. Polityki
kupujących bilety z wyprzedzeniem, Regionalnej zaakceptowała wniosek
podróż EIP jest na możliwości finansowe z końcem lutego.
różnych grup pasażerów.
Przemek Kaczałko

ŬXBYX;DROÁ£+DKNMJHBNL
komfortowe pociągi we

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

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

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

TIS! Zyskuje dzięki temu osobistego
prawnika - wystarczy, że zadzwoni
w dowolnej sprawie, a adwokat od
ręki, przez telefon, udzieli mu porady i wskaże możliwe rozwiązania,
zapewnia Kościuk.
Cuk Ubezpieczenia w Jeleniej Górze
ul. Podwale 12, tel: 75 742 39 49
godziny otwarcia :
pon.-pt. 8.00-16.00, sobota: 9.00-12.00
Adresy i godziny otwarcia pozostałych placówek w regionie dostępne
są na www.cuk.pl
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Już w kwietniu otwarcie Leroy Merlin w Jeleniej Górze!
Sklep powstaje przy ul. Legnickiej 3, nieopodal
Galerii Sudeckiej. Będzie miał ponad 9500
m 2 powierzchni wewnętrznej oraz 1500 m 2
powierzchni zewnętrznej. Na 13 działach handlowych klienci będą mogli znaleźć wszystko,
co potrzebne do budowy, remontu oraz aranżacji mieszkania lub domu, a także urządzenia
i prac w ogrodzie. W sklepie pracować będzie
ponad 140 osób.

„Serdecznie zapraszam
do nowego sklepu LM. Na
dzień otwarcia przygotowaliśmy dla Państwa
najlepsze ceny, a także
mnóstwo atrakcji i promocji.” – zapewnia Dyrektor Sklepu Sławomir
Partacz.

Co będzie można znaleźć na poszczególnych działach?
przygotuje projekt kuchni, a następnie zadba o dobór odpowiednich
materiałów i dodatków, a także ich
transport. Ekipa Leroy Merlin pomo-

Michał Zabłotny, Kierownik
Działu Drzewnego LM Jelenia
Góra
Michał Zabłotny, Kierownik Działu
Drzewnego LM Jelenia Góra
„Odwiedzając nasz Dział Drzewny,
mieszkańcy Jeleniej Góry będą
mieli okazję przekonać się, jak może
wyglądać ich kuchnia w nowej
odsłonie. Przed przygotowaniem
ekspozycji odwiedziliśmy około
50 mieszkań i domów w mieście,
aby dowiedzieć się, jak rozplanowane zostały pomieszczenia. Na
tej podstawie stworzyliśmy naszą
ofertę dopasowaną do oczekiwań
mieszkańców. W sklepie znajdzie się
także specjalny punkt projektowy.
Na życzenie klientów projektant
Violetta Maderska, Kierownik Działu Dekoracji, Oświetlenia,
Dywanów i Wykładzin
„Jakie trendy zawładną 2016 rokiem? Nie można mówić o jednym dominującym motywie. W aranżacji wnętrz panuje ogromna różnorodność.
Coraz częściej urządzając wnętrze w jednym stylu, dodajemy pojedyncze
elementy z innego. W naszej kolekcji dodatków mamy przekrój najważniejszych trendów na ten rok. Możemy wybierać spośród ogromnej gamy
kolorów i deseni – od romantycznych zasłon w kwiaty po proste firany
w kolorach szarości, które w połączeniu z czerwonym dywanem idealnie
pasują do nowoczesnych wnętrz. Charakteru i nowego stylu wnętrzu
dodają nawet małe dodatki, jak ramki, kolorowe świeczki, talerzyki czy
wazony. Pokażemy, jak ciekawie połączyć firanki z poduszkami, lampami
i innymi elementami. Po rozmowie z klientem nasi Doradcy pomogą
wybrać odpowiedni asortyment do każdego wnętrza. Najważniejsze to
rozpoznać potrzeby klienta.”- mówi Violetta.

że też wybrać doświadczonych fa- Rafał Waligóra, Kierownik Dziachowców, którzy szybko i sprawnie łu Sanitarnego i Działu Glazury
przeprowadzą metamorfozę Twojej Leroy Merlin w Jeleniej Górze
kuchni.”– wyjaśnia Michał.

„W łazience oprócz estetyki liczy się
także funkcjonalność. Według statystyk, łazienka w przeciętnym polskim
domu ma średnio 4,5 m2. Wydaje się,
że to niewiele, ale wystarczy pamiętać
o ergonomicznym rozplanowaniu,
aby nawet mała łazienka była wygodna i stała się miejsce relaksu oraz wyciszenia. To ważne nie tylko, gdy planujemy własną łazienkę, lecz także, gdy
chcemy stworzyć miejsce, w którym wypoczywać będą nasi goście. Warto pamiętać, że warunki sanitarne to jedno
z podstawowych kryteriów, jakie brane są pod uwagę przez klientów przy wyborze pensjonatu czy hotelu. Czujesz,
że zaprojektowanie idealnej łazienki to duże wyzwanie? Przy odpowiednim rozplanowaniu pomieszczenia i jego
dekoracji warto skorzystać z wiedzy ekspertów. Na taką pomoc możesz liczyć w punkcie projektowania łazienek
w Leroy Merlin Jelenia Góra.” – mówi Rafał.
Ewa Tokarczyk-Biszkowiecka, Kierownik Działu
Ogród Leroy Merlin w Jeleniej Górze
„Niezależnie od
tego, czy zajmujesz się przydomowym ogródkiem,
okazałą działką
czy zielonym zakątkiem na balkonie, przełom
marca i kwietnia
to najbardziej
pracowity okres
w kalendarzu
każdego ogrodnika. Od czego
zacząć wiosenne
porządki? Na początek starannie wygrabmy trawnik ze wszystkich śmieci
– zgniłych liści, patyków i suchych źdźbeł. Dzięki temu
napowietrzymy darń i pobudzimy trawę do wzrostu. Gdy
już mróz odpuści na dobre, możemy zacząć zdejmować
zimowe osłony z roślin, przy okazji usuńmy też zgniłe liście
i przekwitłe kwiatostany. Kwiecień to też ostatni dzwonek
na rozsady warzyw i kwiatów. Wszystkie niezbędne akcesoria do stworzenia swojego wymarzonego ogrodu lub
zielonego balkonu znajdziesz w naszym sklepie. Tu także
możesz liczyć na pomoc Doradców, którzy podpowiedzą,
jakie rośliny wybrać i jak o nie dbać, aby zachwycały
przez cały sezon. To duża wygoda, wszystkie rzeczy będzie
można znaleźć w jednym miejscu – począwszy od nasion,
roślin, ziemi i nawozów po dekoracje ogrodowe, narzędzia,
wykładziny i meble. Nasi Doradcy to ludzie z pasją, którzy
z chęcią pomogą w zaprojektowaniu idealnego ogrodu.”
– mówi Ewa.
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Dzięki radnym wkrótce będzie więcej korzystnych ofert dla pasażerów

Wprowadzenie biletów czasowych oraz zniesienie stref
opłat dla biletów jednorazowych to najważniejsze punkty
sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry, która odbyła się 15 marca
w sali obrad miejscowego Ratusza. Ostatecznie na wniosek
radnych zmieniono nieco projekt uchwały prezydenta.

Fot. Przemek Kaczalko

Zmiany w taryfach MZK
Kubickiego (PiS), który chciał wykreślenia tej opłaty argumentując
to ukłonem w kierunku turystów
– tu również jedyny głos sprzeciwu
wyraził Stanisław Dziedzic (RZJG).
Radni debatowali również nad
punktem regulaminu dotyczącym
bezpłatnych przejazdów dla zasłużonych Honorowych Dawców
Krwi (par.3 pkt. 17). Dotychczas
wymogiem było oddanie 25 litrów
krwi, a po wejściu w życie nowej
taryfy – na wniosek radnego Józefa Rypińskiego wystarczy być
zasłużonym HDK, czyli 5 litrów w
przypadku kobiet i 6 litrów u mężczyzn. Ponadto łatwiej o bezpłatny którzy będą musieli przedstawić
przejazd będą mieli uprawnieni jedynie legitymację, bez zbędnych
do takiego przejazdu renciści, dodatkowych dokumentów, jak to
było do tej pory. W tym przypadku
również przeciwny ułatwieniu dla
rencistów był Stanisław Dziedzic
Ceny biletów jednorazowych czasowych:
DO 30 MINUT: 3,00 zł (normalny), 1,50 zł (ulgowy ustawowy), 1,80 zł (ulgowy (były prezes jeleniogórskiego koła
Polskiego Związku Emerytów,
lokalny),
Rencistów i Inwalidów).
Następnie radni przyjęli jednoDO 45 MINUT: 4,00 zł (normalny), 2,00 zł (ulgowy ustawowy), 2,40 zł (ulgowy
głośnie projekt zmian w taryfach
lokalny),
MZK uwzględniający przegłosoDO 60 MINUT: 5,00 zł (normalny), 2,50 zł (ulgowy ustawowy), 3,00 zł (ulgowy wane poprawki. Tym samym –
zgodnie z uchwałą – nowe taryfy
lokalny).
wejdą w życie po upływie 14 dni

Projekt prezydenta zakładał
m.in. zniesienie darmowych przejazdów każdego pierwszego dnia
miesiąca - miał pozostać darmowy
przejazd jedynie 1 listopada oraz
22 września (Europejski Dzień Bez
Samochodu), jednak na wniosek
Piotra Miedzińskiego większość
radnych pozostawiła w regulaminie
przewozów każdy pierwszy dzień
miesiąca darmowym. Przeciwny
temu rozwiązaniu był jedynie Stanisław Dziedzic (klub prezydenta
Razem Zmieniamy Jelenią Górę),
a od głosu wstrzymali się: Danuta
Wójcik (RZJG) i Józef Kusiak (SLD).
Kolejna poprawka radnych dotyczyła opłaty za przewóz bagażu. 18
radnych poparło wniosek Oliwera

JELENIA GÓRA

Ulica Obrońców Pokoju do remontu
- Mieliśmy bardzo dużo wniosków
o remont tej ulicy – mówi Piotr Dyła.
- Jest to już drugi przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, ponieważ w pierwszym przetargu nikt się
nie zgłosił. Jeśli sytuacja powtórzy się
i tym razem, ogłosimy przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Wówczas
jeden przedsiębiorca wykona zarówno projekt, jak i roboty. Zależy nam,
by droga została wyremontowana
jeszcze w tym roku i mamy na ten
cel zabezpieczone pieniądze – dodaje
wiceszef zarządu dróg.
W ramach inwestycji wymieniona
zostanie nawierzchnia drogi i chodników, pojawią się dwa dodatkowe słupy
oświetleniowe i dwa zostaną wymienione na nowe, a także przebudowana
zostanie kanalizacja deszczowa.
Angelika Grzywacz-Dudek

Jeszcze w tym roku planowany
jest remont ul. Obrońców Pokoju
od ronda Barei do ul. Podwale w
Jeleniej Górze. – Ta droga nie była
remontowana od ponad 40 lat i jest
naprawdę w bardzo złym stanie –
mówi zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów Paweł Dyła.
Obecnie ogłoszono kolejny przetarg
na wykonanie projektu przebudowy
ulicy. Roboty mają się rozpocząć w
drugiej połowie roku.
Chodzi o niewielki, bo zaledwie
300 metrowy odcinek ul. Obrońców
Pokoju, ale istotny ze względu dużą
liczbę użytkowników. Jeżdżą nim
zarówno okoliczni mieszkańcy, jak
i przedsiębiorcy licznych punktów
handlowo- usługowych i ich klienci.
Jest to również dojazd do Dworca
PKS.

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
W kolejnych punktach obrad rajcy zajmowali się sprawami planu
zagospodarowania przestrzennego, który nie budził kontrowersji,
a także przyjęto program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Jeleniej Góry
w 2016 roku oraz nadano statut
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej.
Przemek Kaczałko

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej – Otwórz się na przyszłość
W dniach 13 – 14 kwietnia 2016 roku na Stadionie Wrocławskim odbędą się Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł
Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg® organizowane przez REECO Poland. To innowacyjne wydarzenie
przyciąga wystawców, inżynierów, inwestorów i osoby
zainteresowane z całej Europy, którzy chcą wiedzieć jak
żyć świadomie, ekologicznie i oszczędnie, wykorzystując
współczesny potencjał energetyki odnawialnej.
Podczas drugiej edycji Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł
Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg® odbywających
się w dniach 13 – 14 kwietnia 2016
roku we na Stadionie Wrocław
2012 zostaną poruszone najbardziej
istotne kwestie związane z użytkowaniem energetyki odnawialnej.
Nie zabraknie wiedzy teoretycznej
i praktycznej, nowości branżowych
z rynku OZE, a także licznych konferencji specjalistycznych i wystąpień
osób aktywnie udzielających się na
forach branżowych. To wydarzenie,
na którym zostaną zaprezentowane
najnowsze rozwiązania energetyczne, najczęściej pojawiające się problemy związane z gospodarowaniem
energią i dedykowane rozwiązania.
Tematyka organizowanych targów to energia wiatrowa, solarna,
bioenergia, pompy ciepła oraz fotowoltaika. Ponadto porusza aspekty
związane z ekologią, efektywnością energetyczną i budownictwem
energooszczędnym. Targi odbędą
się pod patronatem Ministerstwa
Gospodarki, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, Marszałka Województwa
Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia oraz wielu partnerów medialnych i partnerów organizowanych
konferencji.
Głównym celem wydarzenia InEnerg® jest wzrost świadomości, iż
energia odnawialna jest dedykowana
wszystkim, którzy stawiają sobie za
cel oszczędne życie z równoczesną
dbałością o środowisko naturalne.
W obecnych czasach jesteśmy narażeni na wzrastające ceny energii
ze źródeł konwencjonalnych. Ze
względu na ograniczone zasoby tych
źródeł, wysokie ceny, a także pewne

regulacje prawne i wymogi Unii
Europejskiej poszukujemy alternatywnych rozwiązań, które pomogą
nam oszczędzać energię i racjonalniej ją wykorzystywać. Dodatkową
korzyścią jest zmniejszenie emisji
tlenu węgla w środowisku naturalnym, niższe koszty za użytkowanie
energii odnawialnej i możliwość
ponownego i wszechstronnego
wykorzystania wcześniej wyprodukowanej energii. Rynek OZE w Polsce
jest stabilny i sprzyja tworzeniu
nowych, ekologicznych miejsc pracy
poprzez dynamiczną poprawę sytuacji gospodarczej w wielu lokalnych
społecznościach. Aby dowiedzieć
się więcej, wystarczy podczas tegorocznych targów odwiedzić stoisko
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której misją jest wspieranie
osób przedsiębiorczych. Godnym
polecenia jest również stoisko Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, który specjalizuje się w

szkoleniach dla przedsiębiorców
prowadzących działalność na obszarach wiejskich. Inwestując w OZE
pomagamy środowisku naturalnemu i uzyskać wsparcie finansowe
z Unii Europejskiej na działalność
proekologiczną. Konferencja „Przyszłość zielonych inwestycji w świetle
Ustawy OZE” to wydarzenie, które
może zainteresować każdego, kto
myśli poważnie o inwestowaniu w
alternatywne źródła energii.
Według zdania ekspertów do 2030
roku każde gospodarstwo skorzysta
z prądu ekologicznego. Uzyska w ten
sposób niezależność energetyczną oraz
odczuje różnicę na dotychczasowych
rachunkach. Warto wziąć udział w
tak innowacyjnym przedsięwzięciu
energetycznym i postępować wedle
słów Project Manager InEnerg®,
Organizatorki Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i
Efektywności Energetycznej Pani Małgorzaty Bartkowski: „Nie traćmy czasu

inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”,
aby pozyskać wartościową wiedzę na
temat opłacalności takiej inwestycji.
Goście targów mogą wziąć udział
w konferencji poświęconej edukacji
proekologicznej organizowanej m.in.
przez Stowarzyszenie Dolnośląski
Klaster Energii Odnawialnej, REECO
Poland lub organizowanej konferencji
dedykowanej polskiemu rolnictwu
„Rolnik z energia. OZE przyszłością
polskiego rolnictwa” w ramach II Dnia
Rolnictwa. Zapraszamy do udziału
w drugiej edycji Międzynarodowych
Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej
InEnerg® organizowanych przez
REECO Poland.

i wykorzystajmy potencjał rozwoju
OZE”. Szacuje się, że w tegorocznej
edycji targów we Wrocławiu weźmie
udział około 50 wystawców, 2500
odwiedzających i 500 uczestników
branżowych konferencji poświęconych
szczegółowym zagadnieniom z zakresu energetyki odnawialnej.
W trakcie drugiej edycji targów
odbędzie się wiele konferencji kierowanych do polskiej i międzynarodowej publiczności. Ich prelegentami
są właściciele firm wykorzystujących
potencjał energetyki odnawialnej i
własne doświadczenia, a także osoby
znane ze świata polityki i nauki.
Wspomniane konferencje branżowe
dedykowane są specjalistom z branży
energetycznej, a także wszystkim osobom zainteresowanym, które pragną
odwiedzić targi i pozyskać wyczerpującą wiedzę z zakresu alternatywnych
źródeł energii i korzyści z regularnego
inwestowania w OZE. Warto wziąć
udział w II edycji seminarium „Rozwój

REECO Poland Sp. z o.o.
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 266 02 16
Fax: +48 (0) 22 379 78 60
info@reeco-poland.pl
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W zbiórkę artykułów chemicznych i środków czystości zaangażowało się dwanaście szkół z Jeleniej Góry i regionu


Dokończenie ze strony 1
Jak podkreśla kierownik Domu
Samotnych Matek z Dziećmi z Pobiednej, zakres remontu jest ogromny i znacznie wykracza poza to, co
planowano zrobić wewnątrz
budynku. Dlatego placówka
stara się zaoszczędzić każdy grosz. Stąd pomysł na
zbiórkę środków czystości
w szkołach ponadgimnazjalnych. Na apel Jelonki.
com odpowiedziały wszystkie
szkoły ponadgimnazjalne z jeleniej
Góry, ale nie tylko.
– Kiedy zaczęliśmy robić jedną
rzecz, okazywało się, że materiały

Jako pierwszy z pomocą ruszył Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Jeleniej Górze.
go w Jeleniej Górze, II LO im. C. K.
Norwida w Jeleniej Górze, Zespół
Szkół Licealno-Gimnazjalnych w
Mirsku, Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Lema w Kowarach
i Zespół Szkół Elektronicznych i

Fot. Użyczone
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Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze. – Wszystkim szkołom już
teraz bardzo dziękuję – mówi
Jolanta Fjałkowska. – To piękny
gest, zgodny z hasłem głoszonym
przez naszego założyciela Marka

Jest plan nowego systemu ratownictwa medycznego

Dyspozytornia do likwidacji?
- Dowiedziałam się o planach zamknięcia dyspozytorni naszego pogotowia
ratunkowego - zadzwoniła do nas zaniepokojona
Czytelniczka. Dyrektor
pogotowia potwierdza te
informacje, ale…
Chodzi o plany wprowadzenia
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM). – Rozmowy dotyczącego wprowadzenia
tego systemu toczą się od trzech
lat i kiedy wejdzie on w życie,
rzeczywiście dyspozytornia w
Jeleniej Górze ma zostać zlikwidowana i zastąpiona dyspozytornią
w Legnicy – potwierdza Dariusz
Kłos, dyrektor jeleniogórskiego
pogotowia. – Póki co ten system
nie został jeszcze zatwierdzony i
nie ma terminu zmian. Ja ze swojej
strony wysłałem pismo do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem
o pozostawienie chociaż dwóch
stanowisk dyspozytorni w Jeleniej

Kotańskiego „Daj siebie innym”.
Zaoszczędzone na tych produktach
pieniądze przekażemy oczywiście
na remont - dodaje kierownik
placówki.
Angelika Grzywacz- Dudek

To nie koniec akcji. Jelonka.com nadal szuka darczyńców, którzy chcą pomóc, bo
potrzeby w dalszym ciągu są duże. Do remontu potrzebujemy jeszcze: regipsy na pow.
300 mkw., farby kolorowe pastelowe na powierzchnię ok. 300 mkw., płyty OSB na
pokrycie 200 mkw. podłogi, gładzie na powierzchnię 150 mkw., klej do kafli, a także
zamrażarki skrzyniowe przemysłowe (być może jakieś hurtownie, sklepy wymieniają je
u siebie ze względów estetycznych i mogłyby przekazać jeszcze sprawne urządzenia)
oraz piekarnik elektryczny. Druga sprawa – również bardzo ważna bo kosztowna – to
opał. Placówka potrzebuje miesięcznie przez cały rok (bo latem podgrzewana jest
woda) około dwie tony tzw. ekogroszku.

Fot. Archiwum Jelonki.com

Fot. Użyczone

Dla tych, którzy chcieliby wesprzeć
placówkę finansowo podajemy numer
konta Stowarzyszenia Monar Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej,
ul. Hetmańska 61, 58-814 Pobiedna:
BZW BK 02 1090 1997 0000 0005
2802 3441

użyte do kolejnych elementów po- Fijałkowską. – Młodzież zakończyła
mieszczeń są niezdrowe i trzeba je już zbiórkę. Tego jest naprawdę
dużo i nie wiem, czy zmieścimy to
natychmiast
do jednego samochodu osobowego
– poinformowała nas 18 marca
pedagog szkoły, na którą w
akcjach charytatywnych
zawsze można liczyć.
W kwietniu zebrane produkty przekaże
Zespół Szkół Rzemiosł
Artystycznych w Jeleniej
Górze, którego dyrektor
Bogdan Helik zaoferował nie
tylko natychmiastową pomoc, ale
wymienić – mówi Jolanta Fijałkow- i transport paczek. Pomocy na maj
ska. – Dlatego tak duże są koszty nie odmówił Zespół Szkół Przyrodrobocizny. Wyremontowanie jed- niczo-Usługowych przy ul. Leśnej w
nego pokoju kosztuje od 2 do 4 tys. Jeleniej Górze, na czele z dyrektor
zł. Więc każdy zaoszczędzony grosz Heleną Kasperczyk. Z chęcią przyjest na wagę złota - dodaje kierownik stąpienia do akcji same zgłosiły
się: Zespół Szkół Technicznych
domu dla samotnych matek.
Stąd pomysł by odciążyć placów- „Mechanik”, Zespół Szkół Ekonokę od zakupu środków czystości i miczno-Turystycznych w Jeleniej
środków higienicznych, które co Górze oraz Szkoła Podstawowa w
miesiąc pochłaniają sporą część Dłużynie Dolnej (g. Pieńsk, powiat
budżetu Domu Samotnych Matek zgorzelecki). Ponadto na nasz apel
z Dziećmi w Pobiednej. Do akcji odpowiedziały także: Zespół Szkół
zaprosiliśmy szkoły gimnazjalne z Zawodowych i Licealnych nr 2 w
Jeleniej Góry i regionu. Poprosili- Jeleniej Górze, I LO im. Żeromskieśmy, by każda szkoła wybrała sobie
jeden miesiąc, w którym każdego
roku będzie organizowała zbiórkę
ucząc w ten sposób młodzież wrażliwości na krzywdę innych i chęci
dzielenia się. Nie musieliśmy długo
czekać na pozytywną odpowiedź.
Wszystkie miesiące w roku zostały
„przydzielone”. Jako pierwsza z
pomocą ruszyła szkoła, która już
wcześniej pomagała tej palcówce –
Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Jeleniej Górze czyli
III LO na czele z pedagog Bożeną

Fot. III LO w Jeleniej Górze

Z pomocą ruszyła też młodzież

Górze, bo nasz górski teren jest
specyficzny - dodaje dyrektor.
– Ten nowy system ma też swoje
plusy. Dyspozytorzy z całego kraju
będą się również uzupełniać. Jeśli
w ciągu 30 sekund dyspozytor z
danego terenu nie będzie mógł
odebrać telefonu, dzwoniący
zostanie przełączona do innego,
np. w Gdańsku, który w swoim

komputerze będzie widział najbliższe zdarzeniu zespoły pogotowia
ratunkowego i zadysponuje je
do pomocy choremu – dodaje
D. Kłos.
Póki co, jeleniogórskie pogotowie podpisało aneks o przedłużeniu działalności dyspozytorni do
połowy 2017 roku.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Z nożem do konkubenta
Do Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze wpłynęła sprawa Barbary
Cz. z Jeleniej Góry, która próbowała
zabić nożem swojego konkubenta,
bo przyznał się jej do zdrady, a
później oglądał filmy erotyczne w
internecie. Do zdarzenia doszło w
listopadzie minionego roku. Kobiecie grozi do 25 lat więzienia.
62-letnia emerytka mieszkała z
32-letnim konkubentem i swoim
synem w Jeleniej Górze. Para była ze
sobą 2,5 roku i była dość zgodna, aż
do 22 listopada ub. roku, kiedy między partnerami doszło do awantury.
Konkubent przyznał się jej bowiem,
że ją zdradza. Wtedy jednak kobieta
nie sięgnęła po nóż, ale po… alkohol.
Przyniosła najpierw 0,5 l whisky, a
następnie 0,7 l wódki, które wspólnie wypili. Trzy godziny później
doszło do kolejnej kłótni. Tym razem
kobieta miała pretensje do konkubenta, że ogląda w internecie filmy
erotyczne. Wtedy 32-latek zepchnął
Barbarę Cz. z fotela na podłogę.
Kobieta wstała, poszła do kuchni
i wróciła z nożem. I zadała cztery
ciosy. Następnie kazała synowi
wezwać karetkę. Badanie wykazało
u niej 1,8 promila alkoholu.
(Angelika)
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JELENIA GÓRA Wkrótce ruszy remont tego obiektu - zapowiada dyrektor MOS-u

Cieplicki skatepark w ruinie

JELENIA GÓRA

Baszta Grodzka będzie jak nowa

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Trwa remont Baszty Grodzkiej
w Jeleniej Górze. Miasto zleciło
Niecałe trzy lata temu otwarto skatepark w Cieplicach, który dla wielu młodych ludzi, takich jak ja, jest drugim domem wymianę elementów konstrukcji
– pisze nasz Czytelnik. – Dzisiaj jest on kompletną ruiną. W miarę naszych możliwości próbujemy to naprawiać, ale południowej ściany budowli, która
sami nie dajemy rady. Kiedy poszliśmy do MOS-u z prośbą o pomoc usłyszeliśmy, że musimy się sami złożyć na sklejki groziła zawaleniem. Prace mają
się zakończyć do 29 kwietnia br.
– dodaje. – To kompletna bzdura – twierdzi Tomasz Kluch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu.
Wykonuje je Przedsiębiorstwo Bu– Już w minionym roku zwrócilidowlane Karkonosze z Kowar. Koszt
śmy się do Miasta o pieniądze na ten
inwestycji to 23,8 tys. zł.
cel i prace remontowe wkrótce ruszą
Jak już pisaliśmy, decyzję o re– zapewnia wicedyrektor MOS-u.
moncie Baszty Grodzkiej podjęto
Nasz Czytelnik o nicku Emotikon
po zgłoszeniach mieszkańców,
Smile podkreśla, że koszt naprawy
którzy w minionym roku alarmozniszczonych elementów to około
wali o złym stanie technicznym
dwa tysiące złotych. - Każda przedrewnianych belek, stanowiących
szkoda jest spróchniała, ma dziury
konstrukcję jednej ze ścian zabytwielkości stopy – informuje nasz
kowej budowli. Wówczas wykonano
Czytelnik i pokazuje zdjęcia oraz
ekspertyzę obiektu.
filmik. - Cena jednej sklejki wynosi
około 300 zł, więc jeżeli pomnożyJELENIA GÓRA
my to razy siedem uszkodzonych
sklejek, wyjdzie dla nas kosmiczna
kwota 2100 zł, ale dla Miasta
W związku z okresem składania
nie są to przecież żadne
zeznań podatkowych za ubiegły rok,
pieniądze. - Dla mnie
Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
skatepark jest jak
tradycyjnie wprowadza dodatkowe
drugi dom, czapunkty obsługi. Nowymi miejscami,
sami w wakacje
w których będzie można złożyć PIT-y,
jestem tam częściej niż w domu.
- Nie wiem skąd wzięła się ta stąpiliśmy do Miasta o przyznanie będą: galeria Nowy Rynek oraz Biuro
Ponadto przykład
informacja, bo jest ona absurdalna nam środków na ten cel. Prace zo- Obsługi Mieszkańca Jeleniogórskiej
Jakuba Guwera, który
– mówi Tomasz Kluch. – Co roku tuż staną przeprowadzone na przełomie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.
zaczynał na tym parku ćwiprzed rozpoczęciem sezonu staramy marca i kwietnia. Teraz wszyscy Różyckiego 19. Tradycyjnie też podatczyć, a teraz jeździ na mistrzostwa
Tomasz Kluch, zastępca dyrektora się ten obiekt naprawiać. Jeden nasi pracownicy są zaangażowani nicy zostaną obsłużeni w Książnicy
Polski, świadczy o tym, że warto w to Miejskiego Ośrodka Sportu w Jeleniej z użytkowników nawet pomagał w pracę na lodowiskach i nawet nie Karkonoskiej.
Przypominamy, że PIT-y należy
miejsce inwestować. Obiecano nam Górze zaprzecza, by kiedykolwiek naszemu pracownikowi w minio- miałbym kogo tam wysłać, ale przed
rozbudowę skateparku, a jedyne co ktoś z pracowników MOS-u kazał nym roku w dokręcaniu śrub czy rozpoczęciem sezonu na pewno złożyć do końca kwietnia, a im
dostaliśmy przez trzy lata to ławki z młodym ludziom składać się na nowe wymianie belek. Wiedząc, że w tym zdążymy – zapewnia wicedyrektor wcześniej złożona deklaracja, tym
szansa na szybszy zwrot ewentualnej
parku norweskiego (bo tam kupiono elementy skateparku.
roku potrzebna będzie wymiana MOS-u.
nowe) – dodaje młody człowiek.
Grzywacz-Dudek nadpłaty.
nawierzchni tych elementów, wy6Angelika
ZU]HĞQLDU

Teraz wykonawca ma zająć się
konserwacją dolnych części słupków, zabudową konstrukcji podpierającej mur pruski, wymianą podwaliny, konserwacją pozostałych
elementów muru pruskiego oraz
murowanych ścian. To pierwszy
tak duży remont obiektu od kilkudziesięciu lat.
Po zakończeniu prac obiekt ma
zostać wydzierżawiony. Jak zapewnia prezydent Marcin Zawiła
jest wiele pomysłów zagospodarowania Baszty Grodzkiej. Jedną z
ofert złożył m.in. lokalny browar.
Dotychczas mieściła się tu galeria
sztuki i kawiarnia.
Angelika Grzywacz Dudek

Akcja PIT – skorzystaj z pomocy
W dniach 4, 11, 18 i 25 kwietnia
dyżur będzie w Biurze Obsługi Mieszkańca Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Różyckiego
19, natomiast 27, 28 i 29 kwietnia –
w siedzibie Książnicy Karkonoskiej
(wejście od ulicy Bankowej).
- Dzień Otwarty Urzędu Skarbowego
w Jeleniej Górze zaplanowano na 16
kwietnia (sobota). Urząd będzie czynny
w godz. 9.00 - 13.00. Wydłużone godziny pracy urzędu – do godz. 18.00 - będą
natomiast w dniach 28 i 29 kwietnia –
informuje Beata Cichocka, kierownik
działu obsługi bezpośredniej Urzędu
Skarbowego w Jeleniej Górze.
(Angelika)

:]ZLą]NX]G\QDPLF]Q\PUR]ZRMHPILUP\SRV]XNXMHP\SUDFRZQLNyZQDVWDQRZLVNR

Jeśli jesteś osobą niezatrudnioną i posiadasz orzeczony stopień niepełnosprawności,
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza Cię do udziału w projekcie
„Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.
Udział w projekcie to szansa na nabycie umiejętności umożliwiających pracę m.in.
w branży usług hotelarskich, czy fiansowo-ubezpieczeniowych.
Osoby biorące udział w projekcie będą mogły skorzystać m.in. z:
- płatnych staży zawodowych,
- wsparcia psychologa, prawnika oraz trenera pracy,
- pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,
- wyjazdowych warsztatów integrująco-motywujących.
Ponadto uczestnicy projektu, będą mieli szansę na
poznanie podstaw e-marketingu, opanowanie znajomości języka obcego (z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną), nabycia umiejętności umożliwiających profesjonalną obsługę klienta.

REKRUTACJA TRWA
ZAPRASZAMY
Szczegóły na www.kson.pl
lub pod nr tel.: 509-794-155
Projekt: „Praca? Jestem na TAK: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami"
współfinansowany jest ze środków PFRON w ramach 24 konkursu ofert.

Doradca Klienta - Sprzedawca
Miejsce pracy: Jelenia Góra



x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


x
x
x
x

Doradca Klienta – Sprzedawca odpowiedzialny jest za:
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SRPRF.OLHQWRPZ]DáDGXQNXWRZDUX

Od kandydatów oczekujemy:
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„Piątka” z boiskiem
- Na boisko wielofunkcyjne z prawdziwego zdarzenia czekaliśmy 10
lat – mówi Beata Kopecka, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5 w Jeleniej
Górze. –Teraz dzieci ćwiczą na boisku
szutrowym – dodaje dyrektor szkoły.
Obecnie miasto ogłosiło przetarg na
budowę obiektu, który ma być gotowy
do końca lipca br. Oferenci mogą się
zgłaszać do 22 marca br.
„Piątka”, mieszcząca się przy ul.
Lotnictwa, jest najmniejszą szkołą
podstawową w Jeleniej Górze, a
mimo to w ostatnich latach cieszy się
coraz większym zainteresowaniem
rodziców. - Były lata kiedy miałam
102 dzieci i do kompletu brakowało
mi tylko psa – żartuje dyrektor Beata
Kopecka odnosząc się do numeru czołgu z filmu Czterej Pancerni. – Obecnie
w naszej szkole jest 152 dzieci, a o
miejsca w naszej placówce cały czas
dopytują nie tylko jeleniogórzanie,
ale również mieszkańcy Dziwiszowa,
Jeżowa Sudeckiego czy Mysłakowic
– dodaje.
W ramach zadania rozebrane zostanie boisko szutrowe, zlikwidowane
będą też: szambo i nieużytkowana
studnia kanalizacyjna. Nowe wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą
będzie miało powierzchnię 819 mkw.
i złożą się na nią: boisko do mini piłki
nożnej i do siatkówki oraz dwa boiska
do koszykówki. Teren zostanie odwodniony i oświetlony, a całości dopełni
trawnik i dojścia z kostki betonowej.
Szacowany koszt inwestycji to 350
tys. zł, z czego większa część będzie
pochodziła z unijnej dotacji.
(Angelika)

JELENIA GÓRA

Firma Tamex musi naprawić swoje błędy w terminie do 4 czerwca br.

Kadra ma wrócić na Złotniczą
W siedzibie klubu MKS
Karkonosze - pod trybuną
główną stadionu przy ul.
Złotniczej – odbyła się 10
marca konferencja prasowa
z udziałem wiceprezydenta
Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka, prezesa DZPN Andrzeja
Padewskiego, prezesa OZPN
JG Andrzeja Kowala oraz
naczelnika wydziału inwestycji, a jednocześnie prezesa Karkonoszy Tomasza
Kowalczyka.
Podczas spotkania poruszono
kilka istotnych kwestii dotyczących
stadionu przy ul. Złotniczej. Najważniejszą informacją było ustalenie
harmonogramu prac firmy Tamex,
która ma zadanie naprawić swoje
błędy spowodowane niezgodnym
z projektem wykonaniem podłoża
murawy, przez co wielokrotnie
odwoływano mecze z powodu zalegającej wody po opadach.
- Chciałbym gorąco podziękować za wyrozumiałość dla Miasta i
Klubu Karkonosze – zwrócił się na
wstępie do prezesa Padewskiego wiceprezydent Jeleniej Góry. - Jesteśmy
po rozmowach z Tamexem i prof.
Wolskim, który będzie bezpośrednio
nadzorował prace naprawcze na płycie boiska – mówił Jerzy Łużniak.
Firma Tamex ma wykonywać

stosowne prace
w ter minie od
4 kwietnia do 4
czerwca br. Harmonogram ma
być dostosowany
do rozgrywek IIIligi i planowanych
Młodzieżowych
Mistrzostw Polski
w lekkiej atletyce.
Po zakończeniu
prac zostanie
przeprowadzona
„próba wodna”,
aby więcej nie
dochodziło do podobnych kompromitacji.
- Od pierwszego
dnia po naszym
nieszczęśliwym
meczu z Holandią (przerwany z
powodu awarii oświetlenia przy
stanie 1:0 dla Polski – przyp. red.)
rozpoczęliśmy prace w celu poprawy bazy sportowej dla Karkonoszy
Jelenia Góra, bo wiodącym celem
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej jest pomoc naszym członkom, a
takim wiodącym członkiem jest klub
Karkonosze Jelenia Góra grający w
III-lidze – powiedział Andrzej Padewski zapowiadając jednocześnie, że
najbliższym ważnym wydarzeniem
będzie Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, gdzie zagrają drużyny
5
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dziewcząt.
Fot. Przemek Kaczalko
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- Chcemy wrócić tutaj z reprezentacją Polski. Mam obietnicę od pana
prezydenta, że wówczas wszystko
będzie dopięte na ostatni guzik.
DZPN absolutnie widzi potrzebę
uwolnienia tego boiska i tak się
stanie – dodał prezes związku
informując o dopuszczeniu boisk
przy Złotniczej i Lubańskiej do rozgrywek ligowych. Szef piłki kobiecej w Polsce zapowiada, że chciałby
jeszcze raz zaprosić reprezentację
Holandii do Jeleniej Góry, ale jeśli
nie będzie to możliwe, to bierze pod
uwagę ekipy Słowacji i Czech.
Wiceprezydent Łużniak mówił
też o poprawie bazy przy ul.

Lubańskiej, gdzie prowadzone
są prace mające na celu polepszenie warunków do uprawiania
sportu.
Sprawa oświetlenia płyty boiska
nadal nie została rozstrzygnięta.
Rundę wiosenną Karkonosze będą
rozgrywać przy dziennym świetle,
a drugi transformator - na potrzeby stadionu piłkarskiego - ma być
gotowy na jesień. Na pytanie, kto
jest winien awarii oświetlenia
i czy poniósł odpowiedzialność
wiceprezydent poinformował,
że jeszcze nie ma oficjalnych
wyników...
Przemek Kaczałko
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Wodnik bierze ziemię
Trzy działki niezabudowane przejęła ostatnio od Jeleniogórskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółka Wodnik. – To zmniejszenie naszego zaangażowania w
pożyczkę dla spółki Tanie Mieszkanie
– wyjaśnia prezes Wodnika Wojciech
Jastrzębski.
Chodzi o trzy działki: przy ul. Sudeckiej (naprzeciwko straży pożarnej),
w rejonie ul. Mrocznej, a także przy
ul. Matejki (róg ul. Piłsudskiego). Ich
łączna wartość to 800 tys. zł. - Na tyle
wycenił je biegły sądowy – wyjaśnia
Wojciech Jastrzębski i dodaje: o tyle
zmniejszy się zadłużenie spółki Tanie Mieszkanie (spółki córki JTBS)
wobec Wodnika. Pozostała kwota
zadłużenia będzie spłacana w ratach
do 2017 roku.
Przypomnijmy. Wodnik pożyczył
spółce Tanie Mieszkanie 3,5 mln zł na
realizacje programu budownictwa w
systemie developerskim. Oprocentowana pożyczka miała zostać spłacona
w momencie zakończenia inwestycji,
ale w ostatnim czasie „Tanie Mieszkania” zaczęły mieć problemy finansowe. Jeleniogórskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, w którym
Miasto ma 87 procent udziałów,
zwróciło się do Prezydenta Miasta o
pożyczkę dwóch milionów złotych
na ratowanie spółki. Jak pisze radny
Rafał Szymański na swoim blogu pieniądze mają być przeznaczone na
spłatę pożyczki „Taniego Mieszkania”
zaciągniętej w Alior Banku na kwotę
4.313.728,59 zł plus odsetki 56.975,52
zł czyli łącznie 4.370.704,11 zł.
(Angelika)
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W mieście będzie wiele się działo
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Krzysztof Rogacewicz wystąpi w United Solo w Nowym Jorku

„Kontrabasista” w Ameryce

Wraz z wiosną w Jeleniej Górze szykuje się wiele atrakcyjnych imprez. Będą świąteczne koncerty, ale też ciekawe
wystawy. Na uwagę zasługuje występ João de Sousa, znakomitego pieśniarza z Portugalii. A to przecież nie wszystko… Znany i lubiany jeleniogórski aktor Krzysztof Rogacewicz
został zaproszony do udziału w United Solo - największym
Pokolenie - Radoszyce
Jeśli musisz, to się
i najbardziej prestiżowym festiwalu teatralnym na świecie.
Wystawa “Pokolenie. Radoszyce - uśmiechnij
Niewielu polskich aktorów miało szansę prezentować się
lata ‘80” czynna jest w Galerii Hall
Spektakl autorski Kazimierza
Osiedlowego Domu Kultury na Zabo- Pichlaka i Jacka Szreniawy – 3 na scenie nowojorskiego Theatre Row, więc fakt zakwalibrzu (przy ul. K. Komedy–Trzcińskie- kwietnia o godz. 19.00 w Zdrojowym fikowania „Kontrabasisty” do United Solo jest ogromnym
go 12), w ramach cyklu “Polska na Teatrze Animacji w Cieplicach. Będą sukcesem.
starej fotografii”. Ekspozycja prezen- to wiersze Kazimierza Pichlaka w
tuje fotografie Jerzego Mąkowskiego. autorskich interpretacjach i piosenki
Wstęp jest wolny.
do tekstów Kazimierza Pichlaka
skomponowane i zaśpiewane przez
Jacka Szreniawę. Organizatorzy
Koncert pasyjny
Koncert pasyjny w Pałacu Stani- zapowiadają 1,5 godziny poezji,
szów - 25 marca (w piątek) o godz. refleksji i humoru.
18.00 w sali balowej (w ramach
Festiwalu Muzykalia Staniszowskie) Joāo de Sousa w JCK
odbędzie się koncert w wykonaniu
16 kwietnia (w sobotę) o godz.
sopranistki Anny Patrys (przy forte- 19.00 w Sali Widowiskowej JCK
pianie Róża Wysocka). W programie (przy ul. Bankowej 28/30) wystąpi
m.in.: Gustav Mahler - Kinderto- Joāo de Sousa, znakomity pieśniarz z
tenlieder oraz Franciszek Schubert Portugalii, wykonujący fado, jazz, fla- Winterreise.
menco i portugalski folklor. Bilety 35
zł stał się znany szerszej publiczności
jest jako finalista czwartej edycji
Pory roku w Karpnikach
W niedzielę wielkanocną (27.03) o muzycznego show TVN “X-Factor”.
godz. 18.00 w zabytkowych murach Współpracował z Andrzejem SmoZamku Karpniki zabrzmi jedno z likiem, zespołem Mikromusic i ararcydzieł muzyki klasycznej – Pory gentyńskim bandoneonistą Arielem
Roku Antonio Vivaldiego. Solistą Ramirezem. Jego piosenki znalazły
będzie Robert Bachara – niezwykle się na radiowej płycie RAM “Cafe
utalentowany młody skrzypek z Wro- vol. 7” i albumie “Siesta: Muzyka
cławia. Z Wrocławia pochodzi także świata. Volume 11 - Marcin Kydryński
towarzyszący artyście zespół Brassel prezentuje”.
(Jel)
Quartet. Koncert odbędzie się w jednej z
historycznych sal Zamku Karpniki.

- Możliwość zaprezentowania się
przed nowojorską publicznością i
tamtejszą krytyką teatralną jest wielkim wyróżnieniem – mówi Krzysztof
Rogacewicz. Spektakl ma zostać
zaprezentowany w Nowym Jorku w
listopadzie 2016 r.

Przypomnijmy. „Kontrabasista” to
monodram w reżyserii Krzysztofa
Pulkowskiego. Spektakl został zrealizowany z okazji jubileuszu 20–lecia
działalności Teatru Maska. Rolę sfrustrowanego muzyka fantastycznie
gra Krzysztof Rogacewicz.
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W Norwidzie to szósta premiera tego sezonu

Na sądowym ringu o rozbity dzban
Na Dużej Scenie jeleniogórskiego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida miała miejsce
5 marca premiera spektaklu “Rozbity dzban” Heinricha von Kleista w reżyserii Piotra
Jędrzejasa.
Piotr Jędrzejas zaproponował jeleniogórskiej publiczności komedię z
początków dziewiętnastego stulecia
autorstwa pruskiego oficera, publicysty,
dramaturga, romantyka Heinricha von
Kleista, w nowym przekładzie Jacka St.
Burasa. (…)
Aktorzy Teatru im. Norwida pod
sprawną ręką wytrawnego rzemieślREGION

Videoklip z Bukowca
7 marca br. w programie TVP1
“Świat się kręci”, gdzie gościł Michał
Szpak, zaprezentowano fragment
teledysku do utworu “Color of Your
Life”, z którym wokalista będzie
reprezentował Polskę w Sztokholmie
na Eurowizji 2016. Większość zdjęć
– podobnie jak w poprzednim klipie
do piosenki “Such Is Life” – zrealizowano w Parku Krajobrazowym
w Bukowcu.
W wideoklipie pokazane zostały
piękne, romantyczne polskie krajobrazy z widokiem na Śnieżkę. Pozostałe ujęcia zrealizowano w SQMStudio oraz w poznańskim Teatrze
Muzycznym. Reżyserem i autorem
zdjęć jest Janusz Tatarkieiwcz.
Piosenka “Color of Your Life” dała
Michałowi Szpakowi zwycięstwo w
preselekcjach, w których pokonał
m.in. Margaret i Edytę Górniak.
(Manu)

nika tworzą postacie wzbudzające
czasem współczucie, czasem uśmiech
politowania. (…)
“Rozbity dzban” atakuje prowincjonalną zaściankowość i pewne zachowania. Tekst nie jest szczególnie błyskotliwy
ani skrzący się fajerwerkami językowego
dowcipu. Humor jest typowo niemiecki czasem są to wulgarne słowa, a czasem

aluzja do czynności fizjologicznych.
Tym niemniej historia staje się dość
wciągająca, a spektakl wydaje się być
adresowany do takich niedawno wybranych władców, którym sędziowie
nie są potrzebni. I gdyby mogli, sami
ustanawialiby ostateczne wyroki.
Recenzja autorstwa Manu jest na
portalu: www.jelonka.com

REGION

Concerti Pasquali
28 marca (w poniedziałek) o godz.
17.00 w Pałacu w Wojanowie (Wojanów 9), w ramach VIII Festiwalu Concerti Pasquali, rozpocznie się koncert
kameralny. W Concerti Pasquali wystąpią: Katharina Schwarz – sopran
oraz Anna Pietrzak – gitara.
W programie: Federico García
Lorca, Joaquín Rodrigo oraz Manuel
de Falla – “Siete canciones populares
Espaňolas” (7 pieśni hiszpańskich,
G. 40).
Wstęp jest wolny.
(Manu)

Autorem “Kontrabasisty” jest
Patrick Süskind, niemiecki pisarz
i autor scenariuszy, któremu międzynarodowy rozgłos przyniosła
powieść “Pachnidło” zekranizowana w 2006 roku przez jego rodaka
Toma Tykwera.
W jednoaktowym dramacie
“Kontrabasista” Süskind opisał
wewnętrzne rozterki i problemy
dnia codziennego kontrabasisty
orkiestrowego.
Tekst Patricka Süskinda to gorzka, ironiczna opowieść o samotnym
człowieku, który nie potrafi pogodzić się z myślą grania „ostatnich

REGION

Wiele się wydarzy podczas Rajdu Arado
Przypominamy, że ponad 30 historycznych pojazdów wojskowych i ok.
200 rekonstruktorów w mundurach i
uniformach z czasów II wojny światowej między 29 kwietnia a 3 maja ruszy
m.in. w Karkonosze, by już czwarty
rok z rzędu zmierzyć się z tajemnicami południowo-zachodnich rubieży
naszego kraju. W harmonogramie
wydarzeń Rajdu Arado tradycyjnie
znalazła się Jelenia Góra.
Rajd rozpocznie się 29 kwietnia
na Zamku Czocha w Leśnej, potem
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skrzypiec” w orkiestrze. Ale nie
tylko w orkiestrze, bo - jak się okazuje - również w życiu. Spektakl jest
także monologiem o rozpaczliwej
samotności, którą bohater stara się
wypełniać muzyką. Większość czasu
spędza sam w domu, razem ze swym
ukochanym kontrabasem, który
w cieniu pokoju wygląda niczym
“stara, gruba baba”. To właśnie
ten instrument bohater obwinia o
wszystkie niepowodzenia w swoim
życiu. Przez niego jest niedocenionym artystą, nie wyszło mu życie
prywatne ani erotyczne.
(Jel)
Fot. Archiwum K. Rogacewicza
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zaplanowano atrakcyjne potyczki
i widowiska m.in. w Lubawce,
czeskim Zaclerzu, Kowarach , Kamiennej Górze, Krzeszowie czy Bolkowie, a 3 maja – w Jeleniej Górze.
Co tu zobaczymy? W Programie
jest defilada uczestników rajdu
ulicami miasta, piknik historyczno-lotniczy na lotnisku Aeroklubu
Jeleniogórskiego, w tym prezentacja
oryginalnych samolotów z okresu II
wojny światowej.
(Jel)

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wielkie powroty w ekipie KPR-u.

Szczypiornistki KPR–u Jelenia
Góra szykują się do decydującej fazy
PGNiG Superligi, w której powalczą
o utrzymanie jedynej w naszym mieście najwyższej klasy rozgrywkowej.
W piątkowym sparingu przeciwko
KPR–owi Kobierzyce było kilka
niespodzianek, bowiem na parkiet
wróciły trzy klasowe zawodniczki.
Jeleniogórzanki od początku zaznaczyły swoją przewagę na placu
gry, co w dużej mierze było zasługą
Ani Mączki i Sylwii Jasińskiej. Do
przerwy KPR Jelenia Góra prowadził
z liderem I-ligi 14:11, a po zmianie
stron przez długi czas utrzymywał
prowadzenie. Na parkiecie hali
przy ul. Złotniczej trener Sanecki
testował różne rozwiązania, dużo
akcji kończyło się rzutami ze skrzydła, gdzie swoich sił próbowały
Grobelska, Uzar i powracająca po
długiej kontuzji Winiarska. Z kolei
w środku pola kibiców spotkało
jeszcze większe zaskoczenie, bowiem
do gry wróciła Małgorzata Mączka

JELENIA GÓRA

oraz Inna Silantiewa-Krzysztoszek,
którą jeleniogórzanie pamiętają
z występów w Jelfie. Weteranka
ekstraklasowych boisk zakończyła
karierę w 2011 roku, a jej ostatnim
klubem była Piotrcovia Piotrków
Trybunalski. Wiele wskazuje na to,
że zawodniczka zostanie zgłoszona
do rozgrywek i postara się pomóc
KPR-owi w walce o utrzymanie.
Wracając do sparingu warto zaznaczyć, że żółto-niebieskie wyraźnie
przeszły „obok meczu”, a rywalki
walczyły z pełnym zaangażowaniem
o pokonanie wyżej notowanego
zespołu i ta sztuka udała im się. W 48.
minucie objęły prowadzenie 21:20 i
w kolejnych minutach zwiększały dystans wygrywając ostatecznie 28:25.
Najbliższy mecz ligowy podopieczne
trenera Saneckiego rozegrają 2
kwietnia mierząc się na własnym
terenie z UKS-em Kościerzyna.
KPR Jelenia Góra - KPR Kobierzyce
25:28 (14:11)
(Przemo)

Brawa dla Karkonoszy
Koszykarki MKS-u MOS Karkonoszy
Jelenia Góra nie odpuszczają walki o
utrzymanie w I–lidze kobiet. W spotkaniu rozegranym w hali SP 10 przy ul.
Morcinka jeleniogórzanki rozbiły AZS
Uniwersytet Łódzki 95:52! Po raz kolejny
klasę pokazała Elżbieta Paździerska, która zdobyła tym razem 35 punktów!
Podopieczne Dariusza Tomasika i
Jerzego Gadzimskiego w odróżnieniu do
ostatnich spotkań, bardzo dobrze weszły
w mecz. Już po niespełna 3 minutach
prowadziły 9:1, a w 8. minucie było
już 23:3. Skromna grupka wiernych
kibiców przecierała oczy ze zdumienia,
ale jeleniogórzanki wcale nie zadowoliły
się udanym startem. Tuż przed przerwą
na tablicy wyników było już 49:22 i
z pożądanym spokojem można było
spędzić czas w szatni.
Po zmianie stron nasza ekipa poszła
za ciosem wykorzystując ogromną
nieskuteczność rzutową rywalek. Gdy
w 26. minucie MKS MOS prowadził
70:38, kibice zaczęli zastanawiać się czy
ich ulubienice przekroczą barierę 100
punktów. Mimo usilnych starań nie udało się, ale zwycięstwo 95:52 daje bardzo
ważny impuls psychiczny w kontekście
dalszej walki o utrzymanie. Warto też
wspomnieć o zdobyczy punktowej 16letniej Zuzanny Boduch (ur. 29.02.2000
r.), gdyż nieczęsto nasza młodzież ma
okazję pokazać się na pierwszoligowym
parkiecie. W kolejnej potyczce jeleniogórzanki staną naprzeciw zawodniczkom
MUKS-u Poznań. Do konfrontacji obu
zespołów dojdzie już w środę, 23 marca
- godz. 18.00, hala SP 10.
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra
- AZS Uniwersytet Łódzki 95:52 (29:9,
24:17, 26:16, 16:10)
MKS: Paździerska 35, Pawlukiewicz
18, Krygowska 17, Misiek 11, Myślak 6,
Mach 4, Szubrowska 2, Boduch 2.
AZS: Teklińska 15, Olejnik 14, Dziwulska 7, Feja 5, Moc 5, Kossmann 4,
D. Majkut 2, Musiał, Kowalczyk, M.
Majkut.
(Przemo)

Mecz z Tęczą toczył się pod dyktando gospodyń

To był popisowy mecz Wichosia
KS Wichoś Jelenia Góra pokonał w 15. kolejce II ligi koszykarek groźny zespół Tęczy Leszno
66:48. Było to dziesiąte zwycięstwo jeleniogórzanek, które pozwoliło utrzymać szanse na zajęcie
trzeciego miejsca w lidze.

Fot. Tomasz Raczyński

Pierwsza kwarta to popis gry całego
zespołu. Aż 10 punktów w tym fragmencie zdobyła Monika Paradowska.
Druga kwarta to z kolei popis Magdy
Dźilewskiej, która zdobyła 9 punktów
bardzo mądrze rozgrywając piłkę.
Marta Klementowska, Natalia Kopiec
i Monika Paradowska raz za razem
trafiały po pięknej kombinacyjnej
grze. Pod koszami bardzo dobrze spisywały się młodziutka
Aleksandra Lorenz i
Daria Aleksandrowicz.
Do przerwy było już
40:21. W trzeciej kwarcie leszczynianki zaczęły odrabiać starty,
ale w tym momencie
bardzo skuteczna obrona Sandry Lewkowicz
i jej przechwyty uruchomiły szybki atak
naszych zawodniczek
i wszystko wróciło do
normy. Ostatnie 5 minut trzeciej ćwiartki

znów należały do zawodniczek z Zabobrza (57:32). Gdy w czwartej kwarcie
na tablicy pojawił się wynik 62:32 na
boisku pojawiły się nasze juniorki.
Udany fragment miała Angelika Stefan
(6 punktów) demonstrując piękne
wejścia pod kosz. Nasza przewaga
nieco stopniała, ale nie przeszkodziło
to w przekonywującym zwycięstwie
naszych koszykarek.

- Kolejny dobry mecz naszych zawodniczek, wzorowe rozgrywanie Magdy
Dźwilewskiej i skuteczność obwodu.
Dziewczęta grają podporządkowane
taktyce i to grają bardzo kolektywnie. Z
każdym meczem dojrzewa Ola Lorenz,
która gra ofensywnie i skutecznie wyznał trener Wichosia Jelenia Góra
Eugeniusz Sroka.
KS Wichoś Jelenia Góra - Tęcza Leszno 66:48 (17:8, 23:13,
17:11, 9:16)
Punkty: Monika Paradowska 18, Magdalena Dźwilewska 17,
Marta Klementowska
13, Aleksandra Lorenz
7, Angelika Stefan 6,
Natalia Kopiec 5, Sandra Lewkowicz, Daria Aleksandrowicz,
Wiktoria Łozowiecka,
Katarzyna Sławińska,
Marika Kowalczyk
(MDvR)
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Rywalem był trener Kobiecego Klubu Orlik

Szef okręgu wygrał wybory
D ot yc h c z a s ow y p r e z e s
Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Jeleniej Górze
Andrzej Kowal decyzją delegatów będzie piastował
swoją funkcję przez kolejną
kadencję. W wyborach na
szefa związku, które odbyły
się w sobotę, 12 marca w
auli rektoratu Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej zdeklasował swojego kontrkandydata Roberta
Stachowskiego.
W głosowaniu na prezesa rywalem dotychczasowego szefa związku
był działacz i trener kobiecego
klubu Orlik Jelenia Góra – nieznany
szerzej w środowisku piłkarskim, co
dało się odczuć podczas debaty. Za
Andrzejem Kowalem oddano 110
głosów, za Robertem Stachowskim
2 (w tym sam na siebie zagłosował),
a jedna osoba się wstrzymała. Głosowanie decyzją większości delegatów
było jawne, co jest zgodne z par. 15
statutu OZPN Jelenia Góra - § 15. Kadencja władz oraz Prezesa Zarządu
trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub
jawnym, w zależności od uchwały
Walnego Zebrania.
- Uważam, że jego kandydatura
jest groteskowa. Tak naprawdę nikt
go nie zna. Staje w jednym szeregu
z człowiekiem, który zrobił dużo
dla tego związku, tylko my – Polacy
oczekujemy, że Andrzej Kowal jest
wszechmogący i każdy problem, z
którym przyjdziemy rozwiąże na
korzyść petenta. Jeszcze się taki nie
urodził, co by każdemu dogodził –
mówił menedżer Olimpii Kowary
Tomasz Dudziak. - Kowal też takim
REGION

Dwa złota Cimosza
Przemyśl był gospodarzem turnieju
Grand Prix Polski „Carpatia Bad” w
badmintonie w kategorii młodzik (U15)
i junior (U19). W turnieju nie zabrakło
zawodników KS Chojnik Jelenia Góra
oraz uczniów ZSOiMS w Szklarskiej Porębie występujących pod wodzą Adama
Słomki i Sławomira Kowalskiego.
Jeleniogórzanie walczyli o zwycięstwa i ważne punkty do klasyfikacji
PZBad. Jakże udany okazał się turniej
dla jeleniogórskiego badmintonisty
Łukasza Cimosza, który po raz kolejny
wraca z zawodów z medalami. Łukasz
znów udowodnił swoją wysoką pozycję
w kraju zdobywając dwa złota - w grze
pojedynczej oraz w grze mieszanej z
Karoliną Szubert (SKS Matchpoint
Ślęza). Jeleniogórzanin podczas całego
turnieju rozegrał 10 spotkań, w których
nie dał szans swoim rywalom nie tracąc
nawet seta.
Brązowy medal w grze podwójnej w
kategorii U19 przywiozły również Magdalena Golenia (UKS Orbitek Straszęcin)
/ Aneta Niklas (UKS Dwójka Bytów)
- uczennice ZSOiMS ze Szklarskiej
Poręby. Niewiele zabrakło do szczęścia parze Jędrzej Nowak (KS Chojnik
Jelenia Góra) / Paweł Kopański (UKS
Start Widełka), którzy zajęli ostatecznie
czwarte miejsce.
(MDvR)

Fot. Tomasz Raczyński
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człowiekiem nie jest. Wielokrotnie
czułem się skrzywdzony, ale z
egoizmu, bo chciałem dla siebie. Po
czasie wiem, że wszystkie jego decyzje były sprawiedliwe i uważam, że
jest najlepszym kandydatem jakiego
możemy się spodziewać. W świecie
dolnośląskim przewyższa każdego.
Uważam, że jest zdecydowanie
lepszy niż aktualny prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej
Padewski - dodał Tomasz Dudziak.
Robert Stachowski nie przejmuje
się porażką. – Jeżeli w XXI wieku
startujemy w jakichkolwiek wyborach i ktoś mówi o wstydzie, to
znaczy, że jest nie do końca dojrzałym
człowiekiem, bo każdy z sali mógł
wystartować – odniósł się do słów
Dudziaka, które padły podczas zebrania Robert Stachowski. – Zasadnicze
pytanie, czy głosowanie powinno
być tajne? Uważam, że powinno być

tajne – powiedział prezes/trener Orlika Jelenia Góra, który nie twierdzi,
że wygrałby, gdyby głosowanie było
tajne i szanuje Andrzeja Kowala.
Zwycięzca walnego zgromadzenia
sprawozdawczo-wyborczego gratulował delegatom dobrego wyboru.
– Jest to spore wyzwanie, które stoi
przede mną. Jest to kolejna moja
kadencja, ale czekają nas bardzo
duże wyzwania – powiedział Andrzej
Kowal. – Założyłem sobie przed wyborami, że nie będę robić żadnych
spotkań, bo z prawie wszystkimi
działaczami spotykam się na co dzień
i delegaci powinni mnie ocenić za
to, co robię – dodał prezes OZPN
Jelenia Góra podkreślając wsparcie
klubów w pozyskiwaniu środków
unijnych. Andrzej Kowal funkcję
prezesa objął na najbliższe cztery lata
(2016-2020).
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Udany występ pięściarzy Red Fighters
Z bardzo dobrej strony pokazali się
pięściarze Jelenia Góra. Jeleniogórzanie przywieźli z Mistrzostw Dolnego
Śląska i Opolszczyzny rozgrywanych
w Nysie aż cztery medale.
Po medale sięgnęli: Patryk Pers
(56kg) - brąz, Dawid Urban (81kg)
- brąz, Kamil Bodzioch (+91kg) - srebro, a także Oskar Wierzejski (+91 kg)
– złoto. Świetnie wypadł szczególnie
nasz kadrowicz Oskar Wierzejski,
który już trzeci rok z rzędu zdobył tytuł

mistrzowski. W finale zdeklasował
swojego przeciwnika z Energetyki
Lubin wygrywając przez TKO w
drugiej rundzie. Dobry pojedynek
stoczył także w finale Kamil Bodzioch
boksując z utytułowanym Kamilem
Mroczkowskim. Nasz pięściarz był
skazywany na porażkę przed czasem,
ale dzielnie trzymał się przez całe trzy
rundy stawiając wysoko poprzeczkę i
walcząc na dobrym poziomie.
(MDvR)
Fot. Użyczone
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Olimpiada Malucha zachwyciła
Sport w najczystszym wydaniu
– tak najczęściej określali imprezę, która po raz 15. odbyła się w
Jeleniej Górze, a więc Olimpiadę
Malucha – rodzice i zaproszeni
goście. Choć r ywalizacja była
zacięt a, t ak naprawdę każdy
uczestnik był zwycięzcą.
Tradycy jnie, w największej
tego typu imprezie wzięły udział
wszystkie jeleniogórskie przedszkola. 18 dr użyn złożonych
z maluchów, wspart ych przez
rodziców i opiekunów rywalizowało w siedmiu konk urencjach. Zanim jednak zawody się
rozpoczęły nie zapomniano o
zniczu olimpijskim, który wraz z
mistrzynią Europy w koszykówce
(1999 r.) Elżbietą Nowak zapaliła
dziewczynka z Kacperka. - Już
wcześniej ćwiczyłam zapalanie
znicza. Nie stresowałam się –
wyznała Julia, która następnie
przystąpiła do rywalizacji i świetnie się bawiła.
- Jako mama niedawno sama
brałam udział ze swoimi dziećmi
w takich olimpiadach i uwielbiam
takie sportowe przedsięwzięcia,
ponieważ one rozkochują dzieci w
sporcie, pokazują to, co najcenniejsze – zdrową konkurencję, zabawę

z rodzicami, ze swoimi przedszkolami i innymi – powiedziała Elżbieta Nowak. - W programie nauczania
szkoły jest punkt: czerpanie radości
ze sportu. Tutaj mamy w najczystszej postaci 100 proc. czerpania
radości z tego co się robi – dodała
uczestniczka Igrzysk Olimpijskich
w Sydney (2000 r.).
- Jesteśmy dzisiaj jedną, wielką
rodziną podczas tej zabawy –
mówił dyrektor Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu Ireneusz Taraszkiewicz. Poza konkurencjami
sprawnościowymi dla dzieci i
wszystkich kibiców przygotowano wiele atrakcji towarzyszących.
Odbyły się pokazy tańca, śpiewu
i gimnast yki uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2, a także z SP 15.
Największe wrażenie wywarł jednak Mieszko Włodarczyk, który
żonglując piłkami do koszykówki
wprawiał w osłupienie maluchy i
ich rodziców.
Najważniejsza jest dobra zabawa, wspomnienia, które zostaną
wśród małych spor towców –
wielkich duchem. - Mamy do
czynienia ze sportem w najczystszym tego słowa znaczeniu, w
najczystszym wydaniu – dodał
Ireneusz Taraszkiewicz.
Przemek Kaczałko

W klasyfikacji wyróżniono trzy pierwsze zespoły. Trzecie miejsce zajęło przedszkole
Kacperek, drugie Miejskie Przedszkole nr 10, a najlepsze wyniki osiągało Przedszkole
Językowe „Happy Kids”. Pozostałe drużyny zajęły symboliczne czwarte miejsce, ale
tego dnia każde dziecko było zwycięzcą i zostało nagrodzone.

Fot. Przemek Kaczalko
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2016-02-20 godz. 15.00 - 2016-03-19 godz. 20.00
PRACA
DAM PRACĘ

Doradca Finansowy - Praca
dla Ciebie! Profi Credit Polska S.A
zatrudni na stanowisko Doradca
Finansowy. Nie wymagamy
doświadczenia-nauczymy. Praca
polega na sprzedaży pożyczek
pozabankowych. Wyślij CV ! proficreditjg@wp.pl - 668 682 335

FX Sport Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze zatrudni magazyniera.
Wymagane doświadczenie za
w/w stanowisku oraz mile widziana
znajomość j.angielskiego. Informacje w siedzibie firmy przy ul.
Waryńskiego 23 - 756 450 830

Animator/ka w sali zabaw.
- Przyjmę do sali zabaw animatora/kę w Jeleniej G. Wymagania: prowadzenie przyjęć
urodzinowych, zabaw z dziećmi,
Handlowiec - Firma "Bronzel"
malowanie twarzy, kreatywność,
pozytywne nastawienie do pracy/ Doświadczony kelner-3000 od 9 lat zajmuje się sprzedażą
mile widziane doświadczenie/ - zł - Zatrudnimy kelnera - koordy- pokryć dachowych. Obecnie roz513 270 450
natora imprez. Stała umowa. Mile wija swoją sprzedaż na terenie
Biuro/Umowa o pracę - Poszu- widziany j. angielski. Jesteśmy Jeleniej Góry i poszukuje hankujemy Pani ze znajomością liderem w organizacji wesel. Miej- dlowca. Poszukuje osoby otwartej,
języka niemieckiego do pracy w sce pracy: Dwór Korona Karko- dynamicznej, kreatywnej. - 509
biurze. Oferujemy pracę na umo- noszy w Sosnówce k. Karpacza. 633 290
wie, w stabilnej firmie, na pełen - 605 144 021
Handlowiec-Prezenter
etat w godzinach 9-17. CV prosimy przesyłać nna adres:info@ Elektroinstalator - Zatrud- - Poszukujemy osób do prowanię elektryka w Świeradowie na dzenia prezentacji handlowych
iwo-bau.eu
budowie - 605 458 999
organizowanych przez nasza
Budowlańcy do Niemiec
- Firma budowlana poszukuje Firma budowlana poszukuje do firmę. Oferujemy wysokie zarobki
murarzy, zbrojarzy, cieśli szalun- pracy cieśli szalunkowych i zbro- i szkolenia. Osoby zainteresowane
kowych, pracowników ogólnobu- jarzy. Miejsce pracy Szklarska prosimy kierować CV na adres
dowlanych do prac przy budowie Poręba Kontakt : wojciech.lysiak@ mail. Umowa agencyjna. - sekredomów od podstaw na terenie sunet.nazwa.pl
tariat@ogrody-zdrowia.com
Niemiec. Stałe warunki pracy i
wypłaty w euro. - Biuro czynne Firma FX Sport Sp. z o.o. zatrudni Hotel Gołębiewski w Karpaczu
grafika. Wymagany język angielski. zatrudni kucharzy. Oferujemy
8-16, tel. 537576392
pracę na umowę i atrakcyjne wynaCukiernia Sowa poszukuje Środowisko pracy Adobe Illustragrodzenie. CV proszę wysyłać na
tor.
CV,
List
motywacyjny
proszę
osób do pracy w cukierniach
zlokalizowanych w Galerii Sudec- przesyłać na adres: m.kusaj@ e-mail : kadryk@golebiewski.pl
lub dostarczyć osobiście do działu
kiej oraz w Galerii Nowy Rynek. vergesport.com. - 756 450 830
Zainteresowane osoby proszę o Firma RS Bau zatrudni pracow- kad - 757 670 715
przesłanie CV na adres e-mail: ników budowlanych z doświadcze- Hotel Tango w Jeleniej Górze
kk@karoconcept.pl
niem w zbrojeniach oraz ciesielce. zatrudni od zaraz kelnera tel. 519
Do działu marketingu- praca! - Mile widziane prawo jazdy. Praca 132 681
Szukamy osób kreatywnych - do w Jeleniej Górze. Prosimy przeHuta Julia zatrudni na stanowidziału marketingu. Praca biurowa,
syłać CV na adres: biuro@rsbau. sko przewodnika osoby otwarte,
w godzinach: 8:00-16:30. Wymalubiące pracę z ludźmi, ze znagania: znajomość pakietu MS pl - 662 021 060
Office, język ang. lub niem. Pro- Firma zatrudni spawaczy z pod- jomością j niemieckiego, praca
0,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
szę kandydatów o wysłanie CV na stawowymi umiejętnościami spa- na sezon (zlecenie)i na umowę o
maila. - rekrutacja@regess.eu
walniczymi. Wojcieszyce k/Jeleniej pracę na stałe CV na koordynaROZMAITOŒCI
ZU]HĞQLDU
Góry. - tel. 883181555
tor@hutajulia.com - 513 023 729
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Interwencja Jelenia Góra Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony do
patrolu interwencyjnego. - 609
486 000
Karpacz kelnerka-pokojowa zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu kelnerke- pokojowa. Możliwość
zakwaterowania. - 696 504 506
Kelner, barman/ki - Restauracja Mazurkowa Chata Poszukuje
Kelnerów/ki,barmanów na umowe
o prace. Zapewniamy wysokie
wynagrodzenie , elastyczny grafik
, b/d warunki Pracy w zespole - 606
991 160
Kelner/ka - Metafora Pub &
Restaurant Zatrudni młode, przebojowe i sympatyczne osoby na
stanowisku kelner/ka. Rekrutacja
pod kątem letnich ogródków i
sezonu wakacyjnego. CV ze zdjęciem można złożyć osobiście lub
wysłać na jjacak@wp.pl - jjacak@
wp.pl
Kelner/ka Sorrento Ristorante
- Zatrudnimy kelnera/kę z pasją i
doświadczeniem w gastronomii.
Osobę sprytną, wesołą i miłą.
Praca na stałe. CV proszę wysyłać
na e-mail kontakt@sorrento.pl z
dopiskiem w tytule "Kelner" - kontakt@sorrento.pl
Kelnerka - Przyjmę do pracy kelnerkę / kelnera / pomoc kuchenną
Mysłakowice - 605 598 712
Kierownik ds. zaopatrzenia Metafora Pub & Restaurant poszukuje sumiennej, odpowiedzialnej
i dobrze zorganizowanej osoby,
której głównym zadaniem będzie
zarządzanie logistyką dostaw. CV
ze zdjęciem można złożyć osobiście lub wysłać na jjacak@wp.pl
Kierownik sali zabaw - Przyjmę
na stanowisko: kierownik sali
zabaw w Jeleniej G. Wymagania:
doświadczenie w pracy z dziećmi/
sala zabaw, przedszkole/,dyspozycyjność, kreatywność, obowiązkowość. CV+zdjęcie: dosuliga@
interia.pl - 513 270 450
Kierownik sekcji eksploatacji
technicznej - ZGKiM w Jeleniej
Górze ogłosił nabór na stanowisko
kierownika sekcji eksploatacji technicznej. Termin składania dokumentów: 18.03.2016. Szczegóły
na stronie www. Kontakt: tel. 75 64
95 888, sekretariat@zgkim-jg.pl
Konstruktor - Firma KMSystem poszukuje kandydatów
na stanowisko konstruktor. Wymagane wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie 1 rok,
znajomość CAD 3D (preferowany
Solid Works), znajomość j. angielskiego. - 75 6105577/ praca@
km-system.pl

Znajdziesz nas m.in.:

Tesco Cieplice, ul. Wolności
Sanatorium Agat - Cieplice
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
CM Orle - Cieplice ul. Cieplicka 83
Przychodnia Źródło - Cieplice ul. Sprzymierzonych
Zorka Społka z o.o - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
Sanepid
Hurtownia Renoma - Jelenia Góra ul. Wolności
Medicta - Jelenia Góra ul. Wolności
Solarium - Jelenia Góra ul. Wolności
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra ul. Wolności 28
Kaufland - Jelenia Góra - Zabobrze
Chata Polska - Jelenia Góra - Zabobrze
Dzięciołowski - Jelenia Góra ul. Paderewskiego
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra ul. Mostowa
Pasaż Grodzki
Ratusz
Delikatesy DD - Jelenia Góra ul. Solna
Hotel Europa - Jelenia Góra ul. 1 Maja
Smakosz
Restauracja Relax - Jelenia Góra ul. 1 Maja 60
Przychodnia Zaborze - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Chata Polska Trzcińskiego
Szpital - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Ginekomed - Jelenia Góra ul. Kiepury
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra ul. W. Pola
Hurtownia Duko - Jelenia Góra ul. W. Pola
Energetyka - Jelenia Góra ul. w. Pola
Urząd Miasta - Jelenia Góra ul. Sudecka 29
Urząd Pracy - Jelenia Góra ul. Podchorążych
Starostwo
Firma przewozowa Ro-Ko - Jelenia Góra ul. Kazimierskiego 5
Hurtownia Best - Jelenia Góra ul. Sobieskiego 56
Bar Tado - Jelenia Góra ul. Karola Miarki
Prokostal - Jelenia Góra ul. Karola Miarki42
Jeleniaplast - Jelenia Góra ul. Społdzielcza
Draexlmaier
Nowa Zorka
Rembud
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra Rynek
Pub Belfast - Jelenia Góra Rynek
DD ul. Sobieskiego
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Klub Kwadrat - Jelenia Góra ul. Bankowa
MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka
Przychodnia - Jelenia Góra ul. Nowowiejska
Szkoła tańca Kurzak-Zamorski
Pub Spokojnej Starości
DD Wincentego Pola
Urząd Skarbowy - Jelenia Góra ul. Wolności
Arnika Pl Piastowski
Jelfa
Biuro Informacji Turystycznej Plac Ratuszowy
Redakcja Jelonka - Jelenia Góra ul. M Skłodowskiej-Curie 13/2

Wydawca: HIGHLANDER`S GROUP Marek Tkacz Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra,
ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com
Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek
(zastępca redaktora naczelnego), Przemek Kaczałko (dziennikarz), Karolina Matusewicz
(dziennikarz). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy (sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Lena Aksanowa,
DTP: Marta Patraszewska Internet: www.jelonka.com Druk: Polskapresse Poligrafia
o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany:
8 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo
do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam
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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

Konsultant sprzedawca NC+
- Praca od zaraz przy sprzedaży
serwisie nc+, wiedza w zakresie
branży TV-SAT będzie dodatkowym atutem. Praca na etat. Poszukujemy osób komunikatywnych.
cv na biuro@mont-sat.pl - 756
428 588
Kucharz - Ośrodek wypoczynkowy Złoty Potok Resort poszukuje
kucharza. Wymagane doświadczenie w kuchni. CV proszę kierować
na maila. Serdecznie zapraszamy!
- biuro@zlotypotokresort.pl
Kucharz/Kucharka - Hotel*w Świeradowie Zdrój zatrudni
kucharza/kucharkę na pełen etat.
Umowa, wynagrodzenie na czas.
Możliwość 1-2 dniowych noclegów
w Hotelu. CV proszę przesyłać na
narcyz@narcyz.pl - 500 101 648
Kucharz/kucharka do pizzerii - Osoby w pełni dyspozycyjne,
z dobrą organizacja pracy, praca 7
dni w tygodniu, weekendy również.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem oraz
nr. telefonu. - pracapizzeria10@
gmail.com
Kucharz/pizzer/kierowca/
pomoc - Praca od zaraz dla
-kucharza -pizzera -kierowcy (d.
Znajomość Jeleniej Góry i okolic)
-pomoc kuchenna Informacje w
pizzerii Dalmacija ul. Morcinka 2
k. PZMot lub tel. 508315790 lub
739252591
Kursy jęz.-Praca Opieka Niemcy
- Kursy językowe przygotowawcze dla osób chcących podjąć
pracę w charakterze opiekunek
osób starszych w Niemczech.
Szkolimy od podstaw. Po odbyciu szkolenia gwarantujemy
stabilne, legalne zatrudnienie. 734427734/691104999
Marketing, wdrażanie produktu
- Zapraszamy do współpracy przy
wdrażaniu na rynek nowatorskiego
oprogramowania do obsługi hotelu
NFHotel. Więcej na 509 20 20 60
lub biuro@netfactory.pl

|

tel. 536-230-760

MDK "Muflon" zatrudni Pracownika gospodarczo-technicznego
do obsługi imprez, umowa o pracę
cały etat. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub pod numerem
telefonu 75 755 37 70
Ochrona Szklarska Poręba Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracowników ochrony z
terenu Szklarskiej Poręby. Mile
widziane młode osoby a także
emeryci służb mundurowych. - 605
277 000
Operatorzy CNC - Firma
FLYWOOD S.C. w Karpnikach
produkująca elementy giętoklejone
zatrudni operatorów CNC. Istnieje
możliwość przyuczenia. Po okresie próbnym oferujemy umowę
o pracę na czas nieokreślony. 757677031office@flywood.pl
Opieka Osób Starszych Niemcy
- Agencja Pracy Tymczasowej
Senior-Partners Sp. z o.o., Grunwaldzka 12, 59-700 Bolesławiec
zaprasza na rekrutację do pracy
do opieki osób starszych do Niemiec. Biuro czynne pon.-pt. w
godz. 8.30-15.30. - 757210431;
757 899 395
Opieka w Niemczech od zaraz
- Legalna praca przy opiece od
zaraz. Wynagrodzenie od 1300
euro plus zwrot za dojazd. Stala
umowa o pracę. Wymagana komunikatywna znajomość języka.
Żadnych prowizji i kosztów. Szczegółowe info pod nr telefonu - 511
844 939
Opiekun Niemcy - Polmedicus
Agencja Zatrudnienia - Praca
dla Opiekuna/Opiekunki Osób
Starszych z j. niemieckim. Premie
świąteczne i zwrot kosztów przejazdu. Najwyższe na rynku składki
ZUS. Zadzwoń! Tel.508 708 453
Opiekunka sali zabaw - Praca
w charakterze opiekunki/na/dzieci
w sali zabaw - studentka, student. Dyspozycyjność, punktualność, kreatywność.Mile widziane
podobne doświadczenie. CV+zdjęcie: dosuliga@interia.pl, możliwość
awansu. - 513 270 450

|

www.pedi-med.pl

- 20 % na pierwszy zabieg

•
•
•

Ośrodek Złoty Potok Resort
poszukuje kucharza/kucharki z
doświadczeniem. Organizujemy
wesela i inne uroczystości okolicznościowe. Praca stała. Serdecznie
zapraszamy! - recepcja@zlotypotokresort.pl
Pizzeria zatrudni kucharza, pizzera, kierowcę, pomoc kuchenną
oraz kelnerkę. Informacje w pizzerii Dalmacija ul. Morcinka 2 koło
PZMot lub nr tel. 508315790 /
739252591
Polcolorit S.A. zatrudni
magazyniera z uprawnieniami do
obsługi wózków widłowych. CV
prosimy składać na adres azygarlinski@polcolorit.pl
Pomoc kuchenna, kucharz-pizzer - Zatrudnię pomoc kuchenną,
kucharza-pizzera. Wszelkie informacje bezpośrednio w pizzerii
Dalmacija ul. Morcinka koło
PZMotu lub pod nr tel 508315790
lub 739252591.
Poszukujemy fizjoterapeuty
do Studia Zdrowia i Urody w
hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
Zapraszamy osoby dyspozycyjne. Umowa o pracę na cały
etat, zainteresowane osoby
prosimy o przesłanie CV adres
e-mail - spa.golebiewska@
golebiewski.pl
Poszukujemy fryzjerów do
Studia Zdrowia i Urody w hotelu
Gołębiewski w Karpaczu. Zapraszamy osoby dyspozycyjne, prosimy o przesyłanie CV na adres
e-mail - spa.golebiewska@
golebiewski.pl
Poszukujemy osób do pracy
w serwisie sprzątającym na
terenie Jeleniej Góry, rejon
ulicy Jana Pawła II. Praca w
markecie, na dwie zmiany. Tel:
601 156 466
Poszukuję doświadczonego
spawacza TIG z własnym zapleczem, który, oczywiście odpłatnie, w wolnej chwili (najlepiej
weekendy) zechciałby nauczyć
mnie w/w zawodu. Pozdrawiam
- 729 358 481

Praca dla Ciebie! - Profi Credit
Polska S.A. zatrudni na stanowisko Doradca Finansowy. Nie
wymagamy doświadczenia.
Wyślij CV ! proficreditjg@wp.pl
- 668 682 335
Praca dla kelnerki, barmana
- Prężnie rozwijająca się restauracja w centrum Jeleniej Góry
zatrudni kelnera(ke), barmana(ke), Miła atmosfera, szkolenia,
umowa, bonusy. Informacja pod
nr 570581896 Lub info@restauracjalord.pl - 570 581 896
Praca dla opiekunek w Niemczech - Więcej informacji telefonicznie. - 530 112 544
Praca na budowie - Przyjmę
do pracy na budowie osoby w
każdym wieku (ukonczone18lat) murarzy, cieśli, pomocników Wymagana: rzetelność,
poważne podejście do pracy,
punktualność uczciwość pracowitość baza spotkań Kostrzyca
- 502 409 086
Praca na weekendy. Zatrudnię
młodą wesołą dziewczynę do
pracy z dziećmi. Praca dorywcza
z możliwością pracy na stałe . Tel
606 442 350
Praca od zaraz przy produkcji
plastików w Jeleniej Górze,
Kowarach. wynagrodzenie od
1450-2000zł netto. woj-kat sp.z
o.o. jelenia góra poznańska 20
tel. 756475564 lub 516587317
Praca Opieka Niemcy - Poszukujemy opiekunek osób starszych do pracy w Niemczech.
Stabilne, legalne zatrudnienie.
Wymagana komunikatywna
znajomość języka niemieckiego. Codziennie nowe oferty
pracy. Serdecznie zapraszamy.
- 734427734/691104999
Praca przy produkcji plastików - Firma Woj-Kat Sp. z o.o.
zatrudni Panów przy produkcji
donic plastikowych w Kowarach.
Praca w systemie 3 zmianowym
4 brygady. Wynagrodzenie od
1400-2000 zł. netto E-mail: wojkat@wojkat.eu - 756 475 564
Praca w Karpaczu - Praca w
małym pensjonacie. Przygotowywanie śniadań, sprzątanie
pokoi. Umowa o prace. - 508
030 859
Praca w myjni w Sobieszowie
- Poszukuje osoby do pracy w
myjni samochodowej w Sobieszowie z doświadczeniem polerowania samochodów oraz inne
prace związane z kosmetyką
samochodową ...... - 732 918
191
Praca w Niemczech Opiekunki - Legalna i bezpieczna
praca w Niemczech dla opiekunek osób starszych. Wysokie
wynagrodzenie, miła atmosfera,
ZUS, premie. SENIOR24 Jelenia Góra ul.Groszowa 22a (za
Biedronką) tel/fax 757141099
pon-pt.9-15. - 757 141 099
Praca w Szwecji - Poszukujemy zleceniobiorców usług
sprzątających w Szwecji.
85sek/h Osoby powyżej 27-miu
l a t , m i l e w i d z i a n e z e sp o ł y
dwuosobowe(minimum jedna
kobieta) najlepiej pary z autem.
Praca stała. 530 828 048
Pracownicy produkcyjni
- Firma Flywood S.C.w Karpnikach produkująca elementy
giętoklejone zatrudni pracowników produkcyjnych. Praca w
systemie 3-zmianowym. Nie
wymagamy doświadczenia.
Zapewniamy stabilne zatrudnienie! - 757677031office@
flywood.pl

Pracownik biurowy - LBF Sp.
z o.o. zatrudni na stanowisku
z bardzo dobrą znajomością j.
niemieckiego. Opis stanowiska:
przygotowywanie ofert, opracowywanie zleceń...Kontakt: adam.
telega@lbf.com.pl - 608 287 087

Przyjmę do pracy D.W."Mieszko" w Karpaczu przyjmie do pracy osoby na stanowisko
kelnerki-kelnera, kucharki-kucharza, recepcjonistki-recepcjonisty.
- 730 916 916

Pracownik biurowy - LBF Sp. z
o.o. zatrudni pracownika biurowego
z bardzo dobrą znajomością j. niemieckiego. Zakres obowiązków
m.in. przyg. ofert handl., obsługa
zamówień. Kontakt:lbf@lbf.com.pl;
608287087 - 608 287 087

Recepcjonista - Hotel Las Poszukujemy osób chętnych do
pracy na stanowisku recepcjonista.
Praca w młodym zespole, szkolenia, umowa o pracę + premie.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt! Mile widziane osoby
komunikatywne! - 668016404
palewicz@hotel-las.pl

Pracownik lodziarni - Poszukujemy kandydatek zainteresowanych pracą sezonową w lodziarni
w Jeleniej Górze. Oferujemy 9
zł/h netto plus premia, umowa
zlecenie. CV proszę wysłać na
e-maila tskibinski5@gmail.com 512 303 588
Programista PHP 3000 - 5000
zł - Netfactory poszukuje do współpracy programistę PHP. biuro@
netfactory.pl - 509 202 060

Samodzielną Krawcową na
etat - Dzień dobry. Mam do zaoferowania pracę na pełen etat dla
samodzielnej krawcowej. Poszukuję osoby uczciwej i sumiennej,
niepalącej. Praca od 1 kwietnia
na terenie Jeleniej Góry. - 790
478 478

Prowadzenie restauracji Praca dla pary-prowadzenie
restauracji Złoty Potok Resort
apartament 100 m2-wyposażony,
stałe wynagrodzenie + prowizja
wymagania-doświadczenie w
gastronomii, b.dobra znajomość
języka ang/niem - biuro@zlotypotokresort.pl

Specjalista ds. sprzedaży
J.G. - Cały etat, praca 6-14, znajomość Subiekta, komunikatywność,
przedsiębiorczość, wykształcenie
minimum średnie. Zadania; sprzedaż, marketing itp. CV składać
Hurtownia Jelfrut Sobieskiego
25b - 508 137 507
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Sprzątanie - Firma KM-System
zatrudni dwie osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności do sprzątania biur oraz pomieszczeń socjalnych. Praca na pół etatu tj co drugi
dzień po 8 godzin (w dni robocze),
od 14:00-22:00. - 756105577/
praca@km-system.pl

to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660
fax.: 75/ 64 66 661

e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl

54560521 Dom wolnostojacy poniemiecki do kapitalnego remontu położony na dużej działce o powierzchni 4.80 ha
w Siedlęcinie - 5 km od Jeleniej Góry.
W budynku znajduje się prąd, siła, woda
z wodociągów oraz własna studnia na posesji.
Atrakcyjna cena 129 000 zł.
NA WYŁĄCZNOŚĆ
Magda Wateha 601 852 382
NA WYŁĄCZNOŚĆ

54440521 Piękne stylowe mieszkanie
położone na pierwszym piętrze w kamienicy w Cieplicach. Mieszkanie o pow. 120m 2
z tarasem, mieszkanie po kapitalnym
remoncie. W cenie umeblowanie kuchni.
Cena 299 000 zł.
Dorota Tomasino 535 194 880

53030521 Czteropokojowe mieszkanie
o pow. 66,2 m2 położone na Zabobrzu II w Jeleniej Górze. Lokal położony na drugim piętrze
w bloku czteropiętrowym. Lokal do wprowadzenia.
Cena 210.000 zł.
Tomasz Andrysiak tel.: 507 136 111
NA WYŁĄCZNOŚĆ

53960521 Przestronne mieszkanie trzypokojowe
o pow 83,45m2 położone na trzecim piętrze w kamienicy w centrum miasta
Jeleniej Góry. Mieszkanie
z klimatem, bardzo słoneczne i ciepłe do wprowadzenia. Lokal po kapitalnym remoncie z kominkiem.
Anna Roziel 509 156 552

54470521 Duża nieruchomość zabudowaną
- położoną na działce 7000 w małej malowniczej miejscowości 15 km od Jeleniej Góry.
Obiekt składa się z budynku mieszkalnego
i połączonego z ciągiem budynków gospodarczych z pięknymi sklepieniami o pow.
około 700m2. Cena 177.000 zł Anna Roziel 509 156 552
50690521 Dom wolnostojący położony
w malowniczej miejscowości 17km od
Jeleniej Góry. Nieruchomość położona na
ładnej działce o pow. 1898 m2. Dom nie
podpiwniczony do kapitalnego remontu
o dużym potencjale.
Anna Roziel 509 156 552
22070521 Atrakcyjny lokal usługowo
biurowy położony w Jeleniej Górze - okolica
Małej Poczty. Lokal o pow. 22 m 2 usytuowany na parterze w kamienicy. Lokal przeszedł
kapitalny remont i posiada indywidualne
wejście oraz dużą witrynę. Cena 70.000 zł
Anna Roziel 505 074 854

NA WYŁĄCZNOŚĆ

54870521 Wyjątkowe, oryginalne mieszkanie, położone na parterze w Jeleniej Górze Sobieszów. Mieszkanie bezczynszowe,
przestronne o pow. 140 m2, istnieje możliwość zrobienia dwóch niezależnych mieszkań. Lokal z potencjałem. Cena 219.000 zł.
Małgorzata Muzyczka 698 523 811
54700521 Komfortowe mieszkanie trzypokojowe usytuowane w bloku na Zabobrzu III
w Jeleniej Górze. Lokal o pow. 63m 2 na
czwartym i ostatnim piętrze z balkonem.
W cenie mieszkania pozostają szafy w zabudowie oraz meble kuchenne z częściowym
AGD. Cena 220.000 zł
Tomasz Andrysiak 507136111
54950521 Bardzo ładne mieszkanie
ogródkiem o pow.41,35m2 usytuowane na
drugim piętrze w kamienicy kilkurodzinnej
położone w Jeleniej Górze-okolice Małej
Poczty. Po kapitalnym remoncie. W cenie
mieszkania: meble kuchenne oraz szafa
w zabudowie. Możliwość wykupu stryszku
z oknem który znajduje się na tym samym poziomie z bezpośrednim wejściem z mieszkania. Cena 155.000 zł. Joanna Chabiniak 661 223 812

58-500 Jelenia Góra ul. Bankowa 22/2
bezpłatna obsługa kredytów hipotecznych i gotówkowych
tel.: 721 030 567
www.kcn.net.pl
Dwupokojowe mieszkanie z balkonem na
pierwszym piętrze na Zabobrzu.44m 2 sypialnia, salon, kuchnia, łazienka i przedpokój.
Mieszkanie środkowe, ciepłe. Wymaga własnej aranżacji. Niskie koszty utrzymania.
Cena 134000 zł
Tel. 663 641 236 Robert Smaga KCN
Dwupokojowe z balkonem na parterze, na
Zabobrzu III, 50m2, dwa funkcjonalne i ustawne
pokoje, kuchnia, łazienka, WC i przedpokój.
Mieszkanie wymagające drobnego remontu
i liftingu. Spokojna okolica. Cena 154000 zł
Tel. 663 641 236 Robert Smaga KCN
Dwupokojowe w centrum, 38m2 w tym salon z wyjściem na balkon, sypialnia, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój.
Fajne, słoneczne i ciepłe. Kuchnia w częściowej, gruntownie wyremontowana łazienka z
kabiną prysznicową. Ogrzewanie i ciepłą woda
z sieci miejskiej. Cena 134000 zł
Tel. 663 641 236 Robert Smaga KCN
Oferujemy M4 w Dziwiszowie, komfortowe
o wysokim standardzie wykonania, pow.
użytkowa 92m2, parter, CO gazowe. Oaza
ciszy i zieleni. Cena 265tyś, info:
Marek Tel. 503 904 613 KCN
Oferujemy willę z pięknym widokiem na
całe pasmo Karkonoszy w Szklarskiej
Porębie o pow. 183m2. Posiadająca 5 pok.
2 łazienki w dobry stanie technicznym.
Działka zadbana, ogrodzona o pow. 1021m2.
Cena 595tyś.
Info: Marek Tel. 503 904 613 KCN
Małe przytulne mieszkanko 35m2 położone na parterze w budynku IV piętrowym. Na osiedlu Zabobrze II.
Duży balkon, ładna umeblowana kuchnia. Spokojna
okolica. Czynsz 204 zł. Cena 122.300. KCN
Iwona Dąbrowska Tel. 721 030 567
Super mieszkanko
w Kowarach na osiedlu
Wichrowa Równia, 64m2, I piętro, rozkładowe, duży balkon, piękny widok na góry.
Świetna cena 126.800 KCN
Iwona Dąbrowska Tel. 721 030 567

Sprzątanie Dziwiszów Piekarnia - Zatrudnię na umowę o
pracę na 1/2 etatu do sprzątania
w Piekarni w Dziwiszowie. Proszę
dzwonić do godziny 14-stej. tel.
607 841 236 - 607 841 236
Sprzedawca Cieplice - Firma
Netto zatrudni sprzedawców w
sklepie w Cieplicach Zapraszamy
osoby pracowite, z chęcią do
działania. Oferujemy: pełen etat;
pensja + premię uznaniową Prosimy o przesłanie CV: uw073863@
netto.pl
Sprzedawca Szklarska Poręba
- Netto zatrudni sprzedawców w
Szklarskiej Porębie. Oferujemy:
pełen etat, pensję 2150 zł brutto +
premię uznaniową do 250 zł brutto,
zwrot za dojazd do pracy Prosimy
o przesłanie cv: mg189509@
netto.pl
Super praca dla krawcowej!
- Praca dla krawcowej z doświadczeniem, która chcę pracować w
rodzinnej atmosferze i rozwijać
swoje umiejętności. Szyjemy dla
najlepszych polskich obiektów.
Może być emerytka, rencistka.
Zapraszamy - 75535212
Szukam brukarza do pracy z
doświadczeniem czekam na propozycje. - 690 046 394
Trener personalny - Fabryka
Formy poszukuje entuzjastycznych trenerów personalnych! - 730
110 480
Wystawa klockow LEGO - Karpacz - Zatrudnimy pracownicę
do obsługi wystawy. Wymagamy
umiejętności interpersonalnych,
otwartości i chęci do pracy z ludźmi.
Umowa o pracę. Mile widziana
znajomość j. angielskiego/niemieckiego. CV proszę wysyłać
na: wystawa@klocki.karpacz.pl wystawa@klocki.karpacz.pl
Zatrudnię do sprzątania Zatrudnię Panią w wieku ok 40 lat
do prac porządkowych i pomocy
przy krojeniu pieczywa. Praca w
piekarni w Dziwiszowie. dzwonić
do godz. 14:00. - 607 841 236
Zatrudnię fryzjerów na stanowisko damskie i męskie 00353857228908
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Mieszkanie na Zabobrzu I,42 m , 2 pokojowe
z dużym balkonem, słoneczne, IV piętro, niski czynsz
180 zł., blisko przystanek, sklepy, apteka. Bardzo
dobra cena 111.500 KCN
Iwona Dąbrowska Tel. 721 030 567

Mieszkanie 2 poziomowe 82 m2, salon
z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka z wc oraz osobne wc na piętrze, ogródek zagospodarowany 120m 2,garaż
murowany 18m2 spokojna okolica 10
minut do miasta. Cena 235.700 KCN
Iwona Dąbrowska Tel. 721 030 567
Trzypokojowe mieszkanie 68m 2,
wysoki parter w 4 piętrowym bloku
w Śródmieściu. Rozkładowe, czyste
i zadbane, z balkonem, nowe okna,
ogrzewanie i ciepła woda z sieci, czynsz
280 zł. Zielona i spokojna okolica, cena
170 tys. KCN Tel. 508 326 552

Zatrudnię kierowce kat. C - 602
487 174
Zatrudnię kucharza do restauracji w Jeleniej Górze. Umowa o
pracę. Atrakcyjne wynagrodzenie.
Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt tel. 602-735-219 lub 661559-157
Zatrudnię od zaraz sprzedawcę
na straganie z pamiątkami w
Karpaczu Bardzo dobre zarobki
(podstawa + % od utargu ). Płatne
codziennie 880-044-951 lub 506027-079
Zatrudnię samodzielnego
mechanika lub pomocnika w pełnym wymiarze godzin. Wynagrodzenie ustalane indywidualnie.
Praca w solidnej firmie na terenie
Jeleniej Góry , na umowę o dzieło.
Tylko poważne oferty - 606 672
548
Zatrudnię sprzedawcę do
sklepów papierniczych. Praca
Cieplice - Piechowice. CV proszę
wysyłać na maila biuro@ksiegowosc.jgora.pl
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Zatrudnię sprzedawców - Firma
Zyguła sprzedawców do sklepu
mięsnego oferujemy bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, miłą atmosferę pracy , możliwość rozwoju
zawodowego - 885 101 093
Zatrudnimy do gastronomii Doner Kebab koło Tesco zatrudni
uczciwą, komunikatywną osobę
do przygotowywania Kebaba.
Proponujemy atrakcyjne warunki
pracy z możliwością zatrudnienia
na umowę o pracę. CV wysyłamy
na rekrutacjakebab@o2.pl - 722
371 722
Zatrudnimy elektryków Niemcy
- Firma Bayer+Riedl Personalservice Gmbh zatrudni pracowników
z komunikatywną znajomością
j.niemieckiego w zawodzie : - Elektryk opole@bayer-riedl.de Kontakt
Pn-Pt 8:00-17:0 - 882 067 218
Zatrudnimy przy produkcji
- Zatrudnimy w formie umowy
zlecenia przy produkcji plastików
w Jeleniej Górze oraz Kowarach.
Praca 3 zmiany 4 brygady. Wynagrodzenie 1400-2000 netto e-mail:
wojkat@wojkat.eu - 756 475 564
Zatrudnimy sprzedawcę do
salonu Giacomo Conti w Galerii
Sudeckiej. Osoby zainteresowane
proszę o przesyłanie CV na maila
k.chmiel@giacomo.pl
Zatrudnimy sprzedawców do
sieci naszych sklepów. Oferujemy
stabilne zatrudnienie na umowę
o pracę (pełny etat), możliwość
rozwoju zawodowego i awansu.CV
prosimy wysyłać na adres mc@
as-system.pl - 502 623 464

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Skup aut busy terenowe osobowe
- Kupie każde auto od 2000zł do
20000zł najlepsze ceny własny
transport, legalnie gotówka od ręki
w 15min, 7 dni w tygodniu, możliwa
zamiana, posiadam auta osobowe
i dostawcze - 697 104 455

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Mam do sprzedania Hondę Civic
VII Sport 2004r po lifcie o mocy
90KM Stan bardzo dobry Cena 12
300zł Do negocjacji. Wymieniony
kompletny rozrząd, filtry, oleje,
płyny - 663 368 664
Mazda 3 94r Gaz Polecam - 1,6.
sprowadzone z Austrii w 2014 w
czerwcu założony gaz wszystko
wymieniane na bieżąco. Jedyny
mankament jak to w mazdach
widoczna rdza w niektórych miejscach. Niewytłuczone. 9l gazu na
100km.14tys zl - +48502664847
Oleje silnikowe Castro Mobil Firma ACD oferuje oleje filtry cześci w dobrych cenach ul Wolności
20/1 Jelenia Góra zapraszamy
codziennie od 9-17 - 662 203 491
Opel Tigra 1999r 1.4 1900 zł
- Sprawne autko, zwinne i ekonomiczne, 1.4 benzyna, skóra,
centralny zamek, ABS, elektryczne
szyby przednie, podgrzewane
przednie siedzenia, wspomaganie
kierownicy. Telefon: 601 575 612
lub 661 533 522
Renault Laguna II 1.9 DCi
XENON Bogate Wyposażenie
Witam mam do sprzedania ładną
zadbaną Lagunę z silnikiem 1.9
DCi, Stan auta b.dobry, w wersji
kombi cena 8000 zł - 691 998
336
Renault Megane coupe - 1.6
16 v lpg koszt przejechania 125
km to 20 zł OC i przegląd do 2017
stycznia po wymianie olejów i
filtrów - 691 529 605
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Sprzedam kamper Peugeot 570
rok 1990, 132 tys przebiegu, wyposażenie full wypas, stan bardzo
dobry tel. 602 123 657
Sprzedam laguna 2 1.9 dci
uszkodzony silnik rok 2002 - 535
260 893
Sprzedam VW Bora 1,9 TDI
2000 - srebrny metalik kombi Po
wymianie rozrządu, zarejestrowany po przeglądzie wspomaganie kierownicy ABS, ARS, skrzynia
6 biegów, klimatyzacja auto. Cena
7900zl. - 662 009 700

ANONSE
MATRYMONIALNE
Miły mężczyzna (angielsko-niemieckojęzyczny) chce poznać i
zaprzyjaźnić się z kobietą w wieku
40-50 lat, tel. 0049-351-4423978
Drezno
Młody 19 latek oferuje swoje
usługi za jedyne 100zł h i promocja 250zł noc. Jeśli znudzili Ci się
anonimowi goście po spoktkaniu których uciekasz na kilometr
zadzwoń ! Nie odpowiadam na
sms. - 794 656 141
Poznam Kobietę z Jeleniej do 55
lat do celów towarzyskich. Honorarium 500 zł miesięcznie. Oferty na
SMS. Emeryt - 604 224 742
Praca w Clubie poza Jelenią
- Poszukuje koleżanek do współpracy w clubie poza Jelenią Górą.
Oczekuje dyskrecji oraz higieny
osobistej. Duże zarobki. Czekam
na kontakt zdecydowanie Panie
18+ - 785-273-302
Samotna 63l wykszt. pomysłowa
pozna zamożnego, samotnego
Pana, wrażliwego, wyrozumiałego,
optymistę, bez nałogów - Karpacz,
JG i okolice, Wrocław tel. 605
523 932
Szukam koleżanek do współpracy w usługach towarzyskich
w centrum Jeleniej Góry. Telefon
509 644 864

USŁUGI
BUDOWLANE
Firma drogowa - wykonujemy
drogi, place, wszelkie roboty
ziemne i rozbiórkowe. Nawierzchnie z kostki brukowej oraz z masy
asfaltowej. kontakt: biuro@sudeckie.pl
Firma ogólnobudowlana, remonty
- Wystawiamy FV na zapytanie
wysyłamy referencje, konkurencyjna cena, fachowa praca, solidnie. Zadzwoń! - 889 140 620

og£oszenia
Firma przyjmie zlecenia wykonamy prace brukarskie z
kostki betonowej, granitowej a
także inne prace remontowo
budowlane. - 663 014 686
Posadzki - Jedynak taka na
rynku ekipa, sumienna i wyjątkowo precyzyjna z wieloletnim doświadczeniem wykonuje
posadzki betonowe-cena za
m2 z materiałem od 26zł bez
materiału od 12zł. Zadzwoń
na pewno się dogadamy! - 728
470 488
Renowacja stolarki zabytkowej - Zajmujemy się renowacją starych drzwi . Wycena ,
doradztwo gratis . Prowadzimy
również skup starych drzwi
drewnianych - 605 622 535
Rolety, żaluzje, rolety dzień
noc, moskitiery, markizy, plisy,
bramy garażowe, okna PCV.
Sprzedaż, montaż, naprawy tel.
604 460 139 - 604 460 139
Tanie remonty w dobie kryzysu!
Remonty, drobne przeróbki
budowlane na Twoją kieszeń.
Zadzwoń! tel. 721 647 789
Usługi wykończeniowo-remontowe - Wykonujemy wszelakie usługi budowlane począwszy
od łazienek, regipsów, gładzi,
elektryki, hydrauliki oraz wiele
innych solidnie i w rozsądnych
cenach [możliwość zobaczenia
poprzednio wykonanych prac] 792 180 534
Wymiana szyb w oknach pcv
- Zabezpieczanie i wymiana
uszkodzonych szyb w oknach
i drzwiach z PCV i aluminium. Doradztwo techniczne ,
pomiar i wycena gratis. Robert
607720825 - 607 720 825
Wynajmę sprzęt budowlany
do prac ziemnych, rozbiórkowych wraz z operatorem. Wykonujemy prace kompleksowo.
Wynajem na zasadzie godzin
pracy danego sprzętu waz z
operatorem. Więcej inf. udzielę
telefonicznie - 695 732 768
Zdun budowa, naprawa pieców
kaflowych, kominków i kominów
dymnych tel. 510 172 730
Zdun, piece kaflowe, kominki,
kominy dymne budowa,
naprawa, czyszczenie, konserwacja tel. 510 172 730
Zlecę wykonanie posadzki w
myjni samochodowej w Sobieszowie oko 85m 2.oczekuje
gwarancji ..... - 732 918 191
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USŁUGI
EDUKACYJNE
Korepetycje z matematyki Jestem absolwentką Politechniki
Wrocławskiej. Posiadam 4-letnie
doświadczenie. Pracuje z dziećmi,
młodzieża oraz osobami dorosłymi.
Oferuje stała współpracę, jednorazową pomoc, oraz pilne rozwiązanie zadań. - 504 851 877
Przyuczę malarstwa i grafiki
w zamian za drobne pomoce w
pracowni tel. 605 523 932
Szkolenia spawaczy Piechowice - W OSZ Metalmag w Piechowicach na Kursach podstawowych
i uzupełniających szkolimy spawaczy i uaktualniamy uprawnienia
spawalnicze w metodach; MAG/
TIG/MIG/MMA. Serdecznie zapraszamy do metalmag.biz - 793
495 938

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Naprawa AGD - Naprawa pralek, odkurzaczy, JG ul. Karłowicza
25, tel. 603 835 483
Naprawa sprzętu AGD pralki,
kuchenki, zmywarki ...tanio, szybko
i solidnie, dojazd do Klienta - 783
616 565

USŁUGI
FINANSOWE
Akceptujemy każdy wniosek ! - Oferuję szybką pożyczkę
pozabankową na oświadczenie
bez weryfikacji baz dłużników!
Wystarczy sam dowód osobisty!
Zadzwoń! - 531 358 181
Gotówka na oświadczenie Zadzwoń i dowiedz się więcej!
- 531 358 181
Pilnie potrzebujesz gotówki?
- Największy w Jeleniej Górze
wybór pożyczek pozabankowych.
W ofercie także kredyty bankowe.
Bezpłatne doradztwo. Zapraszam
do biura w Jeleniej Górze na
Zabobrzu, ul. Wiejska 29a - 781
222 323
Pożyczka na każdą kieszeń
- Potrzebujesz pieniędzy? teraz
mamy promocje przedświąteczne.
pożyczka na jasnych zasadach,
rata dopasowana do każdej kieszeni. zadzwoń i dowiedz się
więcej 570-957-691

Pożyczka Pozabankowa na
dowód! - Oferujemy szybkie
pożyczki na dowolny cel, na każdą
okazję. Szybka decyzja kredytowa,
to szybki przelew gotówki na
konto. Przyjdź-zadzwoń i umów
się na spotkanie. Biuro: 1 Maja
31/1 czynne 9.00 - 17.00 - 731
911 010
Pożyczki Pozabankowe na
Dowód! - Szybka pożyczka pozabankowa bez BIK i KRD, wiek od
18 -80 lat ! Wystarczy sam dowód
osobisty i oświadczenie o dochodach. Raty miesięczne. Również
dla osób z zajęciami komorniczymi. Zadzwoń ! 531-358-181
Zabrakło Ci gotówki ? Pożyczka pozabankowa do 6.000
złotych na dowód! Również dla
osób zadłużonych, z wpisami do
BIK, KRD. Zadzwoń i skorzystaj z
naszej oferty! - 724 489 840

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Serwis PC, Laptopy, dojazd
FAKT - Dyplomowany inżynier.
Diagnostyka i naprawa komputerów PC i laptopów. Odwirusowanie,
czyszczenie, instalacja systemu.
Wymiana ekranów, gniazd zasilania laptopów. Aktualizacja do
win10. Odzyskiwanie danych. 605 233 937
Strony WWW, szablony allegro
- Strony wizytówki, strony z panelem administracyjnym Wordpress,
sklepy internetowe, szablony Allegro, eBay, wizytówki, pozycjonowanie, logotypy. Hosting i domena
.pl gratis na rok. - 693 097 703

USŁUGI
KSIĘGOWE
Usługi Rachunkowe , Pity tanio
- Zapraszam do współpracy osoby
fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą i spółki cywilne także
sezonowo osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej do rozliczeń rocznych
PIT-tanio! - 723545 264

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Blacharz Lakiernik - Naprawy
powypadkowe skup samochodów
skorodowanych uszkodzonych,
ceny rozsądne terminy realne
usługi na wysokim poziomie,
Łomnica ul. Świerczewskiego 102
- 572969717 757677131

Lakiernia, nowe części w kolor
- Nowa lakiernia w Cieplicach,
oferujemy usługi lakiernicze, nowe
elementy do wszystkich pojazdów
pod kolor auta, atrakcyjne ceny
wysoka jakość! Wyciągamy profesjonalne wgnioty po gradzie itd.
- 697 104 455
Naprawy sprzętu budowlanego
i Koparek -spawanie łyżek, silniki,
hydraulika. Naprawy aut ciężarowych ,osobowych, ciągników
rolniczych. Ślusarstwo. - 518
232 908
Skup aut super ceny 697104455
- Kupie każde auto od 2000zł do
20000zł najlepsze ceny własny
transport, legalnie gotówka od ręki
w 15min, 7 dni w tygodniu, możliwa
zamiana, posiadam auta osobowe
i dostawcze

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy, DJ wokal
na żywo, muzyka akordeonowa,
repertuar polski-zagraniczny,
oświetlenie, nagłośnienie, cena
umowna "Muzyk Orkiestra" tel. 75
75 339 21, 692 046 727
Profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wypożyczę, mogę też ewentualnie zagrać.
783 011 110

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Dom Seniora Anna w Karpaczu
zaprasza osoby w podeszłym
wieku. Dysponujemy wolnymi miejscami. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, nie dyskwalifikujemy
żadnych stanów chorobowych.
- Anna Wolińska 533 988 714
Kobieta w średnim wieku bez
nałogów zaopiekuje się osobą
starszą lub do pilnowania posesji
w zamian za zamieszkanie tel.
690 893 294
Opieka nad niepełnosprawnym
- Zaradna. Zaopiekuję się niepełnosprawnym. Obie strony bez
nałogów oraz wynajmę 2-pokojowe
mieszkanie bez doradców. Najchętniej - Jelenia Góra, Zgorzelec
i okolice. Kontakt 600 730 321

USŁUGI
RÓŻNE
Brukarstwo, koparki - Usługi
brukarskie wykonujemy: parkingi,
chodniki, podjazdy, opaski wokół
domów oraz usługi koparkami. 665-32-30-34

MONT-SAT Pogotowie Antenowe
- sprzedaż, montaż, serwis anten
i zbiorczych instalacji TV-SAT,
solidnie, fachowo, uczciwie serwisujemy wszystkie typy anten od
ponad 20 lat. tel 602810896 - 756
428 588
Naprawy anten i instalacji TV
- CyfrowyPolsat, n-ka, cyfra+,
Orange, naziemna, satelitarna,
każdą usterkę rozwiąże profesjonalnie. tel. 602 810 896
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Wymiana zawiasów, zamków, wkładek, klamek,
uszczelek i szyb. Regulacja,
konserwacja okuć obwiedniowych w oknach i drzwiach z PCV.
Montaż nawietrzaków. Robert 607
720 825
Sprzedam tytoń 75zl/1kg
wysyłka - Witam. Bardzo mi miło
że Państwo czytacie moje ogłoszenie. Mam do zaoferowania
tytoń tegorocznych zbiorów....
Barley & Virgińia Gold.... Tytoń
jest cięty nowoczesnym systemem idealny do nabijania - 571
278 653
Strzelanie z broni bojowej Zorganizuję strzelanie z broni palnej na ostrą amunicję, najlepsza
broń np. karabiny M-16, AK-47
Kałasznikow i inne, Obsłużymy
firmy ale możesz przyjść sam lub
z kolegami. Nauczymy obsługi
każdej broni - 517 029 867
Tapicerstwo od A do Z
Meblowe , samochodowe i zlecenia nietypowe 18 lat doświadczenia , szeroki wybór tkanin . Dojazd
Doradztwo Transport i Wycena
gratis 880 044 951
Usługi ogrodnicze - Wykonujemy wszystkie usługi ogrodnicze,
kopanie glebogryzarką, ręczne,
przycinanie, wycinanie, przesadzanie, opryski i wiele innych
prac. Dojazd i wycena u klienta
gratis - 669 147 881

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pięknie wyczyszczę dywany,
tapicerkę domowa i samochodowa. Karcher najlepszy sprzęt +
wieloletnie doświadczenie+przystępne ceny, zapraszam:) - 607
155 751
Posprzątam mieszkanie,
pomogę na działce, zaopiekuję
się dzieckiem, starszą osobą tel.
513 246 763
Tanie sprzątanie mieszkań, biur,
mycie okien tel. 732 959 566

og£oszenia
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USŁUGI
TRANSPORTOWE
Kierowca C+E Międzynarodowy
- Witam. Szukam kierowcy z doświadczeniem w transporcie międzynarodowym na podmianę na około 3 tyg od
12.03 z możliwością zostania na stałe
na atrakcyjnych warunkach. Praca
na nowych Scaniach. - Aron-Trans
786244811
Pogotowie transportowe bus
max - transport-przeprowadzki busem
możliwość załadunku rozładunku przy
dłuższych trasach negocjacja cen - 697
335 784
Pomoc drogowa w kraju i za granicą
tel.506-536-136.
Przeprowadzki kompleksowo
Miasto - Kraj - Zagranica 3 samochody różne zestawy i gabaryty.16
lat doświadczenia , ekipa do pianin ,
sejfów itp. Dojazd, wycena i doradztwo
gratis 880 044 951
Przeprowadzki kompleksowo
miasto-kraj-zagranica 3 samochody
, różne zestawy i gabaryty 15 lat
doświadczenia. Dojazd , doradztwo i
wycena gratis 880 044 951
Transport od 1zł/km - transport
przeprowadzki ceny ustalane indywidualnie - 697 335 784
Transport/przeprowadzki
od 1zł - transport wszystkiego, również
usługi przeprowadzki, jest możliwość
wniesienia-zniesienia po wcześniejszym ustaleniu, konkurencyjne stawki
na dłuższe trasy - 697 335 784

Uzależnienia, współuzależnienie
- Uzależnienia, współuzależnienie
- promyk nadziei Mirosław Lupo - terapia, profilaktyka, konsultacje w domu
klienta tel. 604 178 079
Vega Test - diagnostyka - Vega
Test- wykrywanie pasożytów, grzybów,
bakterii, wirusów oraz zaburzeń pracy
organizmu. Usuwanie patogenów
częstotliwościami i naturalnymi kuracjami. Serdecznie zapraszam w J.G
Cieplicach. - 510 126 927

KUPIĘ
Kupie monety starocie 506960561
- kupie różne monety srebro złoto ,
okolicznościowe , mapy wojskowe
obrazy figurki porcelana i inne starocie
zalegające w kredensach piwnicach na
strychach. dojazd do sprzedającego
gotówka od ręki. - 506 960 561
Kupię starocie 506 96 05 61 - kupie
różne monety srebro złoto, okolicznościowe, mapy wojskowe obrazy figurki
porcelana i inne starocie zalegające w
kredensach piwnicach na strychach.
dojazd do sprzedającego gotówka
od ręki.

SPRZEDAM
Cieplice sprzęt do siłowni tanio
sprzedam tel. 501 377 514
Sprzedam filtr do wody 750 zł,
narożnik-sofa rozkładana, bramę garażową na pilota, kuchenkę mikrofalową
Panasonic z grillem tel. 503 508 120

Usługi transportowe - Wywrotka
lad 15 ton + koparko-ładowarka CAT,
roboty ziemne, rozbiórki, przewozy,
piaski, klińce, zwietrzelina, ziemia, gruz,
żwiry drenarskie i tp oraz wynajem tel.
601 578 247

Kupię mieszkanie 2 pokojowe, bez
pośredników na Zabobrzu I piętro z
balkonem tel. 790 603 111

USŁUGI
ZDROWIE/URODA

MIESZKANIA
SPRZEDAM

Bars- zabieg na ciało i umysł - Sesja
BARS to energetyczny proces uwalniający napięcia i blokady w życiu i w ciele,
transformujący i otwierający na radość,
zdrowie, obfitość oraz poczucie spełnienia i lekkości w każdym obszarze
życia. - 510 126 927
Kosmetyka/ Cieplice - Zabiegi
kosmetyczne tj. makijaż permanentny
brwi od 300zł, oczyszczanie skóry
130zł, peeling kawitacyjny z maseczką
40zł, przedłużanie rzęs 100zł, hybrydy
60zł i wiele innych. Miło i profesjonalnie.
- 660687031/ Dagmara

MIESZKANIA
KUPIĘ

107 m2 z potencjałem - U zbiegu
Sobieskiego i K.Wyszyńskiego, 1
piętro, 5 pokoi, kuchnia, łazienka z wc,
przedpokój, 4 piwnice, ogrzewanie
gazowe, własność, KW, opłaty mies.
200 zł Cena 160 tys bez pośredników
- 784 482 591
3 pokoje w pięknej dzielnicy - Spółdzielcze własnościowe na ul Gałczyńskiego
67,8 m2 wysoki parter balkon piwnica
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci,
oddzielnie łazienka i wc Cena 175 tys
bez pośredników - 784 482 591
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3 pokoje w pięknej dzielnicy - Spółdzielcze własnościowe w pięknej dzielnicy
na ul Gałczyńskiego 67,8 m2 wysoki
parter balkon piwnica Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci, oddzielnie łazienka
i wc. Cena 175 tys. bez pośredników
- 784 482 591

Mieszkanie z potencjałem - U
zbiegu Sobieskiego i K.Wyszyńskiego,100 m2, 1 piętro, 5 pokoi, kuchnia,
łazienka z wc, przedpokój, 4 piwnice,
ogrzewanie gazowe, własność, opłaty
mies. 200 zł Cena 160 tys bez pośredników - 784 482 591

38m centrum po remoncie 109 tys
- Sprzedam mieszkanie ponad 38m
dwa pokoje, kuchnia ,łazienka taras.
Wszystko po remoncie nowe gotowe
do zamieszkania 109 tys bez pośredników w centrum 1go maja 2 piętro
ogrzewanie miejskie bez czynszowe
- 695 898 335

Sprzedam 3 pokojowe III piętro - Piękne słoneczne mieszkanie
Noskowskiego 10, na III piętrze bez
windy. Kuchnia z pełnym wyposażeniem zmywarka, płyta indukcyjna.
Okazja 74 m2 za 210 tyś. zł - 796
220 753

4 pokoje 90m2, osobne wejście, ogród,
spokojne miejsce, bezczynszowe, okolice lotniska, sprzedam lub zamienię
na 50m2 Zabobrze II lub III, cena do
negocjacji tel. 513 563 233
5 pokojowe 105 m2 - U zbiegu Sobieskiego i K.Wyszyńskiego, 1 piętro, 5
pokoi, kuchnia, łazienka z wc przedpokój piwnice, ogrzewanie gazowe,
własność, KW, opłaty do wspólnoty
200zł/mies Cena 160 tys. bez pośredników - 784 482 591
Apartament na 1-Maja - 2 pokojowy u zbiegu 1-Maja i Klonowica,2
piętro, 65,1 m2, kuchnia w zabudowie z
wyposażeniem, łazienka z wc glazura,
przedpokój zabudowany, panele, piwnica, do wprowadzenia. 200 tys bez
pośredników - 784 482 591
Bezczynszowe, dwupoziomowe
- U zbiegu Mickiewicza i Wolności bliźniaczy piętrowy budynek o pow. użytk
72 m2, bezczynszowy, KW. Parter
salon, aneks kuchenny, wc, Piętro 2
pokoje z łazienką, do wprowadzenia
bez pośredników - 784 482 591
Jelenia Góra, kawalerka, podda Metraż: 32.69. Cena 121.070 PLN.
Okolice Kolegium Karkonoskiego.
Więcej informacji - 534 934 858
Jeżów Sudecki 80m 235000zl Sprzedam mieszkanie w Jeżowie
Sudeckim 80 m z garażem murowanym i działka 120 m w budynku
z 2000r za 235000zl mieszkanie
bezczynszowe. - 502 910 481
Kadetów 48m2 1p. cieple ciche
- Salon z aneksem kuchennym.
Łazienka z wanną. Szafa typu Komandor. Bardzo cieple. Duży parking. Możliwość sprzedaży z meblami. Nowe
instalacje. Liczniki ciepła wody. Niski
czynsz.143tys - 795 204 610
Kawalerka w centrum - Nowa
kawalerka strychowa w przedwojennej
kamienicy. Gaz, en.el, woda, kanalizacja; inne media w korytarzu. Ogrzewanie co i cwu gaz piec 2funkcyjny.
Centrum, miejsca parkingowe przy
kamienicy 75000zł - 667 058 585
Mieszkanie 3 pok. 68m2 - M3,
wysoki parter w 4 piętrowym bloku
w Śródmieściu. Rozkładowe, czyste
i zadbane, z balkonem, nowe okna,
ogrzewanie i ciepła woda z sieci,
czynsz 280 zł. Zielona i spokojna
okolica, cena 170 tys. KCN - 508
326 552

Sprzedam kawalerkę w centrum
- Wyremontowana, wyposażona
kawalerka 21 m2 na 3 piętrze kamienicy. Aneks kuchenny, łazienka z
prysznicem, szafa wnękowa w wejściu.
Niskie koszty utrzymania. Idealna na
inwestycje do wynajęcia. 72000 zł 665 339 020
Sprzedam mieszkanie w Cieplicach.3pokoje+schowek,3piętro,
67m,ogrzewanie z sieci, niski czynsz,
balkon, nowe okna, panele, odświeżone. Do wprowadzenia od zaraz.
Do negocjacji meble. Cena 209,000zł
- 502 161 453
Sprzedam mieszkanie w Szklarskiej
Porębie 100 m2 tel. 790 603 111
Sprzedam trzy mieszkania 102
m,40m i 30m. kamienica po remoncie bez czynszowe z ogrzewaniem
miejskim. 40m jest po kapitalnym
remoncie z dużym tarasem gotowe
do zamieszkania pozostałe w trakcie
remontu - 695 898 335
Umeblowane m2 w Cieplicach
- Wchodzisz i mieszkasz...pełne umeblowanie, ogród. Dwa pokoje, jeden
pokój z aneksem kuchennym. Piec
dwufunkcyjny- ogrzewanie gazowe,
mieszkanie bezczynszowe do wspól.
opłata ok 100,00, piwnica. Polecam 605 915 247

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Apartament na 1-Maja - 2 pokojowy u zbiegu ulic 1-Maja i Klonowica 2
piętro, 65,1 m2 kuchnia w zabudowie z
wyposażeniem, łazienka z wc glazura,
przedpokój zabudowany, panele, piwnica, do wprowadzenia.200 tys Bez
pośredników - 784 482 591
Szukam mieszkania do wynajęcia w
Szklarskiej Porębie lub Piechowicach,
bardzo proszę o przesyłanie ofert na
maila, z góry dziękuję. - monka602@
o2.pl

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2-pokojowe w centrum - Bezczynszowe, słoneczne na 1 piętrze
kamienicy. Ogrzewanie gazowe, wifi,
parking w cenie. 1000 zł + kaucja +
media wg zużycia - 665 339 020
Do wynajęcia mieszkanie-studio
w samym centrum Jeleniej Góry,
30 metrów od Placu Ratuszowego.
Wysoki standard, dla ludzi bez nałogów. - 501 632 025

Do wynajęcia pokój Cieplice tel.518
116 316 - 503 630 805
Kawalerka w centrum - Stylowa
bezczynszowa, umeblowana kawalerka. 700 zł + kaucja + media wg
zużycia. Wifi w cenie. Ogrzewanie piec kumulacyjny. - 665 339 020
Mały pokój dla osoby niepalącej, rtv,
wi-fi, dostęp do wszystkich mediów i
kuchni, niedaleko UE. - 698 673 047
Mam do wynajęcia kawalerkę w centrum JG, 27m2, parter, pokój, kuchnia,
łazienka, miejsce parkingowe, czynsz+media+kaucja tel. 661 025 865
Mam do wynajęcia mieszkanie 50m2,
spokojna okolica, osiedle Pomorskie,
w domu osobne wejście, parter, duży
pokój, kuchnia, łazienka, 1200 zł (w
tym już media)+kaucja 1200 zł tel.
503 508 120
Mam do wynajęcia pokój w mieszkaniu studenckim. Pokój umeblowany, doskonałe warunki. Mieszkanie
zadbane, estetyczne, czyste. Wyposażanie pralka, lodówka, internet.
Blisko centrum. Warto zobaczyć! - 669
538 053
Mieszkanie do wynajęcia - W
centrum Jeleniej Góry Ładne studio
38 m.kw na pierwszym piętrze w pełni
umeblowane i wyposażone; pralka,
lodówka, zmywarka, piekarnik itd.
Opłata najmu 800 zł.+media. ABN
Stępięń - 508 240 826
Nowe dwupokojowe z balkonem,
podziemny garaż za bramą ul. Mickiewicza, wynajmę tylko czystej osobie z
referencjami tel. 500 290 337
Słoneczne 2-pokojowe w centrum - Bezczynszowe, umeblowane,
przestronne mieszkanie na 1 piętrze
kamienicy. 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Ogrzewanie gazowe, wifi, parking w
cenie. Czynsz 1000 zł/mies. + kaucja +
media wg zużycia - 665 339 020

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam do wynajęcia domu lub
połówki domu w Jeleniej Górze lub
bliskiej okolicy - 796 160 678

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię działkę budowlaną ok 1500
m2 w bliskiej odległości Jeleniej Góry
(Jeżów, Dziwiszów) do 50zł/m2 - 796
160 678

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka J-Góra Dziwiszów - piękna
działka na osiedlu Leśne zacisze z
widokiem na Śnieżkę o pow.1001m².
wszystkie media ,od centrum 5min
samochodem. Piękne widoki, mnóstwo zieleni. Cena do negocjacji, bez
pośredników. - 885 342 947
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Działka J-Góra Dziwiszów - pięknie
położona działka budowlana na os.
Leśne Zacisze o pow.2020m²,wszystkie
media, do centrum 5 min samochodem. Widok na Śnieżkę. Cena do
negocjacji bez pośredników. - 885
342 947
Działka pod usługi turystyczne Sprzedam działkę o pow. 1,04 ha rolną
i pod usługi sportowo-turystyczne na
terenie Ski Arena Łysa Góra. Możliwość dokupienia sąsiedniej działki o
pow. 1,7 ha. Sprzedaż prywatna. - 603
954 845
Sprzedam 11 arów, 1km od Jeżowa
Sudeckiego, z budynkiem gospodarczym, na działalność tel. 793 593 526
Sprzedam działkę budowlaną 700
m Jeżów Sudecki za 37000 zl - 502
910 481

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia 60 m2 gruntu na
stragan itp.Zabobrze 300 pln - 506
092 349

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
Idealny na biuro, kancelarie. 230 tys
bez pośredników - 784 482 591
Sprzedam udział w lokalu do
remontu w domu 2 rodzinnym w
Staniszowie (koło hotelu Staniszów),
80 m2 + działka, tanio 35 tys zl tel.
536 526 559
Wynajmę lub sprzedam funkcjonujący sklep w okolicy Jeleniej Góry tel.
791 767 870

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Cieplice lokal do wynajęcia 50m2 na
cele usługowo-biurowe, wysoki standard, niska cena tel. 501 377 514
Do wynajęcia lokal użytkowy o
powierzchni 200m2 Jel.Góra Plac
Ratuszowy. Z przeznaczeniem restauracja, pub, sklep, bank wiele innych
możliwości. Wejście od frontu z podcieni. Więcej inf. 607-100-908 - 607
100 908
Lokal 65m2 centrum - Wynajmę
lokal w centrum Jeleniej Góry. 65m2
ul. Krótka tel. do godz. 14:00. - 607
841 236
Wynajmę lokal handlowo-usługowy
o powierzchni 20m2. Lokalizacja w
centrum Jeleniej Góry, ul. 1 Maja 43c koło Kościoła Garnizonowego. Parter
z dużą witryną w nowym budynku.
- 509 623 832
Wynajmę lub sprzedam funkcjonujący sklep w okolicy Jeleniej Góry tel.
791 767 870

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia, magazyn 425 m2, z
biurem 75 m2, ogrzewany, tel. 500
168 910
Garaż do wynajęcia w Jeleniej
Górze na Zabobrzu w zespole garażowym przy ul. Ogińskiego - 501312-928
Mam do wynajęcia 2 pomieszczenia
52m2 (woda, WC-siła) Piechowice ul.
Pakoszowska tel. 600 316 661
Wynajmę wczasowiczom/turystom
- Wynajmę mieszkanie w Gdańsku
-Brzeżnie - 300 m od plaży ,2 km
od stadionu Energo Arena, trasy
rowerowe do Sopot -Gdynia- ,park
nadmorski. Do dyspozycji 2 pokoje,
kuchnia, łazienka -150pln za dobę 502160523/janweglarz@o2.pl
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