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Mirosław Skowroński był najstarszym i najbardziej znanym zegarmistrzem w stolicy Karkonoszy

Odszedł nasz zaklinacz czasu
JELENIA GÓRA

Padł zarzut
o korupcję

Czy prezydent buduje koalicję
z SLD? Czy w sprawie taryf za
wodę obiecał coś radnym lewicy?
Padł taki zarzut. Co na to szef
klubu SLD?

Strona 4

SPORT

Olimpii blisko
do trzeciej ligi

Historyczny moment dla kowarskiej piłki zbliża się wielkimi
krokami. Upragniony awans zdaje się być na wyciągnięcie ręki.

Strona 7

Każdy, kto chociaż raz był w jego zakładzie, z pewnością
zapamiętał nie tylko rytmiczną melodię graną tykaniem
i kurantami, ale przede wszystkim klasę i uprzejmość mistrza, człowieka z innej epoki. W 2008 roku przyznano mu
tytuł „Zasłużony dla Jeleniej Góry”. Zmarł 24 marca.
Śp. Mirosław Skowroński przeżył 87
lat. W jego ostatniej drodze (30.03.2016
roku) towarzyszyło mu wielu jeleniogórzan. Nie tylko tych, którym
przez ponad 60 lat naprawiał zegarki,
ale również znajomych, przyjaciół,
ludzi, dla których był niezwykłą ikoną
miasta. Pochowano go na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Sudeckiej w
Jeleniej Górze, gdzie ci, którzy nie
zdążyli się z nim pożegnać, cały czas
donoszą znicze.
Jak mówił Mirosław Skowroński w
wywiadzie przeprowadzonym przez
Jelonkę.com w 2011 roku, do Jeleniej
Góry przyjechał z Białostocczyzny z
końcem lutego 1946 roku mając 18
lat. Swój zakład zegarmistrzowski przy
ul. 1 Maja pan Mirosław prowadził od
1951, a zamknął go 31 stycznia 2011
roku i wówczas przeszedł na zasłużoną
emeryturę. Podczas rozmowy z nami w
2006 roku, pan Mirosław miał nadzieję,
że zakład przejmie syn, a następnie

wnuk, ale tak się nie stało…
Mirosław Skowroński przez ponad
60 lat naprawiał rożne zegary m.in.
ścienne zegary wahadłowe, wybijające godziny, stołowe, kredensowe,
budziki, zegary ręczne, kieszonkowe,
stopery, szachowe, zegary używane
na stadionach czy też na peronach.
Jak opowiadał nasz bohater, zegarmistrzostwo dawało mu wiele satysfakcji,
ale także wymagało od niego ogromnej
cierpliwości i precyzji.
- Praca zegarmistrza czasami przypomina pracę detektywa i lekarza
– mówił nam w wywiadzie przeprowadzonym w 2006 roku. - Z tym, że
pacjenci czasami coś podpowiedzą.
Moje zegarki nic nie mówią.Auto
Czasamiskup, Auto kasacja
Oprócz
tykania
zegarów
Mirosław
szuka się przyczyny usterki przez
długiezłom,
Auto
Szrot,
Auto
części
godziny i dni, i nic. Po długich obserwa- Skowroński kochał również góry, w
niemal stracił życie.
cjach i wielokrotnych rozkręceniach
tel. 794 794 których
104, 794kiedyś
794 804
lawina
stulecia. Biały Jar,
ul. K.się,
Makuszyńskiego
58-570
Jelenia Góra
zegarków, czasami okazuje
że – To 6była
www.szrotjelenia.pl
wina leży w malutkim brakującym
lub marzec, rok 1968. Trzy dni przed
zejściem lawiny wyszliśmy z synem i
uszkodzonym elemencie – dodał.

SZYBKO ROZWIĄĩEMY TWÓJ PROBLEM Z ZAûMĄ

Fot. Archiwum Jelonki.com

Pożar zabrał rodzicom i ich
czwórce malutkich dzieci dosłownie wszystko. Jeleniogórzanie
tłumnie odpowiedzieli na nasz
apel o pomoc.
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jego kolegą do Strzechy Akademickiej.
Na trasie chwyciła nas tzw. deska
śnieżna i przysypało mnie na dwa
metry. W ostatniej chwili mnie odkopali… – wspominał w 2006 roku M.
Skowroński.

JELENIA GÓRA

Darmowe autobusy dla podstawówek?

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka w Jeleniej Górze
złożył w Ratuszu wniosek o zwolnienie z opłat za komunikację
Dr. M. Horákové 49/137
miejską uczniów jeleniogórskich
460 06 Liberec 6 – Rochlice
szkół podstawowych. Za przykład
Czechy
takiego rozwiązania TKOPD podaje
Kraków.
Tel.: +48 667 365 265
Wiceprezydent Jerzy Łużniak
www.klinika-okulistyczna-liberec.pl e-mail: info@ocniklinikaliberec.cz
zapewnia, że władze Jeleniej Góry
zajmą się wnioskiem, ale podkreCoraz wiĊcej ludzi cierpi na problemy z zaümą. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest
śla, że teraz nie może w tej sprawie
operacja, podczas której naturalna, zmĊtniaáa soczewka zastĊpowana jest sztuczną, nowoczeudzielić odpowiedzi. - Trzeba
sną. Zabieg jest bezbolesny i odbywa siĊ w trybie ambulatoryjnym. Klinika Okulistyczna
będzie policzyć, ile to będzie koszLIBEREC wykonuje takie operacje szybko i z moĪliwoĞcią refundacji Narodowego Funduszu
towało – mówi . – Różnicę trzeba
Zdrowia.
będzie bowiem dopłacić spółce
Brak kolejek, bardzo krótkie terminy oczekiwania, nowoczesna sala operacyjna, przedoperaMZK z budżetu miasta, a już teraz
cyjne kontrole, zabiegi zaümy oraz moĪliwoĞü uzyskania skierowania od naszego lekarza stawia- dopłacamy 14 mln zł rocznie - dodają nas na pierwszym miejscu w póánocnych Czechach. W naszej ofercie znajdują siĊ równieĪ za- je wiceprezydent Jerzy Łużniak.
biegi plastyczne i estetyczne powiek górnych i dolnych. Powierz swój wzrok profesjonalistom.
– Szkoda, że ta propozycja nie
została złożona w czasie prac rady
bezpáatny parking na terenie kliniki | przystosowany dla osób niepeánosprawnych miejskiej nad nową taryfą MZK,
23(5$&-$8681,Č&,$=$ý0<%(=.2/(-(.:./,1,&(:5(38%/,&(&=(6.,(-
0RĪOLZRĞüUHIXQGDFML]1DURGRZHJR)XQGXV]X=GURZLD
7HUPLQZ\MD]GXQLHSU]HNUDF]DPLHVLąFDRGFKZLOL]JáRV]HQLD

3XQNWLQIRUPDF\MQ\]ORNDOL]RZDQ\MHVWZVLHG]LELH)XQGDFML,QVW\WXW5HZDOLGDFML
Z-HOHQLHM*yU]HSU]\XO2VLHGOH5RERWQLF]HDVLHG]LED.621
F]\QQ\RGSRQLHG]LDáNXGRSLąWNXZJRG]LQDFK
WHOHIRQHPDLOIXQGDFMD#LQVW\WXWUHZDOLGDFMLSO

A marzeniem pana Mirosława było,
by zegar wiszący na jego zakładem,
którym opiekował się wiele lat, został
na swoim miejscu i nieprzerwanie
odmierzał czas jeleniogórzanom…
Angelika Grzywacz-Dudek

która obowiązuje od 7 kwietnia
br., bo wówczas był „dobry klimat”,
by wprowadzić ją w życie – mówi
przewodniczący RM Leszek Wrotniewski. – Sprawdzę jakie są prawne możliwości, następnie wniosek
zostanie przekazany do oceny
komisji gospodarki komunalnej i w
zależności od tej opinii zobaczymy,
co z tym zrobić dalej. Ja osobiście
jestem za zniesieniem takich opłat
dla uczniów jeleniogórskich szkół
podstawowych, ale decyzja zależy
od większości rady – dodaje Leszek
Wrotniewski.
Jaki by był koszt zniesienia opłat
za przejazdy MZK dla wszystkich
uczniów jeleniogórskich szkół
podstawowych? To próbuje obecnie
ustalić Miejski Zakład Komunikacji.
Angelika Grzywacz-Dudek

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

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl

SZYBKO ROZWIĄĩEMY TWÓJ PROBLEM Z ZAûMĄ

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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Powiat Jeleniogórski na Targach Euroregion Tour w czeskim Jabloncu

W trakcie spotkania omówiono
tematy związane z dalszą
współpracą oraz przygotowanie projektów
w nowym okresie
programowania.
Podczas targów
swoje oferty prenych oraz wiele
zentowali zarówno
innych atrakcji,
lokalni organizatow tym również
rzy ruchu turystyczkonkursy dla zwienego, jak choćby miasto
dzających. Targi były
Jablonec nad Nisou, a także
doskonałą okazją do przedwystawcy z Polski i Niemiec. Bogaty stawienia swojej oferty, nawiązania
program targów urozmaiciły występy nowych kontaktów i pozyskania nogrup artystycznych, zespołów muzycz- wych gości.
POWIAT

Są pieniądze na
przebudowę drogi

REGION

Na stoisku targowym Karkonoszy
zaprezentowano zwiedzającym atrakcje
turystyczne, szlaki rowerowe i piesze
oraz walory krajoznawcze naszego
regionu. Odwiedzający mogli zapoznać
się z Przewodnikiem turystycznym Karkonosze, Informatorem turystycznym
oraz licznymi materiałami promocyjnymi dostarczonymi przez gminy.

Zarówno w systemie internetowym,
jak i w kasach biletowych można już kupić bilety na wyjeżdżające od 30 kwietnia
pociągi „Pendolino” do Warszawy i Pesa
DART do Białegostoku. Przypomnijmy,
że będą one stale kursowały na trasach
Jelenia Góra- Warszawa- Jelenia Góra i
Jelenia Góra- Białystok- Jelenia Góra.
Ceny biletów na Pendolino w klasie
drugiej zaczynają się już od 79 zł, a w
klasie pierwszej od 129 zł. Za przejazd
„Polskim” Pendolino czyli pociągiem
PESA Dart do Białegostoku zapłacimy
obecnie w klasie drugiej 56 zł, a w klasie
pierwszej 106 zł.
Wyjazd pociągu Pendolino do Warszawy z Jeleniej Góry planowany jest na
godzinę 4:51 rano, a przyjazd powrotny

Moc darów dla pogorzelców
nowski oraz inni członkowie rodziny.
Pierwszą pomoc w postaci m.in. łóżek
i łóżeczek dla dzieci zorganizowali
sąsiedzi. Do redakcji Jelonki.com
natomiast jeleniogórzanie przynieśli
kilka kartonów i toreb z ubrankami
dla dzieci, a także: pampersy, środki czy-

stości, zabawki, talerze, pościel, wózek
dziecięcy, nowe żelazko i nowy czajnik
elektryczny, szafkę pod umywalkę i
umywalkę, odzież damską i męską,
wanienkę, artykuły gospodarstwa domowego, mikrofalówkę, a także szafę,
regał na książki i biurko. Jeleniogórskie
Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych
przekazało także skrzynkę jabłek oraz
żywność: cukier, olej, mleko, ryż, serki
topione, kaszę, makaron i inne. Firma
Pre-Fabrykat z Miłkowa obiecała część

materiałów budowlanych. To wszystko
swoim busem dostarczył Krzysztof
Dudek.
Za wszystko bardzo dziękujemy!
Obecnie poszkodowani potrzebują jeszcze: kabinę prysznicową, toaletę, pralkę,
kuchenkę gazową, komody na ubranka
dziecięce, wykładziny, a także materiały
budowlane. Jeśli ktoś chciałby przekazać
taką pomoc, prosimy o kontakt na adres
mailowy: angelika.jelonka.com@wp.pl
Angelika Grzywacz-Dudek

REGION

Po co tropią korniki?
W Karkonoskim Parku Narodowym, w obwodzie ochronnym
Przełęcz, specjaliści KPN Joana Kuś i
Kajetan Majkowski, wystawili pułapki na korniki. W jakim celu?
- Karkonoski Park Narodowy
wraz z Parkiem Narodowym Gór
Stołowych oraz 19 nadleśnictwami z
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu bada populację
korników.
- Prowadzimy monitoring mający
na celu rozpoznanie występowania
i liczebności populacji kornika zrosłozębnego w lasach południowo-zachodniej Polski. Miejsca usytuowania
pułapek dostosowuje się do preferencji bytowych tego gatunku: muszą
być ustawione w drzewostanie
świerkowym, w miejscach prześwietlonych i położonych w strefie lasów
niżu, pogórza lub regla dolnego –
wyjaśniają pracownicy KPN.
(Angelika)
Fot. KPN

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Do pożaru doszło 29 marca br. na
piętrze budynku, gdzie mieszkali Żaneta
i Artur z czwórką dzieci: pięciomiesięcznymi Mają i Kubusiem oraz prawie
trzyletnimi: Wiktorią i Dawidem.
W remoncie mieszkania pomaga
szwagier Żanety Krzysztof Kocha-

na godzinę 23:03. Z kolei PESA Dart do
Białegostoku z naszego miasta odjedzie
o godz. 12:28 a przyjazd do Jeleniej Góry
planowany jest na godzinę 15:42. Oprócz
tego od 30 kwietnia swoje kursowanie
rozpocznie jeszcze jeden pociąg obsługiwany składem PESA Dart. Będzie to
pociąg z Jeleniej Góry do Łodzi przez
Wrocław, Ostrów Wielkopolski, Kalisz.
Wyjazd tego zaplanowano na godzinę
16:15 a przyjazd do stolicy Karkonoszy
na godzinę 11:58. Również trzeba zaznaczyć, że nadal kursowały będą pociągi z
Jeleniej Góry do Przemyśla p. Kraków,
z Jeleniej Góry do Gdyni p. Poznań, ze
Szklarskiej Poręby do Poznania oraz ze
Szklarskiej Poręby do Warszawy.
(GO)

Sporym zainteresowaniem cieszył się
kolejowy rozkład jazdy na trasie Jelenia
Góra - Liberec.
Tego rodzaju imprezy pomagają
poznać najbliższą okolicę i inspirują
do weekendowych wycieczek, ale też
prezentują dalsze zakątki Środkowej
Europy.
(ts)

Jeleniogórzanie tłumnie odpowiedzieli na nasz apel o pomoc poszkodowanym

Pożar, który wybuchł w Gajówce (gm. Mirsk) zabrał młodym
rodzicom i ich czwórce malutkich dzieci dosłownie wszystko.
Starosta Jeleniogórski Anna Konie- 7 kwietnia spakowaliśmy do busa to, co do redakcji Jelonki.
czyńska informuje, że powiat jelenio- com przynieśli jeleniogórzanie i zawieźliśmy na miejsce.
górski otrzyma z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji środki
w wysokości 1 900 000 zł.
Pieniądze zostały przyznane w ramach podziału środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych i zostaną
przeznaczone na przebudowę drogi
powiatowej nr 2778 D Wojanów Trzcińsko. Dzięki otrzymanej dotacji
naprawione zostaną szkody na odcinku ok. 3 km, które powstały w wyniku intensywnych opadów deszczu.
Remont zniszczonej nawierzchni jest
istotny dla regionu, ponieważ prowadzi ona do ciekawych miejsc i atrakcji
turystycznych w powiecie.
Całość inwestycji przebudowy
drogi wynosi 4 mln złoty, a pieniądze uzyskane z MSWiA pozwolą na
realizację pierwszego etapu. Powiat
jeleniogórski będzie musiał wyłożyć
wkład własny w wysokości 400 tysięcy
złotych.
(ts)

Są już bilety na Pendolino

Fot. GO

Delegacja powiatu jeleniogórski wzięła udział w XVI
już edycji Targów Turystycznych Euroregion Tour w
Jabloncu nad Nisou. W uroczystym otwarciu targów
uczestniczyła starosta Anna
Konieczyńska, która spotkała się również z prezydentem
miasta Petrem Beitl.

Fot. Archiwum Starostwa

Było się czym chwalić

REGION
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Padł zarzut o korupcję polityczną
Nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej, podczas której radni
debatowali nad zaskarżeniem decyzji
wojewody o uchyleniu uchwały o
odmowie przyjęcia taryfy „Wodnika” zakończyła
się awanturą wokół
rozmów o utworzeniu
koalicji pomiędzy służbami
prezydenta a klubem SLD. Mecenas
Kiliszkowski zapowiedział z mównicy złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia
przestępstwa (korupcji).
Jeszcze podczas obrad temat domniemanych propozycji dla szefa
klubu SLD pojawił się w wystąpieniach. - Czy to prawda, że klub SLD
wprowadził dyscyplinę w głosowaniu przeciw projektowi uchwały
ws. wniesienia skargi do WSA we
Wrocławiu, w zamian za koalicję z
prezydentem? - zapytał Rafał Szymański (PiS). - A co to pana obchodzi? – odpowiedział krótko szef klubu
SLD Piotr Paczóski.
Po zamknięciu sesji przez przewodniczącego o głos poprosił Jan
Kiliszkowski. Radca prawny, który
wspierał grupę radnych walczących o zablokowanie podwyżki cen
wody zapowiedział wniesienie do
Prokuratury Rejonowej w Jeleniej
Górze wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w zakresie
podejrzenia popełnienia czynu ko-

rupcyjnego z art. 228
kk oraz 229 kk na
podstawie okoliczności opisanych
w artykule jednej z lokalnych
gazet. Zdaniem
mecenasa z publikacji wynika,
że radnemu Piotrowi Paczóskiemu
zaoferowano korzyść
w postaci stanowiska
zastępcy prezydenta miasta za
przychylne głosowania.
Piotr Paczóski oświadczył, że nie
czytał wspomnianego artykułu,
a dziennikarze już wielokrotnie
zgłaszali się do niego z pytaniem,
czy będzie wiceprezydentem. - Za
każdym razem odpowiadałem, że
rozmowy pomiędzy klubami trwają
– stwierdził szef klubu SLD. - Oświadczam – rozmowy pomiędzy naszym
klubem a prezydentem trwały, trwają
i trwać będą. Nigdy Józef Kusiak, Wojciech Chadży, Robert Obaz ani Piotr
Paczóski nie zostali wymienieni z
nazwiska jako potencjalni kandydaci
na funkcję wiceprezydenta. Czekam
na proces – dodał Piotr Paczóski.
O komentarz poprosiliśmy również prezydenta Marcina Zawiłę,
który w połowie sesji wyszedł z sali i
nie był świadkiem awantury. - Myślę,
że jest to dość nieodpowiedzialne
(po przeczytaniu artykułu) rzucanie hasłami o korupcję – stwierdził
Marcin Zawiła.
Przemek Kaczałko

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Grupa radnych podjęła walkę o unieważnienie taryf za wodę

„Fałsz i obłuda” - hasłem sesji
Słowa „fałsz i obłuda” były jednymi z najczęściej używanymi
podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry
(21.03), kiedy to radni decydowali czy wnieść skargę na
decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
Mecenas Kiliszkowski mówił uzasadniając projekt uchwały, że prawnicy przegrywają sprawy, ale ogromną
satysfakcją jest, gdy przegrywa się
sprawę, kiedy organ rozstrzygający
przekona go w sposób fachowy i
profesjonalny zbijając argumentację
punkt po punkcie. - Ze względu
na spłycenie i jednostronność
tematu oraz rozstrzygnięcia
nadzorczego, tutaj dostrzegam szansę, żeby z tym
pójść do sądu – mówił
radca prawny. W odpowiedzi mecenas Słomski
reprezentujący Urząd Miasta podkreślił, że wojewoda
oparł swoje stanowisko o
orzecznictwo sądowe.
W wielu wystąpieniach radnych słychać było obiekcje co do
działalności prezesa spółki „Wodnik” oraz „drastycznej” podwyżce
cen wody, jednak nadzwyczajna
sesja miała dotyczyć jedynie podjęciu
uchwały za lub przeciw złożeniu
skargi do WSA. Jednak radni wielokrotnie powtarzali argumenty
podnoszone na poprzednich sesjach
i w publikacjach prasowych, a nie
dotyczące tematu dzisiejszych obrad.

Fot. Przemek Kaczalko
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Z biegiem czasu temperatura debaty
na sali podnosiła się. Przewodniczący
Leszek Wrotniewski (klub PO) pytał
radcę prawnego Urzędu Miasta ile
opinii już wydał,

„fałszu i obłudzie” - mówił radny
Konrad Sikora (klub PO). Jak
projekt uchwały, którą próbujemy
przegłosować przekłada się na cenę
wody? – pytał radny Sikora wątpiąc
w skuteczność takiej decyzji. W
które później były zakwestionowane
przez organ nadzorczy sugerując, że
nie pierwszy raz się myli.
- Z pewnością ta sesja przejdzie
do historii, niektórzy przekraczają
granicę, której przekraczać nie
powinni. Zaczynamy wycieczki personalne, więc odniosę się do słów o
JELENIA GÓRA

Akcja 500+ ruszyła
W piątek, 1 kwietnia, wystartował
rządowy program „Rodzina 500+”. W
wyznaczonych punktach Jeleniej Góry,
a także elektronicznie można składać
wnioski o wsparcie finansowe.
Do dolnośląskich rodzin tylko w tym
roku ma trafić ok. miliarda złotych.
Szacuje się, że uprawnionych do tego
świadczenia jest 240-300 tysięcy dzieci.
W samej Jeleniej Górze jest 12 tysięcy
dzieci w wieku 0-18 lat i zdaniem dyrektora MOPS-u ok. 5-8 tysięcy dzieci będzie
objętych tym programem.
W MOPS-ie 1 kwietnia już od godz.
6.00 oczekiwała pierwsza osoba chcąca
złożyć wniosek. O godz. 8:00 zgromadziło się ok. 30 osób, ale kolejkę szybko
rozładowano i zainteresowani byli
obsługiwani na bieżąco. Z kolei pierwszy
wniosek drogą elektroniczną (poprzez
program EMPATIA) został złożony po
godz. 1:00 w nocy. - Dzięki wcześniejszym informacjom, przygotowaniom i
szkoleniom, w których uczestniczyliśmy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
udało się poprawnie przygotować –
powiedział dyrektor jeleniogórskiego
MOPS-u Wojciech Łabun.
Rodzice, którzy przybyli tego dnia do
MOPS-u, aby złożyć wniosek nie kryli
zadowolenia. - To jest dobry pomysł.
Pomoże to w wychowywaniu dziecka
– oceniła pani Joanna, która przeznaczy środki na książeczki, jedzenie dla
4-letniej córki.
- Uważam, że ten program pomoże
wielu rodzinom. Mamy trójkę dzieci
(2, 5, 10 i 12 lat), więc nie będzie teraz
problemu kogo wysłać np. na wakacje.
Oby tak dalej – ocenił pan Ireneusz.
(Przemo)

odpowiedzi Leszek Wrotniewski
powiedział, że uchwała umożliwia radzie podjęcie dalszych kroków, żeby
wycofać z obiegu prawnego taryfę,
czyli zlikwidowanie podwyżek cen.
Przemek Kaczałko

Ostatecznie radni stosunkiem głosów 10 za (Iwaniec, Jezierski, Kubicki, Łojek, Rypiński, Szklarska, Szymański, Wrotniewski, Ziętek), 12 przeciw (Bałkowska, Chadży,
Dziedzic, Kroczak, Kusiak, Łużniak, Obaz, Paczóski, Ragiel, Sikora, Wachowicz-Makieła,
Wójcik), przy jednym wstrzymującym się (Miedziński) - nie podjęli uchwały o skardze
do WSA.
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Tamex wkroczył na stadion
Firma Trawnik na zlecenie
Tamexu wykonuje prace na murawie stadionu przy ul. Złotniczej,
mające na celu usunięcie błędów
popełnionych w I etapie przebudowy obiektu, który miał służyć
piłkarzom i lekkoatletom, a póki
co jest niechlubną wizytówką
stolicy Karkonoszy.
Prace, zgodnie z ugodą zawartą
pomiędzy wykonawcą a Miastem,
rozpoczęły się 4 kwietnia i potrwają z przerwami do czerwca. Jeśli
nie przyniosą pożądanego skutku (woda nadal będzie zalegać
na murawie), będzie konieczna
całkowit a wymiana warstwy
odsączającej wraz z murawą.
Całkowity koszt wykonywanych
prac naprawczych ponosi firma
Tamex.
- Są to prace gwarancy jne.
Muszą być podzielone na części,

ponieważ ta płyta nie wytrzyma
intensywności jaka jest zaplanowana – tłumaczył wiceprezes Term
Cieplickich Miłosz Sajnog.
Pod znakiem zapytania stoją
kolejne mecze Karkonoszy zaplanowane przy ul. Złotniczej. - Po
zwykłym piaskowaniu warunki
na murawie są ciężkie, a po tym
zabiegu będą bardzo ciężkie.
Wykonawca nie zabrania grania,
ale czy piłkarze będą chcieli grać
na tym, co zostanie? To będzie
ich decyzja – powiedział Miłosz
Sajnog.
Po zakończeniu prac zostanie
wykonana próba wodna, która
rozstrzygnie, czy płyta boiska
po opadach nadaje się do gry.
Ponadto wykonawca zobowiązał
się do naprawy oświetlenia na
trybunie głównej.
Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczalko
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JELENIA GÓRA PARK&RIDE na 30 samochodów osobowych ma powstać przy dworcu

„Nie” dla ślimaków lewego pasa
- W Jeleniej Górze są zaledwie
dwie drogi dwupasmowe, które
codziennie w godzinach szczytu
rano i po południu blokowane są
przez tzw. ślimaki lewego pasa
– skarży się pan Piotr z Jeleniej
Góry, który apeluje, by wzorem
akcji prowadzonych w dużych
miastach w Polsce, „lokalnymi
zawalidrogami” zajęła się miejscowa policja. – W Niemczech przy
drogach ustawione są bilbordy poświęcone temu problemowi, może
warto o nich pomyśleć również
w stolicy Karkonoszy? – dodaje
Czytelnik.
- Każdego dnia na Alei Jana
Pawła II pojawiają się kierowcy,
którzy rano w godzinach szczytu
czyli pomiędzy godz. 7.00 a 8.00
wjeżdżają na lewy pas np. na Zabobrzu i zjeżdżają z niego dopiero
na rondzie czy w ul. Karola Miarki
- denerwuje się pan Piotr. – Takie
ślimaki skutecznie blokują więc
cały lewy pas jadąc 40 km/h a
nawet mniej i nie ma ich jak wyminąć. To samo jest na ul. Wolności.
A przecież po to są dwa pasy, by
prawym poruszać się na dłuższym
odcinku, a lewym wyprzedzać –

dodaje jeleniogórzanin, któr y
oczekuje, że problemem zajmie
się miejscowa policja.
Tymczasem naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze Maciej
Dyjach wyjaśnia, że nie każda
jazda lewym pasem podlega karze.
- Owszem, w Polsce przepisy ruchu
drogowego mówią, że obowiązuje
ruch prawostronny, ale jeśli prawy
pas jest zajęty, a ktoś zdecyduje się
jechać z odpowiednią prędkością
lewym pasem, nie możemy go ukarać – mówi Maciej Dyjach. – Karze
podlegają tylko kierowcy, którzy
w rażący sposób utrudniają ruch
innym użytkownikom, czyli jeżdżą
lewym pasem z prędkością np. 30
km/h tam, gdzie obowiązuje 50
km/h. Nasze patrole zwracają uwagę na to, jak jeżdżą kierowcy, ale
nie mamy żadnych niepokojących
statystyk dotyczących blokowania
lewych pasów. Akcja „lewy pas” dotyczy przede wszystkim autostrad,
których w Jeleniej Górze nie ma.
Dlatego uważam, że takie bilbordy
nie są nam do niczego potrzebne dodaje naczelnik.
Angelika Grzywacz-Dudek
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16 kwietnia rozpoczęły służbę
patrole rowerowe. Policjanci będą
patrolować ulice Jeleniej Góry w
weekendy oraz w okresie zwiększonego ruchu turystycznego.
- Funkcjonariusze tegoroczne
działania patrolowe podejmą już
w najbliższą sobotę – zapowiadała
w piątek (15.04) podinsp.. Małgorzata Gorzelak z KMP w Jeleniej
Górze. W szczególności odwiedzają miejsca trudno dostępne dla
patroli zmotoryzowanych, między
innymi: parki między blokami na
jeleniogórskim Zabobrzu, place
zabaw, zielone skwerki , a także
parki oraz Plac Ratuszowy i Plac
Piastowski w Cieplicach, okolice
Parku Norweskiego, parkingi przy
marketach , ul. 1-go Maja , a także
ścieżki rowerowe.
(112)

Parking PARK&RIDE zaplanowano nieopodal Dworca
Głównego PKP. – Ta inwestycja związana jest z pojawieniem się połączenia
kolejowego z Warszawą czyli
kursowaniem Pendolino,
a także przyszłych planów
skrócenia czasu przejazdu
koleją do Wrocławia – wyjaśnia Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry.
Miasto ogłosiło przetarg na zaprojektowanie takiego parkingu,
przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów (z pozwoleniem
na budowę i kosztorysem), a także
wskazaniem niekorzystniejszego
miejsca przy ul. Krakowskiej pod tą
inwestycję.
– Na przełomie 2016 i 17 roku planujemy przebudowę ulicy Krakowskiej.
Mamy pozwolenie na budowę i mamy
projekt, jednak nie przewidziano w
nim dużego parkingu – wyjaśnia Jerzy
Łużniak. – Tymczasem w odniesieniu

do kursowania pendolino, a także
planowanego w przyszłości skrócenia
czasu przejazdu koleją do Wrocławia,
taki parking będzie niezbędny.
- PARK&RIDE to rozwiązanie powszechnie znane na Zachodzie,
które świetnie się sprawdziło. Nasi
mieszkańcy, a także ludzie z regionu,
będą mogli np. bardzo wcześnie rano
przyjechać na dworzec PKP, zostawić
swój samochód na takim parkingu,

Jaki będzie koszt tej inwestycji? Tego jeszcze nie wiadomo. Kosztorys przygotuje
bowiem wyłoniony wykonawca. Na złożenie dokumentów oferenci mają czas do
przyszłego czwartku (21.04). Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 30
września 2016 r., a pozwolenie na budowę do 5 grudnia 2016 r.

Proboszcz poszedł do Rzymu
W parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski i Św. Franciszka
z Asyżu w Jeleniej Górze miało miejsce 31 marca pożegnanie proboszcza Grzegorza Niwczyka i parafianina Daniela
Prusa, którzy po mszy udali się w daleką, pieszą podróż
- do Watykanu.
- To jest intencja dziękczynna za
wszystkich dobrodziejów budowy
naszego kościoła – tłumaczył powody
wyprawy ks. Grzegorz Niwczyk.
Jeżeli ktoś jeszcze ma takie intencje
i możliwości prosimy również o
wsparcie, żeby to dzieło mogło już
służyć wiernym. Tym bardziej, że
w tym roku mamy rok miłosierdzia
ogłoszony przez papieża, jest też
akcent położony na pielgrzymowanie
– dodał duchowny.
Jak podkreślają pielgrzymi z Morcinka, nie wiedzą czy uda im się

dotrzeć do grobu św. Piotra, ale
wierzą w to bardzo i mają mocną
determinację. - Chcemy też poprosić
o błogosławieństwo w naszym wspólnym dziele ojca świętego Franciszka
oraz pomodlić się przy grobie św.
Piotra i naszego polskiego papieża
Jana Pawła II – mówił ks. Grzegorz.
Pierwszego dnia proboszcz wraz
z parafianinem zamierzają dotrzeć
do Tanvaldu (Czechy), a kolejne
przystanki na trasie planowane są
przy parafiach znajdujących się na
trasie pielgrzymki – Czechy, Niemcy,

Austria i Włochy. - Nasza parafia ma
jako współpatrona św. Franciszka z
Asyżu i będziemy chcieli tam też się
pomodlić, żeby za jego przyczyną
udało nam się zrealizować nasze

Oznaczają trasy spacerowe, opisują historię, kręcą też filmiki

Chronią pamięć o parku

Wszelkie działania prowadzone są
Dwaj bracia, mieszkańcy Maciejowej, starają się uchronić obiektów, które się w nim znajdują,
park znajdujący się nieopodal drogi krajowej nr 3 przed nakręcić krótki film promocyjny ze środków prywatnych. Park stanoparku. Co jakiś czas poprawiamy wi własność prywatną, a działania
zapomnieniem.
O uratowanie wzgórza, na którym pozostały jeszcze mauzoleum
Emila Beckera i wieża widokowa
walczą bracia Gromadzcy: 23-letni
Paweł i 13-letni Jan z Maciejowej
nie tworzą żadnej formalnej grupy.
- Do naszych działań angażujemy
czasami znajomych – mówią.
Aby o istnieniu i walorach tego
miejsca dowiedziała się jak największa grupa mieszkańców Jeleniej
Góry i turyści stworzyli profil na
Facebook’u, gdzie prezentują fotorelacje z podejmowanych działań,
zamieścili również krótki film
zrealizowany przez grupę Sky

wsiąść w pendolino czy inny pociąg, będą musieli brać taksówek czy jechać
załatwić swoje sprawy w Warszawie o wiele wcześniejszym autobusem
czy Wrocławiu i wieczorem wrócić do MZK – dodaje wiceszef miasta.
Angelika Grzywacz-Dudek
domu odbierając auto z parkingu. Nie

Pielgrzymka ma zająć ks. Grzegorzowi ok. dwa miesiące

Fot. Przemek Kaczalko

Policja rowerowa

Będzie gdzie zostawić auto
Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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oznaczenia szlaków, zawieszamy grupy pasjonatów prowadzone są w
Troopers:
zerwane mapki/kartki informacyj- porozumieniu z właścicielem.
<iframe width=”470” heigh- ne – mówią bracia Gromadzcy.
Przemek Kaczałko
t=”264” src=”https://www.youtube.
com/embed/Pnd6Aq5xZXQ” frameborder=”0” allowfullscreen></
iframe>
Fanpage (pt. Zapomniany pałac
i park w Maciejowej) na portalu
społecznościowym powstał rok
temu i zgromadził już ponad 1600
fanów. - Od tego czasu udało nam
się oznaczyć trasy spacerowe przy
użyciu farb oraz mapek pozawieszanych na drzewach, umieścić w
parku informacje dotyczące historii
tego miejsca oraz historii ciekawych
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Będzie wreszcie wiata

Mamy dobrą wiadomość dla
naszych Czytelników, którzy wnioskowali o postawienie wiaty na
przystanku MZK przy ul. Jana
Pawła, nieopodal Zespołu Szkół
Technicznych Mechanik. Mimo że
w tegorocznym budżecie miasta
znalazły się pieniądze tylko na dwie
takie wiaty, jedna z nich stanie
właśnie przy „Mechaniku”.
O potrzebie zamontowania takiej
wiaty przy Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” pisaliśmy w
grudniu 2015 roku. Postulowali o
nią między innymi rodzice i uczniowie ZST „Mechanik”, bo w czasie
deszczu czy opadów śniegu nie ma
gdzie się schować. Teraz taka wiata
tu nareszcie stanie. Lokalizacja
intencje – powiedział G. Niwczyk.
Kościół przy ul. Morcinka wraz z drugiej z planowanych na razie nie
zapleczem katechetyczno-mieszkal- jest jeszcze ustalona.
(Jel)
nym budowany jest od 1999 roku.
Przemek Kaczałko
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Abolicja (jeszcze) na deszczówkę
Do końca maja „Wodnik” przedłużył abolicję dla jeleniogórzan, którzy
odprowadzają wodę deszczową do kanalizacji sanitarnej. Dotychczas z
abolicji skorzystało
siedem osób.
- Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji ściekowej
jest niedozwolone - informuje
Rafał Bernacki z
„Wodnika”. Mówią o
tym artykuły 9.1 oraz
28.4a Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Nie dotyczy
to tylko tych mieszkańców, którzy
odprowadzają ścieki do kanalizacji
ogólnospławnej.

Wszyscy właściciele nieruchomości,
którzy mają wpiętą kanalizację deszczową do kanalizacji sanitarnej,
mogą zgłosić się do „Wodnika” jeszcze przez ponad miesiąc. Zostaną powiadomieni,
jak technicznie
zaistniałą sytuację
rozwiązać. Nie zostaną wobec nich
wyciągnięte żadne
konsekwencje.
Po 1 czer wca
2016 r. „Wodnik” sukcesywnie dokona kontroli gospodarki wodno - ściekowej
na terenie Jeleniej Góry i wówczas,
wobec osób łamiących przepisy,
będą wyciągane już sankcje prawne
i finansowe.
(MPGK)
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Karkonoski Park Narodowy ma już projekt i
pozwolenie na rewitalizację pałacu w
Sobieszowie, a
także odbudowę jednej ze
stodół kompleksu czworaków i zagospodarowanie
ot aczającego
terenu. - Obecnie trwa kompletowanie środków na tą
inwestycję, a następnym
krokiem będzie ogłoszenie przetargu na prace przy I etapie zadania
– mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
Chodzi o kompleks, w którym
funkcjonował obecny Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Usługowych w Sobieszowie. W kwietniu 2013 roku miasto przekazało go Karkonoskiemu
Parkowi Narodowemu, który chce tu
stworzyć centrum edukacyjne.
- Pierwszy etap zadania chcemy
zakończyć na przełomie 2017 i
2018 roku – mówi Andrzej Raj. –
Obejmuje on zarówno rewitalizację
pałacu wraz z instalacją ekspozycji
edukacyjnej na parterze, jak i
zagospodarowanie terenu wokół.
Chcemy również odbudować jedną
ze stodół w południowo- zachodniej
pierzei, która zostanie pokryta
fotowoltaiką i przeznaczona na
cele edukacyjne. Obecnie przygotowywany jest projekt do drugiego
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Fot. Archiwum Jelonki.com

Pałac i czworaki do rewitalizacji

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Anna Sinica odebrała statuetkę, a Ryszard Kiełek otrzymał wyróżnienie

Nasi „Miłosierni Samarytanie”
Już po raz 12. prawdziwie miłosierni, a przy tym nadzwyczaj skromni, zjechali do Krakowa na galę plebiscytu „Miłosierny Samarytanin”. Wśród nich było dwoje mieszkańców
Kotliny Jeleniogórskiej.

Uroczysta gala wręczenia odznaczeń odbyła się w Auli Jana Pawła II
w Łagiewnikach. Mieszkańcy Kotliny
Jeleniogórskiej zostali wybrani spośród 105 kandydatów z całej Polski.
Oboje to „Zwykli – niezwykli Jelonki.
com”.
Jak już pisaliśmy, Anna Sinica
etapu prac – do- to niezwykła pielęgniarka z Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
daje dyrektor KPN.
Pierwszy etap budowy Centrum Kotliny Jeleniogórskiej, która chorym
Edukacyjnego Karkonoskiego Par- dzieciom przychyla nieba. Od 25 lat
ku Narodowego ma kosztować
kilkanaście milionów złotych. Część
pieniędzy KPN chce pozyskać z
unijnej kasy.
Pałac ma zostać zaadaptowany
do celów muzealnych i administracyjnych. W centrum edukacyjnym
ma powstać również Muzeum
Historii Gospodarowania w Lasach Karkonoskich od XVII w. do
czasów współczesnych, ośrodek
edukacji ekologicznej (trzeci taki
obiekt KPN po Szklarskiej Porębie i
Karpaczu), centrum konferencyjnowarsztatowe z salami z możliwością
wykorzystania ich do organizacji
imprez kulturalnych i społecznych
oraz pracownie: plastyczna, metalurgiczna i inne.
Angelika Grzywacz-Dudek

Koncert finałowy zaplanowano już na 20 maja

W piątek, 15 kwietnia w
Sali Novej Jeleniogórskiego
Centrum Kultury odbył się
ostatni koncert eliminacyjny Ligi Rocka 2016. Przepustkę do finału uzyskał zielonogórski zespół Dormant
Dissident.

Fot. Tomasz Raczyński

Ostatni finalista Ligi Rocka

Ten pierwszy zespół dał nam
znaki, że coś z niego będzie. Poza
tym ta muzyka bardziej trafia do
naszego rockowego schematu –
argumentował wybór ostatniego
finalisty organizator Ligi Rocka,
Andrzej Patlewicz. - Może coś im
nie wyszło, jak każdemu podczas
takich imprez, ale mają cały
miesiąc, żeby się przygotować i pokazać przed
fachowym jury. Mietek Jurecki zwraca
uwagę nie tylko na
utwory, ale przede
wszystkim jak
grają muzycy, jak
tem czy kapelę z
są zaawansowani
Kamiennej Góry
instrumentalnie –
również usłyszydodał.
my na jeleniogórW poprzednim
skich „błoniach”
koncercie eliminapod Grzybkiem? - Zocyjnym promocję do
baczymy na ile pozwoli
finałowego koncertu, któnam czas. Chciałem, żeby 5
ry odbędzie się 20 maja br. w
drugim dniu Juwenaliów uzyskał zespołów wystartowało, ale okazuje
zespół Comin, ale szansę na dziką się, że jednak cztery zagrają – odpokartę otrzymał Korpis Karmel. Za- wiedział Andrzej Patlewicz dodająć,
że ostateczna decyzja w ich sprawie

Fot. Wolontariat św. Eliasza/ N.Szczudło
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niestrudzenie prowadzi też Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom
przy Oddziale Pediatrycznym, które w
tym roku będzie obchodziło 25-lecie.
Każdego roku szuka sponsorów,
by zrobić paczki dla dzieci, a dodatkowo – by doposażyć pediatrię w
potrzebny sprzęt. Za swoje działania
w 2013 roku otrzymała resortowe
odznaczenie ministerialne - odznakę
honorową dla zasłużonych. Na swoim
koncie ma również kilka tytułów

„Wolontariusza roku” oraz wiele wyróżnień i podziękowań. - Ta statuetka
„Miłosiernego Samarytanina” ma dla
mnie wyjątkowe znaczenie – mówi
Anna Sinica. - Taki zaszczyt zdarza się
tylko raz w życiu (jeśli w ogóle) i mi się
zdarzył. Jestem szczęśliwa, że mogłam
znaleźć się w tak zacnym gronie 13
zwycięzców tego plebiscytu.
Ryszard Kiełek, który odebrał wyróżnienie, to mieszkaniec Karpacza,
który od 40 lat jest wolontariuszem
działającym na rzecz dzieci, a od
niemal 20 lat czyta i zachęca do
czytania, promuje regionalnych
pisarzy, uczy jak pomagać innym i
szanować się wzajemnie. Przez całe
JELENIA GÓRA

Będzie się wiele działo!
Grupa OŚcienia

Na wystawie, której wernisaż zaplanowano na 22 kwietnia o godz.
17.00 w jeleniogórskim Biurze Wystaw
Artystycznych (ul. Długa 1) zostaną
zaprezentowane prace malarskie, grafika, ceramika, rzeźba oraz instalacje
rzeźbiarskie twórców grupy Ościenia.
Ekspozycja potrwa do 21 maja.

Rajd Arado

Kolejny rajd pełen inscenizacji wojennych zapowiada się niezwykle ekscytująco. 2 maja o godz. 19.00 w centrum
Jeleniej Góry będzie wieczorna inscenizacja historyczna z udziałem wojsk
amerykańskich, a 3 maja w godz. 10.0017.00 – piknik historyczno-lotniczy na
lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego, w
tym prezentacja oryginalnych samolotów z okresu II wojny światowej.

“Mayday 2” w maju

To sztuka autorstwa mistrza farsy
Ray’a Cooney’a w przekładzie Elżbiety
Woźniak, zrealizowana przez Teatr
Palladium w Warszawie. Spektakl w
reżyserii Grzegorza Reszki wystawiony
zapadnie nie prędzej niż w ciągu będzie 10 maja (we wtorek) o godz.
20.30 na Dużej Scenie jeleniogórskiego
tygodnia.
W finale Ligi Rocka oprócz zwycięz- Teatru im. Cypriana Kamila Norwida.
ców koncertów eliminacyjnych zagrają dwa supporty: Hanza oraz Chorzy. Zagra Śleszyńska
Gwiazdą wieczoru będzie Video, którą
16 maja o godz. 18.00 i 20.30 na
to ekipę wybrali studenci.
Dużej Scenie jeleniogórskiego Teatru
- Nową płytę wyprodukował im im. Cypriana Kamila Norwida Hanna
Jan Borysewicz, więc może będzie Śleszyńska wystąpi w spektaklu “Kobardziej rockowo – dodał z uśmie- bieta pierwotna” w reżyserii Arkadiusza
chem organizator.
Jakubika.
Przemek Kaczałko
(Jel)

życie odwiedza szpitale i hospicja dla
dzieci, a także szkoły, przedszkola i
ośrodki opiekuńcze, w których czyta
dzieciom bajki. Ryszard Kiełek prowadził też m.in. akcje SOS dzieciom,
organizował obozy integracyjne dla
dzieci niepełnosprawnych, wysyłał
podręczniki polskim dzieciom z
Wilna i Lwowa. 28 lat temu został
uhonorowany tytułem Kawalera
Orderu Uśmiechu. W 2011 roku
odebrał dyplom i order uznania za
najlepiej przeprowadzoną kampanię
społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, a rok później został jednym z
25 laureatów tej akcji.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Pożegnanie Przyjaciela Kultury
W sobotę, 16 kwietnia. ponad
300 osób zgromadziło się na
cmentarzu komunalnym przy
ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze, by
pożegnać Grzegorza Jędrasiewicza
– Przyjaciela Kultury, wieloletniego pracownika Biura Wystaw
Artystycznych.
Choć nie pełnił eksponowanej,
oficjalnej funkcji, to każdy, komu
sztuka, teatr czy kościół były bliskie znał Pana Grzegorza. Podczas
ostatniej drogi miłośnika kultury
nie brakowało wzruszeń i zadumy.
Ks. Bogdan Żygadło podkreślał, że
nic już nie będzie tak samo – nie porozmawiają przez telefon, ławka na
Placu Ratuszowym będzie pusta.
Na pogrzeb Grzegorza Jędrasiewicza przybyło wielu mieszkańców stolicy Karkonoszy, rodzina,
przyjaciele, pracownicy BWA oraz
osoby z dalszych rejonów Polski.

Pełnym wzruszeń wspomnieniem o Panu Grzegorzu podzielił
się Andrzej Marchowski, naczelnik
wydziału dialogu społecznego
Urzędu Miasta Jeleniej Góry, który
w sierpniu ubiegłego roku wybrał
się z Grzegorzem Jędrasiewiczem
na Śnieżkę. - Mam w pamięci jego
radosną, uśmiechniętą twarz jak
byliśmy na Śnieżce 10 sierpnia na
św. Wawrzyńca. Był tak szczęśliwy,
że mógł uczestniczyć w tej mszy
– wyznał Andrzej Marchowski.
- Mówił, że to jest ostatni raz, a
ja go przekonywałem, że nie, że
wybierzemy się w 2016 r., ale on
miał rację...
- To był wspaniały, ciepły, dobry
człowiek, zawsze uśmiechnięty. Dla
każdego miał dobre słowo.. Będę go
mile wspominać – dodał Andrzej
Marchowski.
Przemek Kaczałko

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Na pływalni w Lubaniu odbyły się
IX Pływackie Mistrzostwa o Puchar
Burmistrza, w których wzięło udział
29 zawodników z Klubu Sportowego
Just Swim Jelenia Góra (roczniki
2004–2007)
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach: 50m stylem grzbietowym,
50m stylem dowolnym, 50m stylem
motylkowym, 50m stylem klasycznym oraz w „mieszanej sztafecie” 4
x 50m. Nasi zawodnicy wywalczyli
łącznie sześć medali. W konkurencji
50m stylem dowolnym oraz 50m
stylem grzbietowym rocznika 2005
i 2006 Maksym Woźny nie miał sobie
równych i aż dwukrotnie stanął na
najwyższym stopniu podium, co w
klasyfikacji generalnej pozwoliło mu
wywalczyć tytuł „ Najlepszego pływaka”. W tej samej kategorii wiekowej
dwa medale wywalczyła Dominika
Książek. Dominika dwukrotnie stawała na drugim stopniu podium: w
konkurencji 50 m stylem dowolnym
oraz 50 m stylem grzbietowym.

Dzięki tym rezultatom, zajęła drugie
miejsce w klasyfikacji generalnej. Po
medale sięgnęli jeszcze tego dnia:
Jakub Miliszkiewicz, który w konkurencji 50 m stylem dowolnym w
kategorii wiekowej 2003-2004 zdobył
brązowy medal oraz rewelacyjny
dziewięcioletni reprezentant KS Just
Swim Krystian Kasprzak, który na
dystansie 50m stylem dowolnym
uzyskał trzeci wynik zawodów w
swojej kategorii wiekowej, a były to
jego drugie zawody.
- Udane starty odnotowali poprawiając rekordy życiowe pozostali
zawodnicy KS Just Swim, godnie
reprezentujący miasto Jelenią Górę
oraz barwy klubu. Bardzo nas cieszy
bieżąca dyspozycja zawodników z
klasy pływackiej oraz ich młodszych
kolegów, a ich systematyczna rzetelna praca na treningach daje bardzo
dobre efekty, czego dowodem są
medale na tych zawodach - podkreśla
dumny trener Marcin Binasiewicz.
(MDvR)

Za nami XXXV Mistrzostwa
Makroregionu Dolnośląskiego
oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Polskiego
Związku Karate rozegrane we
wrocławskiej hali sportów walki
AWF. Fenomenalnie na turnieju
zaprezentowała się zawodniczka
Karkonoskiego Klubu Karate
Shinkyokushinkai Paulina Włodarczyk, która po raz kolejny
została mistrzynią naszego województwa w st ylu karate kyokushin.
Paulina Włodarczyk zwyciężyła
wszystkie walki przed czasem,
nie dając szans rywalkom. Każdą
ze stoczonych walk zakończyła
przed regulaminowym czasem.
Rok temu jeleniogórzanka również zwyciężyła swoją kategorię,
lecz w tym roku swoją postawą
zwróciła szczególną uwagę Komisji Sędziowskiej Polskiego
Związku Karate, która uznała ją
za „Najlepszą Młodziczkę Województwa Dolnośląskiego”.
Organizatorem turnieju był
Wrocławski Klub Karate Kyokushin A.S. Sypień. Sędzią głównym
był shihan Andrzej Drewniak (8
Dan), natomiast sędzią technicznym shihan Eugeniusz Dadzibug
(5 Dan).
Delegatem KKKS na turnieju
była sempai Daria Cieślińska.
Protokół wraz z wynik ami z
turnieju tej rangi wysyłany jest
zawsze do Ministerstwa Sportu i
Turystyki z racji członkostwa w
Polskim Związku Karate.
Przed wychowankami sensei’a
Piotra Cieślińskiego kolejne wyzwanie - Międzynarodowy Turniej
Karate Kyokushin, który zgromadzi 600 zawodników z Rosji,
Ukrainy, Białorusi, Litwy, Austrii,
Niemiec, Węgier oraz Polski.
(Przemo)

REGION Badmintoniści zaprezentowali bardzo wysoką formę

Potwierdzili swoją dominację
Bardzo pracowity okres mają za sobą badmintoniści jeleniogórskiego Klubu Sportowego Chojnik oraz uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera ze Szklarskiej Poręby, którzy
wystąpili w Grand Prix Polski Juniorów i Młodzików w
Suchedniowie.
w którym Łukasz pokonał swojego
odwiecznego boiskowego rywala Bartka
Gałazkę (LKS Technik Głubczyce) 21:18
i 21:19. W finale chyba zabrakło troszkę
świeżości, ale nie dziwię się bo to był 8
mecz jaki musiał stoczyć mój podopieczny. Bardzo gratuluje Łukaszowi - wyznał
trener Adam Słomka. - Jestem bardzo
zadowolony również z kolejnych medali
zdobytych przez uczennice ZSOiMS ze
Szklarskiej Poręby - srebra w grze pojeFot. Użyczone

W zawodach udział wzięli młodzicy:
Łukasz Cimosz, Patryk Panasiewicz,
Michał Majdecki i Maciej Kruszyński
oraz juniorzy: Oliwia Socha, Agata Gościło, Aneta Niklas, Agata Iskra, Jagoda
Goldwasser, Jędrzej Nowak, Dominik
Gerlach, Rafał Jakiel i Paweł Kopański.
Łupem zawodników szkolonych przez
Adam Słomkę oraz Sławomira Kowalskiego (ZSOiMS Szklarska Poręba) padły
aż 4 medale. Oczywiście nie zawiódł
jeleniogórzanin Łukasz Cimosz, który
z turnieju przywiózł dwa medale (złoto
w grze mieszanej w parze z Karoliną
Szubert - SKS Matchpoint Ślęza oraz
srebro w grze pojedynczej).
- Cieszę się bardzo z występu Łukasza,
który zanotował kolejny świetny występ.
W grze mieszanej z Karoliną Szubert od
początku byli faworytami i nie zawiedli
wygrywając turniej. Trudne zadanie
miał w grze pojedynczej. Już półfinałowy pojedynek zapowiadał się ciężko,

dynczej kobiet Anety Niklas oraz brązu
w grze mieszanej Jagody Goldwasser i
Szymona Malika (UKS Trójka Tarnobrzeg ) - dodał Adam Słomka.
Świetnie spisał się ponadto duet
Kacper Górniak i Piotr Heinke. Jeleniogórzanie startujący w grze podwójnej
wywalczyli brązowy medal podczas
rozgrywanego w Warszawie ogólnopolskiego turnieju badmintona. - Niewiele zabrakło, by chłopcy zakończyli
turniej z jeszcze lepszym wynikiem. W
półfinale po wyrównanym i zaciętym
trzysetowym pojedynku ulegliśmy
w turniejowej jedynce, późniejszym
zwycięzcom zawodów - skomentował
trener Adam Cimosz.
(MDvR)

KOWARY

Zwycięstwo drużyny nad wiceliderem tabeli

Olimpia bliżej III ligi
Historyczny moment dla kowarskiej piłki zbliża się wielkimi
krokami. Upragniony od kilku lat awans, w bardzo ważnym
momencie (reforma rozgrywek) zdaje się być na wyciągnięcie ręki – szczególnie po zwycięstwie nad wiceliderem tabeli
– Sokołem Wielka Lipa.

Fot. Tomasz Raczyński

Fot. Użyczone

Medale pływaków Just Swim

Brawa dla Pauliny
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Pierwsze pół godziny meczu,
który rozgrywany był w trudnych
warunkach pogodowych, na grząskiej i śliskiej murawie - to optyczna
przewaga gości, jednak kwadrans
przed przerwą inicjatywę przejął
zespół biało-zielonych. Już w 31.
minucie fatalnie spudłował w sytuacji sam na sam Gałach. Chwilę
później ten sam zawodnik ponownie
mógł otworzyć wynik meczu, ale
strzelił obok słupka. Jak się okazało,
porzekadło „do trzech razy sztuka”
znalazło odzwierciedlenie również w
zmaganiach sportowców. W kolejnej
akcji Dariusz Malarowski uradował
miejscowych kibiców, którzy coraz
bardziej są przekonani, że doczekają
się awansu Olimpii. W 39. okazję
miał jeszcze Vitolnieks - jego strzał
wybronił golkiper gości kierując
piłkę pod nogi Gałacha, ale dobitkę
również obronił Krawczyk.
Po zmianie stron przyjezdni byli bliscy wyrównania, kiedy to Andrusiak
w 63. minucie przegrał pojedynek sam
na sam z Kazakovem. Chwilę później o
odpowiedź mogli pokusić się kowarzanie, ale po centrze Chajewskiego Vitolnieks chybił. Kropkę nad „i” postawił
w 77. minucie Sebastian Szujewski i
wynik 2:0 do ostatniego gwizdka nie
uległ zmianie. Olimpia dzięki wygranej wyprzedza w tabeli IV-ligi Sokoła
Wielka Lipa o 7 punktów, ale wicelider
ma jedno spotkanie rozegrane mniej.
Do końca sezonu naszej ekipie pozostało do rozegrania siedem spotkań o
czwartoligowe punkty: Orkan Szczedrzykowice (wyjazd), Lotnik Jeżów

Sudecki (wyjazd), Chrobry II Głogów
(dom), Piast Nowa Ruda (wyjazd),
Pogoń Oleśnica (dom), Orzeł Ząbkowice Śląskie (wyjazd), GKS Kobierzyce
(dom) i Polonia Trzebnica (wyjazd).
Pondto wzbogacimy się o trzy punkty
za walkowera od wycofane w trakcie
rozgrywek BKS-u Bolesławiec.
Olimpia Kowary - Sokół Wielka
Lipa 2:0
Gole dla kowarzan zdobyli: Dariusz
(77’ Zatylny), Szujewski (71’ M.
Malarowski, Sebastian Szujewski.
Olimpia: Kazakov, Smoczyk, Bę- Malarowski), Gargas (70’ Kędzierski),
benek, Kraiński, Chajewski, D. Ma- Vitolnieks (90’ Nowiński)
(Przemo/MDvR)
larowski (80’ Han), Baszak, Gałach

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

KPR znowu górą
Szczypiornistki KPR–u zrobiły kolejny
krok, by uratować Superligę dla Jeleniej
Góry! W spotkaniu rozegranym w
Chorzowie podopieczne Mirosława
Saneckiego zwyciężyły na gorącym
terenie 32:29. Dzięki wygranej żółto–niebieskie tracą już tylko 4 „oczka” do ekipy
Krystyny Wasiuk.
Początek spotkania nie układał się
po myśli przyjezdnych. Niebieskie
prowadziły 6:2, ale z każdą minutą jeleniogórzanki zbliżały się do rywalek, by
w końcu objąć prowadzenie (10:11). Na
przerwę obie ekipy schodziły przy stanie
14:16, a po zmianie stron trwała zacięta
walka o ostateczne zwycięstwo. Jak się
okazało więcej zimnej krwi zachowały
szczypiornistki ze stolicy Karkonoszy
odnosząc zasłużone zwycięstwo.
KPR Ruch Chorzów - KPR Jelenia
Góra 29:32 (14:16)
Ruch: Montowska, Ciesiółka - Masłowska 7, Rodak 6, Tracz 5, Benducka
2, Płomińska 3, M. Drażyk 2, Żakowska
2, Ważna 1, Krzymińska 1, Stokowiec,
Piotrkowska, A. Drażyk.
KPR: Demiańczuk, Hoffman - Uzar
9, Załoga 9, A. Mączka 6, M. Mączka
3, Bilenia 2, Kobzar 1, Michalak 1, Grobelska 1, Jasińska, Bielecka, Winiarska,
Fijałkowska, Krzysztoszek, Tomczyk.
(Przemo)

Tabela po 21. kolejce:
1. Olimpia Kowary
2. Sokół Wielka Lipa
3. Orkan Szczedrzyk.
4. Pogoń Oleśnica
5. Orzeł Ząbkowice
6. GKS Kobierzyce
7. Chrobry II Głogów
8. AKS Strzegom
9. Granica Bogatynia
10. Piast Nowa Ruda
11. Bielawianka

20
19
20
19
20
21
21
20
21
20
21

55
48
41
34
34
34
29
28
28
26
25

54:9
56:13
51:24
38:31
37:27
53:28
42:38
26:27
33:38
29:38
22:26

12. Lotnik Jeżów Sud.
13. Zjednoczeni Żarów
14. Polonia Trzebnica
15. Włókniarz Mirsk
16. BKS Bolesławiec

20
21
21
21
21

23
22
19
18
1

34:40
32:51
37:63
26:53
13:77*

* BKS Bolesławiec wycofał się z rozgrywek, ich przeciwnikom dopisywane będą zwycięstwa
i wynik 3:0.

Pierwsza liga nie dla Wichosia
Fot. Tomasz Raczyński
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Mimo udanego startu (zwycięstwo z MKS Polkowice) w turnieju
półfinałowym o awans do I–ligi
koszykarki Wichosia Jelenia Góra
nie zaliczą występu w Wodzisławiu
Śląskim do udanych. Drugiego dnia
jeleniogórzanki przegrały wysoko
z gospodyniami, a na zakończeniu
doznały klęski w starciu z ekipą z
Katowic.
Mimo trzeciego miejsca w sezonie
zasadniczym, Wichoś niespodziewanie dostał szansę na walkę w turnieju
barażowym. Już pierwszego dnia
apetyty kibiców zabobrzańskiego

klubu urosły, gdy w starciu z MKSem Polkowice nasza ekipa zwyciężyła 67:60. W sobotnim spotkaniu
nie było już tak miło, a 33 punkty
zdobyte w całym meczu przeciwko
Olimpii Wodzisław Śląski nie mogły
dać korzystnego rezultatu (33:51).
W decydującym meczu o awans
do turnieju finałowego KS Wichoś
został rozbity przez KU AZS UŚ
Katowice 82:49. Tym samym zespół
prowadzony w tym turnieju przez
Tomasza Pawlikowskiego zakończył
sezon 2015/2016.
(Przemo)
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Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej
Wierni kościoła rzymsko-katolickiego spotkali się 10 kwietnia
po południu w Bazylice Mniejszej
św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, by oddać hołd i pomodlić się w intencji ofiar katastrofy
smoleńskiej, w której 6 lat temu
zginęło 96 osób, z głową państwa
Lechem Kaczyńskim.
- Są obszary, które nie są wyjaśnione. Są przekłamania, fałszerstwa. Nikt nie zakłada jakiejkolwiek tezy. Nowa komisja też
nie startuje z ugruntowanym poglądem, natomiast ma wyjaśnić
wątpliwości, które zrodziły się
w trakcie badania dokumentów,
informacji, które były dostępne –
powiedział szef jeleniogórskiego
Prawa i Sprawiedliwości Ireneusz
Łojek.
Politycy partii, która przejęła
władzę po ostatnich wyborach
parlamentarnych przez poprzednie lata obwiniali rządzących o
brak zdecydowanych działań w
celu sprowadzenia wraku Tu-154.
Co obecne władze zrobiły w tym
kierunku? - zapytaliśmy. - Przypuszczam, że starania są czynione. Trudno mi powiedzieć na
jakim etapie to jest pod względem
procesowym, czy dyplomatycznym – stwierdził I. Łojek. - Moim
zdaniem jesteśmy rozgr ywani
przez Rosjan ewidentnie, to jest
z ich strony cyniczna gra. To nie
jest normalne, żeby przez 6 lat
badać szczątki – dodał radny Rady
Miejskiej Jeleniej Góry.
W t ra kc i e m s z y p ro b o s z c z
Bogdan Żygadło mówił m.in., że
„politykowanie” źle się kończy, a
ofiarom katastrofy smoleńskiej
potrzebna jest modlitwa i temu
służyła uroczystość w Bazylice
Mniejszej w Jeleniej Górze. - To
jest dzień, kiedy jest potrzebna
refleksja, zaduma, modlitwa za

tych, którzy zginęli bez względu na to jakie opcje polityczne
reprezentowali. Tym ludziom
należy się cześć, pamięć o nich
i pochylenie się nad tym, co się
tam zdarzyło – powiedział Ireneusz Łojek.
Na zakończenie mszy św. wierni udali się pod tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy, składając kwiaty, paląc znicze i modląc
się w intencji 96 osób, które 10
kwietnia 2010 roku straciły życie
w drodze na uroczystość związaną ze zbrodnią katyńską.
Natomiast rano, o godz. 8:41,
politycy różnych opcji oraz mieszkańcy Jeleniej Góry spotkali się
pod tablicą upamiętniającą byłego
posła ziemi jeleniogórskiej Jerzego Szamjdzińskiego, który zginął
w katastrofie pod Smoleńskiem.
Zapalono również 96 zniczy ku
czci wszystkich ofiar tragedii z
10 kwietnia 2010 roku.
- Jesteśmy tutaj, żeby oddać
cześć i pamięć temu wielkiemu
człowiekowi, naszemu przyjacielowi – mówił Andrzej Dobrowolski, prezes Fundacji im. Jerzego
Szmajdzińskiego.
Przy siedzibie Sojuszu Lewicy
Demokratycznej (Al. Wojska Polskiego) był również obecny prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła,
który nie ukrywał, że tę tragedię
odbiera osobiście. - Znaczną część
tych ludzi znałem, nie tylko posła
Szmajdzińskiego. Miło, że tyle
osób nie tylko ze środowiska posła Szmajdzińskiego jest tutaj, bo
to był porządny człowiek. Mimo
że spieraliśmy się wielokrotnie, to
jeżeli stawały do załatwienia jakieś problemy związane z ziemią
jeleniogórską, to zawsze można
było na niego liczyć – wspominał
Marcin Zawiła.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko

8

-$60,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
og£oszenia
ROZMAITOŒCI

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

18 kwietnia 2016 r.
ZU]HĞQLDU

9


2016-03-01 godz. 20.00 - 2016-04-15 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ

Doświadczony kelner3000 zł - Zatrudnimy kelnera
- koordynatora imprez. Stała
umowa. Mile widziany j. angielski. Jesteśmy liderem w organizacji wesel. Miejsce pracy:
Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce k. Karpacza. - 605
144 021

Grafik komputerowy - Firma
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
Grafika. Wymagany język
angielski. Środowisko pracy
Adobe Illustrator. CV, List
motywacyjny proszę przesyłać
na adres: k.ligeza@vergesport.com - 513 153 665

Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kucharzy. Oferujemy pracę na umowę i
atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na e-mail
: kadryk@golebiewski.pl lub
dostarczyć osobiście do działu
kad - 757 670 715

AxPro Carpets Sp.z
o.o. zatrudni pracownika
biurowego. Wymagana
znajomość podstawowych
zasad działania biura
oraz dobra znajomość
Hotel Las - Poszukujemy
pakietu office. - egregorczyk@ a x p r o c a r p e t s . c o m Elektroinstalator - H a n d l o w i e c - F i r m a osób chętnych do pracy na
Zatrudnię elektryka w Świe- "Bronzel" od 9 lat zajmuje stanowisku recepcjonista.
tel. 795520258
Biuro/Umowa o pracę radowie na budowie - 605 się sprzedażą pokryć dacho- Praca w młodym zespole,
wych. Obecnie rozwija swoją szkolenia, umowa o pracę
- P o s z u k u j e m y P a n i z e 458 999
znajomością języka nie- Firma budowlana poszukuje sprzedaż na terenie Jeleniej + premie. Osoby zainterem i e c k i e g o d o p r a c y w do pracy cieśli szalunkowych Góry i poszukuje handlowca. sowane prosimy o kontakt!
biurze. Oferujemy pracę i zbrojarzy. Miejsce pracy Poszukuje osoby otwartej, Mile widziane osoby komunin a u m o w i e , w s t a b i l n e j Szklarska Poręba Kontakt
katywne! - 668016404 paledynamicznej, kreatywnej. f i r m i e , n a p e ł e n e t a t w : wojciech.lysiak@sunet.
wicz@hotel-las.pl
509 633 290
godzinach 9-17. CV pro- nazwa.pl
Hotel Las, recepcja - Szusimy przesyłać nna adreHandlowiec - Firma z kamy osoby chętniej do pracy
Firma
FX
Sport
Sp.
z
o.o.
s:info@iwo-bau.eu
zatrudni grafika kompute- wieloletnim doświadczeniem w recepcji, młody, kompeBudowlańców z
rowego. Wymagany język w sprzedaży pokryć dacho- tentny zespół, umowa o pracę,
doświadczeniem - Przyjmę
angielski. Środowisko pracy wych zatrudni handlowca w premie uznaniowe. Szukamy
do pracy samodzielnych
Adobe Illustrator. CV, List nowootwieranym punkcie osoby komunikatywnej i chętbudowlańców z doświadmotywacyjny proszę przesyłać handlowym. mile widziane nej do nauki. - palewicz@
czeniem - 602 513 328
na adres: m.kusaj@verge- doświadczenie gwarancja hotel-las.pl, 668016404
C u k i e r n i a K a r p a c z - sport.com. - 756 450 830
wysokich zarobków serdecz- Hotel w Karpaczu zatrudni
Nowo otwarta cukiernia zatrudni od maja na Firma poszukuje pracowni- nie zapraszamy - 509 633 pomoc kuchenną. CV na adres
manager@hotelartus.pl - 757
u m o w ę o p r a c e , m i l e ków - murarz. Kontakt: woj- 290
616 346
widziane doświadczenie. ciech.lysiak@sunet.com.pl
Hotel Gołębiewski w KarpaCV przesłać na kosdere@ Firma RS Bau zatrudni praHuta Julia zatrudni na staczu zatrudni holowe do sprząpoczta.onet.pl
nowisko przewodnika osoby
cowników budowlanych z
tania holi, sal konferencyjnych
otwarte, lubiące pracę z
Dam pracę - Dom Wcza- doświadczeniem w zbrojes o w y " M i e s z k o " w K a r - niach oraz ciesielce. Mile itp. Atrakcyjne wynagrodzenie, ludźmi, ze znajomością j niepaczu przyjmie
osoby na widziane prawo jazdy. Praca w praca na umowę. Cv proszę mieckiego, praca na sezon
-$60,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
s t a n o w i s k o r e c e p c j o n i - Jeleniej Górze. Prosimy prze- wysyłać na e-mail: kadryk@ (zlecenie)i na umowę o pracę
s t y, k e l n e r a , k u c h a r z a , syłać CV na adres: biuro@ golebiewski.pl z dopiskiem na stałe CV na koordynator@
ROZMAITOŒCI

ZU]HĞQLDU
pomocy kuchennej. - 782 rsbau.pl - 662 021 060
hutajulia.com - 513 023 729
holowa - 757 670 715
243 993
Do biura - praca - Poszukuję kreatywnej i komunikatywnej osoby do
pracy w biurze. Wymagania: dyspozycyjność w
godzinach: 08:00-16:30
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rzeteln o ś ć , s u m i e n n o ś ć C V:
rekrutacja@regess.eu
Do sprzątania pobudowlanego w centrum Jeleniej
G ó r y. S t a w k a 1 0 z ł / h n a
rękę. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod
numerem: 607 032 127
Doradca Klienta Zatrudnię osobę na stanowisko Doradcy Klienta
w Placówce Partnerskiej
RaiffeisenPolbank w Jeleniej Górze - 601873139/
tktomek@wp.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,
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Idealna praca - tylko studenci - 1/2 etatu na umowę
zlecenie. Wysokie wynagrodzenie. Praca w biurze z
bazami danych w dowolnych
godzinach. Tylko CV na adres
mariusz.pogorzala@atradius.
com. Więcej szczegółów tel.
600 279 970
Interwencja Jelenia Góra
- Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika
ochrony do patrolu interwencyjnego. - 609 486 000
Inżynier budowy - Jelenia
Góra - Generalny Wykonawca zatrudni inżyniera
budowy. Wymagane wykształcenie budowlane, 2-letnie
doświadczenie, język niem.
lub ang, prawo jazdy. Więcej
na www.rsbau.pl; CV prosimy
na e-mail: biuro@rsbau.pl +48 32 332 74 80; biuro@
rsbau.pl
Jelenia Góra sprzedawca
GC - Zatrudnimy sprzedawcę
do salonu Giacomo Conti
w Galerii Sudeckiej. Osoby
zainteresowane proszę o
przesyłanie CV na maila
k.chmiel@giacomo.pl
Karpacz kelnerka-pokojowa - zatrudnię w pensjonacie
w Karpaczu kelnerkę- pokojowa. Możliwość zakwaterowania. - 696 504 506
Kelner, barman/ki Restauracja Mazurkowa
Chata poszukuje kelnerów/
ki, barmanów na umowę o
pracę. Zapewniamy wysokie
wynagrodzenie, elastyczny
grafik, b/d warunki pracy w
zespole - 606 991 160
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 - Metafora Pub
& Restaurant zatrudni młode,
przebojowe i sympatyczne
osoby na stanowisku kelnerki.
CV ze zdjęciem można złożyć
osobiście lub wysłać na jjacak@wp.pl. Umówienie spotkania oraz więcej informacji
po nr tel. 606 150 995
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

kultura / reklama
Konstruktor - Firma
KM-System 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
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
Konwojent-Pomocnik
- Zatrudnię w hurtowni piwanapoi konwojenta -pomocnika do załadunku i rozwozu.
Więcej informacji pod tel.
601388792 lub w siedzibie
firmy ul. Krzywoustego 1
Proszę tylko poważnie zainteresowanych.
Kreatywna niania - Poszukuję niani do 13-sto miesięcznej dziewczynki z twórczym
podejściem do zabawy. Cierpliwej, ciepłej i energicznej,
bez nałogów, dyspozycyjnej
czasowo. Otwartej na zdobywanie i zastosowanie wiedzy
z - 661 311 322
Księgowość - Rozwijająca się firma z Jeleniej
Góry zatrudni samodzielna
księgowa z doświadczeniem
w prowadzeniu pełnej księgowości. Proszę o przesyłanie
CV na adres pksiegowosc@
interia.pl - 516 940 990
Kucharz - Ośrodek Złoty
Potok Resort poszukuje
kucharza/kucharki z doświadczeniem. Organizujemy
wesela i inne uroczystości
okolicznościowe. Praca stała.
Serdecznie zapraszamy! recepcja@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
LBF Sp. z o.o. zatrudni na
stanowisku pracownika biurowego z bardzo dobrą znajomością j. niemieckiego. Opis
stanowiska: przygotowywanie
ofert, opracowywanie zleceń...Kontakt: adam.telega@
lbf.com.pl - 608 287 087

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Lodziarnia Karpacz zatrudnię od maja do lodziarni
w Karpaczu 10zł/h cv na
rondo.cafe@onet.pl
M a g a z y n i e r / z a o pa trzeniowiec - FX Sport
Sp. z o.o. zatrudni pracownika
na stanowisko magazynier/
zaopatrzeniowiec. Informacje w siedzibie firmy przy ul.
Waryńskiego 23 w Jeleniej
Górze - 756 450 830
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
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
Mirosław Wróbel Sp. z
o.o. O/Jelenia Góra zatrudni
Doradcę Serwisowego.
Wymagania: znaj. języków obcych, mile widziane
doświadczenie w branży
motoryzacyjnej. Kontakt:
recepcja@wrobel.mercedesbenz.pl
Mirosław Wróbel Sp. z
o.o.O/Jelenia Góra zatrudni
Elektryka Samochodowego.
Wymagania: doświadczenie
zawodowe, dyspozycyjność.
Kontakt: recepcja@wrobel.
mercedes-benz.pl
Niania z zamieszkaniem Witam, poszukuję niani do
trojga dzieci w wieku 2, 9 i 13
lat. Praca z zamieszkaniem
na okres do 3 tyg w miesiącu.
Okolice Jeleniej Góry. Zainteresowanych proszę o telefon.
Pozdrawiam - 796 384 298
Obsługa parkingu Hotel
Europa - Przyjmę do pracy
na parkingu strzeżonym.
Elastyczny grafik. Na nocki
mile widziani renciści/emeryci
ale nie tylko. Jest ogrzewana
przyczepa z TV. Praca. w
systemie 12/12 od 8-20 ; 20-8
tel 693 265 569
Ochrona Łomnica Agencja Ochrony Krajewski
BIS zatrudni pracowników
ochrony z terenu Jelenia Góra
- Mysłakowice. Miejsce pracy:
kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy. - 609 486 000
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
Od zaraz poszukujemy osób
do sprzątania po-budowlanego w centrum Jeleniej
Góry. Stawka 10zł/h na rękę.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: tel.
607 032 127.

Oferujemy pracę w serwisie sprzątającym - Oferujemy
pracę w serwisie sprzątającym w markecie na terenie
Jeleniej Góry. Umowa z pełnym pakietem ubezpieczeń.
Stawka 8 zł/h netto. Kontakt
pon. - pt. tel. 601 156 466
Operator koparko-ładowarki - zatrudnimy operatora z doświadczeniem płaca
tygodniowa dzwonić od 8 do
17 - 502 137 019
Operator linii produkcyjnej
- Firma Starcor zatrudni operatorów linii produkcyjnej lub
osoby do przyuczenia na tym
stanowisku. Umowa o pracę,
system 2 zmianowy, praca
w Jeleniej Górze Centrum.
kontakt starcor@starcor.eu 736 220 445
Opieka Niemcy 1250euro od
zaraz - Opiekunka do Pani od
zaraz. 1250 euro/mc. Umowa
zlecenie. Więcej informacji: 530 112 544
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 tel.
- 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 Niemcy Praca Praca jako opiekunka osoby
starszej w Niemczech. Praca
legalna i dobrze płatna. Oczekujemy doświadczenia w
opiece nad osobami starszymi oraz komunikatywnej
znajomości języka niemieckiego. - 757 224 411
Pielęgniarki, pomoce
kuch.pok - Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp.z o.oGrupa PGU zatrudni na okres:
VI-IX 2016r. pielęgniarki,
pomoce kuchenne, pokojowe.
Bliższych inf. udziela dział
kadr: 75/7820738,mail:kadry@uzdrowisko-swieradow.
pl - 75/78-20-738
Pilnie poszukujemy osób
do pracy w serwisie sprzątającym. Praca od zaraz na
terenie Jeleniej Góry w markecie budowlanym, system
dwuzmianowy. Zapewniamy
umowę z pełnym pakietem
ubezpieczeń. Wynagrodzenie
8 zł/godz. netto (na rękę).
Mile widziane orzeczenie o
niepełnosprawności. tel. 607
032 127

Pizzeria zatrudni kucharza,
pizzera, kierowcę, pomoc
kuchenną oraz kelnerkę.
Informacje w pizzerii Dalmacija ul. Morcinka 2 koło
PZMot lub nr tel. 508315790
/ 739252591
Pomoc Kuchenna - Sorrento JG - Zatrudnimy pomoc
kucharza na stałe. Oferujemy
konkurencyjne wynagrodzenie i pracę w młodym zespole
w dobrej atmosferze. CV
prosimy wysyłać na email:
kontakt@sorrento.pl lub
dostarczyć do Sorrento.
Pomoc kuchenna, kucharzpizzer - Zatrudnię pomoc
kuchenną, kucharza-pizzera.
Wszelkie informacje bezpośrednio w pizzerii Dalmacija
ul. Morcinka koło PZMotu
lub pod nr tel 508315790 lub
739252591.
Poszukuje kucharki na
imprezy okolicznościowe na
weekendy - 692 366 956
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 kierownika
sklepu POLOmarket w Jeleniej Górze. Szukamy osób
doświadczonych, którym
oferujemy umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie.
Osoby chcące poznać więcej
szczegółów proszę o kontakt.
- aneta.radom@polomarket.
pl
Poszukujemy opiekunek
osób starszych do pracy w
Niemczech. Stabilne, legalne
zatrudnienie, sprawdzone
miejsca pracy. Wymagana
komunikatywna znajomość
języka niemieckiego. Serd e c z n i e z a p r a s z a m y. 734427734/691104999
Poszukujemy osób do
pracy w biurze z grupą inwalidzką. Wymagania: znajomość języka ang. lub niem.,
pakietu Office, kreatywność,
dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godzinach
: 8:00-16:30. - rekrutacja@
regess.eu
Poszukujemy osób do
pracy w serwisie sprzątającym - 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 2-3 dni w tygodniu,
sklep spożywczo-mięsny, 12
zł netto/h, jako sprzedawca
tel. 517 800 376
Praca biurowa na pół etatu
- Zatrudnimy osobę z biegłą
znajomością programów:
Office, Exel do pracy biurowej.
Zakres obowiązków: obsługa
klienta, sprzedaż, marketing,
zarządzanie, administracja,
ofertowanie, przetargi. Prawo
jazdy. - biuro@mafenergy.pl
Praca dla opiekunek w
Niemczech - Więcej informacji telefonicznie. - 530
112 544
Praca dla recepcjonisty!
- Zatrudnimy na umowę o
pracę osobę na stanowisko
recepcjonista w Hotelu LAS w
Piechowicach. Młody, ambitny
zespół, przyjemna atmosfera,
premie uznaniowe- polecamy! Mile widziana osoba
komunikatywna! - 668016404
palewicz@hotel-las.pl
Praca na budowie - Firma
szuka fachowców do robót
żelbetowych , szukamy zbrojarzy z doświadczeniem oraz
znajomością rysunku technicznego , praca w okolicach
Jeleniej Góry , umowa o pracę
- 695 878 214
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 kowary łomnica
jelenia góra. wynagrodzenie
netto od 1450-2000zł. wojkat sp. z o.o. poznańska 20
jelenia góra tel. 756475564
- 516 587 317
Praca opieka Niemcy-kursy
jęz. - Kursy językowe przygotowawcze dla osób zdecydowanych podjąć pracę w
charakterze opiekunek osób
starszych w Niemczech. Po
odbyciu szkolenia gwarantujemy stabilne, długoterminowe, legalne zatrudnienie.
- 734427734/691104999
Praca przewodnik - poszukujemy komunikatywnych
osób do pracy jako przewodnik PTT Sztolnie Kowary,
praca do kwietnia/maja do
września. CV na mail: marketing@jeleniastruga.pl, więcej
info: 516 652 544
Praca sprzedawca perfum
- Szukam młodej reprezentacyjnej dziewczyny chcącej
dorobić popołudniami i w
weekendy przy sprzedaży
perfum lanych. - 607 083
100

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Praca w Karpaczu - Praca
w małym pensjonacie. Przygotowywanie śniadań, sprzątanie pokoi. Umowa o prace.
- 508 030 859
Praca w kuchni, Hotel LAS
- Szukamy osoby chętniej do
pracy w kuchni- kucharz lub
pomoc kuchenna. Umowa o
pracę lub praca sezonowa.
Mile widziane doświadczenie
w gastronomii. - 600 983
355
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 sali zabaw - Zatrudnię osoby do pracy w sali
zabaw na etat lub dorywczo.
Kierownik lub opiekunki do
dzieci. Mile widziane doświadczenie. Jelenia Góra. Info pod
nr tel. 513 270 450.
Praca w Szwecji - Poszukujemy zleceniobiorców usług
sprzątających w Szwecji.
85sek/h Osoby powyżej
27-miu lat, mile widziane
zespoły dwuosobowe(minimum jedna kobieta) najlepiej
pary z autem. Praca stała.
530828048 - 536 893 287
Praca. Specjalista ds.
Obsługi i Sprzedaży - Miejsce
pracy: Jelenia Góra Opis stanowiska: Kontakt z klientami
w celu przedstawienia oferty
handlowej Monitorowanie
operacji na rachunkach obrotowych Osiąganie założonych
celów sprzedaży Wymagania:
Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz
zorientowanie na klienta
Zorientowanie na osiągniecie wyznaczonego celu Nie
wymagamy doświadczenia
Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie - podstawa oraz
wysokie premie oparte na
osiągniętych wynikach Premie
sprzedażowe Umowę o pracę
lub zlecenie, własna działalność mile widziana Szanse
rozwoju kariery w obrębie
firmy Przyjazną atmosferę
pracy Oferty z CV prosimy
kierować do 22 kwietnia na
adres: rekrutacja@jelonka.
com – z hasłem „Handlowiec”.
- rekrutacja@jelonka.com
Pracownik biurowy i asyst
stom - Zatrudnimy pracownika biurowego i asystentkę
stomatologiczną z możliwością przyuczenia, kadry@
stomatologiabezbolu.com.
pl, tel. 756456367 w godz.
08:30-15:30

Pracownik do ogródka Dam prace w ogródku na 3
tygodnie - 530 456 748
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
Pracownik poszukiwany
- Szukam pracowników do
pracy w Niemczech. Znajomość mieszania kleju,
zaprawy cementowej itp. Mile
widziana praktyka w budownictwie, lub do przyuczenia
w zawodzie płytkarz posadzkarz. - 530 456 748
Profi Credit Polska S.A.
- Uczciwe zajęcie, dobre
zarobki, elastyczny czas
współpracy. Zostań Doradcą
Finansowym - nauczymy Cię
wszystkiego. Telefon: 728
874 309
Przyjmę dekarzy-blacharzy
na umowę o prace w Jeleniej
Górze - 509 796 151
Przyjmę do pracy D.W."Mieszko" w Karpaczu
przyjmie do pracy osoby na
stanowisko kelnerki-kelnera,
kucharki-kucharza, recepcjonistki-recepcjonisty. - 730
916 916
Przyjmę do pracy kelnerkę
/ kelnera / pomoc kuchenną
Mysłakowice - 605 598 712
Przyjmę sprzedawcę na
stoisko - Przyjmę sprzedawcę
na stoisko z art. kosmetycznymi w G. Sudeckiej. Warunki
oraz godz. pracy do ustalenia.
Mile widziane osoby uczące
się. Kontakt: annastopka@
wp.pl Tel. 608 490 110
Przyjmę śniadaniową /
kucharkę - Do pensjonatu w
Szklarskiej Porębie przyjmę
na stałe śniadaniową i
kucharkę. Istnieje możliwość
zakwaterowania. - 500 092
493
Restauracja Mazurkowa
Chata Zatrudni kucharzy,
pomoc do kuchni, kelnerów.
Zapewniamy dynamiczny
rozwój, szkolenia, atrakcyjne
wynagrodzenie, umowa o
prace w prężnie rozwijającej
się firmie. Powiększamy się!
- 606 991 160
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

Sorrento Jelenia Góra
- Zatrudnimy kucharza z
doświadczeniem. Oferujemy:
pracę w młodym zespole w
dobrej atmosferze. Konkurencyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na kontakt@sorrento.pl z dopiskiem
"Kucharz" Praca od zaraz
- kontakt@sorrento.pl
Specjalista ds. sprzedaży
- AxPro Carpets Sp. z o.o.
zatrudni Spec.ds. Sprzedaży
z bardzo dobrą znajomością
j.angielskiego lub j.niemieckiego. Wymagane prawo
jazdy kat.B. Predyspozycje
do odbywania zagranicznych
podróży służbowych - egregorczyk@axprocarpets.com
tel. 795520258
Specjalista student 1/2
etatu - Praca w niepełnym
wymiarze godzin 1/2 etatu
– umowa zlecenie. Aplikacje
(CV ze zdjęciem) prosimy
kierować na mariusz.pogorzala@atradius.com - 600
279 970
Sprzątanie - Firma KMSystem 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 14:0022:00. - 756105577/praca@
km-system.pl
Sprzątanie Dziwiszów piekarnia - Zatrudnię na umowę o
pracę na 1/2 etatu do sprzątania w piekarni w Dziwiszowie.
Proszę dzwonić do godziny
14-stej. - 607 841 236
Sprzątanie obiektów Cieplice Hectas Facility Services
poszukuje Pań do sprzątania
obiektu uzdrowiskowego 8
godzin dziennie od 07:0015:00. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt telefoniczny
w godzinach od 8 do 16 - 609
809 505
Sprzedawca - Sklep z
upominkami w Galerii Sudeckiej poszukuje sprzedawcy.
Jeśli jesteś otwarty, masz
pozytywne podejście do życia
i chęci do pracy zapraszamy
do pracy u nas.cv przyslij na
praca@prezencia.com.pl praca@prezenciarnia.com.pl
693691064
Sprzedawca Netto Jelenia
Góra - Netto zatrudni sprzedawców w sklepie w Jeleniej
Górze. Zapraszamy osoby
pracowite, z chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat;
pensja + premię uznaniową
Prosimy o przesłanie CV:
mk138804@netto.pl
S p r z e d aw c a N e t t o
Karpacz - Netto zatrudni
sprzedawców w Karpaczu.
Zapraszamy osoby pracowite,
z chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja +
premię uznaniową Prosimy o
przesłanie CV: mo148015@
netto.pl

Sprzedawca Netto Kowary
- Netto zatrudni sprzedawców
w sklepie w Kowarach. Zapraszamy osoby pracowite, z
chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja +
premię uznaniową Prosimy o
przesłanie CV: mo137285@
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
Stowarzyszenie A&A
Sudety Radio Taxi poszukuje kierowców z własnym
samochodem i licencją. - 722
153 553
Studenci - dział marketingu
- Poszukuję osób do pracy w
dziale marketingu- mogą być
również studenci. Praca biurowa. Wymagania: kreatywność, sumienność, podstawy
j.ang lub niem., znajomość
pakietu MS Office. CV:rekrutacja@regess.eu
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
Szkoła Tańca w Jeleniej
Górze poszukuje do stałej współpracy nauczyciela
gimnastyki artystycznej.
Wykwalifikowana osoba z
doświadczeniem i dobrym
podejściem do dzieci. - 889
072 716
Szukam brukarza do pracy
z doświadczeniem czekam na
propozycje. - 690 046 394
Szwaczki-szwalnia Jelenia Góra - FX Sport Sp.z o.o.
w Jeleniej Górze zatrudni
szwaczki. Informacje w siedzibie firmy przy ul.Waryńskiego 23 - 756 450 830
Wspólnota Mieszkaniowa
w Szklarskiej Porębie poszukuje firmy lub osoby do prac
porządkowych wewnątrz i
na zewnątrz nieruchomości w Szklarskiej Porębie.
Teren zewnętrzny 3500m2,
wewnętrzny 900m2. Tel. 664
085 001
Zatrudnię fryzjerów na
stanowisko damskie i męskie
- 00353857228908
Zatrudnię kierowce kat.
C - 602 487 174
Zatrudnię kierownika
sali zabaw Jel. Góra/również opiekunka, animatorka.
Wymagania: dyspozycyjność,
kreatywność, punktualność.
Mile widziane doświadczenie
w pracy z dziećmi. Szczegóły
tel. kont. 513 270 450

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 kucharza na
umowę o pracę na bardzo
dobrą stawkę i kierowcę do
rozwożenia pizzy. Firma
posiada własne auto. - 794
228 257
Zatrudnię od zaraz do
lodziarni w Karpaczu, oraz na
samodzielne stoisko z wyrobami regionalnymi. Oferujemy
szkolenie i atrakcyjne zarobki
- 691 184 290
Zatrudnię od zaraz sprzedawcę na straganie z pamiątkami w Karpaczu Bardzo
dobre zarobki (podstawa + %
od utargu ). Płatne codziennie
880-044-951 lub 506-027-079
- 880-044-951
Z at r u d n i ę o s o b ę d o
pomocy na pasiece. tel. 603
686 034 - 603 686 034
Zatrudnię osobę na stanowisko Montażysta Serwisant, wykwalifikowany lub do
przyuczenia w zawodzie na
umowę o pracę. Aplikacje w
formie elektronicznej zawierające CV przesłać na serwis@
gastroplus.pl - 601 554 087
Zatrudnię panią do sprzątania i krojenia chleba w
piekarni. Praca w Dziwiszowie i Jeleniej Górze. Proszę
dzwonić do godziny 14:00.
- 607 841 236
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 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 spedytora - Organizacja, nadzór i bieżąca
obsługa przewozów oraz
zleceń spedycyjnych - Pozyskiwanie klientów do stałej
współpracy w zakresie zleceń
transportowych doświadczenie na stanowisku Spedytora
- biuro@m-mar.pl
Zatrudnię sprzedawcę
do sklepów papierniczych.
Praca Cieplice - Piechowice.
CV proszę wysyłać na maila
biuro@ksiegowosc.jgora.pl biuro@ksiegowosc.jgora.pl
Zatrudnię za umowę o
pracę do ochrony - Zatrudnię
za umowę o pracę do ochrony
( s t o p i e ń u m i a r k o w a n y,
znaczny, lekki spec.) Jelenia
Góra (również sklep) Piechowice - z terenu Pokrzywnik i
okolice oraz sprzątanie biur
Jelenia Góra tel. 609 844 079,
75 75 34 222
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Zatrudnimy do gastronomii - Doner Kebab koło
TESCO zatrudni młoda,
uczciwą, komunikatywną
osobę do obsługi klienta.1112zł/h możliwość zatrudnienia. CV proszę wysyłać
na maila rekrutacjakebab@
o2.pl lub składać sobiści - 722
371 722
Zatrudnimy kelnerki/barmana - Poszukujemy kelnerki/
kelnerów oraz barmana/barmanke do restauracji Lord
Lounge w centrum Jeleniej
Góry. Oferujemy wysokie
zarobki zależne od stopnia
doświadczenia (7-10zł) oraz
możliwość rozwoju. - 570
581 896
Zatrudnimy mechanika
samochodowego na umowę
o pracę, zapewniamy szkolenia, prowizyjny system
wynagradzania, wymagania:
wykształcenie min. zawodowe, umiejętność pracy w
zespole, na komputerze, 502 601 630
Zatrudnimy operatora
bobiniarki, miejsce pracy
Jelenia Góra, Starcor Sp. z
o.o. Umowa o pracę, system
2 zmianowy, kontakt starcor@
starcor.eu - 736 220 445
Zatrudnimy Panie do
sprzątania marketu - Na
terenie Jeleniej Góry. Praca
stała, od zaraz, system dwuzmianowy. Wynagrodzenie 8
zł/godz. netto (na rękę) plus
pełen pakiet ubezpieczeń.
Mile widziane orzeczenie o
niepełnosprawności. Osoby
zainteresowane zachęcamy
do kontaktu tel. 607 032 127,
725 072 862
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
CZĘSCI SPRZEDAM
Posiadam akumulatory
80/110 Ah nowe nieużywane
100% sprawne polecam 350400zł napewno się dogadamy
- +48 502 664 847
Posiadam opony 225/50/17
prawie nowe 8mm 2014r
polecam 1000zł - +48 502
664 847

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Kupię Mercedesy 123 124
190 i inne Toyoty od 1988 do
1999 Stan obojętny...płacę
najlepiej tel.724 131 669
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
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Szukam koleżanek do współpracy w usługach towarzyskich w centrum Jeleniej Góry.
Telefon 509 644 864
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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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Fiat Punto 1.1 ładny 1. właściciel - Auto w dobrej kondycji nie
wymaga wkładu finansowego,
bez rdzy ładne opony zimowe,
el.szyby i centralny zamek.
pierwszy właściciel, kobieta 70
lat, opłaty od lutego 2017 cena
2300zl - 697 104 455
Mam do sprzedania Alfę
Romeo 159, 1,9 JTD 2006 rok.
W ofercie dołączam zestaw 8
alufelg oraz nowe, jedno sezonowe opony letnie i zimowe.
- 660 661 230
Mazda 3 94r Gaz Polecam
- 1,6.sprowadzone z Austrii
w 2014 w czerwcu założony
gas wszystko wymieniane
na bieżąco. Jedyny mankament jak to w mazdach
widoczna rdza w niektórych
miejscach. Niewytłuczone.
9l gazu na 100km.14tys zl +48502664847
Renault Clio 2007 - polski salon 1.2 benz centralny
zamek el. szyby.4 air bag
klima manua, opony zimowe
i letnie po przeglądzie serwis
ubezp 02,2017przeglad tech
02.2017 bezwypadkowy możliwość sprawdzenia 15500 do
negocja - 698 777 205

|

tel. 536-230-760

Sprzedam peugeot 206 hdi
1,4 z 2005r.auto jest zadbane
zarejestrowane oraz ubezpieczone -alarm -ele. przednie
szyby -klima -airbag -tylna
belka po wymianie, amortyzatory oraz hamulce cena:
8300zł - 509 156 603
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
Sprzedam VW Bora 1,9 TDI
2000R - srebrny metalik kombi,
zarejestrowany, po wymianie
rozrządu i pompy, skrzynia 6
biegów, klimatyzacja automatyczna po przeglądzie, auto
świeżo po przeglądzie technicznym. Cena 7900zł - 662
009 700
Toyota Corolla Sol 2005
r ,pojemność 1996 ,diesel
,przebieg 187000 ,cena 17900
zł - 601 440 215
VW Polo 1998 r. okazja 1.3
160 tys. przebieg, bdb stan,
tanio tel. 881 777 490
Yamacha Virago 535 - Rocznik 1998 r. wersja po liftingu.
Nie wymaga nakładów finansowych. Gotowy do jazdy.
Dod. posiada tylne oparcie,
centralne nóżki, przednią
owiewkę. Zarejestrowany,
ubezpieczony. Po przeglądzie.
6900 zł - 665 339 020

Sprzedam kamper Peugeot 570 rok 1990, 132 tys
ANONSE
przebiegu, wyposażenie full
MATRYMONIALNE
wypas, stan bardzo dobry tel.
Miły mężczyzna (angiel602 123 657
sko-niemieckojęzyczny) chce
Sprzedam laguna 2 1.9 dci poznać i zaprzyjaźnić się z
uszkodzony silnik rok 2002 - kobietą w wieku 40-50 lat, tel.
535 260 893
0049-351-4423978 Drezno

|

www.pedi-med.pl

- 20 % na pierwszy zabieg

•
•
•

Młody 19 latek oferuje swoje
usługi za jedyne 100zł h i promocja 250zł noc. Jeśli znudzili
Ci się anonimowi goście po
spotkaniu których uciekasz
na kilometr zadzwoń! Nie
odpowiadam na sms. - 794
656 141
On odwdzięczy się jej za.. Szukam dziewczyny, kobiety
która była by zainteresowana
spotkaniem i poświęceniem
trochę czasu np na miłość
francuską albo inna formę spędzenia czasu. Jestem gotów
odwdzięczyć za Twój czas.
Proszę o sms - 518 715 344
Poznam Kobiete z Jeleniej do 55 lat do celów towarzyskich. Honorarium 500 zł
miesięcznie. Oferty na SMS.
Emeryt - 604 224 742
Poznam Kobietę z Jeleniej do
lat 55 która chciała by spełnić
obowiązki kochanki. Kochanka
to kobieta do której się zachodzi która nie zachodzi bo ją to
nie obchodzi. Oferty na SMS.
Emeryt - 604 224 742
Poznam Pana niezbyt wysokiego lat 73-75 bez rażących
nałogów. Celem jest przyjaźń
i spędzenie miłych chwil we
dwoje. Młodym Panom dziękuję tel. 663 714 733
Samotna 63l wykszt. pomysłowa pozna zamożnego,
samotnego Pana, wrażliwego,
wyrozumiałego, optymistę,
bez nałogów - Karpacz, JG
i okolice, Wrocław tel. 605
523 932
Sympatyczny Brytyjczyk z
niemieckimi korzeniami szuka
towarzyszki do rozmów i przyjacielskiej relacji, wiek 40-50
lat, tel. Gerald tel. 0049 351
4423978

Brukarstwo ogrodzenia
koparki - Oferujemy usługi
brukarskie; - układanie kostki
brukowej, granitowej, parkingi,
chodniki, podjazdy, opaski
wokół domów, ogrodzenia
(murki, panele ogrodowe)
prace ziemne. Na materiały
rabaty posiadamy - 665 323
034
Brukarstwo, koparki Usługi brukarskie wykonujemy:
parkingi, chodniki, podjazdy,
opaski wokół domów oraz
usługi koparkami - 665 323
034
Cyklinowanie - solidnie.
Parkietów, podłóg, schodów,
układanie podłóg, lakierowanie tel. 697 143 799
Fachowcy budowlani 3-5tyś
na rękę - do nowej firmy w
Piechowicach na umowę ,
potrzebni budowlań cy z
doświadczeniem i znajomością
fachu. Wszystkie specjalności
- murarz, zbrojarz, dekarz,
cieśla, hydraulik, glazurnik,
brukarz. tel. 794 133 233
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
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
napewno się dogadamy! - 728
470 488
Profesjonalne usługi
zduńskie, budowa i przebudowa trzonów kuchennych i
pieców kaflowych, pogotowie
zduńskie, budowa kominków
i pieców chlebowych - 667
309 178
Renowacja drzwi drewnianych w kamienicach , domach
mieszkaniach .Nie czyścimy
chemicznie, wystawiamy faktury. Doradztwo wycena gratis
- 605 622 535
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

Zdun, piece kaflowe, kominki,
kominy dymne budowa,
naprawa, czyszczenie, konserwacja tel. 510 172 730

Usługi ogrodnicze - Zakładanie trawników, kopanie,
koszenie, usługa glebogryzarką, przycinanie, wycinanie,
sprzątanie, remonty altan,
montaże siatek i ogrodzeń,
murki oporowe i wiele innych.
Dojazd i wycena gratis. - 669
147 881

Korepetycje - Język
angielski - Absolwentka College'u w Wielkiej Brytanii
udzieli korepetycji na każdym
poziomie zaawansowania.
Zapraszam dzieci i dorosłych
na terenie Jeleniej Góry i
Karpacza. Pomogę także przy
tłumaczeniu tekstów. - 608
344 453

Zlecę wykonanie posadzki w
Tanie remonty w dobie kry- myjni samochodowej w Sobieszowie oko 85m 2.oczekuje
zysu! Remonty, drobne przegwarancji ..... - 732 918 191
róbki budowlane na Twoją
kieszeń. Zadzwoń! tel. 721
USŁUGI
647 789
EDUKACYJNE

Usługi wykończenioworemontowe - 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

Korepetycje z matematyki
- Jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Posiadam 4-letnie doświadczenie.
Pracuje z dziećmi, młodzieżą
oraz osobami dorosłymi. Oferuje stała współpracę, jednorazową pomoc oraz pilne
rozwiązanie zadań. - 504 851
877
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Anna Roziel 509 156 552
NA WYŁĄCZNOŚĆ

54440521 Piękne stylowe mieszkanie położone na pierwszym piętrze w kamienicy w Cieplicach. Mieszkanie o pow. 120m2 z tarasem,
mieszkanie po kapitalnym remoncie. W cenie
umeblowanie kuchni. Cena 299 000 zł.
Dorota Tomasino 535 194 880

55640521 Pięknie położona działka budowlana o pow. 1542m 2 w miejscowości Siedlęcin. Działka blisko drogi asfaltowej z przyłączami typu prąd
elektryczny, wodociągi (brak gazu ziemnego).
Działka z pozwoleniem na budowę domu
oraz projektem domu jednorodzinnego
wolnostojącego Oceania. Cena 74000
Tomasz Andrysiak tel.: 507 136 111

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

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

www.rychlewski.com.pl

1. Osiedle Orle, mieszkanie rozkładowe, 3 pokojowe w zadbanym,
ocieplonym domu. Niski
czynsz, balkon, piwnica,
osobno łazienka i wc.
Cena 159000
Remigiusz
Rychlewski
501 736 644

2. SUPER OFERTA tylko 93000 zł mieszkanie 1 pokojowe, kuchnia,
łazienka, ogródek, piwnica, strych, komórka. W trakcie prac remontowych, nowe okna, instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna. Niski
czynsz, parter, okolice SP6, Ul. Cieplicka 76. Tel 501 736 644

NA WYŁĄCZNOŚĆ
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.
Cena 179 000 zł Anna Roziel 509 156 552

55710521 Wyjątkowo atrakcyjną działkę rolną o
pow. 38800m2położoną w malowniczej górskiej
miejscowości Antoniów z przepięknymi widokami
na panoramę gór. Miejscowość znana i ceniona
przez turystów i amatorów pieszych wędrówek.
Działka z dobrym dojazdem od drogi asfaltowej
drogą utwardzoną. Cena 115 000. Joanna Zglenicka tel. 661 223 812
55480521 Atrakcyjna duża działka budowlana w Szklarskiej Porębie
o pow 9000m2 z pięknym widokiem. Działka
o lekkim nachyleniu z bezpośrednim dostępem do
drogi asfaltowej z warunkami zabudowy NA 10 BUDYNKÓW rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz trzema zjazdami
z działki. Cena 376 000. Anna Roziel 509 156 552
NA WYŁĄCZNOŚĆ
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 509 156 552

NA WYŁĄCZNOŚĆ

55700521 Atrakcyjny obiekt hotelowo restauracyjny
świetnie prosperujący położony w Karpaczu
u podnóża Karkonoszy. Nieruchomość w całości
podpiwniczona o pow 913,37m2.Położony na działce
o pow.1393m2. Budynek solidny - zdrowy stawiany na
kamieniu wybudowany z cegły. Cena 3 900 000.
Anna Roziel 509 156 552
54720521 Mieszkanie dwupokojowe z ogrodem o pow. 49m 2 położone
w malowniczym zielonym zakątku miejscowości
Wleń. Mieszkanie bezczynszowe. Atrakcyjna lokalizacja w sąsiedztwie znajdują się tereny zielone,
lasy i łąki. Miejsca parkingowe na terenie posesji. Oferta skierowana do osób szukających mieszkania położonego na wsi z ogrodem do remontu .
NA WYŁĄCZNOŚĆ
Cena 59 000. 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 145.000 zł. Joanna Zglenicka 661 223 812

3. Mieszkanie 2 pokojowe koło Akademii
Ekonomicznej, Okna PCV, parter, do
remontu ale z potencjałem 129000 zł.
tel. 501 736 644

4. Grunt rolny w Jeżowie Sudeckim, 2,12 ha, blisko strefy budowlanej. Południowy stok,
piękny widok. Inwestycja na
przyszłość. Tel 501 736 644

5. Piękny dom o wysokim standardzie w Mysłakowicach. Działka
1200 m.kw. Dla wymagających.
Przestronny salon z kominkiem,
świetna kuchnia, gabinet , 2 łazienki, 5 sypialni, Solidne materiały,
wysoki standard, piękny widok.
Doskonała oferta 750000 zł.
Rychlewski Remigiusz 501 736 644
6. Działka budowlana w Komarnie. Piękne widoki, doskonały
dojazd. Powierzchnia
1196
m.kw. Cena 45000. OKAZJA !!!
tel. 501 736 644

7. Jeżów Sudecki, działka budowlana, uzbrojona (woda, gaz, prąd,
kanalizacja)
nowy
asfalt,
ul Wrzosowa.
Cena 69000 zł .
Tel. 501 736 644

8. Ul Jasna, centrum przy galerii handlowej
lokal na I piętrze, 44 m.kw. Przestronny
pokój, kuchnia, łazienka z kabiną, własne
ogrzewanie. Idealne na mieszkanie lub
biuro. 115000 zł.
tel. 501 736 644

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
Udzielam korepetycji z
języka angielskiego. Więcej
informacji pod podanym numerem telefonu. Zapraszam. - 500
584 345
Wychowawca przedszkolny
- Przedszkole Montessori
poszukuje osoby na stanowisko nauczyciel przedszkolny
. Wymagane jest ukończenie
pedagogiki przedszkolnej oraz
pasja i zaangażowanie w pracy
z dziećmi. mail:ence_pence@
onet.eu
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USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf i Kamerzysta na
ślub - Witam Serdecznie Zakochanych, szukacie fotografa
i filmowca z nietuzinkowym
artystycznym podejściem, pragniecie aby wasze cudowne
chwile trafiły do albumu ślubnego, to dobrze trafiliście. - 663
382 639
Fotografia, ślub, sesje,
produkty - Fotografia jest moją
pasją ,od wielu lat wykonuje
zdjęcia do publikacji ,książek
itp. ,Kocham Ludzi " to pozwala
mi wykonywać wyjątkowe niepowtarzalne fotografie z Państwa udziałem. Polecam usługi.
- 606986380/triada@dip.pl

Ptaki, papugi do zdjęć - Oferuję wypożyczenie ptaków
do zdjęć. Papugi gatunków
lora wielka (zielony samiec i
czerwona samica), amazonka
USŁUGI
kurika, nierozłączka czerwonoELEKTRYCZNE
czelna. Łabędzie czarne. OkreNaprawa AGD - Naprawa sowo inne gatunki i pisklęta.
pralek, odkurzaczy, Jelenia - 500 185 998
Góra ul. Karłowicza 25 tel. 603
835 483
USŁUGI
Naprawa AGD solidnie, tanio
GASTRONOMICZNE
- Naprawa sprzętu AGD pralki,
kuchenki zmywarki ...tanio, Komunie, chrzciny, wesela
szybko i solidnie, dojazd do itp - Pięknie położona restauracja, z wyśmienitą kuchnią oraz
Klienta - 783 616 565
pięknym wystrojem wnętrz jak
i profesjonalną i miłą obsługą,
USŁUGI
FINANSOWE
poleca się na różnego rodzaju
Kredyt na oświadczenie - imprezy zorganizowane i
Zadzwoń i dowiedz się więcej. rodzinne. Komunie chrzciny Szybki kredyt bez BIK, KRD. 731 024 915
Wystarczy dowód osobisty i
numer konta bankowego. - 531
USŁUGI
358 181
INFORMATYCZNE
Kredyty gotówkowe i
hipoteczne - Kredyty nisko Serwis PC i Laptopy dojazd
oprocentowane i bez kosztów - Dyplomowany inżynier. Diauruchamiania gotówkowe i gnostyka, naprawa kompuhipoteczne. sprawdź kredyt terów PC i Laptopów w tym
dla siebie, wyślij zapytanie na apple. Odwirusowanie czysze-maila tani.kredyt.jg@gmail. czenie instalacja systemu.
com lub telefonicznie 534 755 Wymiana ekranów gniazd zasi633
lania. Aktualizacja do win10.
Pilnie potrzebujesz gotówki? Odzyskiwanie danych. - 605
- Największy w Jeleniej Górze 233 937
wybór pożyczek pozabankowych. W ofercie także kredyty Strony WWW, szablony allebankowe. Bezpłatne doradz- gro - Strony wizytówki, strony
two. Zapraszam do biura w z panelem administracyjnym
Jeleniej Górze na Zabobrzu, ul. Wordpress, sklepy interneWiejska 29a - 781 222 323
towe, szablony Allegro, eBay,
Pożyczka na każdą kieszeń wizytówki, pozycjonowanie,
- Potrzebujesz pieniędzy? teraz logotypy. Hosting i domena .pl
mamy promocje przedświą- gratis na rok. - 693 097 703
teczne. pożyczka na jasnych
USŁUGI
zasadach, rata dopasowana
do każdej kieszeni. zadzwoń
KSIĘGOWE
i dowiedz się więcej 570-957- Na problemy podatkowe:
691
TAX - Podatki, księgowość:
Pożyczki pozabankowe na sprawdzamy, naprawiamy po
dowód! - Szybka pożyczka innych, „wyprowadzamy na
pozabankowa bez BIK i KRD,
prostą” korygujemy. Profewiek od 18 -80 lat ! Wystarczy
sam dowód osobisty i oświad- sjonalnie. Reprezentacja w
czenie o dochodach. Raty czasie kontroli, postępowań
miesięczne. Również dla osób podatkowych. Długoletnie
z zajęciami komorniczymi. doświadczenie od 1999r - 510
243 264
Zadzwoń 531-358-181
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Usługi Rachunkowe,
Pity tanio - Zapraszam
do współpracy osoby
fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą i spółki cywilne także
sezonowo osoby fizyczne
nieprowadzące działalności gospodarczej do
r o z l i c z e ń r o c z n y c h P I Ttanio! - 723545 264

og£oszenia

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

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
Zaopiekuję się Panią lub
USŁUGI
Panem, ugotuję, posprzątam,
MOTORYZACYJNE
uprasuję, zrobię zakupy tel.
B l a c h a r z L a k i e r n i k - 663 714 733 dzwonić wieN a p r a w y p o w y p a d k o w e czorem
skup samochodów skoroUSŁUGI
dowanych uszkodzonych,
RÓŻNE
ceny rozsądne terminy
realne usługi na wysokim Ekspertyzy drzew - Spep o z i o m i e , Ł o m n i c a u l . cjalista wykonuje ekspertyzy
Ś w i e r c z e w s k i e g o 1 0 2 - drzew (np. w celu uzyskania
572969717 / 757677131 zezwolenia na ich wycinkę)
N a p r a w y , r e m o n t y oraz inwentaryzacje drzew
- N a p r a w y s p r z ę t u (np. do projektów). Cały Dolny
b u d o w l a n e g o i K o p a r e k Śląsk. - 792 832 152
-spawanie łyżek, silniki,
Mont-Sat Pogotowie Antehydraulika. Naprawy aut
nowe - sprzedaż, montaż,
ciężarowych, osobowych,
serwis anten i zbiorczych
ciągników rolniczych.
instalacji TV-SAT, solidnie,
Ślusarstwo. - 518 232
fachowo, uczciwie serwisu908
jemy wszystkie typy anten od
S k u p a u t s u p e r c e n y ponad 20 lat. tel 602810896
6 9 7 1 0 4 4 5 5 - K u p i e - 756 428 588
każde auto od 2000zł
d o 2 0 0 0 0 z ł n a j l e p s z e Naprawa AGD solidnie,
c e n y w ł a s n y t r a n s p o r t , tanio - Naprawa kuchenek,
legalnie gotówka od ręki pralek, zmywarek, tanio,
w 1 5 m i n , 7 d n i w t y g o - szybko i solidnie. Naprawa na
d n i u , m o ż l i w a z a m i a n a , miejscu u klienta, dostępność
posiadam auta osobowe 7 dni w tygodniu nawet do
późnych godzin wieczornych
i dostawcze
- 783 616 565
Naprawy anten i instalacji
USŁUGI
TV - CyfrowyPolsat, n-ka,
MUZYC ZNE
W e s e l a , i m p r e z y, D J cyfra+, Orange, naziemna,
w o k a l n a ż y w o , m u z y k a satelitarna, każdą usterkę
a k o r d e o n o w a , r e p e r - rozwiąże profesjonalnie. tel.
t u a r p o l s k i - z a g r a n i c z n y, 602 810 896
o ś w i e t l e n i e , n a g ł o ś n i e - Strzelanie z broni bojowej
nie, cena umowna "Muzyk - Zorganizuję strzelanie z broni
Orkiestra" tel. 75 75 339 palnej na ostrą amunicję, naj21, 692 046 727
lepsza broń np. karabiny M-16,
P r o f e s j o n a l n y AK-47 Kałasznikow i inne,
s p r z ę t n a g ł o ś n i e n i o w y i obsłużymy firmy ale możesz
o ś w i e t l e n i o w y w y p o ż y - przyjść sam lub z kolegami.
czę, mogę też ewentual- Nauczymy obsługi każdej
nie zagrać. 783 011 110 broni - 517 029 867

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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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 ogrodnicze - Zakładanie trawników, kopanie,
koszenie, usługa glebogryzarką, przycinanie, wycinanie, sprzątanie, remonty
altan, montaże siatek i ogrodzeń, murki oporowe i wiele
innych. Dojazd i wycena
gratis. - 669 147 881

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Koszenie trawy metodą
tradycyjną, mulczowaniem,
przycinanie żywopłotu tel.
510 243 111
Pielęgnacja ogrodów
i trawników oraz kompleksowe sprzątanie wspólnot,
a także osób prywatnych tel.
603 407 487, 792 036 083
Pięknie wyczyszczę
dywany - Tapicerkę domową
i samochodową. Karcher
- profesjonalny sprzęt i kilkuletnie doświadczenie,
zapraszam - 607 155 751
Pięknie wyczyszczę
dywany, tapicerkę domowa i
samochodowa. Karcher najlepszy sprzęt + wieloletnie
doświadczenie + przystępne
ceny, zapraszam - 607 155
751
Posprzątam biura, solidnie i dokładnie tel. 663 714
733
Posprzątam i umyję okna
tel. 732 959 566
Posprzątam mieszkanie,
pomogę na działce, zaopiekuję się dzieckiem, starszą
osobą tel. 513 246 763
Tanie sprzątanie mieszkań,
biur, mycie okien tel. 732
959 566

Usługi ogrodnicze - Zakładanie trawników, kopanie,
koszenie, usługa glebogryzarką, przycinanie, wycinanie, sprzątanie, remonty
altan, montaże siatek i ogrodzeń, murki oporowe i wiele
innych. Dojazd i wycena
gratis. - 669 147 881

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Pogotowie transportowe - przywiozę przewiozę
dowiozę, usługi przeprowadzkowe atrakcyjne ceny
już od 1zł/km przy dłuższych
trasach negocjacja cen - 697
335 784
Pomoc drogowa od 1zł za
km - Star sp z o o pomoc
drogowa auto laweta od 1zł
za km polska Europa 24 na
dobę 7 dni w tygodniu - 697
375 669
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 - 880-044-951
Transport busem max
4.5mb 1,5t - Oferuję usługi
transportowe, po uzgodnieniu możliwość wnoszenia/
znoszenia rzeczy na dłuższych trasach konkurencyjne
ceny - 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
Wywrotka 15 t + koparka
- Wywrotka lad 15 ton +
koparko-ładowarka CAT,
roboty ziemne, rozbiórki,
przewozy, piaski, klińce,
zwietrzelina, ziemia, gruz,
żwiry drenarskie i tp oraz
wynajem tel. 601 578 247 601 578 247

USŁUGI
ZDROWIE/URODA

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.

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
SPRZEDAM
oraz poczucie spełnienia i
lekkości w każdym obszarze Cieplice sprzęt do siłowni
tanio sprzedam tel. 501 377
życia. - 510 126 927
514
Kosmetyka/ Cieplice
- Zabiegi kosmetyczne tj. Sprzedam 4 stoły drewniane, duże łóżko metalowe
makijaż permanentny brwi
podwójne i łóżko drewniane
od 300zł, oczyszczanie skóry podwójne tel. 792 395 583
130zł, peeling kawitacyjny z
Sprzedam filtr do wody
maseczką 40zł, przedłużanie
750 zł, narożnik-sofa rozkłarzęs 100zł, hybrydy 60zł i wiele dana, bramę garażową na
innych. Miło i profesjonalnie. - pilota, kuchenkę mikrofalową
660687031/ Dagmara
Panasonic z grillem tel. 503
Unit dentystyczny - Unit 508 120
topaz lampa faro system ssący Sprzedam komin wenmodernizacja 2014 - 698 777 tylacyjny ocieplony pianką
średnica 150 z daszkiem,
205
trójnikiem i skraplaczem, jak
Uzależnienia, współuzanowy, długość 2.7m, cena 500
leżnienie - Nie bądź sam, zł tel. 881 784 746
pokonaj wstyd, uzależnienie
Sprzedam tanio piec CO
od alkoholu i inne, współ- Per-Eko typ KSR 17 na ekouzależnienie, Mirosław Lupa, groszek z podajnikiem paliwa
Pedagog - certyfikowany tera- oraz gazowy grzejnik wody
peuta uzależnień, profilaktyka, przepływowej Euroterm SEI
konsultacje w domu klienta, stan dobry tel. 605 402 026
tel. 604-178-079
Vega Test - diagnostyka 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
Kupię 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

ZNALEZIONO

Znaleziono rower damski,
wiadomość na Policji w Cieplicach

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

MIESZKANIA
SPRZEDAM
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

og£oszenia

w SRQLHG]LDñHN
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w gazecie, codziennie w internecie
w
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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
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
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
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
Apartament na 1-Maja - 2
pokojowy u zbiegu 1-Maja i
Klonowica,2 piętro, 65,1 m2,
kuchnia w zabudowie z wyposażeniem, łazienka glazura, ,
do wprowadzenia. opłaty mies.
178 zł cena 200 tys , możliwy
garaż, bez pośredników - 784
482 591
Bezczynszowe, dwupoziomowe - U zbiegu Mickiewicza
i Wolności blizniaczy piętrowy
budynek o pow. użytk 72 m2,
bezczynszowy, Parter salon,
aneks kuchenny, wc, Piętro 2
pokoje z łazienką. Wszystkie
media, 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 dostępne na: https://
web.facebook.com/bizznessplus/ - 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
ciepłe. Duży parking. Możliwość sprzedaży z meblami.
Nowe instalacje. Liczniki ciepła
wody. Niski czynsz.143tys 795 204 610
Karpacz 52m2+garaż Sprzedam bezpośrednio nowe
mieszkanie o powierzchni 52m2
w pięknym budynku w Karpaczu w cenie 296.000 brutto.
W cenie mieszkania osobny
garaż(20m2) pod budynkiem,
balkon i piwnica (5m2).polecam - 796 718 004
Komfortowe 58m2 Zabobrzu I - Sprzedam komfortowe
mieszkanie 58m2+2m2 piwnica po remoncie. Mieszkanie
posiada 2 sypialnie 1 salon z
aneksem kuchennym, dużą
łazienkę z oknem oraz przedpokój - 604 992 472
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
Mieszkanie 34m2 J. Góra
94000 - Prezentuję atrakcyjne
słoneczne mieszkanie usytuowane na 2 piętrze przy ul. W.
Pola 49 o metrażu 33,90m2
składającego się z pokoju,
przedpokoju, kuchni, łazienki.
Po kapitalnym remoncie w
2013r. - 791 410 099
Mieszkanie Cieplice - Mieszkanie 40 metrów blisko Term
sprzedam 79 tyś zł - 570 296
671
Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, nowe budownictwo.57
metrów kw.Po remoncie w
mieszkaniu pozostaje: komandor, lodówka, zmywarka, okap
kuchenny, kuchenk, meble w
pokoju. 235tys do negocjacji.
- 666 377 818

Mieszkanie w nowym bloku,
centrum Jeleniej Góry. W pełni
wyposażone, 57 metrów kwadratowych. 230tys. do negocjacji, zapraszam. - 607 232 908
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
Sprzedam - Karpacz centrum, mieszkanie 2 pok. 48m2
+ garaż, 160 tys. zł tel. 603
111 122
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
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
Z ogrodem, Cieplice, nowa
cena - Słoneczne mieszkanie rozkładowe w Cieplicach,
61,2m2, na wysokim parterze:
2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Nowe ogrzew. gazowe. Kilka
pomieszczeń gospodarczych,
ogródki. 155 tyś. do negocjacji.
- 668 416 056

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie umeblowane blisko centrum. 950zl + media.
- 530 090 754
Do wynajęcia mieszkaniestudio 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 Umeblowana kawalerka. Szafa
wnękowa, aneks kuchenny,
łazienka z prysznicem i pralką,
w pokoju zestaw mebli. Ogrzewanie elektryczne. Czynsz 750
zł /mies + media wg zużycia +
kaucja 750 zł - 665 339 020
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
Mieszkanie deptak Karpacz
45m2 - Szanowni Państwo,
Wynajmę długoterminowo
mieszkanie począwszy od 1
kwietnia 2016 roku w centrum
Karpacza (deptak przy ul. Konstytucji 3 Maja, kamienica przy
Urzędzie Miasta). Mieszkanie
przeszło kapit - 579 187 133
Pokój do wynajęcia - Mały
pokój dla osoby niepalącej,
rtv, wi-fi, dostęp do wszystkich
mediów i kuchni, niedaleko
UE. - 698 673 047
Pokój umeblowany, dostęp
do salonu z kuchnią, ogród.
Cieplice - 518 116 316
Umeblowane 2-pokoje
ZabobrzeII - Do wynajęcia
umeblowane 2-pokojowe
mieszkanie, I piętro, Zabobrze II /bez pośredników/ tel.
604 512 037
Wynajmę - mieszkanie, 2-gie
piętro os. Polfianka w Jeleniej
Górze, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc, przedpokój wraz
z piwnicą. Dojazd na parking
od ul. Bartka Zwycięzcy - 667
003 309

Działka Jelenia Góra/
Komarno 1930 m2, media
59000 tyś Sprzedam
działkę budowlaną 1930m
2 w Komarnie (dolnym) pow.
jeleniogórski ,media (prąd,
woda, kanalizacja), działka
prostokątna, położona na
ter - 609 136 056
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
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Cieplice lokal do wynajęcia 50m2 na cele usługowobiurowe, wysoki standard,
niska cena tel. 501 377
514
Mam do wynajęcia lokal w
centrum Szklarskiej Poręby
(najlepiej pod gastronomie) tel.
606 396 444
Odstąpię sklep odzieżowy
w pełni wyposażony przy ul. 1
Maja 40 w Jeleniej Górze tel.
694 449 099
Pomieszczenia biurowe i
prod. - Na terenie Simet SA,
znajdują się do wynajęcia
pomieszczenia biurowe i pro-

Sprzedam 11 arów, 1km
od Jeżowa Sudeckiego, z
budynkiem gospodarczym,
na działalność tel. 793 593
526

dukcyjne. Łatwy dojazd przy

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA

Jeleniej Góry tel. 791 767

głównej arterii komunikacyjnej
i obszerny parking - to dodatkowe atuty. Zapraszamy - 756

Sprzedam działkę 1 km od 471 412
Jeżowa tel. 793 465 303
Wynajmę lokal w centrum
Tania działka 947m2 Woj- Jeleniej Góry. 65m2 ul krótka.
cieszów ul. Słoneczna 539/3 tel. do godz. 14:00. - 607 841
obręb 4, woda, prąd przy
działce, dojazd utwardzony, 236
cena do negocjacji 40000 zł Wynajmę lub sprzedam
tel. 512 117 757
funkcjonujący sklep w okolicy

Do wynajęcia 60 m2 gruntu
pod stragan itp.Zabobrze
Różyckiego 4a - 506 092
349

LOKALE
SPRZEDAM

870

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia, magazyn 425

Sprzedam pawilon han- m2, z biurem 75 m2, ogrzedlowy w Sobieszowie przy wany, tel. 500 168 910
ulicy Cieplicka 207. Cena 10
Mam do wynajęcia 2 pomiesz000 zł. - 663 982 626
czenia 52m2 (woda, WC-siła)
Wynajmę lub sprzedam
funkcjonujący sklep w oko- Piechowice ul. Pakoszowska
licy Jeleniej Góry tel. 791 tel. 600 316 661
767 870
Wynajmę wczasowiczom/

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Wynajmę lokal handlowo-usługowy o powierzchni
20m2. Lokalizacja w centrum Jeleniej Góry, ul. 1
Maja 43c - koło Kościoła
Garnizonowego. Parter
MIESZKANIA
z dużą witryną w nowym
ZAMIENIĘ
Mieszkanie 2 pokojowe, budynku. - 509 623 832
kwaterunkowe, 39m2, ogrzewanie z miasta, wspólny
przedpokój zamienię na pokój
z kuchnią tel. 516 217 549
Zamienię lub sprzedam
kawalerkę dostosowaną do
potrzeb osoby niepełnosprawnej, po kapitalnym remoncie,
I piętro, ogrzewanie z sieci,
czynsz 170 zł, tel. 510 172
730

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
DOMY
wynajęcia w Szklarskiej PoręCHCĘ WYNAJĄĆ
bie lub Piechowicach, bardzo
proszę o przesyłanie ofert Pilnie szukam domu do
na maila, z góry dziękuję. - wynajęcia w Sobieszowie. Tel.
monka602@o2.pl
603030077

18 kwietnia 2016 r.
ZU]HĞQLDU

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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Reklama

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

