w numerze

Miesięcznik Regionalny

Egzemplarz
bezpłatny

Nakład
udokumentowany: 8 tys.
egzemplarzy

JELENIA GÓRA

Rektor KPSW
jednak zostaje

Nr 5

(347)

JELENIA GÓRA

Jednego głosu zabrakło przeciwnikom prof. Mariana Ursela
do odwołania go z funkcji rektora
Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej.
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Odchodzą
w samotności

Przynajmniej raz w tygodniu
strażacy otwierają mieszkania samotnych, starszych ludzi, którym
na pomoc jest już za późno…
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Trwa walka (z wiatrakami) o powstrzymanie podwyżki cen wody i ścieków

Dramat polityczno-prawny
prezydent powtarzali argumenty,
które już wielokrotnie podnosili
w swoich wystąpieniach. Mecenas
Kiliszkowski nie chciał „zamęczać”
radnych prawnym uzasadnieniem,
prosił o zgodę, aby to fachowcy od
prawa wypowiedzieli się na ten tetaka sama sytuacja pod względem mat na posiedzeniu Wojewódzkiego
prawnym – komentował czynności Sądu Administracyjnego.
podjęte przez Jana Kiliszkowskiego
Gdy głos zabrał radny Konrad
prezydent Marcin Zawiła.
Sikora, po raz pierwszy na sali padł
- Nie uczestniczę w tej procedurze, któ- argument merytoryczny. - Dzisiaj
rą zastosował pan Kiliszkowski, jednak robimy coś, co nie ma żadnego umosprawa jest bardzo ważna dla miasta i cowania prawnego. Według statutu
jeżeli będzie to możliwe, to ja akceptuję (par. 18) inicjatywę uchwałodawczą
ten sposób postępowania – mówił przed posiada prezydent, przewodniczący
dyskusją na sali obrad przewodniczący Rady Miejskiej, klub radnych, grupa
Rady Miejskiej Leszek Wrotniewski.
radnych lub radny oraz inicjatywa
Podczas procedowania nad 7. obywatelska 500 osób. Który z Proszę odpowiedzieć mi na to
punktem porządku obrad radni oraz warunków dzisiaj procedujemy? pytanie! - mówił absolwent Szkoły
Liderów Politycznych, który formalnie nadal jest członkiem klubu
Prezydent zapowiedział, że zamierza wobec mecenasa Kiliszkowskiego wyciągnąć radnych PO, ale nie ukrywa, że jest
Auto
skup,czyAuto
kasacja
konsekwencje prawne. - Należy
przeanalizować,
występowanie
w czyimś imieniu mu bliżej do Nowoczesnej. Na sali
Auto złom,
Szrot, Auto
bez jego wiedzy w sprawach publicznych
to jest przestępstwo.
I po drugie:części
rozumiem, zapadła wymowna cisza, a chwilę
później przewodniczący zwołał
że istnieje jakaś etyka zawodowa.
Okręgowa
Rada794
Adwokacka
ma swojego rzecznika prezydium ogłaszając przerwę. Po
tel. 794
794 104,
794 804
K. Makuszyńskiego
Jelenia Góra
dyscypliny. Decyzji jeszcze nieul.podjąłem,
ale gdzieś6 w58-570
tym kierunku
będę się kierował wznowieniu sesji padł wniosek o
www.szrotjelenia.pl
ponowne skierowanie wniosku me– powiedział Marcin Zawiła.
cenasa Kiliszkowskiego do Komisji

Potyczki pomiędzy częścią radnych, wspieranych przez
mecenasa Jana Kiliszkowskiego a radnymi po stronie prezydenta przy wsparciu mecenasa Urzędu Miasta Romana
Słomskiego z taryfami „Wodnika” w tle rozgorzały 16 maja
na sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. „Szach mat” w wykonaniu radnego Konrada Sikory zamknął wszystkim usta.
Kolejny miesiąc pojedynku prawników przedłużał nadzieję mieszkańcom na zablokowanie podwyżek cen
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Radca prawny, który
złożył skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Dolnośląskiego uchylające uchwałę
Rady Miejskiej o odmowie przyjęcia
taryf „Wodnika” dokonał tej czynności prawnej bez upoważnienia Rady,
o co zawnioskował w późniejszym
terminie. - Jestem ponad 30 lat w
związku małżeńskim ze swoją żoną,
bardzo ją kocham i wyobrażam sobie
moje zdziwienie, gdyby nagle któryś
z mecenasów w moim imieniu – bez
mojego upoważnienia – wniósł
pozew rozwodowy i okazałoby się,
że jestem w procesie rozwodowym
ze swoją żoną. To jest dokładnie

SZYBKO ROZWIĄĩEMY TWÓJ PROBLEM Z ZAûMĄ

Złoto i brąz
dla Łukasza

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

www.klinika-okulistyczna-liberec.pl

Praca w Niemczech

Opiekun/ka
Osób Starszych
VNÊDGNL=86RGSRQDGW\V]ÊEUXWWR
GRGDWNRZHXEH]SLHF]HQLH1:L2&
MHGQDF]\WHOQDXPRZD
- zarobki nawet GRHXURQHWWR

Na Mistrzostwach Polski Młodzików
w badmintonie wielki
:\ÐOLMVPVRWUHÐFLì23,(.$ë
sukces na
osiągnął
Łukasz Cimosz
numer 
zOXESU]\MGÕQD6SRWNDQLH,QIRUPDF\MQH
Chojnika
Jelenia Góra. Zdobył
0DMDRJRG]
dwa
medale.
&.8Z-HOHQLHM*µU]HXO6XGHFND
 ZZZRSLHNXQNLLQWHUNDGUDSO
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Promesy na skutki powodzi
W naszym regionie największe mln. zł) oraz gmina Podgórzyn na
wsparcie otrzymał powiat jelenio- odbudowę ul. Czerwona Dolina w
górski na przebudowę drogi po- Sosnówce (1,140 mln zł).
Więcej na stronie 2
wiatowej Wojanów-Trzcińsko (1,9
KRAZ: 3372

Praca w Niemczech

Opiekun/ka
Osób Starszych

e-mail: info@ocniklinikaliberec.cz

bezpáatny parking na terenie kliniki | przystosowany dla osób niepeánosprawnych
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
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JELENIA GÓRA

Tel.: +48 667 365 265

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

Prawa, Spraw Społecznych i Rodziny, bowiem żaden z radnych nie
miał już odwagi podpisać się jako
wnioskodawca projektu uchwały
upoważniającej mecenasa Kiliszkowskiego do występowania przed
WSA w imieniu Rady.
Najprawdopodobniej radca prawny stracił w oczach przeciwników
prezydenta i sprawa nie będzie już
miała ciągu dalszego na sesji.
Przemek Kaczałko

Gazeta
Jelonka.com
zawsze w trzeci
poniedziałek
miesiąca

VNÊDGNL=86RGSRQDGW\V]ÊEUXWWR
GRGDWNRZHXEH]SLHF]HQLH1:L2&
MHGQDF]\WHOQDXPRZD
- zarobki nawet GRHXURQHWWR

:\ÐOLMVPVRWUHÐFLì23,(.$ë
na numer 
OXESU]\MGÕQD6SRWNDQLH,QIRUPDF\MQH
0DMDRJRG]
&.8Z-HOHQLHM*µU]HXO6XGHFND
ZZZRSLHNXQNLLQWHUNDGUDSO

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 Atrakcje swoich regionów prezentowało na jeleniogórskim Placu Ratuszowym 90 wystawców z Polski i zagranicy

Targi Tourtec 2016 na medal
W uroczystym otwarciu targów
udział wzięły delegacje powiatów partnerskich, burmistrzowie i
wójtowie z gmin powiatu jeleniogórskiego, szefowie branży turystycznej, reprezentacje powiatów
Bamberg i Aachen oraz Jablonca
nad Nysą. W tradycyjnym przecięciu wstęgi uczestniczyli Starosta
Jeleniogórski Anna Konieczyńska,
Prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła, Przewodniczący Rady Po-

wiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz
Kleśta, Prezydent miasta Jablonec
nad Nysą Petr Beitl, Starosta Powiatu Bamberg Johann Kalb oraz
Wicestarosta Regionu Miast Aachen
Axel Hartmann.
Przez dwa dni trwania targów
można było zapoznać się z różnorodną ofertą turystyczną firm,
miast, gmin i powiatów, biur podróży, organizacji. Ciekawy program
artystyczny oraz piękna pogoda

REGION

POWIAT

Promesy na skutki powodzi

Dokończenie ze strony 1
Wojewoda dolnośląski Paweł
Hreniak w towarzystwie senatora
Krzysztofa Mroza oraz posłanki
Marzeny Machałek rozdał samorządom promesy na usuwanie skutków
katastrof żywiołowych
Pozostałe dotacje otrzymali:
Szklarska Poręba na przebudowę
ulicy Sanatoryjnej (750 tys. zł),
Janowice Wielkie na odbudowę

zgromadziły rzesze odwiedzających.
Sporym zainteresowaniem cieszyły
się stoiska powiatów partnerskich:
Wolsztyna, Aachen i Bambergu.
Tegoroczna edycja targów upłynęła
pod znakiem piwa, które można
było skosztować na stoiskach miasta
Jablonca, powiatu Bamberg, miasta
Lwówka Śląskiego czy Browaru
Miedzianka. Zwiedzający chętnie
zatrzymywali się także na debiutującym w tym roku stoisku Piotrkowa
Trybunalskiego, gdzie można było
dowiedzieć się o niestandardowych
sposobach wykorzystania piwa.
Tradycyjnie na targowej estradzie można było obejrzeć występy zespołów ludowych, pokazy

drogi w tej miejscowości (470 tys. zł),
Karpacz na odbudowę nawierzchni
i wykonanie odwodnienia w ciągu ul. Bema (220 tys. zł), miasto
Jelenia Góra na odbudowę kładki
przy ul. Witosa (150 tys. zł), Stara
Kamienica na odbudowę mostu na
potoku Młynówka w Rybnicy (100
tys. zł) oraz Mysłakowice na remont
mostu na potoku Jedlica w Łomnicy
(80 tys. zł).
- Cieszę się, że niezbędne środki zostały przyznane i samorządy będą
mogły przystąpić szybko
do realizacji inwestycji
usuwających zniszczenia
mówi senator Krzysztof
Mróz, wiceprzewodniczący komisji finansów i
budżetu.
(Red)

Kolejne XIX Międzynarodowe
serów, wyrobów siedlęcińskiej
masarni czy ciast serwowanych Targi Turystyczne TOURTEC odbędą
przez Koło Gospodyń Wiejskich z się w dniach 12-13 maja 2017 r.
(TS)
Mysłakowic.

W przyszłym roku minie dziesięć lat partnerskiej współpracy

U przyjaciół w Bambergu
Delegacja Powiatu Jeleniogórskiego gościła w partnerskim powiecie Bamberg.
Celem było m.in. otwarcie
wystawy naszych artystów
fotografików pt. „Polskie
Karkonosze-cztery pory
roku”.
Starostowie i radni z obu powiatów
omówili wstępnie zadania związane
ze współpracą na lata 2016-2017.
Ustalono wspólnie terminy i formę
wydarzeń związanych z jubileuszem
10-lecia partnerstwa obu powiatów,
który partnerskie regiony będą obchodziły w przyszłym roku.
W siedzibie Starostwa Powiatowe-

...ZVSDUFLHGRPRZHJREXG×HWX

go w Bambergu starosta Anna Konieczyńska i starosta Johann Kalb uroczyście otworzyli wystawę fotografii
artystów z naszego powiatu: Elżbiety
Bojczuk, Grzegorza Truchanowicza,
Szymona Bialica, Daniela Kaszeli i
Zygmunta Trylańskiego.
Otwarcie wystawy o tytule
„Polskie Karkonosze – cztery
pory roku” odbyło się w obecności licznie zaproszonych gości,
przedstawicieli władz regionu
Bambergu, radnych, pracowników
administracji, artystów i mieszkańców. Wśród obecnych był także
poprzedni starosta Bambergu dr.
Günther Denzler, pełniący obecnie
funkcję przewodniczącego Rady
Okręgu Frankonii Górnej. Po wy-

Podczas wizyt y przedstawisłuchaniu wystąpień starosty Konieczyńskiej i starosty Kalba obecni ciele obu starostw udali się do
=DF]QLMSUDFÇ]0HGFDUHMDNR
miejscowości Hirschaid, w której
2SLHNXQNDRVµEVWDUV]\FKLZ\MHGÕ]QDPL
odbywała się duża wystawa specjalistycznego sprzętu gaśniczego
GR1LHPLHF
i ratunkowego z jakiego korzystają OSP w partnerskim
powiecie.
2IHUXMHP\NRQNXUHQF\MQHZ\QDJURG]HQLHGR
Punktem kulminacyj(XURXEH]SLHF]HQLH
nym trzydniowej wystawy,
EH]SÊDWQHZ\×\ZLHQLH]DNZDWHURZDQLH
odwiedzanej przez tysiąLGRMD]G ce mieszkańców regionu,
była uroczystość poświęcenia
czterech specjalistycznych pojaz2VRE\]DLQWHUHVRZDQHSURVLP\RSU]HVÊDQLH&9QDDGUHV
dów strażackich. Gospodarzem i
ELXUR#PHGFDUHSOWHOHIRQ
goście długo podziwiali wspaniałe organizatorem tego wydarzenia
zdjęcia naszych fotografów, które był Powiat Bamberg oraz OSP ze
chociaż częściowo przybliżyły im wszystkich gmin powiatu.
ZZZPHGFDUHSO
(TS)
piękno naszych Karkonoszy.

...ZVSDUFLHGRPRZHJREXG×HWX

32Ö<&=.,*27:.2:(
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ZATRUDNIMY DORADCÓW
ZATRUDNIMY DORADCÓW
WHO

tańca oraz pokaz aikido. Wśród
występujących znaleźli się m.in.:
„Kreuzschuher Kerwasmusikanten”
z Bambergu, „Szklarki” z Piechowic
czy „Gryfowska Kapela Podwórkowa”. Największą ilość widzów
zgromadził wspólny występ zespołu
„Karkonosze” oraz „Kreuzschuher
Kerwasmusikanten”. Przeprowadzono również liczne konkursy z
nagrodami a najmłodsi uczestnicy
targów mogli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni.
Miłośnicy wyrobów regionalnych
mogli zapoznać się z bogatą ofertą
produktów prezentowanych na
stoiskach gospodarstw agroturystycznych i skosztować łomnickich

Fot. Archiwum Starostwa

Już po raz osiemnasty w dniach 6 i 7 maja br. na jeleniogórskim placu Ratuszowym odbyły się Międzynarodowe Targi
Turystyczne Tourtec. Wystawcy z Polski, Czech i Niemiec
prezentowali produkty regionalne, atrakcje turystyczne
oraz oferty wypoczynku.
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Godziny otwarcia:
pn. ± sob. 07:00 ± 22:00
niedz. 07:00 ± 21:00
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JELENIA GÓRA

Kultura została przebadana. I co?
Mianem unikalnego miasta określili Jelenią Górę przeprowadzający
badanie na temat polityki kulturalnej, członkowie zespołu Fundacji
Res Publica. W Książnicy Karkonoskiej miała miejsce prezentacja
wyników badania. Przedstawiciele
fundacji na podstawie przeprowadzonych badań internetowych oraz
wywiadów z przedstawicielami
instytucji kultury w Jeleniej Górze
stwierdzili, że 54 proc. badanych
jest niezadowolona ze stanu kultury w mieście. Postawili pytanie,
które władze naszego miasta do tej
pory nie rozstrzygnęły: czy ofertę
kulturalną kierujemy do mieszkańców, czy do turystów - bo to różni
odbiorcy o różnych potrzebach.
- Nie są prowadzone statystyki
udziału turystów w życiu kulturalnym – podkreślali. Jak mówili,
fenomen teatrów stanowi o potencjale tego miasta, a instytucje
nie mogą być likwidowane. Jako
skandal, opisano wysokość wsparcia organizacji pozarządowych w
dziedzinie kultury przez Miasto
(w 2015 r. było to zaledwie 65 tys.
zł), przy czym rocznie z budżetu
wydaje się na kulturę niemal 15
milionów złotych. - Dla porównania - taką samą kwotę przeznacza
dwukrotnie większy Olsztyn. - Bez
wsparcia trzeciego sektora nie da
się myśleć o rozwoju kultury w
przyszłości – mówił Artur Celiński
z Fundacji Res Publica.
W sumie na mieszkańca Jeleniej
Góry przeznacza się 222 zł. rocznie,

a średnia w Polsce wynosi 167,80
zł./ mieszkańca. Daje nam to 4.
miejsce w kraju na 99 przebadanych miast. Średnio w Polsce pula
na kulturę wynosi 4 proc. budżetu
miasta, a u nas jest to 5 proc., z czego na wydatki bieżące przeznacza
się 4,4 proc. - i tu jesteśmy liderem
w skali kraju.
Zatem jakie zalecenia mają przeprowadzający badanie? M.in. stworzenie zespołu roboczego mającego
na celu opracowanie strategii rozwoju kultury, ale nie dokumentu,
a procesu jaki powinien być wdrożony. Wśród ważnych propozycji
było też stworzenie Centrum Usług
Wspólnych, bowiem część środków
„przejadana” jest przez koszty administracji i księgowości. Zaleca się
stworzenie jednej komórki dla naszych 10 instytucji kultury. Co na to
obecny na spotkaniu wiceprezydent
Jeleniej Góry Jerzy Łużniak?
- Nie wiem czy jest to możliwe.
Będziemy musieli z dyrektorami,
ludźmi kultury wspólnie usiąść
i porozmawiać, bo jak widać z
raportu dajemy duże pieniądze w
porównaniu do budżetu miasta
Jeleniej Góry. Zwiększenie jest
raczej niemożliwe - mamy przede
wszystkim problem z oświatą i
byłoby ciężko znaleźć środki w
budżecie, dlatego warto przyjrzeć
się pieniądzom, które wydawane są
w kulturze, gdzie możliwe byłyby
przesunięcia – powiedział Jerzy
Łużniak.
Przemek Kaczałko
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– W minionym roku z drogi rowerowej wzdłuż Młynówki skradziono
cztery lampy, w tym roku kolejne
dwie – informuje nasz Czytelnik. –
Przez to jest ciemno, niebezpiecznie.
Kiedy postawione zostaną nowe
lampy? – pyta. Niestety zarząd dróg
i mostów nie ma dobrych informacji. Piotr Dyła, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze potwierdza, że służby
drogowe mają wiedzę o kradzieży,
ale…
- Niestety nie ma pieniędzy na
uzupełnienie tych lamp – mówi
Piotr Dyła. – W mieście mamy 8700
punktów świetlnych, z czego znaczna
większość wymaga pilnej naprawy.
Natomiast koszt wymiany jednej
lampy czyli słupa, oprawy i kabla
to około 5,5 tys. zł. Natomiast my
na ten cel mieliśmy dotychczas 20
tys. zł, z czego 18 tys. zł już zostało
wydane. W ostatnim czasie dodano
nam jeszcze 100 tys. zł, które musimy
przeznaczyć na wymianę oświetlenia
na głównych ulicach miasta – dodaje
wiceszef zarządu dróg i mostów.
- Apeluję do mieszkańców o to, by
pilnowali się wzajemnie – mówi Piotr
Dyła. – Przy Błoniach nie ma monitoringu, dlatego zniknęły lampy,
ale zapewne ktoś musiał to widzieć.
Jeśli są świadkowie takich zdarzeń,
niech natychmiast zgłaszają kradzież
straży miejskiej lub policji. W innym
przypadku, wszyscy będziemy za to
płacić i czekać na nowe oświetlenie,
ławki czy kosze – dodaje P. Dyła.
(Angelika)

Prokuratura w Bolesławcu wszczęła w tej sprawie postępowanie

Śledztwo ws. korupcji politycznej
Pod koniec marca br. sesja
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
zakończyła się awanturą, po
tym jak mecenas Jan Kiliszkowski z mównicy ogłosił,
że złoży zawiadomienie
o możliwości popełnienia
przestępstwa w związku z
rozmowami na temat koalicji pomiędzy zwolennikami
prezydenta Jeleniej Góry i
radnymi 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 – odpowiedział wówczas Piotr
Paczóski.
Mecenas Kiliszkowski zgodnie z zapowiedziami złożył
zawiadomienie do Prokuratury w Jeleniej Górze, ta
zaś przekazała sprawę do
Prokuratury Rejonowej w
Bolesławcu. Pozostała więc
kwestia decyzji o wszczęciu lub
odmowie wszczęcia śledztwa.
Jak się okazało, 21 kwietnia br., deArt. 229. §
cyzją prokuratury z miasta ceramiki
wszczęto w tej sprawie postępowa- 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić
nie, mowa jest o czynie zabronionym korzyści majątkowej lub osobistej
funkcję publiczną
4 pełniącej
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z art. 229 par. 1. kodeksu karnego: osobie

w związku z pełnieniem tej
funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
- Chodzi o oferowanie udzielenia korzyści radnym Rady
Miejskiej Jeleniej Góry, w związku
z pełnieniem przez nich funkcji radnych i osobom związanym z nimi, za
obietnicę powołania na stanowisko
zastępcy prezydenta Jeleniej Góry i
powołanie w skład Rady Nadzorczej

Przedsiębiorstwa „Wodnik” w Jeleniej
Górze, w zamian za głosowanie
przeciwko uchwale ws. wniesienia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na
rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
dolnośląskiego – potwierdza Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu,
której to jeleniogórska prokuratura
przekazała sprawę.
Do tematu wrócimy.
Przemek Kaczałko

Nowy przetarg na Goduszyńską
Pięć firm przystąpiło do przetargu na remont ul. Goduszyńskiej
wraz z przebudową wiaduktu
drogowego nad linią kolejową
Jelenia Góra – Zgorzelec. Jednak
wszyscy zaproponowali zbyt wysokie ceny i przetarg unieważniono.
– Miasto przeznaczyło na ten cel
około cztery miliony złotych, a
najtańsza oferta była o 700 tys. zł
wyższa – wyjaśnia Jerzy Łużniak,
wiceprezydent Jeleniej Góry. Chcemy rozstrzygnąć nowy przetarg z końcem maja, by inwestycja
była gotowa z końcem grudnia
br. – dodaje zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
Jak już pisaliśmy, o remont drogi wraz z przebudową wiaduktu
radny Robert Obaz walczył trzy
lata. - Najpierw będzie remontowana droga między Goduszynem a

Siedlęcinem, a następnie zostanie
rozebrany wiadukt, którego remont potrwa około osiem miesięcy
– mówi radny.
W ramach zadania wykonany
zostanie remont nawierzchni na
całej długości ulicy, czyli od Trasy
Czeskiej do granicy Jeleniej Góry
(Rybnicy), jak również remont
oraz budowa chodników i kanalizacji deszczowej.
Mieszkańcy ul. Goduszyńskiej
liczą na to, że wraz z nową nawierzchnią, służby drogowe pomyślą o skutecznym sposobie
ograniczenia prędkości. – Mimo
że teraz droga jest mocno podziurawiona, kierowcy rozpędzają się
tu do „setki”, a co będzie, kiedy
pojawi się nowa nawierzchnia?
– pytają.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Mamy strażników-ratowników

Fot. Archiwum SM

Dziewięciu funkcjonariuszy jeleniogórskiej Straży Miejskiej uczestniczyło w kursie kwalifikowanej
pierwszej pomocy zorganizowanym
przez firmę Divemed z Jeleniej Góry.
Po kilkudziesięciu godzinach zajęć
teoretycznych i praktycznych stanęli
przed komisją egzaminacyjną i nie
zawiedli.
Głównym założeniem kursów
KPP jest przygotowanie ratowników
jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa
Medycznego do realizacji zadań z
zakresu ratownictwa w czasie akcji,
w tym w szczególności udzielania
osobom w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do
czasu przekazania ich personelowi
zakładów opieki zdrowotnej.

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

- Wszyscy strażnicy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny oraz
uzyskali tytuł ratownika, który
potwierdza nabytą wiedzę i umiejętności niezbędne do niesienia
pomocy poszkodowanym w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Strażnicy-ratownicy, po uzupełnieniu wyposażenia radiowozów
o podstawowy sprzęt medyczny,
będą mogli nieść pomoc mieszkańcom miasta na wyższym poziomie
niż dotychczas – informuje Artur
Wilimek, rzecznik SM w Jeleniej
Górze.
W szkoleniu uczestniczyli również strażacy, policjanci, ratownicy WOPR oraz ratownicy narciarscy, łącznie 54 osoby.
(SM)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Profesor Marian Ursel przyznaje, że wynik głosowania go nie cieszy

Rektor nie stracił funkcji
Jednego głosu zabrakło przeciwnikom prof. Mariana Ursela do odwołania go z funkcji
rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w
Jeleniej Górze. Głosowanie w
tej sprawie odbyło na początku
maja.
Po wniosku Senatorów KPSW (grupy
9 z 15), przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Jacek Falkenberg zwołał
posiedzenie Kolegium Elektorskiego,
które miało zdecydować o losie rektora
na 5 maja. Następnie zarządzeniem
prof. Mariana Ursela z 26 kwietnia został
odwołany z funkcji, co wprowadziło
niepokój w szeregach części pracowników uczelni. - Było to dla nas wielkie
zaskoczenie. Zwłaszcza, że powodów
nam nie przedstawiono – mówił dr Jerzy
Widerski, Senator KPSW. Zdaniem Jacka
Falkenberga zarzuty były absurdalne.
Rektor z kolei, uzasadnił swoją decyzję
trzema opiniami prawniczymi, które
jednoznacznie miały potwierdzać stronniczość i nieprzestrzegania prawa. - Jako
rektor szkoły wyższej mam obowiązek
stania na straży przestrzegania praworządności – powiedział rektor dodając,
że przebieg wyborów ws. jego odwołania nie miał wpływu na jego decyzję.
W 10-osobowej grupie, która decydowała o losie rektora 7 głosów było
za podjęciem uchwały, a 3 przeciwko.
Głosowanie było tajne. Do odwołania

Fot. Przemek Kaczalko
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wymagane było 8 głosów. - Wynik
wyborczy jest taki, że profesor Ursel
nadal będzie pełnił funkcję rektora – poinformował media Jerzy Widerski, jeden
z wnioskodawców. - Wynik sprawia, że
sytuacja na uczelni jest skomplikowana.
Z jednej strony senatorowie nie uzyskali
efektu zamierzonego, z drugiej strony
władze uczelni będą nadal zarządzać
wraz z senatorami, którzy krytycznie
i z obawą podchodzą do tego, jakie
decyzje są podejmowane – powiedział
J. Widerski.
Rektor przyznaje, że wynik głosowania go nie cieszy, ale pozwala

kontynuować pracę, którą wykonywał
do tej pory. - Byłoby lepiej, gdybym miał
większą akceptację, nie jest to satysfakcjonujące zwycięstwo – stwierdził prof.
dr hab. Marian Ursel. - Myślę, że teraz
będę bardziej używał form kategorycznych. Będą zwiększone wymagania, by
moje polecenia były realizowane – dodał
rektor. - Mam świadomość, że będzie
to teraz trudna współpraca, ale mam
nadzieję, że zwycięży podstawowa
wartość, czyli dobro uczelni – stwierdził
włodarz KPSW.
Czy po nieudanej próbie odwołania
Mariana Ursela nasz rozmówca obawia

się o swój los na uczelni? - Mam nadzieję,
że nic mi nie grozi. Jako Senator mam
prawo i obowiązek zgłaszać zastrzeżenia
co do funkcjonowania uczelni. Decyzja
o wniosku o odwołanie rektora była decyzją 9 senatorów z 15. Jest to znacząca
większość – skomentował Jerzy Widerski. Z kolei rektor jeleniogórskiej uczelni
podkreślił, że „zbiorowych konsekwencji
personalnych” nie będzie, ale nie chciał
zdradzić, czy pojedyncze osoby mają
czego się obawiać. - Chciałbym, żeby to
pozostało do mojej decyzji – powiedział
Marian Ursel.
Przemek Kaczałko
7
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Nagrody i awanse dla strażaków

Fot. Przemek Kaczalko

Dzień strażaka przypada na 4
maja, ale praktycznie przez cały
miesiąc obchodzone są Dni Obrony
Przeciwpożarowej. 20 maja świętowali jeleniogórscy strażacy, którzy
przemaszerowali spod Teatru im.
Norwida do sali widowiskowej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury,
gdzie obyła się oficjalna uroczystość.
Dowódca PSP w Jeleniej Górze zalicza ostatni rok do udanych. - Udało
nam się zakończyć sprawy inwestycyjne związane z obiektami przy ul.
Sudeckiej. Do zagospodarowania
został plac wewnątrz komendy mówił bryg. Jerzy Sładczyk.
Podczas uroczystości wręczano
odznaczenia państwowe: medal
prezydencki, trzy odznaczenia
Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji, do tego szereg
odznaczeń i wyróżnień, które od
przedstawicieli związku Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz awanse na
wyższe stopnie.
- Tak, jak lotnikom życzy się tyle
lądowań, co startów – strażakom
życzymy tyle samo powrotów, co
wyjazdów - powiedział wiceprezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak
zapowiadając również wsparcie
strażaków.
- Biorąc pod uwagę, że są nam
niezbędni będziemy chcieli w nowej
perspektywie unijnej 2014-2020
wspomagać ich w zakupie dwóch
średnich wozów bojowych. Jesteśmy
w trakcie przygotowywania wspólnego projektu z Czechami – oświadczył zastępca Marcina Zawiły.
Przemek Kaczałko

Oni jeżdżą za darmo
Wraz z wejściem nowej taryfy MZK,
czyli od 7 kwietnia br. , jeleniogórscy
krwiodawcy posiadający legitymację
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
mogą jeździć komunikacją miejską za
darmo. O ten przywilej wnioskowali
przedstawiciele Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Za
tym rozwiązaniem rada miejska zagłosowała jednogłośnie.
O potrzebie wprowadzenia ulg dla
krwiodawców pisaliśmy w styczniu
minionego roku w artykule „W kwestii
krwiodawstwa mamy wiele do zrobienia”. Wówczas Natalia Kozdrowiecka,
specjalista ds. promocji krwiodawstwa z
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zapowiedziała zwrócenie się z wnioskiem do
władz Jeleniej Góry o zmianę uchwały w
tej sprawie. Poprzedni regulamin MZK
mówił bowiem o zwolnieniu z opłat za
komunikację miejską krwiodawców po
oddaniu aż 25 litrów krwi ( w innych
miastach jest to 15 litrów krwi). Od tego
czasu radni dyskutowali, o ile obniżyć te
wymogi, aż ostatecznie podjęli decyzję,
by zlikwidować limity.
Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu autobusami MZK należy mieć przy
sobie Legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz dokument
tożsamości (lub legitymację wydaną
w formie biletu elektronicznego przez
MZK w Jeleniej Górze). Wszyscy Honorowi Dawcy w dniu oddania krwi nadal
mogą korzystać z bezpłatnego przejazdu
do miejsca zamieszkania na podstawie
zaświadczenia o oddaniu krwi oraz
dokumentu tożsamości.
(Angelika)

Żabka wraz z Mają dzieciom pomagają
Zaradną i wesołą, zawsze spieszącą z pomocą pszczółkę Maję znają wszyscy. Teraz Maja
postanowiła pomóc dzieciom i zagościła na opakowaniach limitowanej edycji kakaowych
wafelków oblanych pysznych mleczną czekoladą. Dochód z ich sprzedaży wspiera budowę
protez serca dla dzieci, urządzeń ratujących życie najmłodszych.
A co łączy uroczą Maję
z Żabką? Otóż zgodnie
z przekonaniem, że właśnie najmłodszych i najbardziej potrzebujących
trzeba otaczać szczególną troską i opieką sieć
Żabka Polska wielokrotnie angażowała się w
akcje służące dzieciom.
Obecnie włączyła się
w pomoc Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi w
pozyskaniu funduszy na
prace związane z projektem budowy pierwszej polskiej rodziny
protez serca dla dzieci.
Aby wesprzeć Fundację, pod hasłem „kup
coś pysznego, zrób coś
dobrego”, sklepy Żabka
i Freshmarket będę prowadziły sprzedaż wafelków z wizerunkiem sympatycznej pszczółki Mai.
Wciąż nie mamy w kraju protez serca dla najmłodszych pacjentów, toteż na wzór protezy dla dorosłych Fundacja pracuje nad całym systemem dostosowanym do potrzeb dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Urządzenia takie ratować będą zdrowie i życie małych pacjentów, realnie zastępując niewydolne serce i pozwalając mu się zregenerować, bądź doczekać przeszczepu. Okres
oczekiwania na przeszczep najdłuższy jest dla dzieci, gdyż w tej kategorii wiekowej brakuje dawców.
Idea stworzenia całej rodziny urządzeń wspomagających niewydolne serce dla pacjentów w każdym
wieku, z różnorodnymi problemami kardiologicznymi, przyświecała działaniom założyciela i Patrona
Fundacji - prof. Zbigniewa Religi. Na jego cześć, rodzina protez dla najmłodszych pacjentów nosi
nazwę ReligaHeart PED.
Do wygrania 2 zestawy: płyta Cudowny Świat i wafelki w czekoladzie Maja. Wytnij kupon
i przyjdź w poniedziałek 23.05.2016 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy
ul. M. Skłodowskiej - Curie 13/2 w Jeleniej Górze.
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Na tej ulicy od lat jest dziura na dziurze

Wyczółkowskiego zapomniana?
Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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- Dookoła wszystkie drogi
zostały już wyremontowane, a nasza ulica została
zapomniana przez Boga
i rządzących – skarży się
Małgorzata Korman z ul.
Wyczółkowskiego w Jeleniej
Górze. Zastępca dyrektora
zarządu dróg i mostów wyjaśnia, że nikt o remoncie
nie zapomniał, ale nie było
na to pieniędzy.
- Na naszej ulicy dziura pogania
dziurę, nie ma już krawężników, a
chodniki rozpadają się na każdym
kroku – mówi Małgorzata Korman. – Obiecano nam, że remont
rozpocznie się jak tylko Wodnik
zakończy przebudowę kanalizacji.
Tę inwestycję już wykonano, a
remontu ulicy, jak nie było tak
nie ma. Pomijam już fakt, że od
lat nie są odmalowywane pasy na
przejściach dla pieszych i strach
przejść przez ulicę – dodaje Czytelniczka.
Jeleniogórzanka przekonuje, że
w ostatnim czasie zwiększył się też
ruch samochodów na ul. Wyczółkowskiego i o wypadek na zniszczonej drodze nie jest trudno. - Odkąd
na ul. Morcinka wprowadzono
ruch jednokierunkowy i zamontowano spowalniacze, kierowcy
omijają tamtą ulicę wjeżdżając
właśnie na ul. Wyczółkowskiego,

gdzie nie ma ani pasów, ani świateł
– przekonuje Czytelniczka.
Piotr Dyła, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze wyjaśnia, że o
remoncie ulicy nikt nie zapomniał
(może poza ministrem, który nie
przekazał pieniędzy na tę inwestycję). - Obecnie zleciliśmy aktualizację dokumentacji projektowej
tej ulicy i będzie ona gotowa do

czerwca br. – mówi Piotr Dyła. –
Natomiast na realizację nie było
wcześniej pieniędzy. Poza tym
musieliśmy poczekać aż swoją
inwestycję zakończy tam Wodnik.
Planowane są także prace wymiany
rur gazowych, które będą prowadzone równocześnie z wymianą
nawierzchni drogi – dodaje Piotr
Dyła.
Angelika Grzywacz-Dudek

Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego została zapisana w tegorocznym budżecie. Jest więc szansa, że prace ruszą w drugiej powie roku. Szacowany
koszt to 1 mln 300 tys. zł.

Polak dorabia– porażka
czy zaradność?
Polak dorabia– porażka
czy zaradność?

Według najnowszych danych
GUSu aż półtora miliona Polaków
poza etatem ma dodatkowe źródło
dochodu. Dlaczego Polak dorabia?
Bo musi. Każdy ma inną historię:
pensja z etatu nie wystarcza do
1-go, zaciągnięty kredyt na duży
procent, nagłe wydatki itp. Co
myślimy o tych, którzy pracują
dodatkowo? Tutaj pierwsze skojarzenie narzuca się samo — „trzeba
dejmuje nowe wyzwania i dzięki
sobie jakoś w życiu radzić”; niewielu
temu kontroluje swój domowy
uznaje to za sukces. Nie lubimy się
budżet?
przyznawać do pracy „po godzi–
Wyjście awaryjne— twoi kolenach”. A przynajmniej tak było do
dzy boją się zwolnień, a ty jesteś
tej pory. Dlaczego warto zmienić
spokojny, bo przecież etat to nie
podejście do pracy dodatkowej? Oto
twoje jedyne źródło dochodu!
kilka powodów:
Zmniejszasz ryzyko, zwiększasz
niezależność!
Według prognoz za parę lat peł–
Wystarcza na zachcianki—
ny etat stanie się reliktem.
czy dorabianie musi się kojarzyć
Będziemy zatrudniani do konkretz walką o przetrwanie? Może
nych zleceń, na konkretny termin.
przeznaczę kilka dni w miesiącu
Co najważniejsze, będziemy woleli
na pracę dodatkową, a to, co
w ten sposób pracować, bez wiądzięki temu zarobię przeznaczę
zania się na stałe z jednym szefem!
na remont sypialni, wymarzone
Może warto już teraz iść zgodnie
wakacje, lepsze auto?
z tym trendem?
– Zaradność wg. definicji SJP
„umiejętność radzenia sobie
w różnych sytuacjach; obrotność, przedsiębiorczość”. Czy ta
definicja nie pasuje do kogoś,
kto korzystając z wolnego czasu,
poszerza swoje umiejętności, po-

Sprawdź się! Pracujesz wiele lat
u jednego pracodawcy, w firmie
nic cię nie zaskoczy? Może warto
wykorzystać pracę dodatkową do
rozwinięcia swoich umiejętności,
sprawdzenia się w innym fachu,

potraktować jako element rozwoju
zawodowego? Badania rynku pracy
pokazują, że ponad połowa z nas
ma poczucie, że nie rozwija się na
obecnym stanowisku. Praca „po
godzinach” może stać się twoim
hobby!
Skoro wiemy już dlaczego warto,
powiedzmy kilka słów jak to zrobić
by dorobić! Najpierw zastanów się
nad swoimi umiejętnościami. Nie
tylko tymi zawodowymi. Oceń te,
które wykorzystujesz na co dzień
w domu. Czego szukają ludzie
w twojej okolicy? Czego możesz się
szybko nauczyć? Następnie wejdź na
nowy jeleniogórski Portal łączący
pracodawców i pracowników skupiony TYLKO na pracy dorywczej
www.ifucha.pl i w prosty sposób
dodaj bezpłatne ogłoszenie! Może to,
co było dodatkiem stanie się twoim
sposobem na życie?
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Przybywa ludzi, którzy chcą wesprzeć samotne matki z dziećmi

Organizacją akcji w Zespole
Szkół Rzemiosł Artystycznych w
 ZU]HĞQLDU
Jeleniej
Górze zajęła się pedagog
Dorota Zdanowska. Uczniowie,
rodzice oraz nauczyciele szkoły
zebrali dla Domu Samotnych Matek
z Dziećmi w Pobiednej najpotrzebniejsze środki chemiczne oraz
higieny osobistej. Zebrane dary
do placówki, szkolnym busem, zawieźli przedstawiciele samorządu
uczniowskiego wraz z opiekunką
Magdaleną Baniewską.
Przypomnijmy. Akcja „Pomóżmy
Samotnym Matkom z Dziećmi. Z
Jelonką.com” to próba pomocy w
remoncie tej placówki. Zbiórka
środków czystości w każdym miesiącu roku pomoże zaoszczędzić
pieniądze i przeznaczyć je na wyremontowanie tej placówki. Ponadto

Fot. ZSRA

„Rzemiosła”i firmy z pomocą
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze przyłączył się do akcji Jelonki.com „Pomóżmy
samotnym matkom z dziećmi”. Młodzież zebrała
potrzebne placówce środki czystości i środki higieniczne, które zostały dowiezione do Pobiednej.
Dary w ostatnim czasie przekazały też Castorama
i hurtownia KE-MA z Jeleniej Góry.

lokalni przedsiębiorcy
przekazali też część maROZMAITOŒCI
teriałów
budowlanych.
Państwo Marconi z firmy
Polcolorit w Piechowicach podarowali płytki
podłogowe na powierzchnię 150 mkw. i własnym
transportem dostarczyli
je 16 marca br. do placówki. Z pomocą przyszedł
również otwierający się
przy ul. przy ul. Legnickiej w Jeleniej Górze market budowlany Leroy
Marlin, który przekaże 140 mkw.
paneli podłogowych. Dyrektor
sklepu Sławomir Partacz w ciągu
kilku dni określił, jaką konkretnie
pomoc otrzyma placówka i ustalił
termin dostawy. Hurtownia KEMA przekazała gładzie, szpachlę,

JELENIA GÓRA

Pendolino powietrza nie wiozło
Mimo późnej pory (po godz. 23.00)
na dworcu kolejowym w Jeleniej Górze czekała kilkudziesięcioosobowa
grupa, witając pierwszy
regularny kurs ED250
(pendolino) do stolicy Karkonoszy.
Z pociągu, który
przybył do nas
z Warszawy wysiadła spora liczba podróżnych.
Przedstawiciele
Urzędu Miasta, posłanka
Zofia Czernow, członkowie Komitetu Obrony Dolnośląskich Linii
Kolejowych oraz wiele innych osób
przywitało 29 kwietnia pierwszy
oficjalny przyjazd nowoczesnego
pociągu. Podróżni podkreślali, że są
zadowoleni z decyzji przewoźnika i
będą korzystać z możliwości podróży
w komfortowych warunkach.
- Przyjechałam z Warszawy w 5,5
godziny, jestem zadowolona. Jest zdecydowanie wygodniej, dużo szybciej
i luksusowo – powiedziała jedna z
podróżnych. - Dla mnie to idealne
rozwiązanie, będę mogła częściej
do domu przyjeżdżać – stwierdziła
z kolei studiująca w stolicy Polski

jeleniogórzanka.
- Podróż minęła bardzo spokojnie,
podróżni są bardzo zadowoleni. Było
też bardzo dużo osób,
które fotografowały
pociąg w trasie
- powiedział
Rafał Ostrowski, kierownik
pociągu. Na
stację końcową przybyło kilw SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
kadziesiąt osób, co
pokazuje (przynajmniej na
początku), że jest zapotrzebowanie
ze strony mieszkańców i turystów.
- To jest fajne, że ceny są dostępne dla
podróżnych, więc spełni swoją rolę –
dodał pracownik PKP Intercity.
Pociąg przyjechał do naszego
miasta z 8-minutowym opóźnieniem,
co kierownik tłumaczył przerwą w
ruchu we Wrocławiu spowodowaną
opóźnieniem jednego z pociągów, na
który trzeba było czekać.
Warto dodać, że na przystanku
MZK czekały autobusy nowej linii
N2, odjeżdżające w kierunkach na
Kiepury oraz Sobieszów, z czego
część podróżnych skorzystała.
Przemek Kaczałko

lakierobejcę, materiał na całą
elewację budynku i inne potrzebne
materiały. Jeleniogórska Castorama przekazała 40 litrów kolorowej farby. Wszystkim bardzo
dziękujemy! Tym, którzy chcieliby
wesprzeć placówkę finansowo
podajemy numer konta Stowarzyszenia Monar Domu samotnych
Matek z Dziećmi w Pobiednej, ul.

Hetmańska 61, 58-814 Pobiedna:
BZW BK 02 1090 1997 0000 0005
2802 3441. W sprawie przekazania pomocy można kontaktować
się z koordynatorką akcji pod
numerem telefonu: 695 200 640
lub e-mailowo: angelika.jelonka.
com@wp.pl. Więcej o naszej akcji
na: www.jelonka.com
Angelika Grzywacz-Dudek
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Sprzed zajezdni zniknął tramwaj

Na dożywotnie więzienie sąd skazał
Samuela N. za bestialskie zabójstwo,
którego dopuścił się 19 sierpnia 2015 r.
w centrum Kamiennej Góry. Mężczyzna zabił wtedy przy użyciu siekiery
10-letnią dziewczynkę przed wejściem
do księgarni.
- Sąd zgodził się z oskarżycielem publicznym, że należy zakwalifikować ten
czyn jako zbrodnię, bowiem motywacja
oskarżonego zasługiwała na szczególne potępienie – mówił sędzia Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze Andrzej
Żuk. - Zabójstwo niewinnego dziecka
bez żadnego powodu ma charakter
zbrodni. W tym wypadku dochodzi to, że
oskarżony w ten sposób odreagowywał
swoje negatywne emocje kierując swoją
agresję właśnie wobec tego niewinnego,
zupełnie nieznanego dziecka, 10-letniej
dziewczynki, która straciła, na skutek
jego zachowania, życie – kontynuował
uzasadnienie sędzia.
(Przemo)

REGION

Zgłoś się i skorzystaj
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór po raz kolejny postanawia poszerzyć grono członkowskie
Karkonoskiej Marki Lokalnej. Swoje
zaproszenie kieruje do producentów
i usługodawców lokalnych. Nabór
wniosków jest ciągły.
Przyznanie Karkonoskiej Marki
Lokalnej uprawnia do posługiwania
się zastrzeżonym znakiem, poświadczającym autentyczność produktu
lokalnego oraz do uczestnictwa w
promocji produktów lokalnych z
Krainy Ducha Gór w formie m.in.
materiałów drukowanych czy aplikacji na telefon.
Regulamin, kryteria oceny klas
produktów i usług oraz wnioski można uzyskać kontaktując się z Anną
Gomułką pisząc na adres: a.gomulka@duchgor.org ).W imieniu LGD
zapraszamy do składania podań.
(Angelika)

prowadzić przy nim prace – mówi
Cezary Wiklik, rzecznik Urzędu
Miejskiego w Jeleniej Górze. –
Zanim to jednak nastąpi, trzeba
zrobić ich kosztor ys, a także
znaleźć wykonawcę do tej części
renowacji, której nie wykonają
pracownicy MZK. Ponadto trzeba
zdobyć pieniądze zewnętrzne na
ten cel – dodaje C. Wiklik. Dlatego
nie wiadomo, ile potrwa remont
tramwaju i kiedy zabytek wróci
na swoje miejsce.
Pojazd przed zajezdnią to jeden
z dwóch tramwajów w Jeleniej
Górze, które – jako pamiątki –
świadczą o istnieniu niegdyś
tego typu komunikacji w naszym
mieście. W wagonie przed Ratuszem sprzedawane są pamiątki
pocztówki.
Angelika Grzywacz-Dudek

Umierają w samotności

W jednym z mieszkań przy Alei Wojska Polskiego znaleziono zwłoki 63-letniego lokatora.
Nie wiadomo, jak długo trwało, nim ktoś zauważył jego śmierć…
Policja wezwała strażaków do
otwarcia mieszkania 63-latka. By
dostać się na pierwsze piętro najpierw
rozłożono podnośnik, ale ostatecznie
udało się otworzyć drzwi mieszkania
z klatki schodowej. - Lekarz karetki
pogotowia ratunkowego stwierdził
zgon 63-letniego mężczyzny oraz fakt,
że do śmierci doszło bez udziału osób
trzecich – informowała podinsp. Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Takich wezwań do otwarcia mieszkań, w których mogą znajdować się
samotne osoby zmarłe jest wiele. - Przynajmniej raz w tygodniu zdarza nam
się otwierać takie mieszkania i często
jesteśmy wzywani, kiedy na pomoc

jest już za późno – mówi st. kpt. Andrzej Ciosk, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze.
– Dlatego apelujemy do rodzin, a
także sąsiadów, by zwracali uwagę na

samotnie zamieszkujące osoby starsze
czy schorowane. Czasami lepiej jest
bezpodstawnie wezwać pomoc na
miejsce, niż wezwać ją za późno – dodaje strażak.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Zabytkowy pojazd pojawił się
przy ul. Wolności w Jeleniej Górze
za sprawą Stowarzyszenia Miłośników Tramwajów w setną rocznicę
uruchomienia linii tramwajowej
w naszym mieście. Na początku
maja zniknął.
Chodzi o wąskotorowy wagon
motorowy, ustawiony przy zajezdni w 1997 roku (podobne pojazdy
jeździły do kwietnia 1969 roku
ulicami naszego miasta). Miała
w nim powstać kawiarenka lub
kiosk, ale przez 19 lat tramwaj stał
opustoszały i niszczał. Jego blachy
zżerała rdza i zamiast atrakcji, stał
się antyreklamą.
- W związku z tym, że tramwaj
wymaga renowacji, miasto podjęło
decyzję o jego przewiezieniu na
plac manewrowy lub do któreś
z hal MZK, gdzie będzie można
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niedz. 07:00 ± 21:00

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych odbędzie się
dniach 15-17 lipca. Kolejną edycję najstarszej w Europie takiej imprezy
zorganizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury.

PROGRAM FESTIWALU:

15 lipca - Plac Ratuszowy
godz. 15.00 - Rozpoczęcie animacji
w ulicznym centrum festiwalowym
(malowanie buzi, animacje z balonami,
bańki mydlane etc.)
godz. 18.00 - Spektakl dla rodzin „Eunika
w krainie cyrku”, Teatr Uliczny Scena
Kalejdoskop (Polska)
godz. 19.00 - Projekcje filmów animowanych i komediowych w ulicznym
centrum festiwalowym
godz. 20.00 - Spektakl „Satyriada” Teatr
na Walizkach (Polska)
godz. 21.00 - Projekcje filmów animowanych i komediowych w ulicznym
centrum festiwalowym
godz. 22.00 - Oficjalne otwarcie festiwalu
przez Prezydenta Miasta
godz. 22.10 - Spektakl „Symfonia pieca”
Teatr Titanic (Niemcy)
16 lipca - Plac Ratuszowy
godz. 15.00 - Rozpoczęcie animacji
w ulicznym centrum festiwalowym
(malowanie buzi, animacje z balonami,
bańki mydlane etc.)
godz. 16.00 - Spektakl dla rodzin „Dziad i
baba”,Akademia Wyobraźni (Polska)
godz. 17.00 - Projekcje filmów animowanych i komediowych w ulicznym
centrum festiwalowym
godz. 18.00 - Show Clap Clap Circo
(Urugwaj, Argentyna)
godz. 19.00 - Projekcje filmów animowanych i komediowych w ulicznym

centrum festiwalowym
godz. 20.00 - Spektakl „Stalowe Usta”
Pan Ząbek (Polska)
godz. 21.00 - Projekcje filmów animowanych i komediowych w ulicznym
centrum festiwalowym
godz. 21.30 - Parada Teatru Fuzja (ul. 1
maja, Konopnickiej, Plac Ratuszowy)
godz. 22.00 - Spektakl „Blacout” Teatr
Fuzja (Polska)
17 lipca - Plac Ratuszowy
godz. 15.00 - Rozpoczęcie animacji
w ulicznym centrum festiwalowym
(malowanie buzi, animacje z balonami,
bańki mydlane etc.)
godz. 16.00 - Spektakl dla rodzin „Baśń o
dwóch braciach”, Akademia Wyobraźni
/ POLSKA
godz. 17.00 - Projekcje filmów animowanych i komediowych w ulicznym
centrum festiwalowym
godz. 18.00 - Show Clap Clap Circo
(Urugwaj, Argentyna)
godz. 19.00 - Projekcje filmów animowanych i komediowych w ulicznym
centrum festiwalowym
godz. 20.00 - Spektakl „ Freak show”
Teatr Circus Ferus (Polska)
godz. 21.00 - Projekcje filmów animowanych i komediowych w ulicznym
centrum festiwalowym
godz. 22.00 - Spektakl „Causa Fatalis”
Teatr Novogo Fronta (Czechy, Rosja)
godz. 23.00 - Zakończenie 34. MFTU
(Przemo)

Dlaczego dorabiamy?

Najczęściej z powodu rosnących
kosztów życia. Piętrzące się na stole
rachunki szybko i skutecznie drenują
portfele, a pensja przestaje wystarczać
na pokrycie comiesięcznych wydatków.
Gdy za wzrostem kosztów utrzymania
nie idą wzrosty wynagrodzeń łatwo
jest popaść w finansowe kłopoty. Czarny scenariusz wygląda następująco:
brakuje do pierwszego, więc najpierw
pożyczamy od rodziny lub znajomych.
Dług ciąży nad głową jak katowski
topór. Spłacenie go to sprawa honoru
i dobrej opinii, więc…szukamy oferty
firmy, która pożyczy pieniądze na
atrakcyjnych warunkach. I znajdujemy! Od razu! W skrzynce na listy, na
plakacie, w Internecie – tylko brać i
zapomnieć o problemach!
Mimo ładnie brzmiących sloganów
o braku dodatkowych opłat, kwestii
BIKu i o innych ułatwieniach, klient
staje twarzą w twarz z jednym prostym
faktem – pożyczone pieniądze trzeba

oddać i to z wysokimi odsetkami!
W obliczu takich wyzwań, wiele
osób postanawia wziąć sprawy w swoje
ręce i podreperować domowy budżet
biorąc tzw. „fuchy”.

Fucha – tylko jaka?

Dobre pytanie. Doradcy zawodowi
podkreślają, że trzeba znać swoje
mocne i słabe strony i w odpowiedni
sposób je wykorzystać. Często słyszymy
lub czytamy o osobach, które chętnie
dorabiają dzięki swojemu hobby.
Przykłady można mnożyć: pieczenie
ciast, drobne naprawy krawieckie, robienie biżuterii, opieka nad dzieckiem
lub osobą starszą, korepetycje. Każdy
taki pomysł na siebie to podwójny
zysk – robimy coś, co sprawia nam
autentyczną przyjemność i zarabiamy
pieniądze. Dodatkowo, jeśli jesteśmy solidni i godni zaufania, szybko możemy
spodziewać się kolejnych klientów.

Gdzie się zareklamować?

Najczęściej zaczyna się od rodziny,
przyjaciół i współpracowników. Informacje przekazane ‘pocztą pantoflową’
szybko się rozchodzą, ale mają ograniczony zasięg. Dlatego warto sięgnąć po
narzędzia oferowane przez Internet.
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Zwycięzca „Kutra” oczarował śpiewem i grą na gitarze akustycznej

Laury dla Gabriela Wiłuna
VI Festiwal Młodych Talentów – Cieplicki Kuter Artystyczny wygrał Gabriel Wiłun, wykonując utwór „Music
Box”. Finałowy koncert odbył się gościnnie w Miejskim Domu Kultury „Muflon”, a organizowany był
przez Przystań Twórczą – Cieplickie Centrum
Kultury w Jeleniej Górze.
Podczas finałowego koncertu
zmierzyło się ze sobą piętnastu wokalistów i dwa zespoły. Gościnnie
wystąpił Konrad Boznański.
Jury w składzie: Shata QS –
Małgorzata Kuś (wokalistka),
Małgorzata Osiej-Gadzina (aktorka
Teatru im. C.K. Norwida) oraz Paweł Stefanowicz (współwłaściciel
Telewizji Strimeo) przyznało, że
uczestnicy warsztatów zrobili duży

Śledzimy trendy — dodatkowa
praca po godzinach
Dorabianie staje się w Polsce coraz
bardziej popularne. I bardzo dobrze!
Praktycznie każdy z nas posiada jakieś
talenty i umiejętności-dlaczego nie
wykorzystać ich żeby zarobić kilka dodatkowych złotych? Jeśli mamy wolny
czas i odrobinę chęci, dość szybko
przekonamy się, że łączenie pasji z
czystym pragmatyzmem jest świetnym
sposobem na realizację własnych
marzeń.
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postęp dzięki ćwiczeniom oddechowym, wokalnym i scenicznym.
Jurorów oczarował
swym śpiewem i grą na
gitarze akustycznej Gabriel Wiłun, wykonując
utwór „Music Box”. Drugie
miejsce zajęła Natalia Sumpor, która zaśpiewała piosenkę
„Medicine” Daughter. Trzecie

miejsce jury przyznało Malwinie
Jańcie, która zaprezentowała
utwór „Son of a Preacher man”
Dusty Spingfield. Wyróżnienie wywalczył zespół Soap
wykonując autorski utwór
„Mleko”.
Imprezę poprowadził
aktor Teatru im. C.K. Norwida Jacek Grondowy.
(Org)

Nagrody główne ufundował Rektor
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Impreza zorganizowana została w
ramach Cieplickiej Sceny Młodych.
Fot. Archiwum Organizatora

Teatry uliczne - co nas czeka?

KULTURA / REKLAMA

Portali, serwisów, tablic ogłoszeń
i forów dyskusyjnych w Sieci znajdziemy bez liku. Problem w tym, że
nasza oferta może zginąć w gąszczu
dziesiątek podobnych ogłoszeń. Dobrze
jest odwiedzić stronę, która ułatwia
potencjalnym zleceniodawcom i pracodawcom znalezienie odpowiedniej
osoby do wykonania pracy. Takim
pomocnym narzędziem jest, stworzony niedawno w Jeleniej Górze, portal
pracy dorywczej ifucha.pl.
Działa on na prostej zasadzie - osoby
szukające „fuchy” określają, jakie
usługi oferują i ile kilometrów od danej
miejscowości chciałyby się ich podjąć.
Mogą podać cenę usługi, określić
rodzaj umowy, doprecyzować termin,
a także napisać kilka słów o sobie,
posiadanych uprawnieniach i oczekiwaniach. Podobne dane wprowadzają
zleceniodawcy. A całą resztą zajmuje się
wyszukiwarka fuch.
Gdy znajdujemy interesujące nas
zlecenie/odpowiedniego pracownika,
serwis ifucha.pl pozwala skontaktować się z wybraną osobą mailowo lub
telefonicznie. To intuicyjne i wygodne
narzędzie, które poszukującym dodatkowej pracy pozwala zaoszczędzić
czas i energię.

sport
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Fot. Użyczone

Zbliżają się AMP w kolarstwie górskim

W ostatni weekend maja w Jeleniej
Górze odbędzie się walka o medale
Akademickich Mistrzostw Polski
w kolarstwie górskim. Studenci z
całego kraju rywalizować będą po
raz czwarty w Parku Paulinum.
Zgłoszenia wstępne zakończone.
Swój udział w imprezie zadeklarowały 52 uczelnie, delegując na
zawody 101 kobiet i 168 mężczyzn.
Tytułów mistrzowskich bronić
będą Aleksandra Podgórska i Piotr
Kurczab, którzy w tym roku zdobywali już medale w Akademickich
Mistrzostwach Świata w XCO. W
klasyfikacji drużynowej kobiet złota
broni Uniwersytet Warszawski a
wśród mężczyzn Politechnika Śląska w Gliwicach. Czy uda im się tego
dokonać przekonamy się w dniach
28-29 maja. Ale nie będzie łatwo,
bo do Jeleniej Góry zjedzie się cała
czołówka polskiego XCO. Szykuje się
więc kolejna duża impreza w olimpijskim formacie cross-country.
Warto również wspomnieć,
że podczas mistrzostw okazję do
zmierzenia się z trasą będą również
miały osoby nie będące studentami.
W sobotę po zakończeniu wyścigu
na czas mężczyzn odbędzie się

JELENIA GÓRA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

wyścig dodatkowy dla wszystkich
chętnych czyli „Kross MTB Race”.
Rywalizacja przewidziana jest
dla kategorii Junior, U-23, Elita i
Masters.

Harmonogram mistrzostw:

Piątek 27 maja
16:00 - 19:30 - weryfikacja zawodników (Hotel Mercure)
20:00 - odprawa techniczna (Hotel
Mercure)
Sobota 28 maja
10:00 - oficjalny trening na trasie
zawodów
10:30 - start wyścigu indywidualnego na czas kobiet
12:00 - start wyścigu indywidualnego na czas mężczyzn
ok. 14:00 - start wyścigu dodatkowego „Kross MTB Race”
Niedziela 29 maja
10:00 - start wyścigu głównego
kobiet
12:30 - start wyścigu głównego
mężczyzn
16:00 - dekoracja zwycięzców i
zamknięcie mistrzostw (Hotel Mercure)
(MDvR)

Maciej Giziński
w ścisłej czołówce
Bardzo dobrze spisała się reprezentacja Oyama Polskiej Federacji Karate
podczas III Mistrzostw Świata w Kontaktowym Karate w Montrealu. Nasi
zawodnicy pod kierunkiem shihana
Rafała Majdy – 5 dan (JKO) i senseia
Dariusza Szulca – 3 dan wywalczyli
medalowe pozycje w najbardziej prestiżowych konkurencjach – knockdown i kata mistrzów.
Jeleniogórzanin Maciej Giziński
znalazł się w ósemce najlepszych
zawodników na świecie!
W swoich opiniach, nasi trenerzy
podkreślili bardzo wysoki poziom
organizacyjny i sportowy imprezy. W
mistrzostwach wystąpili zawodnicy z
kilku organizacji karate Kyokushin,
Oyama IKF i Kanreikai z 20 krajów
Ameryki Północnej i Południowej, Azji
oraz Europy. Łącznie było to około 700
zawodników. W rywalizacji sportowej,
ton w najbardziej elitarnych konkurencjach nadawali reprezentanci
Kanady, Japonii, Kazachstanu i Polski.
W knockdown seniorek i seniorów najwyżej uplasowała się Justyna Cyrulik,
zdobywając srebrny medal w kategorii
ciężkiej. Brązowe medale w wagach
lekkich wywalczyli: Aleksandra Broda
i Jakub Kowalik. Na ich drodze, podobnie jak w przypadku ładnie walczących
w eliminacjach, Radosława Bandziaka
(4. miejsce), Macieja Gizińskiego (5-8.
miejsce) i Mateusza Klocka (5-8. miejsce), stanęli przedstawiciele Japonii
oraz Kanady.
Maciek po bardzo dobrym, zwycięskim pojedynku w eliminacjach,
niestety w ćwierćfinale mimo prowadzenia po 3 minutach walki, w
dogrywce musiał uznać wyższość
reprezentanta Japonii, który ostatecznie został srebrnym medalistą
mistrzostw. W finale pokonał go
Samuel Bate z Kanady, z którym
Maciek wygrał w Pucharze Europy
w Wieliczce (maj 2015 r.).
(MDvR)

Piłkarze nie wezmą udziału w rozgrywkach

Puchar nie dla Karkonoszy

Piłkarze Karkonoszy ulegli na własnym stadionie re- Trzeba pogratulować gościom,
zerwom Śląska Wrocław 0:3. Wynik nie odzwierciedla uznać ich umiejętności i klasę. Chowydarzeń na boisku, bowiem wbrew pozorom, biało- ciaż do przerwy nie wykorzystaliśmy
swojej szansy. Chyba wtedy poniosła
niebiescy zaprezentowali się przyzwoicie.

Fot. Tomasz Raczyński

Pierwsza połowa mogła ustawić
losy spotkania o wojewódzki finał
Pucharu Polski, ale dwukrotnie doskonałą interwencją popisał się bramkarz
gości. W 20. minucie wyciągnął się
jak struna, by obronić strzał Macka
Firleja, a 6 minut później ten sam
napastnik wywalczył rzut karny dla
jeleniogórzan. Poszkodowany postanowił stanąć oko w oko z Sobczakiem
i tę rywalizację przegrał. W kolejnych

minutach Karkonosze nie rezygnowały z walki, wszystko nieźle wyglądało
do 60 minuty, kiedy to do głosu doszli
goście. Na efekty trzeba było czekać
10 minut - wtedy wynik otworzył
Marcin Przybylski, który zarówno w
90. minucie, jaki w doliczonym czasie
gry (z karnego) również pokonał
naszego golkipera ustalając wynik
na 0:3. Mecz odbył się bez udziału
publiczności - kara DZPN.

mnie ułańska fantazja, w pewnym
momencie zaczęliśmy grać na czterech
napastników, oprócz tego problemy z
Markiem Wawrzyniakiem. Świadomie
próbowałem coś zmienić, ale byliśmy
za słabi - podsumował spotkanie Artur
Milewski, trener Karkonoszy.
Ostatecznie po Puchar Polski na
szczeblu DZPN sięgnęli piłkarze Miedzi
II Legnica, którzy w wielkim finale
pokonali rezerwy Śląska Wrocław 3:1.
Legniczanie oprócz 30 tysięcy złotych
wywalczyli przepustkę na szczebel
centralny.
Karkonosze Jelenia Góra - Śląsk II
Wrocław 0:3 (0:0)
Karkonosze: Wieliczko – Kuźniewski,
Wawrzyniak (41' Palimąka), Bochnia,
Mateusz Firlej – Szramowiat, Poszełężny,
Sareło, Wersocki – Pieśkiewicz, Maciej
Firlej (64' Kraśnicki)
Śląsk II: Sobczak – Mikła, Wrótny,
Wiech, Badel – Kohut, Danielik (66'
Żytek), Przybylski, Matusik (61' Repski)
– Bartkowiak (46' Łuczak), Idzik (46'
Godzwon).
(Przemo)
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Sukces Chojnika na mistrzostwach Polski

Złoto i brąz Łukasza Cimosza
Piątka zawodników Chojnika Jelenia Góra: Gabriela
Sokołowska, Otylia Potkańska, Michał Majdecki, Patryl
Panasiewicz i Łukasz Cimosz wzięło udział w dniach
13–15 maja w Mistrzostwach
Polski Młodzików w badmintonie rozgrywanych w Suwałkach. Impreza okazała się
wielkim sukcesem Łukasza
Cimosza.
Dla Gabrysi, Otyli i Michała były
to pierwsze Mistrzostwa Polski w
których wystąpili. Po raz kolejny nie
zawiódł nasz najlepszy młodzik Łukasz Cimosz, który wraca z dwoma
medalami i tytułem mistrza Polski.
Łukasz w parze z Karoliną Szubert
(SKS Matchpoint Ślęza) zdobyli
złoty medal w grze mieszanej. Para
Łukasz i Karolina przez cały sezon
2015/2016 prowadziła w rankingu
PZBad i przez cały sezon tylko raz
uznała wyższość pary Bartosz Gałązka (LKS Technik Głubczyce) /
Anastazia Khomich (Białoruś), co od
początku mistrzostw stawiało ich w
gronie faworytów IMPM.Do złota w
mixcie Łukasz dorzucił jeszcze brąz
w grze pojedynczej.
- Ogromnie się cieszymy z medali
Łukasza. Co do gry mieszanej to
raczej byliśmy dobrej myśli, ale
walka o medal w grze pojedynczej
to ciężkie boje. Największe emocje
przyniósł pojedynek ćwierćfinałowy,
którego wygranie gwarantowało
medal w którym nasz zawodnik
zmierzył się z Patrykiem Kordkiem
(UKS Aktywna Piątka Przemyśl)).
Po bardzo dobrym pierwszym secie
Patryk objął prowadzenie 1:0. Drugi
set po dramatycznej i zaciętej walce
punkt za punkt należał do Łukasza,
KOWARY

O krok od III ligi
Po raz kolejny po komplet punktów
sięgnęli piłkarze Olimpii Kowary - lidera IV ligi dolnośląskiej. Nasza ekipa
pokonała na własnym terenie Pogoń
Oleśnica 2:1. To 24. triumf kowarzan
w tym sezonie, oprócz tego zanotowaliśmy remis i dwie porażki.
Na przerwę gospodarze udawali
się jednak w kiepskich nastrojach.
Tuż przed końcem pierwszej odsłony
skutecznie rzut karny wykorzystał
Piotr Kotwa i Pogoń Oleśnica prowadziła 1:0. Faworyci pojedynku
wyszli na murawę po przerwie mocno
zdeterminowani chcąc odwrócić
wynik spotkania. Udało się to pięć
minut później, kiedy to piłkę od
Dariusza Malarowskiego wykończył
Sebastian Szujewski doprowadzając
do wyrównania. Zwycięski gol padł
w 65. minucie, Damian Chajewski
odebrał piłkę bramkarzowi, zagrał
do wprowadzonego chwilę wcześniej
Mateusza Zatylnego, a ten umieścił
ją w sieci.
Olimpia: Kazakov, Kraiński, Smoczyk, Bębenek, D. Malarowski (70’
M. Malarowski), Baszak, Chajewski,
Gałach (55’ Zatylny), Vitolnieks
(60’ Krupa), Szujewski, Gargas (85’
Marciniak).
(MDvR)

Fot. Chojnik Jelenia Góra
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który wygrał 30:29! W trzecim do
stanu 17:17 gra
toczyła się punkt za punkt i to
Łukasz zachował zimną krew, zdobywając cztery punkty z rzędu i
ostatecznie wygrywając mecz 18:21,
30:29, 21:17. Był to jednocześnie
najdłuższy (50 minut !) i najładniejszy mecz turnieju - relacjonują
jeleniogórscy trenerzy Adam Słomka
i Adam Cimosz.
Tak wyczerpujący pojedynek sprawił, że w meczu o finał Łukasz musiał
uznać wyższość Macieja Matusza
(LKS Technik Głubczyce). Pogromca
naszego zawodnika nie zaznał również później goryczy porażki zostając
mistrzem Polski.
- Podsumowując był to bardzo,
ale to bardzo udany rok dla Łukasz
Cimosza. Przypomnijmy, że w lutym
reprezentował Polskę w Kazaniu

na Mistrzostwach Europy do lat 15,
gdzie zajął 5. miejsce w mikście i
9. w singlu. W marcu również jako
reprezentant Polski brał udział w
Mistrzostwach Europy do lat 17
rozegranych w Lubinie i również
w marcu zdobył srebrny medal w
Mistrzostwach Polski Województw
Drużyn Mieszanych Młodzików. 3
medale w jednym sezonie, w tym
tytuł mistrza Polski to piękny dorobek. Bardzo gratulujemy Łukaszowi
sukcesów - powiedzieli trenerzy
Klubu Sportowego Chojnik Jelenia
Góra i dodali - Chcielibyśmy jeszcze
serdecznie pogratulować Karolinie
Szubert (SKS Matchpoint Ślęza),
która do złota w mikście dorzuciła
jakże cenne złoto w grze pojedynczej.
To były dla nas wszystkich bardzo
udane zawody.
(MDvR)
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Piłkarki KPR/SMS z brązem
Sobotnie zmagania juniorek
młodszych w finałowym turnieju
Mistrzostw Polski rozgrywanym w
hali przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu wyłoniły
medalistów. Na najniższym stopniu podium rywalizację w krajowym czempionacie zakończyły
piłkarki ręczne KPR-u Jelenia Góra
/ SMS-u Karpacz.
W meczu o brązowy medal nasze szczypiornistki pokonały MTS

Kwidzyn 25:21. Finał dostarczył
jeszcze więcej emocji, a losy tej
konfrontacji ważyły się do ostatniej syreny kończącej zmagania.
Ostatecznie GTPR Vistal Gdynia
pokonał Koronę Handball Kielce
29:28. Wcześniej w półfinale
Korona Kielce ograła nas 32:23.
Brąz mistrzostw kraju jest wielkim sukcesem jeleniogórskiego
szczypiorniaka.
(Przemo)
Fot. Przemo
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Barwna parada i świetny taniec
Silesia Dance Festiwal kapitalnie wpisał się w 43. Wiosnę Cieplicką. 700 uczestników zmagań
konkursowych przemaszerowało
15 maja w barwnym korowodzie
od Zdrojowego Teatru Animacji
pod scenę na Placu Piastowskim,
gdzie odbył się koncert galowy.
Poprzedniego dnia, od rana
do wieczora na scenie Zdrojowego Teatru swoje umiejętności
taneczne prezentowali goście z
różnych stron Polski (250) oraz
z Ukrainy (450). Dzieci do lat
8, dzieci starsze, juniorzy oraz
dorośli pokazali m.in. taniec towarzyski, klasyczny, współczesny,
balet, show taneczny, teatr, taniec
folklorny oraz stylizowany taniec
folklorny. W niedzielny poranek
odbył się ostatni blok konkursowy, a o godz. 14:30 przez Park
Zdrojowy na Plac Piastowski
przeszła parada z uczestnikami
festiwalu. Niezwykle radości i
uzdolnieni tancerze dotarli pod
scenę, gdzie oczekiwali na wyniki
poszczególnych kategorii. - Gratuluję tego festiwalu wszystkim,
którzy wzięli w nim udział. Jesteście znakomici, macie w sobie

dużo radości, piękna i wyczucia
sztuki tanecznej – mówiła posłanka Marzena Machałek wręczając
jeden z pucharów.
- Dziękuję, że byliście z nami.
Bardzo się cieszę, że nie byłem
w jur y, bo chyba bym musiał
przyznać jedno Grand Prix dla
wszystkich zespołów – powiedział
prezydent Jeleniej Gór y przed
wręczeniem głównej nagrody dla
grupy z Edelweiss.
- Bardzo dobrze to wygląda –
goście z Ukrainy, zespoły z Polski,
trochę mało z Jeleniej Góry, bo w
ostatniej chwili porozumieliśmy
się na ten temat, ale to były dwa
dni święta tańca – ocenił prezydent Marcin Zawiła.
Uczestnicy festiwalu mieli też
okazję zwiedzić Jelenią Górę
i okolice. - Byli na Chojniku,
w Termach, Noc Muzeów była
pełna młodych Ukraińców w
Cieplicach, także to działa w
dwie strony, ale przede wszystkim
jeleniogórzanie mogli zobaczyć
naprawdę niesamowity poziom
tańca – dodał włodarz miasta.
Przemek Kaczałko

Czy za rok organizatorzy mogą liczyć na Jelenią Górę? - Oczywiście jesteśmy otwarci.
Wpisuje się to bardzo ładnie w Wiosnę Cieplicką, dobrze by było, gdyby to już była
tradycja – deklarował prezydent stolicy Karkonoszy.
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Firma Ładziński Zakłady
Metalowe poszukują: - Spawaczy/ślusarzy konstrukcji
metalowych z uprawnieniami i
doświadczeniem mile widziana
grupa niepełnosprawności
CV proszę wysłać na adres
kadry@ladzinski.pl Tel. 75 64
354 18

Fryzjer, kosmetyczka,
tatuaże - Zapraszamy do
współpracy 4 fryzjerów, manikurzystkę, kosmetyczkę,
tatuażystę od 1 lipca nowy
lokal, świetne warunki, na
długie lata...Szukamy ludzi
którzy zechcą stworzyć zgrany
zespół. Kontakt 518 098 005

Hotel Tango w Jeleniej Górze
zatrudni od zaraz kucharza.
Tel. 519 132 681

AxPro Carpets zatrudni
Hotel Tango zatrudni od
menadżera ds. sprzedaży z
zaraz kelnera (mężczyznę) z
b.dobrą znajomością j.anmożliwością zakwaterowania.
gielskiego, niemieckiego lub
tel. 519 132 681
rosyjskiego. Wymagane prawo
Hydraulicy elektrycy - DEjazdy kat.B. Predyspozycje
do odbywania zagranicznych
AT - Firma niemiecka zatrudni
G r af i k k o m p u t e r o w y - hydraulików i elektryków - 721
podróży służbowych. - egrePoszukujemy grafika z bardzo 360 899
gorczyk@axprocarpets.com
Bartex auto serwis zatrudni Firma ochrony poszukuje dobrą znajomością Adobe Karpacz - pokojówka pracowników na stanowisku pracowników do imprez maso- Photoshop. Oferujemy umowę z a t r u d n i ę p o k o j ó w k ę d o
-mechanik samochodowy wych na terenie Jeleniej Góry, o pracę w godz. 8-16 pon-pt, sprzątania apartamentów w
ul. Wolności 233 Jelenia Góra. Karpaczu - 884 040 166
-elektromechanik samochodowy -sprzedawca handlo- okolic i Wrocławia (na umowę Wynagrodzenie na rękę 2500wiec -pracownik biura obsługi o dzieło). Płatne przeważnie 3000 zł. CV na maila deny1@ Kawiarnia Classico Cafe Zatrudnimy kelnerów/kelnerki
klienta umowa o pracę. Ofe- po imprezie. Zapraszamy - vp.pl - 782 590 333
w Karpaczu i Jeleniej Górze.
rujemy b.dobre warunki - 602
Gurski Autoserwis zatrudni CV ze zdjęciem proszę prze723679719
603 753
mechanika/elektromechanika/ słać na adres: info@classiBiuro rachunkowe poszu- Firma poszukuje pracow- wulkanizatora. Mile widziane
cocafe.pl
kuje głównego księgowego ników - cieśli szalunkowych. doświadczenie w zawodzie.
Kelner Sorrento Ristorante
z dobrym językiem ang. lub
Miejsce pracy: Szklarska Kontakt: 691-120-065.
-JG - Zatrudnimy kelnera/kę
niem. CV na adres: rekrutacja@biurorgs.eu z dopiskiem Poręba. Kontakt: sekretariat@ Hotel "Karkonosze" w Kar- z pasją i doświadczeniem w
paczu - Zatrudnimy Recep- gastronomii. Osobę sprytną,
księgowy.
sunet.com.pl
Budownictwo - Remonty - Firma w Jeleniej Górze cjonistkę, na umowę o pracę, wesołą i miłą. Praca na stałe
wymagana znajomość języka lub na sezon. CV proszę wysyPrzyjmę do prac budowlanych
na terenie Karpacza, Jeleniej zatrudni spawaczy i pracowni- niemieckiego lub angielskiego, łać na e-mail z dopiskiem w
ków fizycznych z możliwością CV należy nadsyłać mailem tytule "Kelner" - pilne - konGóry 609 601 274
na adres: hkarkonosze@gip. takt@sorrento.pl
E l e k t r y k - M o n t e r - przeszkolenia. 667 717 841
com.pl lub kontakt tel. 601 Kelnerka - atrakcyjna penInstalator - Zatrudnię na
Fizjoterapeuta SPA - SPA 771 986
budowach na terenie Jeleniej
sja - Oferujemy atrakcyjne
Góry, Świeradowa. Elektryka, w Hotelu Gołębiewski w Kar- Hotel Fenix Strauss poszu- wynagrodzenie, stałą umowę,
montera, instalatora i pomoc- paczu zatrudni fizjoterapeutę kuje panie do pracy na stano- szkolenia, możliwość rozwoju,
nika do prac montażowych. Na
na pełen etat, umowa o pracę. wisku pokojowej. Swoje oferty miłą atmosferę. Jesteśmy
umowę. info: 605
458 999 lub
(cv) prosimy zgłaszać pod liderem w organizacji wesel.
-$60,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
Prosimy przesyłać CV ze zdjęajotnet@wp.pl
numerem telefonu 75 641 66 Dwór Korona Karkonoszy w
Fabryka Formy- Obsługa ciem na adres milowy. - spa. 00 lub wysyłać
adres email: ZU]HĞQLDU
Sosnówce. Proszę dzwonić:
ROZMAITOŒCI
g.
Klienta - Jeśli: • cenisz sobie golebiewska@golebiewski.pl recepcja@hotelfenix.pl
10.00-19.00. - 605 144 021
rozwój i dobrą atmosferę •
lubisz kontakt z Klientem
• praca dla Ciebie to coś
więcej niż wykonywanie obowiązków Dołącz do zespołu.
rekrutacja.jeleniagora@
fabryka-formy.pl - 570 860
080
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
Firma KM-System zatrudni
konstruktora automatyka do
projektowania szaf sterowniczych i systemów sterowania.
Wymagane wykształcenie
min średnie, doświadczenie
w zawodzie min 2 lata, znajomość j. angiel - 756105577/
praca@km-system.pl

Znajdziesz nas m.in.:

Tesco Cieplice, ul. Wolności
Sanatorium Agat - Cieplice
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
CM Orle - Cieplice ul. Cieplicka 83
Przychodnia Źródło - Cieplice ul. Sprzymierzonych
Zorka Społka z o.o - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
Sanepid
Hurtownia Renoma - Jelenia Góra ul. Wolności
Medicta - Jelenia Góra ul. Wolności
Solarium - Jelenia Góra ul. Wolności
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra ul. Wolności 28
Kaufland - Jelenia Góra - Zabobrze
Chata Polska - Jelenia Góra - Zabobrze
Dzięciołowski - Jelenia Góra ul. Paderewskiego
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra ul. Mostowa
Pasaż Grodzki
Ratusz
Delikatesy DD - Jelenia Góra ul. Solna
Hotel Europa - Jelenia Góra ul. 1 Maja
Smakosz
Restauracja Relax - Jelenia Góra ul. 1 Maja 60
Przychodnia Zaborze - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Chata Polska Trzcińskiego
Szpital - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Ginekomed - Jelenia Góra ul. Kiepury
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra ul. W. Pola
Hurtownia Duko - Jelenia Góra ul. W. Pola
Energetyka - Jelenia Góra ul. w. Pola
Urząd Miasta - Jelenia Góra ul. Sudecka 29
Urząd Pracy - Jelenia Góra ul. Podchorążych
Starostwo
Firma przewozowa Ro-Ko - Jelenia Góra ul. Kazimierskiego 5
Hurtownia Best - Jelenia Góra ul. Sobieskiego 56
Bar Tado - Jelenia Góra ul. Karola Miarki
Prokostal - Jelenia Góra ul. Karola Miarki42
Jeleniaplast - Jelenia Góra ul. Społdzielcza
Draexlmaier
Nowa Zorka
Rembud
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra Rynek
Pub Belfast - Jelenia Góra Rynek
DD ul. Sobieskiego
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Klub Kwadrat - Jelenia Góra ul. Bankowa
MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka
Przychodnia - Jelenia Góra ul. Nowowiejska
Szkoła tańca Kurzak-Zamorski
Pub Spokojnej Starości
DD Wincentego Pola
Urząd Skarbowy - Jelenia Góra ul. Wolności
Arnika Pl Piastowski
Jelfa
Biuro Informacji Turystycznej Plac Ratuszowy
Redakcja Jelonka - Jelenia Góra ul. M Skłodowskiej-Curie 13/2
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Opieka w Niemczech 1200€1500€ - Praca dla opiekunek
w Niemczech, wymagana
komunikatywna znajomość j.
niemieckiego, mile widziane
referencje. Codziennie nowe
oferty pracy! Kontakt 721 177
679, 75 783 51 82; Bolesławiec, Łokietka 8.
Opiekun/ka dla osób starszych - Jesteś opiekunką dla
osób starszych i chcesz zarabiać do 1600 euro miesięcznie? Nie zwlekaj, zadzwoń już
dziś i umów się na spotkanie
z naszym Przedstawicielem
w Twoim Regionie - 733 309
337

www.spindlerovabouda.cz

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
Kelnerka/barmanka
- Zatrudnimy kelnerkę , barmankę do restauracji w centrum Jeleniej Góry. Kontakt
tel.602-735-219 lub 661-559157 mail. firma.jeleniagora@
op.pl
Kierowca C+E - Niemcy!
Szukamy kierowcy C+E na
chłodnie .Praca wokół komina
okolice Kerpen. Praca w
systemie 3/1 zapewniamy
zakwaterowanie. Zainteresowanych proszę o kontakt
+491722139264
Kierowca taxi - Stowarzyszenie A&A Sudety Radio Taxi
przyjmie do współpracy kierowców taxi. - 665 665 722
Kucharz - dwa stanowiska
pracy - Praca dla szefa kuchni
i kucharza w Jeleniej Górze.
Niezbędne doświadczenie,
umiejętność pracy w zespole
i nowatorskie podejście do
kuchni. Płaca 15 do 22zł
netto na godzinę na stałe. CV
wysłać na mail - rekrutacja.
jelonka@gmail.com
Kucharz - wysoka pensja - Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, stałą umowę,
szkolenia, możliwość rozwoju,
miłą atmosferę. Jesteśmy
liderem w organizacji wesel.
Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce. Proszę dzwonić:
g.10.00-19.00. - 605 144 021
Kucharz Sorrento - pilne Praca dla Kucharza z doświadczeniem. Młody zespół dobra
atmosfera, stabilne warunki i
bardzo konkurencyjne wynagrodzenie. CV proszę wysyłać
na kontakt@sorrento.pl z
dopiskiem "Kucharz -pilne"

Kucharz- wysokie wynagrodzenie - Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, stałą umowę,
szkolenia, możliwość rozwoju,
miłą atmosferę. Jesteśmy
liderem w organizacji wesel.
Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce. Proszę dzwonić:
g.10.00-19.00. - 605 144 021
Kucharz, kelner / kelnerka
praca w restauracji Mysłakowice - 605 598 712
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
LBF Sp. z o.o. zatrudni na
stanowisko magazyniera.
Wymagania: uprawnienia na
obsługę wózka widłowego,
mile widziane doświadczenie.
Oferujemy umowę o pracę
i b. dobre warunki socjalne.
Kontakt: 757528317 - 608
287 087
Masażysta SPA Gołębiewska - SPA w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
masażystę na umowę o pracę
na cały etat. CV wraz ze zdjęciem. - spa.golebiewska@
golebiewski.pl
MZK - Kierowca autobusowy
- MZK sp. z o.o. w Jeleniej
Górze zatrudni na stanowisko kierowcy autobusowego,
cały etat, umowa o pracę. CV
wysłać na mzkjg@mzk.jgora.
pl - 757 648 736
Obsługi lasera nauczymy
- Poszukujemy młodego mężczyzny do przyuczenia w
obsłudze lasera grawerskiego
Wymagania- podstawowa
znajomość programu COREL,
osoba zorganizowana, bez
nałogów, dyspozycyjna. CV
na adres jjsos@onet.eu - 601
571 207
Oferta pracy dla fryzjera
- Jesteś fryzjerem? Zostań
fryzjerem-stylistą w Studiu
Trendy HF Jelenia Góra.
Kontakt 500 084 244

Ogrodnik/prace gospodarcze - Poszukuję Pana
do prac gospodarczych w
ogrodzie. Praca na stałe, Pan
nie potrzebuje specjalnego
doświadczenia, tylko chęci
do pracy. Najlepiej Pan na
emeryturze bądź rencie. - 501
418 553
Operator maszyn produkcyjnych - JZO sp. z o.o.
zatrudni na umowę o pracę
przy produkcji soczewek
okularowych. Wymagania:
wykształcenie zasadnicze,
sprawność fizyczna, spostrzegawczość, odporność
na monotonną pracę, praca
na 3 zmiany - mpatlewicz@
jzo.com.pl
Operatorzy CNC - Firma
Flywood w Karpnikach
zatrudni operatorów CNC po
okresie próbnym oferujemy
umowę o pracę. Praca w
systemie trzy zmianowym. Nie
wymagamy doświadczenia!
Poszukujemy również osób
do przyuczenia - 757677031
office@flywood.pl
Opieka Niemcy 1200 - 1300
euro - Praca dla Opiekunki
osób starszych w Niemczech.
Zarobki 1200 - 1300 euro
netto. Różne terminy wyjazdów. Praca na umowę zlecenie. Firma: Helfende Hand
- 530 112 544
Opieka Niemcy 1250 euro
06.05 - Poszukuję opiekunki
osób starszych do Pani.
Wyjazd 06.05 na 2 miesiące.
1250 euro netto miesięcznie.
Praca na umowę zlecenie. 530 112 544
Op i e k a w N i e m c z e c h
- legalna praca od zaraz.
Wymagana komunikatywna
znajomość języka. Wynagrodzenie od 1300euro netto,
plus 150 e zwrot za dojazd.
nie pobieram żadnych prowizji. Szczegółowe info pod nr
telefonu. Zapraszamy - 511
844 939

Osoba do sklepu z e-papierosami - Firma Liquid4You
poszukuje osoby do pracy w
nowo otwieranym sklepie stacjonarnym z e-papierosami.
Praca od poniedziałku do
piątku w systemie 8 godzinnym, sobota 4 godziny, wynagrodzenie podstawowe - 601
083 513
Pielęgniarki - praca na
sezon - Uzdrowisko Świeradów zatrudni pielęgniarki do
Szpitala dziecięcego w Czerniawie. Sezon: czerwiec-sierpień. Oferty należy składać do
działu kadr, do 15-05-2016:
kadry@uzdrowisko-swieradow.pl - 757820738
Pokojowa / sprzątaczka
- Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałą umowę lub
możliwość pracy w wybrane
dni tygodnia. Jesteśmy liderem w organizacji wesel.
Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce. Proszę dzwonić:
g.10.00-19.00 - 605 144 021
Pomoc kuchenna - Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałą umowę lub
możliwość pracy na weekend
lub w inne dni. Jesteśmy
liderem w organizacji wesel.
Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce. Proszę dzwonić:
g.10.-19. - 605 144 021
Poszukuje dekarzy/blacharzy prowadzących własną
działalność gospodarczą do
pracy na terenie Belgii. Proszę zainteresowane osoby
o kontakt: 510 926 184 lub
wysłać swoje CV: rektutacja@
regess.eu
Poszukujemy kontrolera
jakości drobnych części z
tworzyw sztucznych z branży
automotive. Praca na pełen
etat. Preferowane osoby z
doświadczeniem. CV proszę
wysyłać na adres: sekretariat@jtec.pl - 664 307 803
Poszukujemy osoby do
księgowości - Wymagalny
staż w księgowości min. 2
lata. Obowiązki: kompletacja
i sprawdzanie dokumentów,
księgowania w programie
Rewizor oraz prowadzenie
kasy pomocniczej. Miejsce
pracy: Łomnica. Kontakt:
sekretariat@sunet.com.pl

Poszukujemy Pań do
sprzątania marketu na terenie
Jeleniej Góry. Stawka 8zł/h na
rękę + pełen pakiet ubezpieczeń. Kontakt 607 032 127,
725 072 862
Poszukujemy zleceniobiorców usług sprzątających
w Szwecji. 85sek/h Osoby
powyżej 27 lat, mile widziane
zespoły dwuosobowe (minimum jedna kobieta) najlepiej
pary z autem. Praca stała.
530828048 - 536 893 287
Potrzebna Pani do pracy
w ogrodzie, domek Mysłakowice, praca od zaraz więcej
informacji pod nr telefonu 669 491 010
Praca - asystent fryzjera Chcesz być fryzjerem? Zacznij
od pracy jako asystent fryzjera
w Studiu Trendy HF Jelenia
Góra. Kontakt 500084244
Praca - logopeda -Świeradów Zdrój - Uzdrowisko
Świeradów Czerniawa Sp.
z o.o.-grupa PGU, zatrudni
logopedę - ze sepecj.emisji
głosu. Oferty należy składać do działu kadr: kardy@
uzdrowisko-swieradow.pl 757820738
Praca dla Ciebie - Profi Credit Polska S.A. zatrudni na stanowisko: Doradca Finansowy.
Nie wymagamy doświadczenia - nauczymy. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Wymagana
niekaralność. Prosimy o wysyłanie CV: proficreditjg@wp.pl
- 668 682 335
Praca dla szefa kuchni i
kucharza w Jeleniej Górze.
Niezbędne doświadczenie,
umiejętność pracy w zespole
i nowatorskie podejście do
kuchni. Płaca 15 do 22zł
netto/godz. CV proszę wysłać
na mail. Pilne - rekrutacja.
jelonka@gmail.com
Praca fizyczna - Zapraszamy do lekkiej pracy dobrze
płatnej. Wojcieszyce k/Jel.
Góry. Umiejętność spawania
mile widziana. Serdecznie
zapraszamy. tel. 883 295
092
Praca- hydraulicy i elektrycy
- Niemiecka firma zatrudni do
pracy w Niemczech instalatorów/hydraulików oraz elektryków- więcej informacji pod
numerem telefonu 721 360
899
Praca na budowie - Firma
budowlana z ponad 25 letnim
stażem zatrudni budowlańców; tynkarzy, murarzy oraz
do prac dociepleniowych.
Praca na terenie Jeleniej Góry
i okolic. tylko fachowców! Więcej informacji 508 936 573
Praca na budowie - Zatrudnię pracowników budowlanych do zbrojenia, szalowania
i betonowania. Prestiżowa
budowa największego Apartamentowca w Szklarskiej Porębie. Dobre warunki, pewny
płatnik, praca z profesjonalistami. - 606 668 774

23 maja 2016 r.

11

Praca Opieka Niemcy Poszukujemy opiekunek
osób starszych do pracy w
Niemczech. Stabilne, legalne
zatrudnienie, sprawdzone
miejsca pracy. Wymagana
komunikatywna znajomość języka niemieckiego.
Serdecznie zapraszamy. 734427734/691104999
Praca przy zbiorze truskawek od 01.06 - 25.07.2016.
Praca na akord plus wynagrodzenie minimalne. Zapewniamy noclegi. Gwarantujemy
umowę o pracę. - 501 855
050
Praca w biurze projektowym
- Wymagania: znajomość Ms
Office, znajomość Autocad,
wykształcenie w kier. inż.:
wydział elektryczny, dopuszczalni kandydaci po inżynierii
środowiska CV prosimy wysyłać na adres: lukasz@el-project.com - 668 271 250
Praca w Niemczech
Senior24 - Praca dla opiekunek osób starszych w
Niemczech. Legalne zatrudnienie, bardzo dobre warunki
współpracy, wysokie wynagrodzenie, premie. Senior24,
Groszowa22a (za Biedronką)
tel.757141099/757693831
pon-pt. 9-15
Pracownik produkcji mebli
- Wymagania: doświadczenie
przy produkcji mebli. Obowiązki: montaż i składanie
mebli, czytanie projektów.
Oferujemy: atrakcyjne warunki
wynagrodzenia. Meble CWW
Tel: 603 074 297
Pracownik sprzątaczka Firma KM-System zatrudni na
1/2 etatu dwie osoby do sprzątania pomieszczeń biurowych
oraz socjalnych z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wymagana dokładność, obowiązkowość oraz poczucie
estetyki. - 756105577/praca@
km-system.pl
Profi Credit Polska S.A.
- Szukasz dodatkowego
zajęcia? Branża finansowa
poszukuje osób chętnych do
współpracy jako: Doradca
Finansowy. Umowa zlecenie,
nienormowany czas współpracy, wysokie prowizje.
Zadzwoń pod numer 668
682 335
Przedstawiciel handlowy
- Zatrudnimy mężczyznę na
stanowisko przedstawiciela
handlowego do sprzedaży
detalicznej okien, rolet i bram
garażowych. CV prosimy
kierować na adres: emil@
fabrykarolet.com.pl - 513 151
261
Przyjmę do pracy kierowcę z okolicy malej poczty
w charakterze taksówkarza
posiadam samochód więcej
informacji pod numerem 602
802 164
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Zatrudnimy pomocnika
kucharza z doświadczeniem.
Oferujemy pracę w młodym
zespole w dobrej atmosferze.
Konkurencyjne wynagrodzenie. CV proszę wysyłać na kontakt@sorrento.pl z dopiskiem
pomocnik kucharza
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•
•
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Recepcja hotel Karpacz Perła Karkonoszy w Karpaczu
zatrudni na recepcję na stałe
i dodatkowo. Mile widziana
znajomość angielskiego lub
niemieckiego. Mogą być osoby
uczące się, studiujące. Cv na
mail biuro@palacmargot.pl 609 179 679
Recepcja z obsługą baru
- Zatrudnię do Pensjonatu
Karkonoski w Karpaczu pozytywnie nastawioną osobę na
stanowisko recepcjonisty/ki
z obsługą baru. Praca na
cały etat, na umowę. Kontakt:
biuro@karkonoski.com lub 502
333 379
Restauracja w Szklarskiej
Porębie zatrudni na stanowisko : -kelnerka, kelner -pomoc
kuchenna - 669 367 198
Spawacz, ślusarz - Zatrudnimy spawaczy lub przyuczymy
do spawania. Wojcieszyce k/
Jeleniej Góry. Zapraszamy
www.studio-metal.pl tel.: 791
767 880
Specj.ds sprzedaży rekl.
inter - Firma Business Navigator Sp.j. Poszukuje do pracy w
Gryfowie Śląskim na stanowisko: Specj.ds.sprzedazy.rekl.
inter. Umowa o pracę na pełny
etat.Cv przesłać na e-maila
agnieszka.gajczyk@baza-firm.
com.pl - 513 107 325
Sprzątanie obiektów Cieplice. Poszukujemy Pań do
sprzątania obiektu uzdrowiskowego na pół etatu (od 7:0011:00). Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt telefoniczny
w dni robocze w godz. od 8 do
16. Tel. 609 809 505
Student - do biura - Biuro
rachunkowe poszukuje studenta do pracy w biurze
rachunkowym, w elastycznym
wymiarze godzin. CV: rekrutacja@biurorgs.eu
Szukam pracowników do
Niemiec - Firma polworks.de
szuka pilnie budowlańców/
elektryków/ślusarzy i laminiarzy do Niemiec. Praca na
stale. Komunikatywny znajomość języka niemieckiego.
Kontakt: info@polworks.de
00491709885532 - 796 024
751

Umawianie spotkań dla
doradcy - Poszukujemy telemarketera/telemarketerki do
umawiania spotkań potencjalnych klientów, którym umowa
kończy się w przeciągu trzech
miesięcy z doradcą biznesowym. Nie sprzedajemy nic
przez telefon! - rekrutacja@
play-stamar.pl
W związku z dynamicznym
rozwojem firma Connect
poszukuje osoby do pracy na
stanowisko informatyk. CV +
zdjęcie + list prosimy wysyłać
na adres: connect@connect.
jgora.pl Więcej informacji na
stronie internetowej. Tel. 75
75 224 97
Zatrudnię - Hotel Sasanka
ze Szklarskiej Poręby zatrudni
kosmetyczkę oraz kelnera/kelnerkę, cv proszę przesyłać na
adres:hotel@hotel-sasanka.pl
tel. 757 528 041
Zatrudnię barmanki/ów w
pubie w okolicy dworca PKP.
Paca w systemie 7 dni pracy 7
wolnego w godzinach od 10.oo
do 22.oo - 510 124 844
Zatrudnię dekarzy-blacharzy od zaraz wynagrodzenie na czas odpowiednie od
stopnia umiejętności i wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej,
mile widziani pracownicy ze
wschodu. - 881 508 024
Zatrudnię ekspedientkę na
cały etat z doświadczeniem w
sklepie spożywczym ul. Kiepury 61 godz. pracy 12-18 tel.
609299500, 609444215
Zatrudnię fryzjera lub fryzjerkę (centrum Jeleniej Góry)
tel. 75 75 326 49
Zatrudnię kucharza, kierowcę - na bardzo dobrą stawkę
w restauracji Papa Luca tel 75
64 500 59, dzwonić po godzinie
12. Kierowce do rozwożenia
pizzy. - 794 228 257
Zatrudnię specjalistę ds
marketingu/ Sales menagera.
Wymagana znajomość branży
wnętrzarskiej, zainteresowanie
architekturą wnętrz, samochód
osobowy, b. dobra znajomość j.
niemieckiego lub angielskiego
- biuro@maisonderome.com
Zatrudnię sprzedawcę
na stoisku kosmetycznym w
G. Sudeckiej. Praca dodatkowa, weekendowa lub cały
etat. Proszę o kontakt tel lub
mailowy annastopka@wp.pl
Mile widziane także osoby
uczące się. - 608 490 110

MOTORYZACJA
CZĘSCI KUPIĘ
Skup katalizatorów - Kupię
katalizatory ceramiczne,
metalowe, filtry fap/dpf oraz
monolit z aut osobowych i
dostawczych. - 695 614 193
Zatrudnię sprzedawców
do sklepu firmowego zyguła.
Oferujemy umowę o pracę,
stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie. - 885
101 093

MOTORYZACJA
CZĘSCI SPRZEDAM

Auto części Jelenia Góra
- Dzięki dużemu zapleczu
magazynowemu jesteśmy w
stanie oferować szeroki asortyment oryginalnych części - 794
Zatrudnię w sklepie spoż. w 794 104
Cieplicach emerytkę-rencistkę
MOTORYZACJA
na 4-5 godz. tel. 507 311 803,
KUPIĘ
dzwonić po 17.00
Auto
skup
885-775-445 - ProZatrudnię: Tokarza, frezera,
wadzimy
skup
samochodów
spawacza i osobę do pomocy
wszystkich
marek
w każdym
na pasiece. Nr kontaktowy 695
stanie technicznym. Płacimy
681 574 lub proszę wysyłać CV
gotówką. Kupimy od Ciebie i
na adres: oskarlaczna19b@
odbierzemy własnym transwp.pl
portem Twój samochód bez
Zatrudnimy barmana oraz zbędnej zwłoki - 885 775 445
kucharza od zaraz. Obowiąz- Auto skup dobre ceny - 794
kowo wymagane udokumen- 794 104
towane doświadczenie dla
Auto skup. Prowadzimy
obu pozycji. Umowa o pracę, skup samochodów wszystkich
bonusy, zniżka pracownicza, - marek w każdym stanie tech570 581 896
nicznym. Płacimy gotówką.
Zatrudnimy do obsługi Kupimy od Ciebie i odbierzemy
Lasera grawerskiego młodą własnym transportem Twój
osobę Znajomość obsługi kom- samochód bez zbędnej zwłoki
putera. CV proszę przesyłać - 787 009 777
na adres jjsos@onet.eu - 601 Prowadzimy skup samochodów wszystkich marek w
571 207
każdym stanie technicznym.
Zatrudnimy mężczyznę
Płacimy gotówką. Kupimy od
do pracy jako przedstawiCiebie i odbierzemy własnym
ciel handlowy przy sprzedaży transportem Twój samochód
okien, rolet i bram garażo- bez zbędnej zwłoki - 533 533
wych .Wymagane minimum 2 443
lata doświadczenia w handlu.
Prowadzimy skup samoWynagrodzenie stałe+pro- chodów wszystkich marek w
wizja. Umowa o pracę. - 756 każdym stanie technicznym.
489 555
Płacimy gotówką. Kupimy od
Zatrudnimy Pana na 1/2 Ciebie i odbierzemy własnym
etatu na stanowisku konserwa- transportem Twój samochód
tor, tzw. "złota rączka", może bez zbędnej zwłoki - 794 794
być z orzeczeniem. Umowa 804
o pracę, szkolenia, miejsce
MOTORYZACJA
pracy Jelenia Góra, ul. GrunSPRZEDAM
waldzka. - 883-348-871
Akcesoria do samochodu
Zatrudnimy panią do kro- - Zapraszamy do naszego
jenia pieczywa i sprzątania sklepu internetowego autopomieszczeń gospodarczych dekoria. Znajdziecie Państwo
praca w trybie rano i noc mile akcesoria do tuningu optyczwidziane. Osoby z doświad- nego i wiele innych produktów,
czeniem w branży Piekarnia naklejek, gadżetów i koszulek
dla fanów motoryzacji. - 515
Cieplice - 603 333 288
080 002
Za t r u d n i m y p o m o c
Audi A6 C5 2.5 V6 TDI 163KM
kuchenną. Możliwa praca
- Audi A6 2004r.2,5 diesel.
tylko w weekendy. Praca w Przebieg 477tys, po wymianie
godzinach 9-21 , 11zł/h, wyży- rozrządu i oleju. Świeżo po
wienie. CV proszę wysyłać na przeglądzie. Przegląd i OC do
rekrutacjakebab@o2.pl lub 04.2017. Przednie i tylny błotskładać osobiście DonerKebab nik do poprawek blacharskich.
za stacja paliw Tesco - 722 8900 zł do małej negocjacji. 693 672 779
371 722

Do sprzedania Iveco Daily z
2008 roku. Przebieg 240.000
Blaszak na bliźniakach w wersji MAXI o dużej ładowności
przy 3,5t DMC. Auto bardzo
ładne i zadbane. Do obejrzenia
w Kowarach - 600 300 100
Mazda xedos 2,0v6 92 r 150
km brak przeglądu - 794 952
476
Nissan Micra z 2011 roku
zakupiony w salonie i serwisowany. Przebieg 61 tys.
km. Doskonale utrzymany,
użytkowany przez kobietę.
Bogata wersja wyposażenia z
klimatyzacją. W cenie opony
zimowe. - 606 751 130

Sprzedam motor KTM EXC
125, rok produkcji 2006, silnik
2011. W bardzo dobrym stanie
technicznym. Cena 6000 tel.
601 838 469
Sprzedam Passata 1.9 TDI
rocznik 2004, 101km, przebieg
248000, 2 lata temu sprowadziłem go z Niemiec i jeżdżę
nim do dzisiaj w Holandii,
w maju będzie dostępny do
kupna. Nie wymaga wkładu
f. - 0729506264
Sprzedam Quada 500cm
,moc43KM Honda Foreman
,zarejestrowany color czarny,
wyciagarka, plug itp. - 530
456 748

Sprzedam Skode OctaPilnie sprzedam z powodu
vie II 2010 - piękna zadbana
wyjazdu golf 4 1998 koniec
1.9 Tdi o mocy 105km lekko
1.4 16 v granatowy 2 drzwiowy
stuningowana na model vrs
tanio tel. 782 268 981
światła do jazdy dziennej typu
Sprzedam hondę civic 1997 LED. Więcej informacji pod nr
1.4 is 90 koni ważne opląty telefonu - 605 404 612
.cena 1500 do negocjacji więSprzedam Volvo V40 1,9D
cej informacji pod numerem 105KM model 2003, po liftingu,
tel. - 607 074 229
zadbany, klima, tempomat,
Sprzedam motocykl suzuki
gsxr do poprawek lub zamienię
na auto cena 3000 poj 750cm
więcej pod tel - 575 334 077

opony lato-zima, hak, cena do
negocjacji, przegląd XI 2016,
tapicerka welurowa, JG tel.
601 898 245

2*à26=(1,$
:<6<à$1,(606

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

,QWHUQHWVWDQGDUG

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

,QWHUQHWNRORU

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

,QWHUQHWNRORUJD]HWD

]áQHWWR ]9$7
606SU]HVáDQ\QDQXPHURWUHĞFL7&-*WUHVFVPV
:\VáDQLH SRSUDZQHJR VPVD QD WHQ QXPHU JZDUDQWXMH XND]DQLH VLĊ
RJáRV]HQLDZ\UyĪQLRQHJRNRORUHPZ]DUyZQRZJD]HFLH PLHVLĊF]QLN MDNL
QDSRUWDOXZZZMHORQNDFRPZG]LDOHRJáRV]HĔ GQL
: SU]\SDGNX Z\VáDQLD 606yZ QD LQQH QXPHU\ RJáRV]HQLD QLH EĊGą
SXEOLNRZDQH
3U]\NáDGRZHSRSUDZQLHZ\VáDQHRJáRV]HQLHVPV
7&-*6SU]HGDPGX]\GRPPLHV]NDOQ\]]DEXGRZDQLDPLJRVSRGDUF]\PL
SROR]RQ\QDG]LDOFHPZ&LHSOLFDFK
3U]\NáDGRZD ZLDGRPRĞü ]ZURWQD SRWZLHUG]DMąFD SU]\MĊFLH
RJáRV]HQLDGRV\WHPXSRZLQQD]DZLHUDüQDVWĊSXMąFąWUHĞü
Ä7ZRMD ZLDGRPRĞü ]RVWDáD GRVWDUF]RQD 7ZyM NRG SRWZLHUG]DMąF\
WR;,9'/7´3RZ\ĪV]HJRNRGXQLHQDOHĪ\QLJG]LHZSLV\ZDü
8VáXJD606GRVWĊSQDMHVWZVLHFLDFK7PRELOH3OXV*602UDQJHL3OD\
8VáXJL606GRVWDUF]DLREVáXJXMH(XURNRQFHSWJUXSD'RWSD\
5HJXODPLQ8VáXJL6HUZLVyZ606
KWWSZZZGRWSD\SOUHJXODPLQVHUZLVRZVPVSUHPLXP
/LQNGRIRUPXODU]DVáXĪąFHJRGRVNáDGDQLDUHNODPDFML
KWWSZZZGRWSD\SOUHNODPDFMH
:áDĞFLFLHO VHUZLVX +LJKODQGHU¶V *URXS 0DUHN 7NDF] ] VLHG]LEą Z -HOHQLHM *yU]H
SRG DGUHVHP  -HOHQLD *yUD XO :RáNRZD  1,3  5(*21

.RQWDNW]PRGHUDWRUHPRJáRV]HĔRJORV#MHORQNDFRP

og£oszenia

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

56430521 Bardzo ładne mieszkanie trzypokojowe
z dużym balkonem położone na pierwszym piętrze
w bloku na Zabobrzu III w Jeleniej Górze. Mieszkanie
o pow 62,49m2 bardzo funkcjonalne - rozkładowe
i słoneczne do zamieszkania. W cenie meble kuchenne z AGD oraz szafy w zabudowie. Cena 203000.
Anna Roziel 509 156 55
NA WYŁĄCZNOŚĆ
56460521 Dużą kawalerkę położoną blisko centrum miasta Jeleniej Góry, na wysokim parterze
w kamienicy kilkurodzinnej zarządzanej przez wspólnotę. Powierzchnia mieszkania to 34,10m 2. Mieszkanie wymaga nakładów finansowych. Cena 69.000.
Dorota Tomasino tel. 535 194 880
NA WYŁĄCZNOŚĆ
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 67.000
Tomasz Andrysiak tel.: 507 136 111
NA WYŁĄCZNOŚĆ

56150521 Działka budowlana o powierzchni 15699m 2 położoną na oś
Czarne w Jeleniej Gorze. Media prąd, gaz,
wodociągi i kanalizacja znajdują się około
100m od działki. Dojazd do działki drogą utwardzoną około 200m od drogi asfaltowej. Atrakcyjna oferta. Cena 522000.
NA WYŁĄCZNOŚĆ
Joanna Zglenicka 661223812
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
55130521 Komfortowy dom wolnostojącyz 2001 roku o pow 173m2 położony w Mysłakowicach na malowniczej
i pięknie zagospodarowanej działce o pow
2000m2. W cenę domu wliczone są meble
kuchenne wraz z sprzętem AGD – reszta
wyposażenia do domówienia. Cena 849000.
Mariola Ceglińska 506 739 572
NA WYŁĄCZNOŚĆ
54850521 Wyjątkowe mieszkanie dwupoziomowe usytuowane na drugim
piętrze w bloku - poszukiwana dzielnica Cieplic. Mieszkanie komfortowe z indywidualnym
projektem o pow. mieszkalnej 76.80m 2.
Mieszkanie wykończone wysokiej klasy materiałami. Cena 289000.
Tomasz Andrysiak 507 136 111
56070521 Apartament o pow. 46m2 położony w malowniczej części miasta Karpacza. Mieszkanie usytuowane w nowym trzy
piętrowym budynku. W budynku znajduje się
poziemny garaż - istniej możliwość wykupu.
Tomasz Andrysiak 507136111
56530521 Mieszkanie dwupokojowe o pow.
60m2 z ogrodem o powierzchni 700m2 i garażem. Lokal usytuowany na pierwszym piętrze
w budynku kilkurodzinny położonym w miejscowości Mysłakowice z bliskim dostępem do
Karpacza. Cena 129000.
Małgorzata Muzyczka 698 523 811

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

Sprzedam VW Caddy - rok
2000, 1,9 d, w ciągłej eksploatacji. cena 1200 zł do negocjacji - 601-789-240
Sprzedam VW Golfa 2 ,
pojemność 1,3 , 1991 rok.
Przegląd do września 2016,
OC do lipca 2016. Progi i podłoga w bardzo dobrym stanie.
Cena: 2200 zł - 663 138 079

ANONSE
MATRYMONIALNE
29-latek pozna towarzyską, inteligentną kobietę w
podobnym wieku do wspólnych
spotkań. Kontakt - tel. 609527-036.
46-latek pozna Panią lub
Panie w celu mile spędzenia
czasu.100% dyskrecji i higieny.
Nie posiadam lokum - 692
295 952
Młoda do trójkąta na dłużej
- Para pozna miłą, atrakcyjną,
bez nadwagi dziewczynę(foto
w bieliźnie) 18-23lat, na 2-3
spotkania/miesiąc 2000zł. Profesjonalistki proszę nie dzwonić! My: 38 i 28lat, atrakcyjni,
bez nadwagi. 512-267-829.
Młoda para szuka przyjaciółki - Szalona i zadbana
para k21/m23 szuka przyjaciółki do wspólnego spędzania czasu, basenów, saun,
nocnych szalonych wypadów w ciekawe miejsca,
mobilni lub może hotel kontakt mlodaparajg@gmail.
com lub sms - 723 442 639
Poszukujący - Hej
jestem Michał i szukam
dziewczyny rozmiar 40 + 609527036
Poznam pana najchętniej
wdowca, niezbyt wysokiego,
wiek 73-75. Celem jest
przyjaźń i spotkania tel. 663
714 733
Poznam Panią z Jeleniej
Góry - do pieszczot. Honorarium za spotkanie 120,00
zł. Oferty poważne na SMS
693347121. Pozdrawiam
inż. emeryt - 693 347 121
Poznam Panią z Jeleniej
Góry wiek 50+ do pieszczot.
Spotkania płatne. Oferty z
danymi tylko na SMS do 693
347 121. Emeryt
Pozn am , zasponsoruje.
Preferowana szczupła
kobietka tel. 575 097 832
S ta ł y u k ł a d - P o z n a m
miłą, szczupłą, dyskretną
dziewczynę (profesjonalistki proszę nie dzwonić!)
18-28lat do spotkań 2-3razy
w miesiącu,1500zł/miesiąc. Zadbany, bez nadwagi,
38lat,atrakcyjny.512-267829.
S z u k am k o l e ż a n e k d o
współpracy w usługach
towarzyskich. Dobre
zarobki, miła atmosfera,
godziny pracy do uzgodnienia. Tel. 509 644 864
Za d ł u g i m o j e g o m ę ż a
Andrzeja Strzałkowskiego
nie odpowiadam. Bożena
Strzałkowska nr tel.
(75)7715020

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo ogrodzenia
koparki - Oferujemy usługi
brukarskie; - układanie kostki
brukowej , granitowej parkingi chodniki podjazdy opaski wokół domów ogrodzenia
(murki, panele ogrodowe).
Prace ziemne. Na materiały
posiadamy rabaty. - 665-3230-34
Cyklinowanie - solidnie.
Parkietów, podłóg, schodów,
układanie podłóg, lakierowanie
tel. 697 143 799
Elewacja docieplenia gwarancja - Jesteśmy firmą zajmującą się termomodernizacją
budynków wystawiamy fakturę VAT dajemy gwarancję i
fachowe doradztwo - 609 272
704
Elewacja docieplenia gwarancja - wycena gratis profesjonalnie i szybko - 609 272 704

Szamba betonowe atest montaż - Szamba betonowe od
4 do 12 tys. litrów, szczelne,
monolityczne, atest, transport,
montaż, 2-letnia gwarancja,
jedno i dwukomorowe, wąłzy
żeliwne, płyty najazdowe tir,
z betonu B-25, B-30 - 660
513 599
Tanie remonty w dobie kryzysu! Remonty, drobne przeróbki budowlane na Twoją
kieszeń. Zadzwoń! tel. 721
647 789
Usługi budowlane - ogrodzenia, remonty, transport tel. 663
135 408
Zdun 40-letnia praktyka-budowa i przebudowa pieców
kaflowych i trzonów kuchennych bud. kominków pieców
chlebowych, naprawa i czyszczenie pieców. profesjonalnie
tel. 667 260 777
Zduństwo, wybuduje tanio,
ładnie piece kaflowe z poniemieckich kafli - szybko, tanio i
solidnie tel. 530 791 178

Firma drogowa - wykonuUSŁUGI
jemy drogi, place, wszelkie
EDUKACYJNE
roboty ziemne i rozbiórkowe.
Nawierzchnie z kostki bruko- Brytyjczyk nauczy angielwej oraz z masy asfaltowej. skiego - Naucz się mówić po
kontakt: biuro@sudeckie.pl
angielsku u Brytyjczyka, sukMalowanie natryskowe ces gwarantowany, przygotuje
dachów, hal magazynowych, do egzaminów, do wyjazdu do
elewacji itp. malujemy w sys- Anglii, pomoże napisać CV czy
temie bezpowietrznym (airless) inne pismo. Lekcje indywidufarbami najlepszych producen- alne w Cieplicach. 30 zł/godz.
tów - Bato, Radach, Royal. Mowie po PL - 606549175,
606549253
Udzielamy gwarancji wystaNaucz się Arabskiego, lekcje
wiamy faktury - 600 270 020
indywidualne w Jeleniej Górze.
Minikoparka 4 t 1,5 t z młoMowa, pisownia, czytanie,
tem wyburzeniowym wywrotka.
redagowanie pism, tłumaczePrace ziemne kanalizacje itp.
nie. Libańczyk mówiący po
- 784 805 582
polsku, francusku i angielsku.
Okna drzwi rolety - Wycena i Tłumaczenie na terenie woj.
pomiar gratis szybka realizacja doln - 606 549 253
- 609 272 704
Terapia logopedyczna dzieci
Okna PCV, aluminiowe, i dorosłych- dyplomowany
fasady - okna drzwi fasady logopeda, terapia wad i zabufachowo, produkujemy i mon- rzeń mowy - 661 939 843
tujemy w dobrej cenie, posiadamy 20 letnie doświadczenie
USŁUGI
w branży, referencje krajowe
ELEKTRYCZNE
i zagraniczne, zrealizujemy Naprawa AGD - Naprawa
w każdym zakątku Europy pralek, odkurzaczy, Jelenia
bez żadnego wstydu - 690 Góra ul. Karłowicza 25 tel. 603
560 186
835 483
Promocja na docieplenia
USŁUGI
pianą poliuretanową poddaszy,
FINANSOWE
fundamentów, dachów płaskich, posadzek. Świadczymy Łatwa pożyczka - Pożyczki
usługi na terenie Dolnego Ślą- pozabankowe bez BIK, minimum formalności. Wystarczy
ska i okolic. - 791 996 795
zadzwonić i umówić się na
Remonty, FV dobra cena dopełnienie formalności. DecyFirma JCP JAHU z siedzibą w zje w ciągu kilku godzin.tel.785
Szklarskiej Porębie poszukuje 524 362
zleceń na remonty mieszkań,
pensjonatów, hoteli, docie- Nowa firma pożyczkowa - Ofeplanie budynków, wymianę ruję pożyczki bez BIK i KRD na
Oświadczenie! Wystarczy sam
stolarki okiennej itp. Fachowo,
dowód osobisty! Zadzwoń!
dobra cena, FV, referencje! Wiek od 18 do 80 lat. - 531
889 140 620
358 181
Renowacja drzwi drewPilnie potrzebujesz gotówki?
nianych. Wycena i doradztwo
- Oferty bardzo wielu firm
gratis. Udzielamy 24 miesiące pożyczkowych pozabankogwarancji, wystawiamy fakturę wych i bankowych. Pożyczki
- 605 622 535
dla osób zadłużonych oraz z
Solary - Serwis - Montaż komornikiem. Konsolidacje.
i serwis instalacji solarnych. Bezpłatne doradztwo. Jelenia
Zadbaj o solary w swoim domu Góra- Zabobrze, ul. Wiejska
29a. - 781 222 323
na wiosnę. 601 798 039

23 maja 2016 r.
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Pożyczka na dowód osobisty
- Oferuję szybką pożyczkę na
sam dowód osobisty do 6.000
złotych. Raty miesięczne. Bezpłatne złożenie wniosku. Wiek
pożyczkobiorcy 18 - 80 lat.
Zadzwoń i umów się na spotkanie. - 731 618 008
Pożyczka na dowód osobisty - Zadzwoń i umów się na
spotkanie. Oferuję pożyczkę
pozabankową od 500 złotych do 25.000 złotych bez
sprawdzania rejestrów dłużników. Akceptujemy różne formy
dochodów. Szybka wypłata,
raty miesięczne. - 575 650
601
Pożyczki dla osób i firm - W
ofercie pożyczki tylko sprawdzonych firm pożyczkowych.
Bez opłat wstępnych. Możliwość udzielenia pożyczki na
miesiąc bez żadnych kosztów. Pożyczki na działalność
gospodarczą przy minimum
dokumentów. - 781 222 323
Szybka pożyczka pozabankowa na oświadczenie bez
sprawdzania w rejestrach.
Kwoty od 500 złotych do 25.000
złotych. Akceptujemy różne
formy dochodów. Wysoka
przyznawalność. Zadzwoń ! 728 874 309
Współpraca Biura Kredytowe - Profi Credit Polska
S.A. nawiąże współpracę z
biurami kredytowymi. Oferujemy atrakcyjne prowizje od
sprzedaży brutto, oraz wysoką
przyznawalność! Zapraszam
do kontaktu 668-682-335

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Barmani na Twoje Wesele/
Impeze - Weselne bary obsługa barmańska doświadczonych barmanów. Pokazy
- flair i molekularne Wynajem
- Mobilne Bary - wpełni wyposażone Szkolenia/Consulting
Bary z kawą, herbatą, Yerba
Mate - 664 086 900
Organizacja szkoleń, bankietów - Willa Elżbieta w Karpaczu Oferujemy możliwość
organizacji kameralnych (do
25os) : -szkoleń -bankietów
-komunii -urodzin -obiadów
i kolacji okolicznościowych
Dodatkowo posiadamy 26
miejsc noclegowych - 512
099 529

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Informatyczne usługi
serwis - Usługi informatyczne
- odwirusowanie, instalacje
oprogramowania, przyśpieszanie i naprawy systemów
Windows, konfiguracja sieci
komputerowych. Serwis laptopów, PC i tabletów. Cieplice
Jagiellońska 15 - 691 964
963
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Serwis PC i Laptopy dojazd Dyplomowany inżynier.Diagnostyka, naprawa komputerów
PC i Laptopów w tym apple.
Odwirusowanie czyszczenie
instalacja systemu.Wymiana
ekranów gniazd zasilania.
Aktualizacja do win10.Odzyskiwanie danych. - 605 233 937
Stron www, pozycjonowanie - Tworzymy strony www z
panelami CMS, sklepy internetowe, szablony Allegro, eBay,
wizytówki, logotypy, banery,
pozycjonowanie. Do usługi
domena oraz serwer na rok
gratis. - 693 097 703

USŁUGI
KSIĘGOWE
Księgowość, podatki, kadry
BHP - Kancelaria Podatkowa
TAX. Jelenia Góra, Wolności
17a/1. Podatki, księgowość,
kadry, płace, BHP profesjonalnie. Reprezentacja w czasie
kontroli i postępowań podatkowych. Doświadczenie od
1999r. - 510 243 264
Na problemy podatkowe: TAX
- Podatki, księgowość: sprawdzamy, naprawiamy po innych,
„wyprowadzamy na prostą”
korygujemy. Profesjonalnie.
Długoletnie doświadczenie.
Kancelaria Podatkowa TAX. 510 243 264
Pity Tanio - Rozlicze pity na
papierze lub przez internet,
bez wychodzenia z domu, ulgi
na dziecko, rehabilitacyjne,
internet. Tanio. Zapraszam 723 545 264

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Blacharz-Lakiernik Ceny rozsądne terminy realne,
auta na czas zleconego
remontu osobowe i dostawcze oraz skup aut (autozłomowanie) usługi na wysokim
poziomie - 572 969 717

USŁUGI
MUZYCZNE
Profesjonalny sprzęt
nagłośnieniowy i oświetleniowy
wypożyczę, mogę też ewentualnie zagrać. 783 011 110

og£oszenia
Wesela, imprezy, DJ wokal na
żywo, muzyka akordeonowa,
repertuar polski- zagraniczny,
oświetlenie, nagłośnienie, cena
umowna "Muzyk Orkiestra" tel.
75 75 339 21, 692 046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Dom Seniora Anna w Karpaczu zaprasza osoby w podeszłym wieku. Dysponujemy
wolnymi miejscami. Zapewniamy fachową i troskliwą
opiekę, nie dyskwalifikujemy
żadnych stanów chorobowych
- Anna Wolińska 533 988 714

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

Naprawa AGD solidnie,
tanio - Naprawa kuchenek, pralek, zmywarek,
Tanio, szybko i solidnie.
Naprawa na miejscu u
Klienta, dostępność 7 dni w
tygodniu nawet do późnych
godzin wieczornych - 783
616 565
Profesjonalne usługi
szwalnicze i krawieckie
dogodne terminy, współpracujemy z wziętą projektantką mody dla chętnych
profesjonalne doradztwo
kosmetyczki, fryzjera konk u r e n c y j n e c e n y. - 7 9 2
464 478

Niania z doświadczeniem
USŁUGI
- Kochająca dzieci niania, z
SPRZĄTANIE
wieloletnim doświadczeniem,
zaopiekuje się Twoją pociechą. K o n t e n e r o w y w y w ó z
gruzu i śmieci. Wynajem
- 796 956 639
kontenerów. Kontenery 3 5
Podejmę się opieki nad 6 8 12 m3. Najniższe ceny
starszą osobą, która potrze- w mieście - 722 233 733
buje pomocy w codziennych P i ę k n i e w y c z y s z c z ę
czynnościach jak sprzątanie, dywany, tapicerkę domową
gotowanie, zrobienie zakupów i samochodową. Karcherwieloletnie doświadczetel. 663 714 733
nie+profesjonalne środki,
Zaopiekuje się dzieckiem
zapraszam - 607 155 751
w wieku od 2 lat. Najchętniej
Zabobrze lub bliskie okolice P o d e j m ę s i ę s p r z ą t a n i a b i u r, j e s t e m o s o b ą
tel. 663 714 733
dokładną i uczciwą tel. 663
714 733
USŁUGI
Posprzątam małe biura,
RÓŻNE
zaopiekuje się dzieckiem,
DanLer meble na wymiar - o s o b ą s t a r s z ą t e l . 5 1 3
Firma DanLer jest producentem 246 763
wysokiej jakości mebli nietypo- Posprzątam twój dom
wych (Mebli na wymiar) reali- n a w i o s n ę - p o s p r z ą t a m
zowanych z wysokiej jakości super twoje mieszkania na
produktów. Lakierujemy fronty wiosnę. Proszę dzwonić o
MDF i nie tylko. Wycena w dowolnej porze. Zachęcam
cenie. Grupa DanLer. Pozdra- do skorzystania z moich
usług tel. 530 455 948
wiamy - 537 444 705
Kominiarstwo/Prace Tanio posprzątam mieszwysokościowe - Czyszczenie kania, biura, umyje okna,
klatki schodowe tel. 732
kominów, pieców kaflowych,
959 566
kotłów CO. Przeglądy i opinie
Zatrudnię do sprzątania
kominiarskie. Montaż wkła- Potrzebna Pani do sprządów kominowych. Budowa i
tania uczciwa i solidna
przebudowa kominów. Montaż domek w Mysłakowicach
i wymiana drzwiczek wyczyst- r a z w t y g o d n i u , w i ę c e j
nych. Prace wysokościowe na informacji pod nr telefonu
dachu. - 660 203 870
- 669 491 010

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Certyfikat kompetencji
zawod. - Posiadam certyfikat kompetencji zawodowych
na przewóz osób na PL i
UE - podejmę współpracę z
zainteresowanymi osobami
na podstawie umowy menadżerskiej (umowa zlecenie).
Zachęcam do kontaktu - 505
247 196
Eurovan przewozy zagraniczne - Zajmujemy się przewozem osób i przesyłek do
Niemiec Belgii Holandii z
adresu pod adres wyjazdy z
kraju piątek ,wtorek ,niedziela
powroty do Polski środy ,soboty
, poniedziałki - 515 288 606
Najtańsze, profesjonalne
przeprowadzki. Możliwość
negocjacji cen. Tel. 691 262
797
Najtańszy, profesjonalny
transport. Możliwość negocjacji cen. Tel.691 262 797
Przeprowadzki - kompleksowo i profesjonalnie
miasto-kraj-zagranica 15 lat
doświadczenia 3 samochody,
różne zestawy i gabaryty.
Doświadczona ekipa dojazd
doradztwo i wycena gratis
880-044-951
Przewozy do Niemiec - Oliver-Trans - Międzynarodowy
przewóz osób z adresu pod
adres, wyjazdy z Polski wtorki,
piątki, niedziele powroty do
Polski środy, soboty, poniedziałki dla stałych pasażerów
rabaty - 509 790 707
Tani transport busem max Oferuje usługi transportowe,
przeprowadzki, wnoszenieznoszenie, prace porządkowe,
utylizacja zbędnych rzeczy z
posesji - 697 335 784
Transport - bus towarowy
tel. 600 540 190
Transport busem max
4.5m/1.5T - Oferuje usługi
transportowe korzystne ceny,
możliwość wniesienia zniesienia rzeczy po ustaleniu, przeprowadzki, przewóz rzeczy.
- 697 335 784

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

USŁUGI
TURYSTYKA
Autobus Karpacz-Pec pod
Śnieżkę - Nowa linia autobusowa na trasie: Karpacz->Kowary->Przełęcz Okraj->Pec
pod Śnieżką. Wyjazdy z Karpacza: 8:30, 11:30 i 15:00.
Wyjazdy z Pec pod Śnieżką:
10:05, 13:35 i 17:00. Jeździmy
7 dni w tygodniu, - 502-251756
Kolonie Językowe Lingua
Terra - Wspaniała zabawa,
najlepsi opiekunowie, najpiękniejsze miejsca, najciekawszy
program do tego nauka przez
zabawę, doskonałe ośrodki to
kolonie Lingua Terra. Zapraszamy!!! Kiepury 29D, tel. 793
300 227

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Bars- zabieg na ciało i umysł
- Głęboki energetyczny proces
uwalniający od ograniczających myśli, emocji, schematów działania; otwierający i
przyciągający radość, zdrowie,
obfitość i poczucie spełnienia
w życiu. - 510 126 927
Masażysta mobilny - Masaż
z dojazdem do klienta na terenie Jeleniej Góry. Masaż:
klasyczny, leczniczy, izometryczny, relaksacyjny. Usługi
świadczone przez dyplomowanego Fizjoterapeutę. - 790
756 880

Vega Test - diagnostyka
- Wykrywanie pasożytów,
g r z y b ó w, b a k t e r i i , w i r u sów oraz zaburzeń pracy
organizmu. Usuwanie patogenów częstotliwościami
i naturalnymi kuracjami.
Serdecznie zapraszam w
J.G Cieplicach. - 510 126
927

KUPIĘ
W komis przyjmujemy ładna,
modną odzież dziecięcą,
damską, buty, torebki. Przyjęcia w czwartki i piątki.
Sklep Sara ul. Różyckiego
4A. Zapraszamy na zakupy
tel. 506 092 349

SPRZEDAM
Sprzedam butlę gazową
tel. 513 246 763
Sprzedam kosiarkę spalinową, nową z napędem,
cena do uzgodnienia tel.
500 599 208
Sprzedam tanio 3 letni
gazowy grzejnik wody przep ł y w o w e j - j u n k e r s - ty p
Euroterm model C275 SEI,
stan bardzo dobry tel. 605
402 026
Sukienkę komunijną
sprzedam - dla mniejszej
dziewczynki plus torebeczka w stanie bardzo
dobrym cena 100zł, do
przymiarki w Jeleniej
Górze, z grubszej satyny
i błyszczącej gipiury - 510
243 264

ZGUBIONO
Zg u b i o n o k l u c z e p r z y
Leroy Merlin - Zgubiono 5
kluczy (opisane) w czarnym
etui na parkingu przy Leroy
Merlin 21.04.2016 o godz.
14.30. Znalazcę proszę o
kontakt : 663 369 059, 75
64 148 35 - emerytka

og£oszenia
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Sp r z e d am m i e s z k a n i e
62m2, 2 piętro, 3 pokoje, Cieplice, cena 180 tys. zł tel. 881
784 746
Sprzedam mieszkanie o
powierzchni 45m2 znajdującej
się w Cieplicach, na ulicy Książęcej. Mieszkanie zajmują 2
pokoje, przedpokój, kuchnia i
łazienka, do mieszkania przynależy strych, piwnica i ogród.
- 606 103 014
Sprzedam mieszkanie z
ogrodem, parter 70m2 w Ścięgnach k/Karpacza tel. 669
769 441
Sprzedam słoneczną kawalerkę 33 m2,pokoj z aneksem
kuchennym, sypialnia, pp,
łazienka. 2szafy komandor,
kuchnia w zabudowie, po
remoncie, okolica os.czarne/M.
Poczta; cena 120 tys.do neg.
tel. 601 766 429
Zabobrze 3-pokojowe,
Mieszkanie z niskim czyn- 47,6m2 - IV piętro, po remonszem - Sprzedam mieszkanie cie, ustawne, bez pośredników
136 tys. zł. - 502-087-972
o pow. 64m2, 1sze piętro
MIESZKANIA
w kamienicy. 2-pok,kuchnia,
CHCĘ WYNAJĄĆ
łazienka. Mieszkanie jasne,
ciche, ciepłe, z parkingiem. Po Emeryt MSW poszukuje
kap. remoncie, czynsz 64zł/ pokoju z osobnym wejściem
mies. Okolice Centrum,cena- i łazienką na terenie Jeleniej
:143.900zł,bez pośred. - 664 Góry, od 1 czerwca 2016 r , na
okres co najmniej roku. Jestem
899 959
osobą niepijącą i niepalącą.
P r z y g o t o wa n i e p o d Kontakt - tel 601 061 592
sprzedaż - Zajmuję się komSzukam mieszkania 800pleksowym przygotowaniem
900zł - Zabobrze/centrum/
nieruchomości pod wynajem, jeżów >40m2. bez pośredbądź sprzedaż. Zakres prac ników. mile widziana pralka,
wspólnie omówimy, a Twoje piekarnik, meble. młoda, spomieszkanie po metamorfozie kojna para bez nałogów. szybciej znajdzie nowego wła- 505919924
ściciela bądź najemcę. - 790 Wynajmę kobiecie pracują500 022
cej pokój, kuchnia i łazienka
Sprzedam kawalerkę (17m2) tel. 502 560 136

LEKARZ SPECJALISTA
ORTOPEDA
TRAUMATOLOG

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

MIESZKANIA
SPRZEDAM
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
Bezpośrednio kawalerka
centrum - Mieszkanie 1 pokój z
aneksem i łazienką, w centrum,
ul. Armii Krajowej, II piętro, po
kapitalnym remoncie, 21 m2,
wszystko nowe, z wyposażeniem, piwnica, bardzo niski
czynsz i opłaty, 76000 PLN 500 101 667
Eksluzywna kawalerka
(2pok) 42m2 - Zabobrzu3 w
nowoczesnym budownictwie,
bardzo przestronna, duża,
umeblowana, sprzęt AGD,
piwnica, duży balkon, okna od
podwórza, mozliwość 2pokoi,
sklepy, przyst. autobusów
czynsz 220złstan idealny do
zamieszkani - 516 156 093

- bez pośredników - w MysłaMIESZKANIA
kowicach - 33.000 zł do negoMAM
DO WYNAJĘCIA
cjacji. Więcej informacji pod nr
Do wynajęcia pokój - łazienka,
telefonu 530 445 898
dostęp do salonu z kuchnią,
Sprzedam lub wynajmę ogród. Jelenia Góra-Cieplice mieszkanie po generalnym 518 116 316
remoncie, plac Ratuszowy, 3p,
Do wynajęcia pokój umecena 150 tys. zł do negocjacji, blowany. Dostęp do salonu
wynajem 1000 zł + media tel. z kuchnią, ogrodu. - 518 116
603 655 232 - Sprzedam lub 316
wynajmę mieszkanie
Klimatyczne mieszkanko
Sprzedam mieszkanie 3 - Wynajmę słoneczne, umepok., 78m2, kuchnia, łazienka, blowane mieszkanie 30m2 na
przedpokój, parter, ogrzewanie os. Orle w Cieplicach za 800zł.
gazowe, po remoncie, cen- plus liczniki. Kaucja 800zł. trum, możliwość prowadzenia 601 560 396
działalności, cena 188 tys. do M2 Zabobrze II umeblowane
- Do wynajęcia w pełni umeblouzg. tel. 668 994 058
wane 2-pokojowe mieszkanie
na 1-szym piętrze, Zabobrze
II. Koszt 950zł + opłaty /bez
pośredników/. tel. 604 512 037
(16.00-22.00)
Mały pokój w domu jednorodzinnym dla osoby bez nałogów i uzależnień. Media, wi-fi,
15 minut do centrum, blisko do
UE. - 698 673 047
Mam do wynajęcia mieszkanie
na wsi 40m2, blisko Jeleniej
Góry, cena 500 zł do negocjacji
tel. 75 76 92 511
Mam do wynajęcia pokój na
doby i godziny tel. 731 760
014

Mieszkanie do wynajęcia Zabobrze - Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, łazienka Jelenia
Góra ul. Karłowicza. Oferta
ważna od 10.05.2016 r. - 737
457 800
Przyjmę na mieszkanie sublokatorkę - uczciwą, niepalącą,
mile widziane auto tel. 731
760 014
Umeblowane mieszkanie
w centrum - Bezczynszowe
2 pokojowe mieszkanie na 1
piętrze. Miejsce parkingowe i
wifi. Ogrzewanie gazowe. 1000
zł + kaucja + media wg zużycia
- 665 339 020
Wynajmę mieszkanie 65m2
- Wynajmę mieszkanie przy ul.
Sygietyńskiego. Świetna lokalizacja. Rozkładowe mieszkanie-3 pokoje, toaleta, wc,
balkon, korytarz z garderobą.
Blok posiada windę, monitoring
oraz parking. Cena 1200 zł +
media - 537 036 368
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Sprzedam działkę budowlana 700m w Jeżowie Sudeckim przy ulicy Długiej (część
górna Jeżowa) za 30500 zl.
- 502 910 481

Lokal handlowo-usłg okol.
ZUS - Do wynajęcia lokal
handlowo-usługowy ok 54m
na przeciwko ZUSu, w tym toaleta i pomieszczenie socjalne,
Sprzedam działkę budow- lokal posiada dwa wejścia, nie
laną w Rybnicy, 5 km od Jelewymaga odnowienia, CO i CW
niej Góry, 10a, cena 36000 zł
miejskie. Kontakt 534000335 tel. 785 380 329
534 000 335
Sprzedam działkę Jel.Góra Mam działkę budowlaną - cała Lokal usługowy/biurowy
4.000 m2 ale mogę sprzedać 30m2 w centrum Jeleniej
część. Cena 60,-/m2.Cicha Góry, ul. Wojska Polskiego,
okolica, blisko handel. szkoła- na parterze, własne wejście +
,do centrum 12 min.piechotą.
2 pomieszczenia+wc,parking.
Jelenia Góra okolice Hoffmana
Koszt 700,-zł + 300 opłaty +
i Orkana. Tel.785 524 362
kaucja 1000,-zł - 667 047 002
Sprzedam działkę ROD
"Tulipan" ul. Działkowicza. Okazja centrum - Na atrakAltana, szklarnia o konstrukcji cyjnych warunkach wynajmę
metalowej, wieża, woda, prąd. lokal handlowo-usługowy.
Telefon kontaktowy 607-155- Lokal idealnie nadaje się na
757
biuro, gabinet kosmetyczny,
Sprzedam działkę usługo- fryzjerski. Zapraszam do niewo-mieszkaniową 3100m2
zobowiązującej prezentacji!
położoną w Miłkowie przy
- 601 570 425
głównej drodze dojazdowej do
Piechowice - Piastów - PieKarpacza. - 510 111 330
Sprzedam działki 1224m2 i chowice - Piastów. Wynajmę
1633m2 po 50 zł/m2 centrum tanio lokal pod działalność,
Dziwiszów K. Jeleniej Góry tel. 116m2 tel. 607 055 801
502 560 136

Wynajmę pokój 30 M2 Pokój w mieszkaniu 5 pokojowym. Do dyspozycji 3 łazienki
i kuchnia. Urządzone. Czynsz
400 zł+opłaty ok. 60 zł. przy 2
osobach 600 zł. Wymagana
kaucja 1 czynszu. Wyremontowana kamienica ul. Wojska Tania działka 947m2. Wojcieszów, ul. Słoneczna539/3,
Polskiego. - 602 133 939
obręb 4. Woda, prąd przy
MIESZKANIA
działce, dojazd utwardzony,
ZAMIENIĘ
cena do negocjacji 40000 zł
Zamienię na większe - miesz- tel. 512 117 757
kanie komunalne 46m.w cenLOKALE
trum miasta, na drugim piętrze.
SPRZEDAM
2pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka. CO gazowe. Zamie- Sprzedam pawilon hannię na wieksze, Mogę spłacić dlowy przy ulicy Cieplickie
zadłużenie do 5tysiecy. - 737 207 koło Poczty w Sobieszo490 884
wie. Powierzchnia 23m2 cena
10.000zł. - 695 669 660

DOMY
SPRZEDAM

23 maja 2016 r.
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LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ

Nowy dom w Jeżowie - 650 tyś
więcej pod nr tel 796160678
Dział. gastronomiczna ZaboSprzedam dom do remontu brze - Wynajmę lokal spełw Jeleniej Górze - Cieplicach. niający wymogi techniczne
i sanitarne pod działalność
Działka 10a. - 605 058 428
gastronomiczną na Zabobrzu.
Sprzedam niedrogo dom na
Powierzchnia 70 - 120 m2. wsi - nowy dom w Lubiechowej
607 550 724
(okolice Świerzawy)170m pow.
użytkowej, częściowo wykońLOKALE
czony, do zamieszkania od
MAM DO WYNAJECIA
zaraz. Działka o pow. 14 arów.
Jelenia Góra-centrum. Lokal
- 884338200
usługowy 65m2 do wynajęcia.
Tanio tel. 607 055 801

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ

Kupię garaż (niedrogo), może
być blaszak, w okolicach ul.
Kochanowskiego tel. 691 556
212
Kupie garaż przy ul Karlowicza - Jak w tytule kupie garaż
przy ulicy Karłowicza w Jeleniej Górze. - 717 000 483

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Potrzebuje pomieszczenie
ok. 50 do 100 m2 w okolicy
Jeleniej Góry na hodowlę zwierząt futerkowych ogrzewane w
dobrym stanie - 790 465 460

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

Miejsce na reklamę - Mam
super miejsce na reklamę
DZIAŁKI/GRUNTY
świetlna centrum ZaboLokal
do
wynajęcia
ul.
1
SPRZEDAM
Maja, 55m2, parter tel. 606 b r z a u l .Ró ż y c k i e g o 4 a Działka rekreacyjno - ogro- 412 235 5353303007
dowa - Sprzedam działkę
przy ulicy Krośnieńskiej w
Jeleniej Górze-Cieplicach.
Metraż 500m2. Na działce
znajduje się altana murowana.
Opłata roczna 250zł. Niska
cena do negocjacji. kontakt tel
695725844
Gospodarstwo rolne gm.
Wleń - we wsi Bełczyna. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwoma
budynkami gospodarczymi
pow.0,95HA.Przy drodze asfaltowej, uzbrojona. Do remontu.
Możliwość pozyskania dotacji
- 503 391 058
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Reklama

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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