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Nabito ich
w… Kawkę?

Uwierzyli, zainwestowali w
zmianę ogrzewania i liczyli na
dotacje. Ale skończyły się rządowe pieniądze. Co teraz?
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Sąsiada nie ma gdzie przenieść, choć ma eksmisję. Ile jest takich domów mieście?

Takie życie to koszmar
– Jeden z lokatorów funduje nam prawdziwe piekło. Smród,
który wydobywa się z jego mieszkania jest nie do zniesienia, do tego alkoholowe libacje i karaluchy… - skarży się
Katarzyna Tokarczuk, ale też inni lokatorzy wielorodzinnego budynku z ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze. Takich
przypadków jest w mieście, niestety, sporo.
W budynku mieszka siedem rodzin,
w tym dziesięcioro dzieci. – Boimy się
przede wszystkim o bezpieczeństwo
naszych pociech – mówi Katarzyna
Tokarczuk, matka piątki dzieci: półrocznej Emilki, 4-letniej Leny, 5-letniej Elizy,
8-letniej Julki i 10-letniego Michała. – Ja
mieszkam na poddaszu i dzielę z tym
sąsiadem ścianę. W upalne dni, nie
mamy jak normalnie funkcjonować.
Odór wydobywający się z mieszkania
tego mężczyzny jest tak intensywny,
że musimy z dziećmi uciekać z domu.
Poza tym do sąsiada przychodzą ludzie,
którzy jak on nadużywają alkoholu.
Są libacje, po których mamy obsikane
klatki schodowe i zataczające się osoby
schodzące po schodach. Już nie wspomnę o tym, że tego mieszkania wychodzą karaluchy – dodaje lokatorka.
O smrodzie wydobywającym się z
mieszkania Jana U. mówi też Maciej

Tuchło, ojciec dwójki dzieci w wielu
6 i 11 lat. – Nasz budynek nie ma
żadnej wentylacji, a ten człowiek
nie ma ani bieżącej wody, ani toalety. Fekalia w wiaderku wynoszą
jego koledzy, którzy rozlewają to
wszystko po schodach, bo sąsiad
chodzi o kulach i sam nie jest w
stanie po sobie posprzątać – dodaje
jeleniogórzanin.
Lokatorzy kilkakrotnie wzywali
straż miejską i policję. – Kiedy
jednak poprzebijano koła w moim
wózku dziecięcym, zaczęłam się
bać o dzieci i przestałam wzywać
Auto skup, Auto kasacja
funkcjonariuszy – mówi Katarzyna
Tokarczuk. – Jednak dalejAuto
tak niezłom, Szrot, Auto części
da się żyć. W końcu podczas jakieś
libacji, dojdzie do pożaru czy
tel. innej
794 794 104, 794 794 804
ul. K. Makuszyńskiego
6 58-570 Jelenia Góra
tragedii. Albo zabije nas smród
–
podkreśla jeleniogórzanka.www.szrotjelenia.pl

Więcej na stronie 4
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SPORT

Sudety znów
mistrzami

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

www.klinika-okulistyczna-liberec.pl

Praca w Niemczech

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

Coraz wiĊcej ludzi cierpi na problemy z zaümą. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest
operacja, podczas której naturalna, zmĊtniaáa soczewka zastĊpowana jest sztuczną, nowoczesną. Zabieg jest bezbolesny i odbywa siĊ w trybie ambulatoryjnym. Klinika Okulistyczna
LIBEREC wykonuje takie operacje szybko i z moĪliwoĞcią refundacji Narodowego
Funduszu
0/ĉ9#:+!
Zdrowia.
Nawet w 24 godziny!
Brak kolejek, bardzo krótkie terminy oczekiwania, nowoczesna sala operacyjna,
przedoperaDOZ
cyjne kontrole, zabiegi zaümy oraz moĪliwoĞü uzyskania skierowania od naszego
lekarza stawiaszybko i uczciwie
*
ją nas na pierwszym miejscu w póánocnych Czechach. W naszej ofercie znajdują siĊ równieĪ
728
874
309 zabiegi plastyczne i estetyczne powiek górnych i dolnych. Powierz swój
wzrok
profesjonalistom.
KOSZT POČCZENIA
ZGODNY
www.wroclaw.proficredit.pl

bezpáatny parking na terenie kliniki | przystosowany dla osób niepeánosprawnych

VNÊDGNL=86RGSRQDGW\V]ÊEUXWWR

23(5$&-$8681,Č&,$=$ý0<%(=.2/(-(.:./,1,&(:5(38%/,&(&=(6.,(-
0RĪOLZRĞüUHIXQGDFML]1DURGRZHJR)XQGXV]X=GURZLD
7HUPLQZ\MD]GXQLHSU]HNUDF]DPLHVLąFDRGFKZLOL]JáRV]HQLD

- zarobkiGóra
nawetobronili
GRHXURQHWWR
Jelenia
tytuł mistrzów:\ÐOLMVPVRWUHÐFLì23,(.$ë
Dolnego Śląska w minina numer  oddzwonimy!
koszykówce.
OXERGZLHGÕQDVZLegnicy
 przy ul. Dworcowej 7/106
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Próba wody na miejskim stadionie

Z TARYFČOPERATORA

Praca w Niemczech

Opiekun/ka
Osób Starszych

TWOJEPIENIČDZe

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

przy

bezpáatn
ZZZR

23(5

- zarobki nawet GRHXURQHWWR

www.jelonka.com

:\ÐOLMVPVRWUHÐFLì23,(.$ë
na numer  oddzwonimy!
OXERGZLHGÕQDVZLegnicy
przy ul. Dworcowej 7/106
ZZZRSLHNXQNLLQWHUNDGUDSO

TWOJEPIENIČDZe

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

www

Inwestycja warta ponad 16 milio- test, który odpowie na pytanie, czy w
nów złotych, która w założeniu miała końcu można bez przeszkód planować
Coraz wP
być bazą pobytową jednego z zespołów wydarzenia sportowe i nie tylko.
(Przemo) operacjaO
na Euro 2012 już niebawem przejdzie
Os
sną. Zab
LIBERE
VNÊDGNL=
0/ĉ9#:+!
GRGDWNRZ
Zdrowia.
Nawet w 24 godziny!
MHGQDF]\
Brak
kol
DOZ
- zarobki
n
szybko i uczciwie
cyjne
kon
*
ją nas:\ÐO
na
728 874
309
na numer
biegi
plas
KOSZT POČCZENIA ZGODNY
www.wroclaw.proficredit.pl
OXER

Z TARYFČOPERATORA

Opiekun/ka
Osób Starszych
GRGDWNRZHXEH]SLHF]HQLH1:L2&
MHGQDF]\WHOQDXPRZD
Młodzi koszykarze Sudetów

Ń
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Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Od kilkunastu dni ulice przemierza pierwszy autobus hybrydowy. W planach jest zakup
jeszcze 20 takich wozów.
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OGŁOSZE

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

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl
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Tel.: +48 667 365 265
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w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Na ćwierćwiecze Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Z partnerską wizytą w Bambergu

35202&-$
Doradca Klienta - Sprzedawca
'5=:,)/$9,2
Fot. Archiwum Starostwa

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

Miejsce pracy: Jelenia Góra

Doradca Klienta – Sprzedawca odpowiedzialny jest za:

:1,Ö6=<&+&(1$&+7</.2'2.2Ë&$&=(5:&$
x NRPSOHNVRZąREVáXJĊ.OLHQWDZHGáXJVWDQGDUGyZILUP\
x6.25=<67$-=2.$=-,
UHDOL]DFMHSODQXVSU]HGDĪ\QDMDNQDMZ\ĪV]\PSR]LRPLH

$
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x IDFKRZHGRUDG]WZR.OLHQWRPZZ\ERU]HRGSRZLHGQLHJRVSU]ĊWX
x GEDQLHRRGSRZLHGQLH]DWRZDURZDQLHVDORQX
6=&=(*É<35202&-,:6$/21,(
x SRPRF.OLHQWRPZ]DáDGXQNXWRZDUX


Od kandydatów oczekujemy:

x FKĊFLSRV]HU]DQLDZLHG]\]]DNUHVXWHFKQLNVSU]HGDĪ\RUD]ZLHG]\SURGXNWRZHM

x XPLHMĊWQRĞFLSUDF\Z]HVSROH
MHOHQLDJRUDVWROEXGSO
x áDWZRĞFLZQDZLą]\ZDQLXNRQWDNWyZ
x XPLHMĊWQRĞüUDG]HQLDVRELH]HVWUHVHP 
x 1LHNDUDOQRĞFL
7ZRLPLGRGDWNRZ\PLDWXWDPLEĊGą


Celem
wizyty delegacji naszego zaproszonych przez władze powiatu Stegaurach Thilo Wagner. Starosta
pracownikom
oferujemy:
gości znaleźli się oprócz Jeleniogórski Anna Konieczyńska
powiatu zNaszym
udziałem starosty
jelenio- Bamberg
x
XPRZĊRSUDFĊZSHáQ\PZ\PLDU]HF]DVXDWUDNF\MQHZ\QDJURG]HQLH
górskiego Anny Konieczyńskiej, wój- polskiej delegacji burmistrzowie pra- w swoim wystąpieniu często odwota Gminy
Mysłakowice oraz grupy wie wszystkich gmin powiatu, radni ływała się do konkretnych zapisów
x VWDELOQąSUDFĊZGXĪHMILUPLHRXJUXQWRZDQHMSR]\FMLQDU\QNX
folklorystycznej
„Karkonosze” były powiatowi i gminni, starostowie po- Traktatu a szczególnie do tych,
x PRĪOLZRĞüGRVNRQDOHQLD]DZRGRZHJRSRSU]H]V\VWHPV]NROHĔ
obchody jubileuszu 25-lecia podpi- przednich kadencji, przewodniczący które mówią o bardzo ważnej roli
EHQHILWZSRVWDFLNDUW\PXOWLVSRUW
saniax„Traktatu
dobrym sąsiedztwie Okręgu Górnej Frankonii, dwoje jaką w ramach wymiany, integracji
przedstawi- i bliższego poznawania
i przyjaznej współpracy”
pomiędzy posłów do Bundestagu,
3URVLP\RVNáDGDQLHVZRMHMDSOLNDFML
&9LOLVWXPRW\ZDF\MQHJR
SRSU]H] się naszych
organizacji poza- PRACA
Rzeczpospolitą
Polską i Republiką ciele administracji,
narodów(zamieszczona
pełnią partnerstwa i współVWURQĊwww.mediaexpert.pl.
:]DNáDGFH,1)250$&-(stowarzyszeń, partnerzy praca pomiędzy regionami Polski
Federalną Niemiec,
który to przypada rządowych,
QDGROHVWURQ\LQWHUQHWRZHM
SURV]ĊRZ\EUDQLHLQWHUHVXMąFHM3DĔVWZDRIHUW\
w naszych współnych projektach UE i Niemiec. Wielkie znaczenie partna rok 2016.
L]DDSOLNRZDQLHQDQLą]DSRPRFąSU]\FLVNXÄ$SOLNXM´
Jubileusz podpisania Traktatu oraz z Maastricht (Holandia) oraz miesz- nerstw pomiędzy regionami naszych
krótkie podsumowanie współpracy kańcy regionu Bambergu.
krajów zostało także wielokrotnie
Za oprawę muzyczną uroczy- podkreślane w wystąpieniach przedPolski i Niemiec w ostatnich 25 latach, a także partnerstwa w ramach stości odpowiedzialne były grupy stawicieli Regionu Miast Aachen z
Unii Europejskiej były głównymi folklorystyczne „Kreuzschuh Ker- którym od 26 lat łączy nasz powiat
tematami uroczystości, które odbyły wasmusikanten” z powiatu Bamberg umowa o partnerstwie i przyjaźni
się w sali obywatelskiej w jednej z i „Karkonosze” z powiatu Jeleniogór- oraz przedstawiciele Uniwersytetu
gmin powiatu Bamberg Stegaurach skiego. Spotkanie rozpoczął swoim w Bambergu, którzy zaprezentowali
w dniu 10 czerwca 2016 roku. Wśród wystąpieniem Starosta Bambergu rozwój stosunków polsko-niemiec-

REGION

Do konkursu przystąpiło 220 filmów z 42 krajów

Karpacz zawsze górą
Karpacz zdobył aż cztery
główne nagrody na prestiżowym Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Turystycznych, Ekologicznych i Artystycznych FilmAT 2016.
Film promocyjny “Karpacz zawsze
górą” zdobył statuetkę “Turysty” za
najlepszy film w kategorii “Turystyka
aktywna” oraz za najlepszy film w

\P

FDFK

że podpisanie Traktatu 17 czerwca
1991 roku było punktem zwrotnym
w polityce i stosunkach polsko-niemieckich oraz ważną rolę współpracy pomiędzy samorządami i
regionami Polski i Niemiec.
Podczas pobytu u naszych partnerów w regionie Bambergu delegacja naszego powiatu wraz z
zespołem „Karkonosze” brała udział
serii festynów folklorystycznych w
Strullendorf, Stegaurach i Kreuzschuh odbywających się w ramach
festiwalu folklorystycznego z okazji
święta odpustu. Udział w tego typu
wydarzeniach jak podkreśla także
strona niemiecka jest ważnym elementem promocji naszego regionu
gdyż przybliża tradycje, kulturę i
charakter danego miejsca. Zarówno

występy „Karkonoszy” jak i nasz
powiat cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem, a Pani Starosta
Konieczyńska jak i pozostali członkowie delegacji byli wielokrotnie
pytani przez mieszkańców powiatu
Bamberg jak długo trwa podróż w
nasze strony i co można u nas przeżyć i zobaczyć. Zainteresowanych
naszym skrawkiem ojczyzny odsyłano także do zwiedzenia wystawy
fotograficznej artystów z terenu
naszego powiatu, Elżbiety Bojczuk,
Grzegorza Truchanowicza, Szymona
Bialica, Daniela Kaszeli i Zygmunta
Trylańskiego o tytule „Polskie Karkonosze-cztery pory roku”, która
trwać będzie jeszcze do końca lipca
2016 roku w Bambergu. To najlepsza
okazja dla mieszkańców regionu
Bambergu aby przyjrzeć się pięknu
naszych Karkonoszy i nabrać ochoty
do ich odwiedzenia.
(TS)
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Na zaproszenie Starosty Bambergu, w dniach 11-12 czerw- Johann Kalb. Następnie powitał kich w aspekcie historycznym oraz
x ]DLQWHUHVRZDQLHEUDQĪą579$*',700
ca miała miejsce wizyta oficjalnej delegacji Powiatu Jele- uroczyście wszystkich przybyłych teraźniejszym.
x GRĞZLDGF]HQLHZVSU]HGDĪ\XVáXJWHOHNRPXQLNDF\MQ\FK
Na zakończenie części oficjalnej
gospodarz i organizator jubileuszoniogórskiego
w partnerskim Powiecie Bamberg.
x GRĞZLDGF]HQLDZVSU]HGDĪ\EH]SRĞUHGQLHMREVáXG]H.OLHQWD wych uroczystości Burmistrz gminy wszyscy przemawiający podkreślili,

kategorii międzynarodowej “The
Best Film in Outdoor Activities”.
Uznanie zdobył także film wykonany przez uczniów z Młodzieżowego Studia Reporterskiego z
okazji XX-lecia Miejskiego Muzeum
Zabawek w Karpaczu. Dokument
uzyskał nagrodę specjalną jury, a
także nagrodę International Tourfilm za wartości edukacyjne filmu
promocyjnego.
Podczas uroczystej gali w Lubli-

nie statuetki odebrali: burmistrz Fotografuj i wygraj
Karpacza Radosław Jęcek oraz dyrektor Miejskiego Muzeum Zabawek
Agnieszka Lemiszewska.
Festiwal organizowany jest od
jedenastu lat we współpracy i pod
patronatami najwyższych instytucji państwowych na czele z Ministerstwem Sportu i Turystyki,
Ministerstwem Środowiska, Polską
Organizacją Turystyczną, Polskim
Instytutem Sztuki Filmowej, a także
w kooperacji z ambasadami różnych
państw z całego świata.
(PR)

...ZVSDUFLHGRPRZHJREXG×HWX

Województwo
przejmie tory?
W połowie maja Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął
uchwałę wyrażającą wolę przejęcia ok. 370 kilometrów linii
kolejowych. Część z nich znajduje
się naszym regionie! To kolejny
krok do przywrócenia połączeń w
turystycznym regionie Polski.
Co więcej, określono te odcinki jako „Linie priorytetowe o
potencjale regionalnego ruchu
pasażerskiego”. - To świadczy o
tym, że nasze działania na rzecz
nagłaśniania potrzeby skomunikowania regionu jeleniogórskiego
nie poszły na marne – podkreślił
Andrzej Olszewski, radny z Karpacza, który nie kryje satysfakcji.
Jakie linie znalazły się w wykazie zatwierdzonym przez zarząd
województwa? Między innymi
nr 308 i 340, tj. do Mysłakowic,
Karpacza, Kowar i Ogorzelca, a
także linie kolejowe nr 336 i 317
do Gr yfowa Śląskiego, Mirska
i Świeradowa Zdroju. Uchwała
oznacza, że PKP PLK nie zlikwiduje już linii, które województwo
chce przejąć.
(Przemo)

Festiwal Zespołów Ludowych
Gminny Ośrodek Kultury wraz z
organizatorami zapraszają w sobotę
(25.06) na VIII Festiwal Zespołów
Ludowych i Folklorystycznych w
„Artystycznej Stodole w Bukowcu”.
W tegorocznej imprezie weźmie
udział 15 zespołów z Dolnego Śląska
oraz gość specjalny Zespół Pieśni i
Tańca Krakowiak”.
- Tegoroczna impreza ma charakter festiwalowy i integracyjny.
Organizatorzy przewidzieli specjalne
nagrody za najciekawszą przyśpiew-

kę o regionie oraz nagrodę publiczności, którą tradycyjnie otrzyma
zespół, który najmocniej zapisze się
w sercach widzów. Dla wszystkich
uczestników przygotowano pamiątkowe nagrody, dyplomy oraz jak co
roku domowe jedzenie i wypieki –
wymienia Grzegorz Truchanowicz,
dyrektor GOK w Mysłakowicach.
Patronat nad imprezą objęli: Starosta Jeleniogórski oraz Wójt Gminy
Mysłakowice.
(Angelika)
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ZATRUDNIMY DORADCÓW
ZATRUDNIMY DORADCÓW
WHO

Jeleniogórskie Centrum Kultury
i Stowarzyszenie Jeleniogórska
Strefa Fotografii przy współpracy
z Książnicą Karkonoską w Jeleniej
Górze ogłaszają drugą edycję konkursu dla dzieci do lat trzynastu pt.
“Obok mnie”. Regulamin konkursu
jest dostępny na stronie: www.jck.
pl oraz www.sjsf.pl. Szczegółowe
informacje o konkursie można
uzyskać pod numerami telefonu:
75 642 38 80, 75 647 88 85 i 606
493 620.
(Jel)
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WHO
www.benefLWLDSO
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Godziny otwarcia:
pn. ± sob. 07:00 ± 22:00
niedz. 07:00 ± 21:00
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W planach jest zakup 20 takich nowoczesnych autobusów

Hybryda już na trasie
Czym różni się autobus hybrydowy od dotychczasowych pojazdów,
które są w dyspozycji miejskiego
przewoźnika?
- Energia kinetyczna z hamowania
jest przetwarzana na energię elektryczną, gromadzi się w kondensatorach, a następnie wykorzystywana jest
do napędu autobusu przy ruszaniu z
przystanków – wyjaśnił Jerzy Wolski,
prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
Przy silnikach elektrycznych zanieczyszczenia nie ma praktycznie
żadnego, natomiast przy przełączeniu
się na olej napędowy, ta norma spalania jest prawie bliska zeru – to jest tzw.
EEV, czyli powyżej Euro5 a troszeczkę

poniżej Euro6.
- To jest całkiem
inna jazda, nawet
silnika nie słychać.
Pasażerowie mają
luksus – ciszę i spokój
– ocenił Krzysztof
Filipek, kierowca
MZK.
Pasażerowie również byli zadowoleni z jazdy. - Bardzo
dobrze się jeździ, wygodnie, pięknie
i ciszej – powiedziała pani Jadwiga,
która pozytywnie ocenia też zmiany
w rozkładzie jazdy.
Przemek Kaczałko

Jak zapowiadają władze spółki, jeszcze w czerwcu będzie złożony wniosek do
Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego (w ramach RPO), który przewiduje
zakup 20 nowych autobusów, w tym pięciu lub sześciu hybryd. Pierwszy taki
autobus na jeleniogórskich drogach nie jest pojazdem nowym fabrycznie,
kosztował ok. 600 tysięcy złotych i jest z 2011 roku. Nowe hybrydy mają
kosztować około milion złotych więcej.

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Fot. Przemek Kaczalko

Od kilkunastu dni ulice Jeleniej Góry przemierza autobus hybrydowy, który jako pierwszy
wszedł w skład zasobów Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego W Jeleniej Górze. Z tej okazji
7 czerwca przez cały dzień pasażerowie podróżowali nowym nabytkiem MZK za darmo.
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Tutaj kierowcy łamią przepisy!
- Drogowe spowalniacze miały
zwiększyć bezpieczeństwo na naszym osiedlu, tymczasem kierowcy
omijają je przekraczając
linię ciągłą, stwarzając jeszcze większe zagrożenie
– skarżą się
mieszkańcy
Osiedla XXlecia. Chodzi o progi
zwalniające, zamontowane na
drodze prowadzącej na
Podgórzyn. Zdaniem mieszkańców,
są one za krótkie i prowokują kierowców do ich omijania.
- W tym miejscu, gdzie nieopodal
jest zatoka autobusowa, mogliśmy
zamontować tylko takie spowalniacze i dokładnie o takim rozmieszczeniu – wyjaśnia Piotr Dyła, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg

i Mostów w Jeleniej Górze. – Zamontowanie tam innych progów uniemożliwia prawo, które zakazuje ich
montaż na trasie, po której
kursują autobusy komunikacji miejskiej
– dodaje.
Zarząd dróg
i mostów poinformował
już policję
o łamaniu
przepisów
przez kierowców na
Osiedlu XXlecia. Przeprowadzone zostały
już pierwsze kontrole
w tym miejscu, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne. Natomiast służby drogowe zastanawiają
się nad ewentualnymi zmianami,
które mogłyby dodatkowo zniechęcić kierowców do omijania progów
zwalniających.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Pijany desperat na dachu
W nocy z 13 na 14 czerwca około
godziny 0.30 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
otrzymał telefoniczne zgłoszenie od
kobiety, która powiadomiła o tym,
że jej syn zamierza popełnić samobójstwo skacząc z dachu trzypiętrowego
budynku. ROZMAITOŒCI

Oficer dyżurny na miejsce wysłał policjantów, którzy zauważyli siedzącego
na krawędzi dachu młodego jeleniogórzanina, który zagroził, że skoczy,
jeśli ktoś się do niego zbliży. Policyjny
negocjator nakłonił 25-latka do zejścia
z dachu. Mężczyzna był pijany.
3
ZU]HĞQLDU
(112)
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JELENIA GÓRA Sąsiada nie ma gdzie przenieść, choć ma eksmisję. Ile jest takich domów?

Komentarze
Internautów:
Mikuś: Znam to z autopsji.
Sąsiad, były górnik, rencista
po wypadku w kopalni - renta
zawsze pierwszego każdego
miesiąca - od drugiego zaczyna
się przez tydzień codzienny
smród, nierzadko powroty z innych libacji nocami z mokrymi
spodniami. Spektakl trwa, bo z
gościem nic się nie da zrobić.
Płaci, to sobie może: Na takich
nie ma siły, ale jak mu palcem
pogrozisz, to cię szuja o napastowanie poda.
Gluś: Skoro ten Pan traci
możliwość samodzielnego
funkcjonowania, to może warto rozważyć przeniesienie go
do DPS (dom pomocy społecznej – dop. red).
Gość: „Powoli tracę jednak
nadzieję, że przed śmiercią DADZĄ mi jakieś lokum z toaletą i
bieżącą wodą.” Ludzie, komuna się skończyła! Co to znaczy
DADZĄ? Kto ma dać? To jest
właśnie podejście patologii. Należy mi się i już. A pani jak ma
pięcioro dzieci to niewątpliwie
5x500plus - wystarczy na inne
mieszkanie i niech się dalej
nie męczy z takim sąsiadem.
Życia szkoda.
(Komentarze pod
artykułem na portalu
Jelonka.com)
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Takie życie, to koszmar


Dokończenie ze strony 1
60-letni Jan U., który w budynku
przy Karola Miarki mieszka od 20 lat,
sam przyznaje, że liczy na przeniesienie
do nowego lokum. - Mam niedokrwienie nóg i poruszam się o kuli, czasami
nie mam siły zejść po tych schodach z
II piętra, więc całymi dniami siedzę w
domu – mówi…
– Owszem, czasami sobie wypiję,
ale w domu. Nikomu tym nie szkodzę
i nie przeszkadzam. Sąsiadka obok
chce się mnie pozbyć, bo poluje na
moje mieszkanie, którym chce sobie
powiększyć życiową przestrzeń. Tak
uważam, ale prawda jest taka, że ja też
potrzebuję czegoś na parterze, żebym
mógł się wydostać na powietrze. Powoli
tracę jednak nadzieję, że przed śmiercią
dadzą mi jakieś lokum z toaletą i bieżącą wodą. To mieszkanie o powierzchni
10 mkw. dostałem po rozwodzie z
żoną 20 lat temu i od tego czasu nikt
mi niczego innego nie proponował dodaje Jan U.
Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze Cezary Wiklik
informuje, że na tym lokatorze ciąży
wyrok eksmisyjny, ale…
- Takie wyroki są realizowane przede
wszystkim w „kolejności zapadania”,
a lokator relatywnie niedawno taką
decyzję otrzymał – wyjaśnia Cezary Wiklik. – Często (żeby nie powiedzieć, że z
reguły) niemal wszyscy lokatorzy objęci
takimi wyrokami bywają w mniejszym
lub większym stopniu uciążliwi dla

otoczenia. Stąd - w zależności od tempa
pozyskiwania lokali socjalnych - są oni
przenoszeni do nowych lokalizacji.
W tym przypadku sprawa jest jednak
szczególnie skomplikowana, bowiem
z wywiadów środowiskowych, notatek

MOPS, straży miejskiej, itp. wynika, że
lokator sukcesywnie (z rozmaitych
powodów) traci możliwość samodzielnej egzystencji, więc nie można
przydzielić mu „przeciętnego” lokalu.
Stąd relatywnie większe trudności

w pozyskaniu nowego, niezbędnego
lokum. W przypadku zaistnienia
takiej możliwości - lokator zostanie
przeniesiony, zgodnie z wyrokiem
sądu – dodaje.
Angelika Grzywacz-Dudek

Rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze Cezary Wiklik: Niedostatek liczby lokali socjalnych sprawia, iż nie można wykonać orzeczenia
sądu o eksmisji krótko po uprawomocnieniu się wyroku. Liczba rodzin, wobec których orzeczono eksmisję, a nie wykonano jej do
tej pory, sięga kilkuset. Wprawdzie liczba ta stale się zmniejsza, niemniej pomimo starań władz miasta o tworzenie warunków do
zwiększania liczby lokali socjalnych (ostatnio w b. akademiku przy ul. Wyczółkowskiego) wciąż jest to przyczyna opóźnienia w
realizacji orzeczeń sądu.

-HVWHĞP\ZEUDQĪ\KDQGOXGHWDOLF]QHJRZLRGąF\PSU]HGVLĊELRUVWZHPSRVLDGDMąF\PSRQDGSODFyZHNZ(XURSLH1DV]HMSURVWHM
LSU]HMU]\VWHMNRQFHSFMLRGODW]DZG]LĊF]DP\VROLGQ\LVWDOH]ZLĊNV]DMąF\VLĊZ]URVWREURWyZL]\VNyZ

3RV]XNXMHP\NDQG\GDWyZQDVWDQRZLVNR

Kasjer-Sprzedawca
Miejsce pracy: Jelenia Góra (ul. Sobieskiego 37)
Oferujemy:

G\QDPLF]QąLDPELWQąSUDFĊZ]HVSROH

]DWUXGQLHQLHRG]DUD]

SUDFDZSHáQ\PLQLHSHáQ\PZ\PLDU]HJRG]LQ

DWUDNF\MQ\SDNLHWVRFMDOQ\ERQ\Ī\ZLHQLRZHXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQHLJUXSRZHUyZQLHĪ
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PRĪOLZRĞüDZDQVXQDVWDQRZLVNR]DVWĊSF\NLHURZQLNDOXEQDVWDQRZLVNRNLHURZQLNDVNOHSX

JUXQWRZQHV]NROHQLH
Oczekujemy:





w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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Komentarze
Internautów:
Korek: Ależ pan Janek ma
syf na stole, pety pod oknem
na podłodze. Mam pytanie - co
robią panie z opieki społecznej,
które sprawiają opiekę nad tym
panem ? Chyba to do nich należy? Czy się mylę? Ktoś napisał,
żeby przeprowadzić pana do
DPS-u. Ten pan tam nie pójdzie,
bo tam chlać i sprowadzać kolesi nie można.
Asik: Serdecznie współczuję
ludziom w takiej sytuacji. Niestety dojdzie tam do tragedii,
albo sąsiedzi się skrzykną i
załatwią to tak, żeby sąsiad
więcej nie wrócił. Mieszkałam
ze schizofreniczką za ścianą.
Pomijając wiele spraw i problemów z tym związanych,
doszło do sytuacji że podpaliła
swoje mieszkanie i wyszła żeby
„podziwiać” co się dzieje. Gdyby
nie babcia, zaczadzilibyśmy się
wszyscy. Rodzina sobie przypomniała, jak kobieta zmarła i
trzeba było podzielić majątek.
Miriam8: ...biedne dzieci. To
sprawa wymagająca interwencji. Gdzie jest opieka społeczna?
W jakich warunkach mieszkają
te dzieci? Drodzy rodzice - może
z programu 500+ lepiej by było
coś wynająć i jakoś odciąć się od
tych warunków?
(Komentarze pod
artykułem na portalu
Jelonka.com)
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Mosty w mieście do remontu
ul. Mickiewicza. Natomiast remont
rozpocznie się nie wcześniej, niż w
przyszłym roku. O ile znajdą się na
to pieniądze – dodaje P. Dyła.
A co z użytkowaniem uszkodzonych mostów do czasu remontu?
- Zarówno na Podwalu, jak i przy ul.
Mickiewicza pojawią się zwężenia
(podobne do tych przy ul. Cervi) po
to, by odciążyć uszkodzoną konstrukcję mostów – wyjaśnia Piotr Dyła.
Natomiast w przypadku mostu przy
ul. Cervi władze Jeleniej Góry szukają
pieniędzy zewnętrznych.
Na tym jednak nie koniec „mostowych problemów” miasta. Do
pilnego remontu wytypowano także
kilka kładek, w tym .in. przy ul. Francuskiej (połączenie z ul. Wolności),
Karola Miarki czy Warszawskiej.
Angelika Grzywacz –Dudek

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

W mieście jest ponad 100 mostów.
Wiele z nich wymaga remontu lub
przebudowy. – Najpilniejsze są remonty przepraw: na Podwalu, przy
ul. Mickiewicza, Cervi czy Goduszyńskiej – wymienia Piotr Dyła, zastępca
dyrektora zarządu dróg i mostów.
Te cztery mosty wymagają natychmiastowej naprawy, ale ten przy ul.
Goduszyńskiej ma szansę na remont
jeszcze w tym roku. Pozostałe muszą
poczekać. - Nie mamy pieniędzy na
remont żadnego z pozostałych mostów – wyjaśnia Piotr Dyła, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów w Jeleniej Górze. – W tym
roku zawnioskujemy do Miasta o
zabezpieczenie w budżecie pieniędzy na dokumentację przebudowy
najpilniejszych inwestycji, czyli
mostu przy ul. Podwale, a także przy

JELENIA GÓRA

Mieszkańcy nabici w Kawkę?
- W ramach szumnie propagowanego przez prezydenta
miasta programu Kawka zdemontowałem swój piec i
chciałem go wymienić na gazowy licząc na zwrot części
kosztów, jednak kiedy zadzwoniłem do magistratu, żeby
zapytać jakie dokumenty mam dostarczyć, okazało się,
że pieniądze już się skończyły – skarży się nasz Czytelnik.
Rzecznik jeleniogórskiego Urzędu Miasta wyjaśnia, że
samorząd jest przygotowany do kontynuacji programu,
jednak rząd wstrzymał finansowanie.

Ochrony Środowiska, itp.) ma ściśle
określony okres trwania – pisze w
odpowiedzi Cezary Wiklik. - Program „KAWKA” jest realizowany do
końca września br., a ostateczny
okres wszelkich rozliczeń - to 31
grudnia br. Adresatem pytania:
czy pojawią się nowe środki (nowy
program) nie może być samorząd
lokalny, bo wprawdzie uczestniczy

również, że nie dla wszystkich osób
- które przeprowadziły inwestycję
i złożyły stosowne wnioski
w odpowiednim czasie wystarczyło środków z
pierwszej transzy (jak
się okazało ostatniej).
Zapewne sporo jest
też osób, które są w
trakcie prac, a na
dofinansowanie nie
mają już szans. A stronie internetowej miasta
nie znalazłem żadnej informacji o braku środków na
ten cel – dodaje Czytelnik.
Rzecznik jeleniogórskiego Urzędu
Miasta Cezary Wiklik wyjaśnia, że
problem nie leży w decyzji o „nieprzyjmowaniu nowych wniosków”,
ale braku finansowania Kawki.
Zaznacza również, że głównym źródłem finansowania nie był budżet
Jeleniej Góry, ale budżet Państwa.
- Program KAWKA, jak wiele
innych, finansowanych głównie
z budżetu Państwa lub środków z
innych źródeł celowych (Funduszu

on w koordynacji działań, procedurze pożyczek, itp., ale nie jest źródłem finansowania tego programu.
Samorząd, nie tylko jeleniogórski,
zabiega o wdrożenie kolejnych edycji tego programu, jednak decyzje
w tej sprawie pozostają po stronie
Rządu – dodaje C. Wiklik.
W programie Kawka w Jeleniej
Górze udział wzięło 596 podmiotów.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

- Zdemontowałem dotychczas
używany piec węglowy i dokonałem
uszczelnień w pomieszczeniach
czyli wymieniłem okna – pisze
jeleniogórzanin. - Niestety nie
ma już możliwości ponownego
zamontowania starego pieca, więc
muszę kupić nowy. Po starym
zostały tylko powycinane rury.
Teraz waham się, czy kupić znowu
węglowy, czy jednak zmienić system
na ogrzewanie gazowe. Liczyłem, że
dostanę dofinansowanie. A tu – nic
z tego. Wniosków już nie przyjmują.
Pani z urzędu miasta nie była też w
stanie zapewnić, że środki na ten
cel znowu zostaną uruchomione,
a ja inwestycję muszę dokończyć
już teraz, bo wszelkie formalności
związane z pozwoleniami są bardzo
czasochłonne. Najprawdopodobniej
jednak będę miał ogrzewanie gazowe i pozostanie mi tylko liczyć, że
po zakończeniu inwestycji pojawi
się jakaś możliwość na uzyskanie
zwrotu części poniesionych nakładów. Ale nie chodzi tylko o mnie.
Pani z urzędu poinformowała mnie

Abolicja na deszczówkę trwa

Już po raz drugi, tym razem do końca sierpnia, „Wodnik” przedłużył abolicję dla jeleniogórzan, którzy odprowadzają wodę deszczową do kanalizacji sanitarnej.

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

którzy odprowadzają ścieki do
kanalizacji ogólnospławnej.
Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mają wpiętą kanalizację
deszczową do kanalizacji sanitarnej, mogą zgłosić się do „Wodnika”
jeszcze do końca wakacji. Zostaną
powiadomieni, jak technicznie
zaistniałą sytuację rozwiązać. Nie
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JELENIA GÓRA Ponieważ skończyły się pieniądze, dotacji nie otrzyma ponad 60 osób

Konsekwencji nie będzie do września

- Przypominam, że odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji ściekowej jest niedozwolone - informuje Rafał Bernacki z
„Wodnika”. Mówią o tym artykuły
9.1 oraz 28.4a Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Nie dotyczy to tylko tych mieszkańców,

20 czerwca 2016 r.

zostaną wobec nich wyciągnięte
żadne konsekwencje.
Po 1 września 2016 roku „Wodnik”
sukcesywnie dokona kontroli gospodarki wodno - ściekowej na terenie
Jeleniej Góry i wówczas, wobec osób
łamiących przepisy, będą wyciągane
już sankcje prawne i finansowe.
(Z-R)

Zrywał nalepki
homologacyjne
Czego to ludzie nie kolekcjonują.
Ostatnio pracownik monitoringu
miejskiego w Jeleniej Górze dostrzegł mężczyznę, który pracowicie
zrywał nalepki homologacyjne z
tablic rejestracyjnych samochodów
osobowych, zaparkowanych w centrum miasta. Kolekcjoner (dojrzały
mężczyzna) został schwytany na
gorącym uczynku przez partol
Straży Miejskiej i przekazany policjantom.
(UM)

Na jego realizację wydano około 9
mln 504 tys. zł, z tego ok. 4 mln
276 tys. zł - to dotacje Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, część środków
pochodzi z dotacji Wojewódzkiego
Funduszu we Wrocławiu (1.426 tys.
zł), część z pożyczki tego Funduszu
(1.425 tys. zł). Udział uczestników
programu oszacowano na 2 mln 376
tys. zł. Każdy z zakwalifikowanych
podmiotów czy lokatorów mógł
otrzymać zwrot kosztów w
kwocie 13.800 zł.
- Każdy mieszkaniec,
który we właściwym
terminie zgłosił zamiar przebudowy
systemu ogrzewania, złożył komplet
obowiązujących w
regulaminie dokumentów, które zostały
zweryfikowane, jako poprawne i podpisał umowę - z
całą pewnością otrzymał kwotę
zwrotu kosztów kwalifikowanych.
Natomiast osoby, które nie zakwalifikowały się do programu, nie mogą
otrzymać środków z tego programu.
Od dnia 01 czerwca nabór wniosków został zakończony. Ze względu
na wyczerpanie środków dotacji nie
otrzyma 64 mieszkańców, o czym
byli oni informowani przy składaniu
kompletu dokumentów – dodaje
Cezary Wiklik.
Angelika Grzywacz-Dudek

Do końca roku wiadukt jak nowy
Około 3,7 miliona złotych będzie
kosztowała przebudowa wiaduktu
w Goduszynie, który grozi katastrofą budowlaną i od dłuższego czasu
jest zwężony. Przetarg wygrała firma
Skanska, której przedstawiciel podpisał
6 czerwca z Prezydentem Jeleniej Góry
stosowną umowę.
- To bardzo ważny element komunikacyjny i wielka nasza troska. Na to
zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie
z budżetu centralnego – mówi prezydent
Marcin Zawiła. - Utrudnienia w ruchu

będą w jakiś sposób zrekompensowane
faktem, że droga, która prowadzi do trasy zgorzeleckiej do Siedlęcina i teraz jest
drogą praktycznie polną, czy bitą uzyska
też swoją nawierzchnię, czyli Goduszyn
zostanie drugą nitką włączony do trasy
zgorzeleckiej – dodaje.
Przedstawiciel firmy Skanska S.A.
Witold Nietubyć poinformował, że na
początek należy uzgodnić z PKP PLK
regulamin zajęć torowisk. Następnie, od
około połowy lipca rozpoczną się prace.
Przemek Kaczałko
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Strażnicy na rowerach
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– Są miejsca gdzie na rowerze
można dotrzeć łatwiej i szybciej, niż
pieszo lub samochodem. Na rowerze docieramy wszędzie tam, gdzie
autem dojechać nie sposób, lub trwa
to znacznie dłużej – informuje Artur
Wilimek, rzecznik Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze.
Strażnicy z patroli rowerowych
skupiają się głównie na sprawach
porządkowych. Bardzo dużo interwencji podejmują wobec właścicieli
zwierząt. Dotyczy to głównie wypuszczania psów luzem oraz niesprzątania po swoich pupilach.
- Podczas patroli ścieżek rowerowych kontrolujemy ich stan, interweniujemy również wobec pieszych,
blokujących przejazd cyklistom i wobec rowerzystów, którzy poruszają się
po chodnikach stwarzając zagrożenie
dla pieszych- dodaje Artur Wilimek.
(SM)
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Wybieg za pieniądze z budżetu obywatelskiego

Niebawem rozpocznie się
budowa „Parku dla Psów
Zabobrze”, który ma powstać w rejonie tzw. brzózek (nieopodal dawnego
basenu przy drodze na
Górę Szybowcową). Teren
będzie ogrodzony, a utrzymaniem czystości zajmą się
właściciele czworonogów.
Zadanie będzie finansowane z budżetu obywatelskiego 2016.
Wnioskodawcami „Parku dla
Psów Zabobrze” są Marta Zglenicka i Tomasz Pryll, przedstawiciele
jeleniogórskich właścicieli czworonogów, którzy zaproponowali to
rozwiązanie. - Będzie to pierwszy w
naszym mieście ogrodzony wybieg z
furtką, dwoma betonowymi ławkami oraz dwoma koszami i workami
na psie odchody – wyjaśnia Marta
Zglenicka. – Chodzi nam o to, by
stworzyć czyste i komfortowe miejsce, gdzie bezpiecznie będzie można
puścić psa ze smyczy. Dzięki temu
zwierzaki nie będą biegały luzem
po osiedlach i będą miały miejsce do
zabawy, treningów i socjalizacji.
- Planowana lokalizacja nie
koliduje z alejkami spacerowymi,
posiada dogodny dojazd, dostęp
do strumienia. Już dzisiaj można
w6
tym miejscu spotykać właścicieli
ZU]HĞQLDU
czworonogów wraz ze swoimi

Fot. Użyczone

Na Zabobrzu park dla psów

pupilami. Biorąc pod uwagę fakt,
że wszystkie miejskie parki zostały
regulaminem zamknięte dla czworonogów, taki park dla psów jest w
Jeleniej Górze po prostu niezbędny
– dodaje Marta Zglenicka.
Pod wnioskiem podpisało się 211
mieszkańców zarówno Zabobrza,
jak i centrum Jeleniej Góry czy
Cieplic. Wnioskodawcy przekonują, że powstanie takiego parku
jest zarówno w interesie osób

posiadających psy, jak i wszystkich
pozostałych. - Dzięki takiemu ogrodzonemu wybiegowi zminimalizujemy zagrożenie pogryzienia
spacerowiczów przez psy puszczone luzem, lub te, które zerwały się
ze smyczy - dodają wnioskodawcy.
Szacunkowy koszt budowy Parku
dla Psów Zabobrze to około 39 tys.
zł. Park ma być gotowy do połowy
lipca br.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Kiedy będzie droga?
Do 15 lipca br. ma być gotowy program funkcjonalno- użytkowy budowy ulicy Thebesiusa w Jeleniej Górze
wraz z kosztorysami opracowania
dokumentacji i robót budowlanych.
Miasto ogłosiło zapytanie ofertowego
do tego zadania i czeka na wykonawcę. Jaki będzie kolejny krok?
Ma być to program funkcjonalnoużytkowy budowy ulicy Thebesiusa
wraz z miejscami postojowymi i
chodnikami od skrzyżowania z ul.
Ogińskiego, przebudową skrzyżowania z ul. Ogińskiego na ruch okrężny,
budową mostu (przepustu) na potoku Jelniak, przebudową i budową
sieci kanalizacji deszczowej, budową
oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczenie sieci podziemnej infrastruktury
technicznej.
- Podobny program został już przygotowany dla ulicy Miłosza, a zakłada
on odpowiedź na pytanie co dokładnie
chcemy w ramach budowy tej drogi
zrobić – wyjaśnia Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
– Kolejnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji projektowej, a
następnie budowa drogi. Nowa ulica
musi być gotowa do połowy przyszłego roku, bo będzie to dojazd m.in. do
nowej siedziby Urzędu Skarbowego i
centrum radioterapii, a także terenów
inwestycyjnych miasta w tym rejonie
– dodaje Jerzy Łużniak.
Jak już pisaliśmy, prace przy budowie zakładu teleradioterapii jako
filii Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu, mają się
zakończyć w sierpniu 2016 roku.
(Angelika)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Gdzie się podziały pomniki?
Sprzed Bazyliki Mniejszej pw.
Św. Erazma i Pankracego zniknęły
pomniki i inne elementy ozdobne
kościoła papieskiego, znajdującego
się w centrum Jeleniej Góry. Co się z
nimi stało?
- Elementy ozdobne zostały przekazane do pracowni konserwatorskiej,
zostaną poddane wnikliwym badaniom i pracom konserwatorskim. Z
jednej strony, by uratować dziedzictwo
sztuki, a z drugiej strony uchronić
zwiedzających przed niebezpieczeństwem, bo balkon, czyli dawna ambona miejska i kolumna zagrażały
już bezpieczeństwu ludzi – wyjaśnił
proboszcz Bogdan Żygadło.
Pomniki i pozostałe elementy poddane renowacji mają wrócić na swoje
miejsce najpóźniej do końca września
br. Całe zadanie ma kosztować ok.
285 tys. zł. i zostało sfinansowane
wspólnymi siłami: Ministerstwa

35
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
które pokryło ponad połowę kosztów,
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Urzędu Marszałkowskiego oraz z wkładu
własnego – dzięki datkom parafian.
- Ludzie dobrej woli widząc dokonujące się prace widzą też jednocześnie
potrzebę wsparcia i coraz więcej osób
przychodzi z pomocą, żeby ratować to
piękne dziedzictwo, a z drugiej
strony
:1,Ö6=<&+&
przywracać blask i piękno najstarsze6
go kościoła w Jeleniej Górze – dodał
ks. dziekan Bogdan Żygadło.
Co zostało poddane renowacji? To:
6=&=
płyty epitafijne, fragmenty ścian, w
które wmurowano nagrobki i epitafia,
balkon nad epitafiami oraz manierystyczny portal kamienny, kamienna figura Maryjna na placu przed wejściem
do bazyliki w południowo-zachodniej
części placu i kamienny pomnik św.
Nepomucena.
Przemek Kaczałko
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Teatry uliczne! To już tuż, tuż…

JELENIA GÓRA

Nowy dyrektor
w „Norwidzie”

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych zaplanowano
Jeleniood 15 do 17 lipca. Tę edycję organizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury. g ó r s k i a k Przypominamy program.
tor Tadeusz
Wnuk został
godz. 20.00 - Spektakl „Stalowe Usta” p o w o ł a n y
15 lipca - Plac Ratuszowy
godz. 15.00 - Rozpoczęcie animacji w Pan Ząbek (Polska)
decyzją Preulicznym centrum festiwalowym (ma- godz. 21.00 - Projekcje filmów animo- zydent a Jelowanie buzi, animacje z balonami, wanych i komediowych w ulicznym leniej Gór y
centrum festiwalowym
bańki mydlane etc.)
do pełnienia
godz. 18.00 - Spektakl dla rodzin „Eu- godz. 21.30 - Parada Teatru Fuzja obowiązków
nika w krainie cyrku”, Teatr Uliczny (ul. 1 maja, Konopnickiej, Plac Ra- d y r e k t o r a
tuszowy)
Scena Kalejdoskop (Polska)
naczelnego Teatru im. C. K. Norwigodz. 19.00 - Projekcje filmów animo- godz. 22.00 - Spektakl „Blacout” Teatr da. Jego kadencja rozpoczyna się
wanych i komediowych w ulicznym Fuzja (Polska)
formalnie z początkiem września
centrum festiwalowym
i potrwa trzy lata.
godz. 20.00 - Spektakl „Satyriada” Teatr 17 lipca - Plac Ratuszowy
Najbliższa kadencja będzie
godz. 15.00 - Rozpoczęcie animacji trudna dla zespołu kierowniczena Walizkach (Polska)
godz. 21.00 - Projekcje filmów animo- w ulicznym centrum festiwalowym go, bowiem teatr nie powinien
wanych i komediowych w ulicznym (malowanie buzi, animacje z balona- ograniczać swojej działalności
mi, bańki mydlane etc.)
centrum festiwalowym
artystycznej, a wiadomo, że przez
godz. 22.00 - Oficjalne otwarcie festiwa- godz. 16.00 - Spektakl dla rodzin jakiś czas nie będzie mógł grać na
„Baśń o dwóch braciach”, Akademia swojej scenie ze względu na to,
lu przez Prezydenta Miasta
godz. 22.10 - Spektakl „Symfonia pieca” Wyobraźni / POLSKA
że i scena, i widownia będą podgodz. 17.00 - Projekcje filmów animo- dawane głębokiemu remontowi.
Teatr Titanic (Niemcy)
wanych i komediowych w ulicznym Koszt tej inwestycji to ponad 20
centrum festiwalowym
16 lipca - Plac Ratuszowy
milionów złotych.
godz. 15.00 - Rozpoczęcie animacji w godz. 18.00 - Show Clap Clap Circo
Wybór Tadeusza Wnuka na
ulicznym centrum festiwalowym (ma- (Urugwaj, Argentyna)
dyrektora teatru jest swoistym
lowanie buzi, animacje z balonami, godz. 19.00 - Projekcje filmów animo- wyłomem w pewnej tradycji. Do
wanych i komediowych w ulicznym tej pory bowiem – z nielicznymi
bańki mydlane etc.)
godz. 16.00 - Spektakl dla rodzin „Dziad i centrum festiwalowym
wyjątkami – dyrektorami teatru
godz. 20.00 - Spektakl „ Freak show” zostawali z reguły artyści spoza
baba”,Akademia Wyobraźni (Polska)
godz. 17.00 - Projekcje filmów animo- Teatr Circus Ferus (Polska)
Jeleniej Góry, którzy musieli niewanych i komediowych w ulicznym godz. 21.00 - Projekcje filmów animo- małą część aktywności zawodowej
wanych i komediowych w ulicznym przeznaczać na zapoznawanie się
centrum festiwalowym
godz. 18.00 - Show Clap Clap Circo centrum festiwalowym
z realiami pracy w środowisku, a
godz. 22.00 - Spektakl „Causa Fatalis” T. Wnuk w Teatrze im. Norwida
(Urugwaj, Argentyna)
godz. 19.00 - Projekcje filmów animo- Teatr Novogo Fronta (Czechy, Rosja) pracuje od lat.
wanych i komediowych w ulicznym godz. 23.00 - Zakończenie 34. MFTU
(Przemo)
(Przemo)
centrum festiwalowym
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
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Szkło pochodzi nie tylko z polskich muzeów

Piękna i krucha wystawa
Jedyną w swoim rodzaju kolekcję śląskiego szkła barokowego prezentuje obecnie Muzeum
Karkonoskie w Jeleniej Górze. Stało się to możliwe dzięki współpracy jeleniogórskiego
Muzeum Karkonoskiego i Śląskiego Muzeum w Görlitz.
– To szkło jest przepiękne, ważne.
Te wspaniałe wyroby, które powstały w Karkonoszach w XVII-XVIII
wieku są ozdobą kolekcji muzeów
na całym świecie – powiedziała
dyrektor Muzeum Karkonoskiego
Gabriela Zawiła podczas konferencji
prasowej przed oficjalnym otwarciem wystawy.
Wystawa “Śląskie szkło barokowe” dostępna jest dla zwiedzających
do 31 lipca br. To efekt wieloletniej
i owocnej współpracy Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze
i Schlesisches Museum zu
Görlitz.
Na ekspozycji można podziwiać wyroby, które pochodzą
z kolekcji wielu
polskich, niemieckich oraz czeskich
muzeów: Muzeum
Karkonoskiego w
Jeleniej Górze, Schlesisches Museum zu Görlitz,
Fundacji XX. Czartoryskich
w Krakowie, Kulturhistorisches
Museum Görlitz, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Muzeum
Narodowego w Kielcach, Muzeum
Narodowego w Krakowie, Muzeum
Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu,

Fot. Przemek Kaczalko
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Severoceskiego
Muzeum w Libercu, Städtische Museen Zittau, Zamku Królewskiego
na Wawelu w Krakowie i Zamku
Królewskiego w Warszawie.
Część ze zbiorów (15 sztuk) je-

leniogórskie muzeum odkupiło
od prywatnego kolekcjonera
i po przyjeździe z wystawy w
Görlitz (20.08 – 21.10) będzie
już stanowić stały zbiór naszej
placówki.
- Nie wahaliśmy się ani chwili.
W momencie, kiedy otrzymaliśmy
od pani Zawiły zapytanie o możliwość zorganizowania wspólnej
wystawy byliśmy zachwyceni pomysłem ponieważ uważamy, że warto
jest pokazywać wszystkie zbiory
w miejscu, z którego pochodzą –
powiedział Markus Bauer, dyrektor
Śląskiego Muzeum w Görlitz.
Przemek Kaczałko
7
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Młodzi koszykarze znów mistrzami Dolnego Śląska

Sudety obroniły tytuł
Młodzi koszykarze Sudetów Jelenia Góra bronili tytułu mistrzów
Dolnego Śląska w minikoszykówce
z sezonu 2014/2015. W tym sezonie zakończyli rundę zasadniczą
na pierwszym miejscu w tabeli z
bilansem ośmiu zwycięstw i jednej
porażki. Przystępowali więc do
turnieju Final Four w roli faworyta
i gospodarza turnieju, którego
ciężar ostatecznie udźwignęli
odnosząc końcowe zwycięstwo pokonując zespół Śląska Wrocław.
Zespołowość, wysoki poziom
umiejętności, świetna atmosfera w
drużynie i ambicja zadecydowały
o tym, że pomimo przejściowych
problemów w meczu półfinałowym udało się wygrać z Zastalem
Zielona Góra 55:54 i awansować do
finału. Tam na nasz zespół czekał
przeciwnik, z którym do tej pory
legitymowaliśmy się bilansem
ujemnym: trzech porażek i żadnego zwycięstwa. Zawodnicy KS

JELENIA GÓRA

Sudety od pierwszych
minut meczu robili
wszystko żeby odwrócić dot ychczasową
passę i pokazać swoją
wyższość nad przeciwnikiem. Pierwsza
k wa r t a p r z e g r a n a
trzema punktami
tylko zmobilizowała
chłopców do jeszcze
twardszej gry w obronie i skuteczniejszej w
ataku. Druga i trzecia
kwarta to cierpliwe
budowanie bezpiecznej przewagi punktowej przed decydującą
rozgrywką. W czwartej odsłonie
jeleniogórzanie zachowali spokój,
konsekwentnie grając w ataku i
obronie, wsparci dopingiem publiczności nie pozwolili rywalowi
na odrobienie strat i powiększyli
swoją przewagę do 10 punktów.
Końcowy triumf nad Śląskiem
Wrocław 54:44 stał się faktem, a
radości nie było końca.
- Wielkie podziękowania od zawodników i trenera zespołu należą
się rodzinom, bez których dopingu, zrozumienia dla notorycznych
nieobecności w domu i wsparcia
w kryzysowych momentach nie
udałoby się osiągnąć tak wspaniałego wyniku sportowego. Teraz
Fot. Użyczone

Za nami wielki finał dolnośląsko-lubuskiej ligi
minikoszykówki dziewcząt
i chłopców. W tur nieju
rozegranym w Karpaczu
wzięły udział po cztery najlepsze drużyny dziewcząt i
chłopców z rocznika 2003
i młodszych.

przed naszym zespołem kolejne
wyzwania sportowe mobilizujące
do systematycznej pracy nad własnym rozwojem i podnoszeniem
umiejętności. Warto pamiętać
i podziękować wszystkim tym,
którzy zaszczepili w chłopcach
chęci do uprawiania koszykówki,
stworzyli warunki do trenowania
i wspólnego spędzania czasu wolnego w aktywny sposób. Warto
podkreślić, że w pokonanym polu
za KS Sudet y zostały wiodące
marki w szkoleniu koszykarskiej
młodzieży, które zna każdy kibic koszykówki w Polsce: Śląsk
Wrocław, WKK Wrocław i Zastal
Zielona Góra – to zaszczyt znaleźć

się w takim gronie. Nadszedł czas
na chwilę odpoczynku, a następnie powrót do ciężkich treningów,
żeby nadal z sukcesami rozwijać
swoją pasję. Do zobaczenia w
przyszłym sezonie - stwierdził
trener Marcin Koperek.
Skład Sudetów - mistrzowie
sezonu 2015/2016: Błażków, Dąbrowski, Gil, Glądała, Gulbinowicz, Halicki, Koralewicz, Mścisz,
Najman, Nakoneczny, Rodziewicz,
Romanowski, Rutkowski, Samiec,
Skorupa, Starczewski, Strzemecki,
Szandurski, Siwek, Świątoniowski, Tymiński, Włoszczyński. Trener: Marcin Koperek
2 ZU]HĞQLDU(MDvR)

JELENIA GÓRA

Lucyna Kornobys mistrzynią Europy!
Na niecałe 100 dni przed Igrzyskami Paraolimpijskimi w Rio de Janeiro w znakomitej formie znajduje się
jeleniogórzanka Lucyna Kornobys.
Nasza zawodniczka zdobyła dwa
medale podczas Mistrzostw Europy
we włoskim Grosseto – złoto w
pchnięciu kulą i brąz w rzucie
oszczepem.
Polskę reprezentowała w sumie
49-osobowa kadra lekkoatletów,
która walczyła o jak najlepsze
wyniki, medale, rekordy, a także
kolejne przepustki na Igrzyska
Paraolimpijskie w Rio de Janeiro.
Polska zdobyła łącznie 50 medali: 22
złote, 11 srebrnych i 17 brązowych!
W ogólnej klasyfikacji medalowej
zajęliśmy znakomite trzecie miejsce.
Przed nami znalazły się tylko takie
potęgi jak Rosja i Wielka Brytania.
- Udało mi się zdobyć dwa medale: złoto w pchnięciu kulą z nową
życiówką 8,33 m i brąz w rzucie
oszczepem z wynikiem 16,88 m. Z

kuli jestem naprawdę zadowolona,
lecz w oszczepie mam sporo do
poprawki. Zostało 80 dni do Rio i
czas ponownie zająć się treningami
- ocenia swój start mistrzyni i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w
Grosseto Lucyna Kornobys.
To nie jedyne medale wywalczone
w ostatnich tygodniach przez Lucynę Kornobys. Jeleniogórska sportsmenka wystartowała w dniach
27-29 maja w Słubicach w Międzynarodowym Mitingu Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce. - To
był dobry start. W dysku uzyskałam
wynik 20,40 m, w oszczepie 17,88
m natomiast w kuli 8,22 m (tym
samym poprawiając rekord życiowy o 21 cm). Zdobyłam w sumie
drugie miejsce w memoriałowej
konkurencji rzutu oszczepem kobiet
oraz drugą lokatę w konkurencjach
technicznych kobiet - kończy Lucyna
Kornobys.
(MDvR)
Fot. Użyczone
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MKS MOS Karkonosze: sukcesy i porażki

Piknik na koniec sezonu
Działacze, koszykarki, rodzice
oraz sympatycy klubu MKS
MOS Karkonosze Jelenia Góra
spotkali się na pikniku podsumowującym miniony sezon.
Był to czas na podziękowania dla
wspierających drużynę oraz gry i zabawy.
W minionym sezonie barw jeleniogórskiego klubu broniło 65 zawodniczek
w kategoriach: minikoszykówka (2004

i 2005), młodziczki, kadetki, juniorki
starsze i seniorki. Co zdaniem prezesa
można określić mianem sukcesów
minionego sezonu? - Powiem szczerze,
że w tym sezonie większych sukcesów
nie było – utrzymaliśmy pierwszą ligę,
chociaż były plany, że będziemy wyżej.
Sukcesem jest to, że nasza zawodniczka – Wiktoria Boks zdobyła srebrny
medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży. Kadetki miały awansować
do ćwierćfinałów – nie udało się, ale

myślę, że to zaprocentuje na przyszłości
– ocenił Jerzy Gadzimski, prezes MKS
MOS Karkonosze.
Prawdopodobnie do dużych zmian
dojdzie w zespole pierwszoligowym, z
klubu na pewno odejdzie Krygowska
(zakończyła karierę), pod znakiem
zapytania jest przyszłość kontuzjowanej
Elżbiety Paździerskiej, a ofertę z innego
klubu ma też Agnieszka Myślak. Jest kilka koszykarek, z którymi prowadzone
są rozmowy, aby uzupełniły braki, ale na
konkrety musimy jeszcze poczekać.
(Przemo)
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Doradca Klienta - Sprzedawca
Miejsce pracy: Jelenia Góra

JELENIA GÓRA

Seniorzy na podium
Dwa srebrne i dwa brązowe medale
– to dorobek jeleniogórskich trenerów
badmintona podczas rozegranych w
Gdańsku 37. Indywidualnych Mistrzostw
Polski Seniorów.
Pięcioosobowa reprezentacja jeleniogórskich seniorów w składzie Justyna
Słomka, Krzysztof Garbacz oraz trójka
trenerów KS Chojnik Jelenia Góra - Sławomir Kowalski, Adam Słomka i Adam
Cimosz walczyła w hali gdańskiej AWFiS
o medale mistrzostw Polski. Po raz kolejni nasi trenerzy wracają z medalami.
Tym razem łupem padły dwa tytuły
wicemistrzów Polski - Justyny Słomki w
grze pojedynczej kobiet w kategorii +35
oraz w grze podwójnej pary Adam Słomka / Adam Cimosz w kategorii +40. Obok
srebra na szyi Justyny i Adamów zawisły
również brązy - w grze mieszanej pary
Justyna i Adam Słomka w kategorii +35
oraz Adam Cimosz w grze pojedynczej
w kategorii +40.
(MDvR)
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Doradca Klienta – Sprzedawca odpowiedzialny jest za:
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JELENIA GÓRA

Wybrali zdrowie i dobrą zabawę
Zdrowa żywność, wysiłek fizyczny
w różnych formach, a także badania i
masaże – to tylko niektóre z atrakcji,
jakie przygotowało Stowarzyszenie
Chorym im. Jana Musiała „Dąb” dla
kuracjuszy i mieszkańców na Placu
Piastowskim w Cieplicach.
II edycja Cieplickiego Maratonu
Ekologicznego „Wybieram zdrowie”
finansowana z budżetu Miasta,
to doskonała okazja do promocji
zdrowego trybu życia, badań profilaktycznych i porad udzielanych
przez specjalistów. Były także wykłady, które odbywały się w budynku
Politechniki Wrocławskiej. Studenci
Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej wykonywali masaże, przeprowadzali badania, nie zabrakło też
stoisk ze zdrową żywnością.
Cieplicka impreza obfitowała
też w zajęcia ruchowe. Strzelectwo
laserowe, biegi dla najmłodszych,

czy pokazy fitnessu to tylko niektóre
z atrakcji, jakie czekały na małych i
dużych.
O tym, że ruch to zdrowie przekonywali też młodzi tancerze ze
Szkoły Tańca Krzysztofa Cieślaka, a umiejętności gimnastyczne i
wokalne prezentowali uczniowie
jeleniogórskich szkół i przedszkoli.
Na wyprawę z kijkami zaprosiła
posłanka Zofia Czernow.
- Moja radość największa jest z
tego, że coraz mniej imprez organizuje Miasto. Główny Dzień Dziecka
organizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa, dzisiaj fundacja pani Musiał
robi ten festyn zdrowotny. Tylko się
cieszyć, że rola prezydenta zaczyna
się ograniczać do tego, że trochę
pomoże, zainicjuje. To bardzo ważna
zmiana jakościowa Jeleniej Góry –
ocenił prezydent Marcin Zawiła.
Przemek Kaczałko

20 czerwca 2016 r.
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PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracowników
ochrony z doświadczeniem
oraz własnym pojazdem.
Stawka 8zł. Praca w okolicy
Jeleniej Góry, za dojazd
zwraca pracodawca. - 609
486 000
Carte d'or Cafe - Nowy
Rynek - Jelenia Góra ul. Podwale 25. Mile widziani wszyscy którzy chcą pracować w
milej atmosferze w branży o
zapachu lodów i kawy Praca
dla osób szukających stałej
pracy jak i weekendowej. 537 485 718
Dam pracę - metkowanie,
sprzątanie w sklepie w Cieplicach tel. 507 311 803
Dam pracę przy renowacji
i politurowaniu mebli. Oferuję bardzo dobre zarobki.
Interesują mnie tylko osoby
z doświadczeniem. - 512
307 938
Do sklepów internetowych
- w związku z rozwojem
dz.sprzedaży internetowej
poszukujemy 4 osób do dz.
obsł. sklepy internet. - zapewniamy szkolenie od podstaw,
miłą atmosferę pracy, rozwój
osobisty i stabilną pracę.
hepo@hepo.pl - 537 538
300

Dołącz do naszego
gastro-teamu - Jeśli jesteś
energiczną, pozytywnie
nastawioną do Świata i ludzi
pracowitą Osobą i chcesz
dołączyć do naszego Teamu,
wyślij CV ze zdjęciem. Mile
widziane doświadczenie w
gastronomii i pracy z ludźmi mpgastro2016@onet.eu
Elektryk i hydraulikNiemcy - Firma niemiecka
zatrudni elektryków i hydraulików - więcej informacji pod numerem telefonu
721360899 - 721 360 899
Exact Systems S.A.
zatrudni przy kontroli jakości
w Niemczech. Wymagamy
j.niemieckiego w stopniu podstawowym oraz mile widziane
osoby z prawem jazdy i samochodem (zwracamy koszt
przejazdy) tel.725256386 /
work@exactsystems.de

Firma DPD zatrudni
kuriera. Oferujemy szkolenie
wstępne, atrakcyjny system
wynagrodzeń, współpracę
opartą na umowie. Oferta dla
osób nie karanych, posiadających busa i prowadzących
działalność. - 502-799-576
Firma FLYWOOD w Karpnikach zatrudni operatorów CNC. Po okr. próbnym
umowa o pracę! Praca w
syst. trzyzmianowym. Poszukujemy również osób do
przyuczenia! CV prosimy
przesłać na adres e-mail 757677031 e-mail : office@
flywood.pl

Firma Flywood w Karpnikach zatrudni pracowników
produkcyjnych. Po okresie
próbnym umowa o pracę!
Praca w systemie trzyzmianowym. Nie wymagamy
doświadczenia! CV prosimy
przesłać na adres e-mail 757677031 e-mail: office@
Fachowcy budowlani flywood.pl
do Niemiec - Poszukujemy Firma Ładziński Zakłady
pracowników do pracy w Metalowe poszukują - Spabudownictwie mieszkanio- waczy/ślusarzy konstrukcji
wym od podstaw. Atrakcyjne metalowych z uprawnieniami
wynagrodzenie, opłacone i doświadczeniem, mile
pensjonaty. e-mai: biuro@ widziana grupa niepełnoruben-bau.eu - Biuro czynne sprawności. CV proszę
wysłać na adres kadry@
8-16, tel. 537576392
ladzinski.pl Tel. 75 64 354
Wydawca: HIGHLANDER`S GROUP Marek Tkacz Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, 18
Firma Netto zatrudni sprzedawców w sklepie w Kowarach. Zapraszamy osoby
zaangażowane, z chęcią do
działania. Oferujemy: pełen
etat; pensja + premię uznaniową Prosimy o przesłanie
CV: mo137285@netto.pl
Firma poszukuje pracowników - cieśli szalunkowych.
Miejsce pracy: Szklarska
Poręba. Kontakt: sekretariat@sunet.com.pl

REKLAMA

005197124

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

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

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

Jelenia Góra, ul. Sygietyńskiego 5/1.
ROZMAITOŒCI
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Firma zatrudni cieśli
szalunkowych, zbrojarzy.
Miejsce pracy: Szklarska
Poręba. Oferty pracy z
numerem telefonu proszę
kierować na e-mail: wbslysiak@gmail.com
Fryzjerkę przyjmę od
zaraz - Szukam fryzjera,
fryzjerki damsko-męskiej.
Nowoczesny salon. Bdb
warunki .tel.570 916 819
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
szwaczki. Informacje w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze.
- 513 153 665
G r af i k k o m p u t e r o w y
- FX Sport Sp.z o.o. w
Jeleniej Górze zatrudni
grafika. Wymagana znajomość języka angielskiego.
Środowisko pracy Adobe
Illustrator. CV proszę przesyłać na adres: k.ligeza@
vergesport.com - 513 153
665
Hotel Gołębiewski w
Karpaczu zatrudni holowe
(sprzątanie). Praca na
umowę,atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę wysyłać na e-mail: u.hajduk@
golebiewski.pl z dopiskiem
"holowa" lub dostarczyć do
kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w
Karpaczu zatrudni Panie
do sprzątania na basenie. Praca zmianowa na
umowę. CV prosimy wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem
basen lub dostarczyć osobiście do kadr. - 757 670
715
Hotel Gołębiewski w
Karpaczu zatrudni pracowników pralni. Praca na
umowę, atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę wysyłać na e-mail: u.hajduk@
golebiewski.pl z dopiskiem
pralnia lub dostarczyć do
kadr. - 757 670 715
Hotel w Karpaczu
zatrudni pomoc kuchenną/
śniadaniową. CV na adres
rekrutacja2000@interia.
pl - 757 122 048
Instruktorzy tańca
- Szkoła Tańca No Name
Dance Studio w Jeleniej
Górze, poszukuje do stałej
współpracy instruktorów /
nauczycieli różnych stylów tańca. Praca z dziećmi
i dorosłymi. Poszukujemy
ludzi z pasją! - 889 072
716

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

Jelenia Góra – sprzątanie
praca - Pilnie zatrudnimy
osoby do pracy w Jeleniej
Górze. Praca w marketach, serwis sprzątający. Do
wyboru ul. Jana Pawła II lub
ul. Legnicka. Zachęcamy do
kontaktu od poniedziałku do
piątku pod numerem tel. 601 156 466
Kelner/kelnerka Nowo otwierana restauracja w Szklarskiej Porębie
poszukuje kandydatów na
stanowisko kelner/kelnerka.
Oferujemy: -stałe zatrudnienie -możliwość podnoszenia
kwalifikacji -atrakcyjne wynagrodzenie - 691 873 163

Kelnerka - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni
kelnerkę. Praca na stałe lub
tylko na wakacje. Kontakt:
biuro@karkonoski.com lub
tel. 502 333 379
Kelnerka/kelner na
wakacje - Zatrudnię na wakacje w małym hoteliku w Szklarskiej Porębie Górnej młodą
osobę, odpowiedzialną, bez
nałogów, uczciwą, chętnie
studentkę na lipiec i sierpień,
możliwość zakwaterowania. 601 558 884
Kierowca C+E - Od kandydata oczekuje: Prawo jazdy
kategoria C lub C+E Karta
kierowcy Ukończony kurs na
przewóz rzeczy Ważne badania lekarskie Zainteresowanych zapraszam do kontaktu
pod podanym numerem telew SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
fonu - 601 566 570

-$60,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
w
poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Kierowca C+E międzynarodowy - Praca w systemie
4/2 lub 2/1. Trasy DK, DE,
Benelux i FR. Nowe Scanie.
Podstawa 1850zł Brutto plus
1600 zł za każdy przepracowany tydzień. Wymagane
doświadczenie na podanych
trasach. Aron-Trans - 786
244 811

Kucharz/kucharka Międzyszkolny Ośro- Opieka w Niemczech - Firma
w Karpaczu - Zatrudnimy dek Sportu w Jeleniej Górze zatrudni opiekunki, opiekukucharza w hotelu w Karpa- zatrudni na okres wakacji nów do pracy w Niemczech.
czu. Śniadania i obiadokolacje ratowników do pracy na basewięc praca przyjemna.Max. nie miejskim przy ulicy Sudec- Wymagany komunikatywny
do20.00 Szukamy kogoś kto kiej 59 w Jeleniej Górze. jezyk niemiecki. - 790 480
lubi gotować, niekoniecznie z Szczegóły pod nr telefonu 75 590
doświadczeniem. Możliwość 769 71 40
Opieka w Niemczech od
szkoleń/warsztatów/kwatery Międzyszkolny Ośro- 530828415 hotelkarpacz@ dek Sportu w Jeleniej Górze zaraz - Legalna praca przy
onet.eu
zatrudni opiekunów na półko- opiece od zaraz. WynagroK u c h a r z / P o m o c lonie letnie. Szczegóły pod nr dzenie od 1300 e netto, plus
Kierowca kat. C trans- Kuchenna - Cristal Resort telefonu 75 769 71 40
zwrot za dojazd 150 e. Wymaport kraj. - Firma z Gryfowa Szklarska: Kucharz/pomoc MZK sp. z o.o. w Jeleniej gana komunikatywna znajoŚląskiego zatrudni kierowcę kuchenna - przygotowanie Górze zatrudni kierowcę auto- mość języka. Praca dla Pań
dań wg ustalonych receptur, busowego. Kontakt 6:30 z kategorią C w transporcie
dbanie o porządek w miejscu 14:30 pod numerem 75 76 48 i Panów. Szczegółowe info
krajowym. Umowa o pracę. pracy, aktualna książeczka 736. CV wysyłać na mzkjg@ pod nr tel. Zapraszamy> - 511
Więcej informacji pod nume- sanepidowska. Umowę o mzk.jgora.pl
844 939
pracę. l.gendera@zdrojowa- Netto zatrudni sprzedawcę
rem tel: 513 107 326.
Opiekun/ka dla osób starhotels.pl - 691 434 244
w Jeleniej Górze. Oferujemy:
Kierowca Międzynaropełen etat, stałe wynagro- szych - Jesteś opiekunką dla
dowy Kat B - Zatrudnimy Magazynier - Firma
KM-System poszukuje kan- dzenie + premię uznaniową. osób starszych i chcesz zarakierowców kat B na busa dydatów na stanowisko Prosimy o przesłanie cv: biać do 1600 euro miesięczplandekę na trasy Między- Magazynier. Wymagane mk138804@netto.pl
nie? Nie zwlekaj, zadzwoń już
narodowe w systemach: wykształcenie min zawo- Netto Zatrudni sprzedaw- dziś i umów się na spotkanie
tygodniowych, 3/1, 4/1. dowe, znajomość obsługi ców w Karpaczu. Zapraszamy
z naszym Przedstawicielem
Stała pensja!! Wymagamy komputera, MS Office, osoby pracowite, z chęcią do
w Twoim Regionie - 733 309
dokładność, odpowiedzialdoświadczenie oraz dyspo- ność, gotowość do inten- działania. Oferujemy: pełen
etat; pensja + premię uzna- 337
zycyjność. CV na maila biuro. sywnej pracy. - 756105577/ niową Prosimy o przesłanie
Opiekunki osób starszych
autopremium@wp.pl - 513 praca@km-system.pl
CV: mo148015@netto.pl
- Praca dla opiekunek osób
993 622
Magazynier/Zaopa- Obsł. klienta, marketing starszych na terenie Niemiec,
Kontrola jakości Jelenia trzeniowiec - FX Sport Firma NetFactory zatrudni
Sp. z o.o. zatrudni pracownika pewną siebie, komunika- na umowę, składki ZUS, karta
Góra - Firma Exact Systems
ze znajomością j.angielskiego tywną osobę, o miłym głosie, Ekuz - ubezpieczenie, dobre
S.A. poszukuje młodych ludzi na stanowisko magazynier/ na stan. obsługi klienta, marwarunki zatrudnienia. Adres
do pracy- Kontrolerów
Jako- zaopatrzeniowiec. Informa- keting - oprogramowanie dla
-$60,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
biura: 1-go Maja 27 pokój
ści na terenie miejscowości cje w siedzibie firmy przy ul. hoteli. Mile widziane doświad314 (budynek Galerii Karkona pełen etat. ZU]HĞQLDU
ROZMAITOŒCI

Jelenia Góra. Godziny pracy Waryńskiego 23 w Jeleniej czenie. Praca
noskiej) - 881 789 173
- 509 202 060
Górze. - 756 450 830
i wymiar czasu pracy dostosowany do potrzeb! Aplikuj
przez wysłanie CV! - oskar.
sikorski@exactsystems.pl
Kucharz - Nowo otwierana
restauracja w Szklarskiej
Porębie poszukuje kandydatów na stanowisko kucharz.
Oferujemy: -stałe zatrudnienie -możliwość podnoszenia
kwalifikacji -bardzo dobre
warunki płacy - 691 873 163
Kucharz / Kucharka - O.W.
Chybotek w Przesiece poszukuje pracownika na stanowisko kucharz / kucharka
Szukamy kogoś kto lubi
gotować. Możliwość zakwaterowania. CV proszę przesyłać na adres: owchybotek@
gmail.com - 512 141 327

og£oszenia
ROZMAITOŒCI

Osada Śnieżka w Łomnicy
poszukuje na okres wakacyjny barmanów/kelnerów.
Nie oczekujemy doświadczenia. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, szkolenie
oraz możliwość zatrudnienia
na stałe. - rekrutacja@osadasniezka.pl
Pensjonat Karkonoski w
Karpaczu zatrudni na umowę
o pracę pomoc kuchennapokojową. Kontakt: biuro@
karkonoski.com lub tel.
502333379
Pielęgniarki, sanitariuszSezon - Uzdrowisko Świeradów zatrudni pielęgniarki
lub sanitariuszy medycznych
w okresie: VI-VIII. Bliższych
inf. udziela dział kadr.CV
należy przesyłać na adres:
opolska@uzdrowisko-swieradow.pl - 75/ 78-20-738, 75/
78-20-739
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 - Nowo
otwierana restauracja w
Szklarskiej Porębie poszukuje
kandydatów na stanowisko
pomoc kuchenna. Oferujemy:
-stałe zatrudnienie -możliwość podnoszenia kwalifikacji
-bardzo dobre warunki płacy
- 691 873 163
Pomoc kuchenna/ śniadaniowa - Hotel w Karpaczu
zatrudni osobę do kuchniśniadania i pomoc CV na
adres manager@hotelartus.
pl - 767 616 346
Pomoc kuchenną i sprzątanie. Zatrudnię osobę w OW
Zielone Wzgórze w Karpaczu
od zaraz. - 511 334 188
Poszukuje kierowcę na
taksówkarza z okolic M.Poczty
w Jeleniej Górze praca na
dwie zmiany zarobki netto
3000 zł posiadam samochód
- 602 802 164

20 czerwca 2016 r.
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Poszukujemy osoby do
samodzielnego prowadzenia
kadr i płac - Wymagania: staż
w kadrach i płacach min. 2
lata, znajomość problematyki kadrowo-płacowej m.in.
ZUS, PRFON, księgowanie
wynagrodzeń i pochodnych
oraz inne zlecone prace w
księgowości. Miejsce pracy:
Łomnica. Kontakt: sekretariat@sunet.com.pl
Poszukujemy osób do
pracy w serwisie sprzątającym na terenie Jeleniej
Góry, rejon ulicy Jana Pawła
II. Praca w markecie, elastyczne godziny. Zachęcamy
do kontaktu od poniedziałku
do piątku w godzinach 8-15
pod numerem telefonu: 601
156 466
Poszukujemy specjalistę
ds. rekrutacji. Wymagania:
doświadczenie w aktywnym
pozyskiwaniu kandydatów,
komunikatywna znajomość
języka ang. lub niem., zaangażowanie. Proszę CV: rekrutacja@biurorgs.eu
Praca - Zatrudnię kucharza
na bardzo dobrą stawkę.
Jelenia Góra. Jeśli nie masz
doświadczenia a chcesz
zacząć pracę na kuchni to
zapraszamy również. - 794228-257
Praca nad morzem w
gastronomii - Praca przy
kebabie oraz kurczaku z rożna
w Tawernie nad morzem
w miejscowości Łukęcin,
przy Pobierowie. Sezonowa20.06.-31.08.16.Umowę
zlecenie nocleg wyżywiene.
Doświadczenie lub bez. - 737
862 985
Praca Opieka Niemcy Poszukujemy opiekunek
osób starszych do pracy w
Niemczech. Stabilne, legalne
zatrudnienie, sprawdzone
miejsca pracy. Wymagana
komunikatywna znajomość
języka niemieckiego. Serdecznie zapraszamy. 691104999/734427734
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Praca Opieka Niemcy-Kursy
jęz. - Kursy językowe przygotowawcze dla osób zdecydowanych podjąć pracę w
charakterze opiekunek osób
starszych w Niemczech. Po
odbyciu szkolenia gwarantujemy stabilne, długoterminowe, legalne zatrudnienie.
- 734427734/691104999
Praca w KFC Galeria Nowy
Rynek - Rozwiń z nami skrzydła! Oferujemy Pewne wynagrodzenie Pakiet szkoleń
Swobodę w ustalaniu grafiku
Przyjazną atmosferę Aplikuj
CV emilia.kowalska@amrest.
eu - 571 407 413
Praca w Niemczech Agencja Pośrednictwa Pracy
Millennium Profesjonalnie i
bezpiecznie rekrutujemy do
pracy za granicą. Zapraszamy
wszystkie zainteresowane
panie chętne do Opieki. Bardzo wysokie wynagrodzenie.
Praca Legalna - 603-103-199
Praca w ogrodzie - Potrzebna
pomoc od zaraz w zagospodarowanym ogrodzie - koszenie,
płowienie, sadzenie - Jeżów
Sudecki tel. 721 030 567
Praca. Dziennikarz - Jesteś
ciekawa(y) świata, żyjesz
problemami Jeleniej Góry i
okolicy? Jesteś kreatywna(y)?
Lubisz wyzwania? To propozycja dla Ciebie! Od kandydatów
oczekujemy: - samodzielności
i kreatywności w wyszukiwaniu
tematów i ich realizacji - dobrej
polszczyzny oraz łatwości
pisania - dyspozycyjności i
zaangażowania w pracę znajomości podstawowych
zasad fotografii Oferujemy:
- zarobki adekwatne do zaangażowania w pracę - możliwości rozwoju i kształcenia
(dziennikarstwo prasowe,
portal internetowy) - pracę w
dynamicznym, kreatywnym
zespole Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV oraz listu motywacyjnego
na adres: rekrutacja@jelonka.
com Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu tylko z wybranymi
osobami - rekrutacja@jelonka.
com

Praca: pomoc kuchenna,
kelner - Uzdrowisko Świeradów zatrudni sezonowo (oferta
dla studentów, uczniów) lub
na dłuższy okres, pracowników na stanowiska: pomoc
kuchenna, kelner. CV proszę
przesłać na adres: opolska@
uzdrowisko-swieradow.pl - 75/
78-20-738, 75/ 78-20-739
Pracownik biurowy
- Zakład w Jeleniej Górze
zatrudni kobietę na stanowisko
biurowe (forma zatrudnienia
umowa-zlecenie). Wymagany
wiek powyżej 25 lat. Oferty prosimy składać na adres e-mail:
rekrutacja.dp@interia.pl
Pracownik działu projektowego - AxPro Carpets
Sp.z o.o. zatrudni na stanowisko Projektanta. Wymagane
wykształcenie artystyczne lub
grafika komputerowa. Dobra
znajomość pakietu Adobe.
Umiejętność swobodnego
operowania kształtem i barwą
- egregorczyk@axprocarpets.
com
Pracownik poszukiwany Szukam płytkarza do pracy w
Szwajcarii. Zapewniam długi
czas pracy poważne oferty.
Stawka do uzgodnienia, może
być godzinowa lub od metra.
Najlepiej dzwonić po 16 godz.
Tel. 530 456 748
Przygotowanie produkcji
- FX Sport Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze zatrudni pracownika do
działu przygotowania produkcji
szwalni. Informacje w siedzibie
firmy przy ul. Waryńskiego 23
- 756 450 830
Przygotowywanie i
sprzątanie pokoi w kameralnym pensjonaciku w
Szklarskiej. Praca w okresie
wakacyjnym. Chętne osoby
prosimy o przesłanie cv na
szymonowka28@wp.pl lub
telefonicznie 513 226 383
Przyjmę do pracy kierowcę
z okolicy małej poczty , praca
w charakterze kierowcy taksówki 602 802 164
Recepcjonista/ka z
obsługą baru - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni
pozytywnie nastawioną osobę
na stanowisko recepcjonista/
ka z obsługą baru. Kontakt:
biuro@karkonoski.com lub
502 333 379

Restauracja McDonald's
- Oferujemy: - zatrudnienie na
umowę o pracę - pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze
godzin dopasowujemy grafik
do Waszych potrzeb -możliwość rozwoju zawodowego i
awansu - rekrutacjamcd259@
gmail.com
Specj. ds. sprzedaży biznesowej - Uzdrowisko Świeradów zatrudni specjalistę
ds. sprzedaży biznesowej.
Miejsce pracy: Świeradów
Zdr., forma zatr.: umowa o
pracę. CV należy składać na
adres: opolska@uzdrowiskoswieradow.pl - 75/ 78-20-738,
75/ 78-20-739
Sprzątaczka / sprzątacz
- ZPCHR działający w Grupie kapitałowej Clar System
obecnie poszukuje osoby
do sprzątania biur i terenu
zewnętrznego w Jelenie Oferujemy pracę od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:00 do
15:00 Of - 660 567 125
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 - 609 809 505
Student do biura - Biuro
rachunkowe poszukuje studenta do pracy w biurze,
Wymagania: znajomość
pakietu MS Office, dyspozycyjność w godzinach :08:0016:30, komunikatywność. CV
na adres: rekrutacja@biurorgs.eu.
Sudety Radio Taxi przyjmie
do współpracy kierowców.
Telefon: 665 665 722
Telefoniczna sprzedaż
- Netfactory (branża IT) - pozytywne nastawienie, determinacja - masz to? Zapraszamy
do naszego zespołu! Obsługujemy branżę turystyczną(reklama, strony www,
oprogramowanie dla hoteli)
biuro@netfactory.pl - 509 202
060

Utrzymanie ruchu - Do
obowiązków będą należały:
-Zapewnienie prawidłowego
działania sprzętu produkcyjnego, -Konserwacja sprzętu
produkcyjnego, rozwiązywanie
problemów mechanicznych,
elektrycznych związanych z
maszynami. - 697 916 806
Zakład Kador w Miłkowie
zatrudni pracowników do produkcji opakowań drewnianych.
Zapewniamy stabilne zatrudnienie w międzynarodowej
firmie, bardzo dobre warunki
pracy i płacy. Aplikacje: biuro@
kador.pl
Zatrudnię dekarzy od zaraz
- 793 676 758
Zatrudnię do krojenia pieczywa i robienia kanapek w
Janowicach Wielkich - 695
914 011
Zatrudnię do sklepu spożywczego Żabka w Cieplicach.
- 756 428 334
Zatrudnię fachowca do
montażu płyt granitowych w
łazienkach. Praca w Szwajcarii, stawka godzinowa
do uzgodnienia. Praca od
04.07/16 legalna. Dzwonić po
16.00 godz. tel. 757 186 455
Zatrudnię kelnerkę, kelnera do restauracji w Jeleniej Górze. Praca od zaraz.
Osoby zainteresowane proszę
o kontakt tel. 602-735-219,
661-559-157 lub mail: firma.
jeleniagora@op.pl
Zatrudnię kucharza samodzielnego z min. 2-letnim
doświadczeniem w Karpaczu
w OW Zielone Wzgórze od
zaraz. - 511 334 188
Zatrudnię kuriera Jelenia
Góra i okolice - 513 495 583
Zatrudnię kuriera od zaraz
z samochodem typu bus blaszak/pick-up kolor biały max
8lat wymagane świadectwo
niekaralności działalność
gospodarcza, oferujemy wysokie wynagrodzenie bezpłatne
szkolenie - 530 520 992
Zatrudnię osobę do Pensjonatu w Karpaczu dyspozycyjną dziewczynę do pomocy
(sprzątanie, pomoc na kuchni
oraz obsługa sali przy śniadaniach i obiadokolacjach).
Możliwe zamieszkanie u nas w
Pensjonacie. - 664 066 688
Zatrudnię osoby do sprzątania biur i terenu zewnętrznego w Jeleniej Górze.
Poszukujemy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
praca na umowę o pracę. - 660
567 125
Zatrudnię pracowników Zatrudnię na umowę o pracę
2 doświadczonych i solidnych
pracowników do robót remontowych - wykończeniowch.
Gładzie, rygipsy, glazura,
ścianki działowe, malowanie,
itp. Wiek do 45 lat, własny
samochód - 600 223 052
Zatrudnię solistkę/solistę
do zespołu. - 781 591 007

Zatrudnię sprzedawcę na
stoisko kosmetyczne w G.
Sudeckiej. Praca dodatkowa
lub na cały etat. Mile widziane
również osoby uczące się.
Cv na maila annastopka@
wp.pl lub telefonicznie 608
490 110
Zatrudnię w pensjonacie
w Karpaczu kelnerkę/pokojowa. Możliwość zakwaterowania. - 696 504 506
Zatrudnię w sklepie spożywczym w Cieplicach 1/2
etatu emerytkę, rencistkę tel.
507 311 803
Zatrudnimy masażystę do
SPA w Hotelu Gołębiewski.
Oferujemy umowę o pracę
na pełen etat, atrakcyjne
wynagrodzenie, pracę w miłej
atmosferze. Zapraszamy
również tegorocznych absolwentów. Prosimy CV+ZDJ
- spa.golebiewska@golebiewski.pl
Zatrudnimy opiekunki ze
znajomością j.niemieckim lub
bez w domu opieki nad osobami w podeszłym wieku w
Karpaczu. - 533 988 714

MOTORYZACJA
CZĘSCI SPRZEDAM
Ak u m u l a t o r 1 1 0
Ah nowy - posiadam
a k u m u l a t o r Va r t a 4 3
tydz 2015 r 4GO 915
1 0 5 E 1 2 V 11 0 A h
520A DIN 850A EN/
SAE/GS Polecam
nowe oryginalne Audi
VW 350zł - 502 664
847
Felgi renowacja
lakieru - Piaskowanie i malowanie felg
stalowych i aluminiowych w lakierni
proszkowej Lak System w Lubiechowej.
Krótkie terminy,
a t r a k c y j n e c e n y. 6 9 2
232 414
Op o n y C o n t i n e n t a l
- 225/50 17 opony
prawie nowe 7-8 mm
Polecam oryginalne
audi cena 1200zł za
komplet Jeśli potrzebujesz Inny rozmiar
dzwoń i pisz napewno
się dogadamy - 502
664 847
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MOTORYZACJA
KUPIĘ

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 203 000.
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
NA WYŁĄCZNOŚĆ
Tomasz Andrysiak tel.: 507 136 111
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 661 223 812
55480521 Atrakcyjna duża działka budowlana w Szklarskiej Porębie
o pow 9000m2 z pięknym widokiem. Działka
o lekkim nachyleniu z bezpośrednim dostępem do
drogi asfaltowej z warunkami zabudowy NA 10 BUDYNKÓW rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz trzema zjazdami
z działki. Cena 376 000. Anna Roziel 509 156 552
NA WYŁĄCZNOŚĆ
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
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 119000.
Małgorzata Muzyczka 698 523 811

NA WYŁĄCZNOŚĆ

57320521 Dwupokojowe mieszkanie malowniczo
położone w małej miejscowości koło Jeleniej Góry –
Rybnicy. Mieszkanie położone na pierwszym piętrze
w budynku kilkurodzinnym. Powierzchnia mieszkania
50,80m2 do mieszkania przynależy piwnica (13m 2)
NA WYŁĄCZNOŚĆ
strych położony bezpośrednio nad mieszkaniem.
Mieszkanie bardzo słoneczne i ciepłe do wykończenia według własnego
gustu. CENA 74000. Joanna Zglenicka 661 223 812
57140521 Piętro willi przedwojennej o pow.
68,13 m2 (po podłodze 104,37 m2) w Przesiece, 15
km od centrum Jeleniej Góry.
Dwie piwnice,
murowany bud. gospodarczy z poddaszem użytkowym i garażem z kanałem oraz rekreacyjna altana
w dużym ogrodzie - dodatkowo grunt o całkowitej
pow. 1654 m2. Zadbany, ładnie zagospodarowany
ogród z nasadzeniami. Cena 235 000. Natalia Ożga 783 275 032
57340521 Atrakcyjnie położona działka bud. o pow 1,1 ha zlokalizowaną
w sąsiedztwie głównej drogi wylotowej, kierunek
Szklarska Poręba. O wym. ok 75x150 m, płaska,
niezadrzewiona, idealnie nasłoneczniona. Przepiękne widoki na Panoramę Karkonoszy.
Z b.dobrym dostępem do drogi asfaltowej.
Cena 249000. Natalia Ożga 783 275 032

Auto skup dobre ceny - Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki - 533 533 443
Autoskup 883232416
- kupie samochody cale
uszkodzone do poprawek
powypadkowe osobowe
dostawcze terenowe również
angliki, odbieram własnym
transportem. Gotówka od ręki.
- 883 232 416
Kupię stare motocykle polskiej produkcji WSK, WFM,
SHL. Szukam motocykli oryginalnych w dobrym stanie,
motoryzacja prl to moja pasja.
Dobrze zapłacę za zadbany
egzemplarz tel. 724 463 331

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Ford Mondeo 2.0 TDDI kombi
- 2001r.Wersja GHIA. Srebrny.
Klimatronik. Welurowa, jasna
tapicerka. El.szyby, lusterka i
siedzenie kierowcy. Podgrzewana przednia szyba i fotele.
Przyc. szyby. Przegląd do
05.2017,ubezp.13.06.2016.
Cena 3500zł - 504 427 853
Mam do sprzedania kontener
chłodniczy pod zabudowę
Iveco o wymiarach: 500 cm
długi 217 cm szeroki 200 cm
wysoki Kontener szczelny,
a agregat sprawny. Więcej
informacji przy rozmowie telefonicznej - 502 662 364
Mercedes 814, dmc 7,5t,
ładowność 4t, skrzynia 6
m długa, przebieg 220 tys,
2002r., na polskich tablicach
tel. 510 727 096, +49 015 234
016 251
Peugeot 206, ocynkowany
- Sprzedam ocynkowane auto(zero rdzy) poj 1,4. Przebieg
120000, stan bardzo dobry.
Dofinansowany, po wymianie
chłodnicy, klocków, świec (udokumentowane). Cena: 6000
do małej neg. Zapraszam do
oglądania - 531 592 885
Przestronny Hyundai
Elantra, 2001, 2.0 CRDI (diesel). W trasie oszczędny, w
środku bardzo dużo miejsca,pokaźny bagażnik. Elektr.
szyby. 201tys km przebiegu.
Auto pochodzi z Niemiec.
Po wymianie amortyzatorów.
4500zł - 660 715 263
Seat Leon 2009 wersja Referene - Sprzedam czarnego
Seata Leona 2009, poj. 1.6
moc 105 KM bezwypadkowy,Garażowane,klimatyzacja,ABS,ASP,tempomat,el.
szyby,radio farbyczne. cena
22 500 zł do negocjacji. tel.
790799098 - 503 188 393

Sportowa Honda PRELUDE 2,0l, czarna, 1999 r.p.,
auto z Niemiec do opłat, stan
dobry, cena 5500 zł tel. 510
727 096, +49 015 234 016
251
Sprzedam Mazda6 2,0
CDTI 143km Exlusiv 1, rejestracja 2006, czarne kombi
navi, elekt. fotele, DPF, nowy
rozrząd od lutego w PL, cena
do negoc. 19600 zł, skóra,
bose, JG tel. 695 898 245
Sprzedam Mitsubishi
Lancer GLXi 1600ccm 16V
1993,benzyna+gaz, przebieg
390000km manualna skrzynia,
elektryczne szyby, centralny
zamek, reg. kierownica, hak,
alufelgi +dużo części z identycznego cena 1500zł - 507
403 247
Toyota Corolla E12 LIFT
2.0 - stan: używany rok produkcji: listopad 2004 (pierwsza
rejestracja maj 2005) przebieg
[km]: 228 tys. pojemność silnika [cm3]: 1995 moc [KM]:
116 rodzaj paliwa: diesel nadwozie: hatchback liczba drzwi:
4 - 793 360 425
Vw tuareg terenowy - auto
jest bardzo ładne i się ładnie
prezentuje więcej inf pod tel.
- 696-372-544

ANONSE
MATRYMONIALNE
Doświadczony 40+ pozna
Panią (30-60lat) w wiadomym
celu. Jeśli chcesz zaszaleć
napisz sms.100% dyskrecji i
higieny, możliwy stały układ,
nie posiadam lokum - 692
295 952
Michał 30 lat, ze Świdnicy,
poznam dziewczynę w podobnym wieku do wspólnych spotkań lub czegoś więcej - 609
527 036
Miły mężczyzna (angielsko-niemieckojęzyczny) chce
poznać i zaprzyjaźnić się z
kobietą w wieku 40-50 lat tel.
0049-351-4423978 Drezno
Poznam dziewczynę na
stałe - Cześć mam na imię
Jarek lat 33 ciemne włosy oczy
niebieskie średnia budowa
ciała wzrost 180.Jestem spokojny nieśmiały miły wrażliwy
szczery uczciwy wierny troskliwy. Poznam dziewczynę
do stałego związku - 725 114
323
Poznam Pana niezbyt wysokiego, lat 72-75, który czuje
się samotny i chciałby mieć
przyjaciółkę tel. 663 714 733
wieczorem
Szukam koleżanek do współpracy w usługach towarzyskich. Tel. 533 526 406

USŁUGI
BUDOWLANE
"Złota rączka" do kap.
remontu mieszkania (regipsy,
arm. łazienkowa, podł. kaloryferów, kominek (płatne do ręki
każdego tygodnia) tel. 796
489 565

Brukarstwo, kostka ogrodzenia - Oferujemy usługi
brukarskie; - układanie kostki
brukowej, granitowej, parkingi,
chodniki, podjazdy, opaski
wokół domów, ogrodzenia
(panele ogrodowe), prace
ziemne. Na materiały posiadamy rabaty. - 665 323 034
Cyklinowanie - solidnie.
Parkietów, podłóg, schodów,
układanie podłóg, lakierowanie tel. 697 143 799
Firma drogowa - wykonujemy drogi, place, wszelkie
roboty ziemne i rozbiórkowe.
Nawierzchnie z kostki brukowej oraz z masy asfaltowej.
kontakt: biuro@sudeckie.pl
Firma metalowa wykona
balustrady - wykona balkony
francuskie, balustrady, schody
metalowe, bramy, pylony
reklamowe, również cięższe
konstrukcje stalowe. Szkolimy
i egzaminujemy spawaczy we
wszystkich metodach. Zapraszamy! - 511 495 985
Klimatyzacja rekuperacja
PC - Profesjonalny montaż i
serwis klimatyzacji, rekuperacji
i pomp ciepła. Szeroka oferta
urządzeń, optymalny dobór
sprzętu, konkurencyjne ceny!
Wycena u klienta w okolicach
Jeleniej Góry bezpłatna. - 530
857 676
Koparko-ładowarka
i koparka25t - Koparko-ładowarka CAT 90 zł/h Wykonujemy wymiany gruntu,
rozbiórki budynków, transport
kruszywa itp. i inne roboty
budowlane Posiadamy dużą
koparkę gąsienicową 25t, oraz
wywrotki 2-osiowe i 3-osiowe 533 033 009
Kruszywa, piaski - Handel
kruszywami i piaskiem - 727
548 554
Minikoparka 4 t oraz 1,5
t - Prace ziemne wyburzenia
młotem kanalizacje drenaże
niwelacje terenu itp. - 784
805 582
Minikoparka i wywrotka
4t usługi kompleksowo. - 500
038 104
Profesjonalne roboty
ziemne Transport wywrotka
14t . Koparko-ładowarka
Koparka Kołowka 18t . Kanalizacje - 790 653 712
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi. Regulacja ,konserwacja, regeneracja.
Wymiana zamków, wkładek,
zawiasów , klamek i szyldów.
Zabezpieczanie uszkodzonych szyb i ich wymiana.
Montaż nawietrzaków. Robert
607720825 - 607 720 825
Tanie remonty w dobie kryzysu! Remonty drobne przeróbki budowlane na Twoja
kieszeń! Zadzwoń! tel. 721
647 789
Usługi budowlane - ogrodzenia, remonty, transport tel.
663 135 408
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Wi o s n ą z m i e ń s w o j e
mieszkanie - Wykonujemy
remonty mieszkań, domów
i biur w zakresie; malowanie-tapetowanie-układanie
glazury-montaż paneli podłogowych- montaż-cyklinowanie
podłóg i schodów. - 603 236
132
Wywóz odpadów w kontenerach - Wywóz odpadów
pobudowlanych w kontenerach gruz i inne odpady, śmieci
niesegregowane. - 727 548
554
Zajmujemy się renowacją
drzwi drewnianych w mieszkaniach domach kamienicach.
Wystawiamy faktury raz gwarancję na 24 miesiące . Przy
oczyszczaniu ze starej farby
nie stosujemy chemii - 605
622 535
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
Zdun piece kaflowe, kominy
dymne, budowa, naprawa,
czyszczenie, konserwacja tel.
510 172 730

USŁUGI
FINANSOWE
^^Pieniądze na dowolny
cel!^^ - Dla nas wszystkie
Twoje plany są warte zrealizowania! Sięgnij po szybką
pożyczkę z przeznaczeniem
na dowolny cel. Gwarantujemy
uczciwość, jasne zasady i dyskrecję. Tel. 531 358 181
A może szukasz pożyczki?
- Chciałbyś pożyczyć pieniądze? Sprawdź naszą ofertę!
Dopasujemy pożyczkę do
Twoich potrzeb - kwoty od
500 do 25 000 zł. Zadzwoń
531 358 181
Absolutnie wyjątkowa
pożyczka - Gwarantujemy
uczciwość, jasne zasady i
dyskrecję! Pieniądze nawet w
ciągu 24 godzin od podpisania
umowy na Twoim koncie. Tel.
730 351 362
Ale szybka gotówka do
25.000 zł!! Sprawdź. Tel. 728
874 309
Atrakcyjna pożyczka
od 500 zł do 25 tyś. Tel. 728
874 309
Bank odmówił Ci kredytu? Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!
Zadzwoń już dziś, nic nie tracisz, a możesz zyskać nawet
do 25 000 zł! Tel. 730 351 362
- 534 342 420
Brak Gotówki? Pomożemy
Ci! - Nasza pożyczka rozwiąże
Twoje problemy. Oferujemy Ci:
korzystne warunki spłaty od
6 do 36 miesięcy w stałych,
miesięcznych ratach, kwotę
pożyczki od 500 do 25000 zł,
bezpłatny wniosek. Tel 534
342 420
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Decyzja nawet w jeden
dzień. Minimum formalności.
Zadzwoń. 728 874 309
Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka do 25tys,
Tel. Gotówka nawet do 25.000
zł! 728 874 309
Dobra pożyczka, jasne
zasady! - Twoje potrzeby wzrosły, a w portfelu pusto? Pomożemy Ci rozwiązać problemy
finansowe, nawet jeśli jesteś
zadłużony/a. Dzwoń już dziś:
728 874 309
Dopasujemy pożyczkę do
Ciebie! - Oferta elastycznej
pożyczki bez sprawdzania
baz. Sprawdź już dziś, warto!
531 358 181
Ekspres gotówkowy! Do 25
tys.! - Potrzebujesz ekspresowej pożyczki wprost na Twoje
konto? Sprawdź naszą ofertę!
Możesz uzyskać pożyczkę
nawet w wysokości 25 000
zł, zadzwoń, bo warto! Szczegóły: 531 358 181
Gotówka bardzo szybko!
Sprawdź - Błyskawiczna
pożyczka nawet na dowód/
oświadczenie. Zapraszamy
do kontaktu z doradcą 534
342 420
Gotówka dla każdego! Szukasz dobrej pożyczki?
Mamy dla Ciebie super ofertę!
Pożyczka bez sprawdzania
baz, nawet na dowód, szybka
obsługa, długie terminy spłat.
Zapraszamy do kontaktu: 531
358 181
Gotówka do wzięcia! - Brak
Ci gotówki? Zgłoś się do nas!
Gwarantujemy bezpłatny wniosek, szybką decyzję i wypłatę
na konto do 24 godzin od
podpisania umowy. Pożyczka
na dowolny cel, nawet do 25
000 zł. Tel. 534-342-420
Gotówka na Twoje wydatki Zadzwoń po szybką pożyczkę
na dowolny cel. Nawet do 25
000 zł! Akceptujemy różne
formy dochodu. Tel. 531 358
181

og£oszenia

Gotówka na wakacje, bez
baz! - Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty
pożyczkowej, przeznaczonej
dla osób od 18 do 80 r.ż.
Minimum formalności, decyzja
nawet w jeden dzień. Kwoty
od 500 do 25 000 zł. Dzwoń:
730-351-362
Kasa do wzięcia na szybko!
- Potrzebujesz pilnie pieniędzy
i nie wiesz, do kogo się zwrócić? Zaufaj najlepszym! U nas
złożysz wniosek pożyczkowy
bezpłatnie i bez zobowiązań.
Możesz zyskać do 25 000 zł!
Tel. 534 342 420
Kasa. Potrzebujesz pieniędzy? Zadzwoń 728 874 309
Kredyty prywatne oddłużeniowe - Oferujemy: - decyzja
w 24 godziny - wysokie kwoty
przyznanej pożyczki - niskie
koszty udzielenia - nie pobieramy przedpłat - dogodny okres
spłaty - spłacamy komorników
wymagamy zabezpieczenia! 533 166 337
Lekka pożyczka do 25 tys.
Zadzwoń Tel. 728 874 309
Lekka pożyczka na jasnych
zasadach. Szybka wypłata
na konto bankowe, nawet
w 24 godziny od podpisania
umowy. Zadzwoń już dziś 728
874 309
Łatwa pożyczka na wakacje -> - Nie odmawiaj sobie
wymarzonego urlopu - weź
naszą pożyczkę! Możemy
zaoferować Ci nawet do 25
000 zł. Warto! Zadzwoń 730
351 362
Masz u nas pożyczkę! Korzystna oferta pożyczki na
dowód. Długie terminy spłat
od 6 do 36 miesięcy! Akceptujemy różne formy dochodów.
Zapraszamy do kontaktu: 531
358 181
Max gotówka szybko! - Oferta
pożyczki niemal dla każdego
od 18 do 80 r.ż. Akceptowane
różne formy dochodu, także
umowy zlecenie/o dzieło/ DZG.
Zapraszamy do kontaktu: 534
342 420
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Pilnie potrzebna gotówka?
- Najszersza w Jeleniej Górze
oferta pożyczek pozabankowych. Bez zbędnych formalności. Również z komornikiem i
wpisami w BIK, KRD. W ofercie także kredyty bankowe.
Biuro: Jelenia Góra, ul. Wiejska 29a/3 - 781 222 323
Potrzebujesz gotówki?
Zadzwoń po szybką pożyczkę
728 874 309
Pożyczaj pieniądze wygodnie i bezpiecznie. Gwarantujemy jasne zasady, korzystne
warunki i przejrzystą umowę.
Decyzja nawet w 24 h.
Zadzwoń 531 358 181
Pożyczaj u najlepszych Jeśli pożyczka, to tylko u nas.
Najkorzystniejsze warunki,
długie terminy spłat, także dla
osób z komornikiem. Dzwoń
730-351-362
Pożyczka bardzo korzystna
->>> - Korzystna dla Ciebie,
uczciwa i dyskretna oferta
pożyczki. Więcej szczegółów
pod telefonem: 531 358 181
Pożyczka dla Ciebie - Atrakcyjna oferta pożyczki bez
sprawdzania baz. Różne formy
dochodu. Kwota pożyczki od
500 do 25 000 zł, spłata 6 36 miesięcy. Zadzwoń: 730
351 362
Pożyczka E*K*S*T*R*A!
- W pożyczaniu jesteśmy
bezkonkurencyjni! Gotówkę
możesz otrzymać już w 24 h
od podpisania umowy, a na
spłatę masz nawet 36 miesięcy! Więcej szczegółów:
730-351-362
Pożyczka nawet do 25 000
zł. Zadzwoń 728 874 309
Pożyczka nawet na oświadczenie, szybko i bezpiecznie
728 874 309

Pożyczki ekspresowo! Poznaj naszą szeroką ofertę
pożyczek. Także dla osób z
komornikiem. Akceptujemy
różne dochody, także umowy
zlecenia i dzieło, DZG, emeryci, renciści. Szczegóły pod
telefonem 534 342 420
Problemy finansowe?
Mamy radę! - Brak gotówki
na wakacje, remont czy inny
cel? Dla nas wszystkie Twoje
potrzeby są ważne, a gotówkę
możesz otrzymać już w ciągu
24 godzin od zawarcia umowy.
Kontakt: 728 874 309
Problemy finansowe?
Sprawdź -> - Oferta błyskawicznej pożyczki bez BIK
i KRD, bezpłatny wniosek,
gwarantowana uczciwość i
przejrzysta umowa. Zadzwoń,
nic nie stracisz! 728 874 309
Pusto na koncie? Weź
pożyczkę! - Pożyczka na super
warunkach niemal dla każdego, także dla osób zatrudnionych na podstawie umowy
o dzieło/zlecenie. Minimalny
dochód 800 zł. Kontakt 728
874 309
Super lekka pożyczka Pożyczka niemal dla każdego, jasno, szybko i uczciwie.
Akceptujemy różne formy
dochodów. Długoterminowe
spłaty. Zadzwoń, nic nie stracisz: 728 874 309
Szukasz super pożyczki?
- W naszej ofercie znajdziesz
pożyczkę dopasowaną do
Twoich potrzeb. Spłacisz ją w
wygodnych, comiesięcznych
ratach. Okres spłaty od 6 do 36
miesięcy. Kwoty od 500 do 25
000 zł. Tel. 534-342-420
Szybka kasa na wakacje! Dopasowana pożyczka od 500
do 25 000 zł, szybka wypłata
wprost na Twoje konto. Minimum formalności, długoterminowe spłaty. Dzwoń: 575
650 601
Szybka pożyczka, decyzja nawet w 24 godziny –
Zadzwoń 728 874 309

Szybko potrzebujesz kasy?
- Zgłoś się po najlepszą
pożyczkę na rynku! Nawet na
oświadczenie. Zadzwoń już
dziś 728 874 309
Tu czeka dobra pożyczka Masz problemy finansowe?
Jesteś zadłużony? Nie martw
się, razem możemy rozwiązać
Twój kłopot! Postaramy się
dopasować najlepszą ofertę
pożyczki do Ciebie. Zadzwoń
534 342 420
Tu znajdziesz pożyczkę - Nie
szukaj pożyczki w niepewnych miejscach. Nasza oferta
jest godna zaufania, prosta i
przejrzysta. Zadzwoń już dziś,
możesz tylko zyskać! 728 874
309
Wygodna i bezpieczna
pożyczka - Korzystna
pożyczka, także dla osób z
komornikiem, bez sprawdzania BIK i KRD. Kwoty od 500
do 25 000, spłata od 6 do 36
miesięcy. Kontakt: 531 358
181
Zastanawiasz się, skąd
wziąć pieniądze na urlop? Nie
martw się, zadzwoń i zapytaj o
pożyczkę! Tel. 728 874 309

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Dam mieszkanie w zamian
za opiekę nad chorym (mile
widziane auto) tel. 731 760
014
Opieka nad niepełnosprawnym - Zaradna. Zaopiekuję
się niepełnosprawnym. Obie
strony bez nałogów oraz
wynajmę 2-pokojowe mieszkanie bez doradców. Najchętniej - Jelenia Góra, Zgorzelec i
okolice. Kontakt 600 730 321

Zaopiekuję się dzieckiem
od 2 lat, najchętniej Zabobrze
tel. 663 714 733 wieczorem
Zaopiekuję się panią, która
wymaga opieki, z możliwością
zamieszkania u podopiecznej
tel. 663 714 733 wieczorem

USŁUGI
RÓŻNE
Bezpłatne porady prawne
w każdy wtorek od godz.
11.00-15.00 po wcześniejszej
rejestracji telefonicznej, ul.
Teatralan1 pok. 311 Jelenia
Góra tel. 602 467 812
ISO 9001:2015, HACCP Wdrażanie systemów, pomoc
merytoryczna, szkolenia pracowników, audyty, pomoc
przy audytach zewnętrznych.
- 606-256-998
Miałeś wypadek? Zadzwoń Pomożemy odzyskać najwyższe odszkodowanie! Wypadki:
-komunikacyjne -w pracy -w
rolnictwie -na uszkodzonym
chodniku -błąd medyczny
-utrata życia w wyniku wypadku
- 501 613 410
Naprawa AGD solidnie i
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
Nowo otwarty skład opału
- Wysokokaloryczność polskiego węgla, posiadamy
różne asortymenty opalu,
transport do 20km od 1t darmowy. - 727 548 554
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Prace ogrodowe, koszenie,
wykaszanie, karczowanie i inne
prace przy zieleni. Zapewniam
własny sprzęt: kosa spalinowa,
nożyce, pilarka. Konkurencyjne
stawki. - 530 109 588
Projekty i pomiary wentylacji - Tanio, szybko i skutecznie
wykonuję: - projekty i pomiary
wydajności wentylacji i klimatyzacji. (projekty, koncepcje) projekty wewnętrznych instalacji
wod. kan., gazowych i c.o. Firma
dobry klimat - 514 942 962
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Regulacja, konserwacja i regeneracja. Wymiana
zamków, wkładek, szyldów, klamek, uszczelek i szyb. Montaż
nawietrzaków do okien PVC.
Robert 607 720 825
Usługi sprzątające /remontowe - Wykonujemy zlecenia
rozbiórkowe remontowe oraz
sprzątające sprzątanie strychów. Piwnic mieszkań oraz
posesji. Posiadamy własne
kontenery wywóz gruzu śmieci.
Najniższe ceny zapraszamy 782 037 887

Przeprowadzki, transport,
bagażówka. Przewóz rzeczy
również zagraniczny. Zawsze
pomagam, zawsze możliwość
negocjacji ceny. - 726 442 857
Transport busem max
4.5mb 3.5t - Oferuje usługi
transportowe korzystne ceny,
możliwość wniesienia zniesienia rzeczy po ustaleniu, przeprowadzki, przewóz rzeczy. - 697
335 784
Transport kruszywa
- samochód 3osiowy MAN,
samochód 2osiowy Liaz, mała
wywrotka do 3,5t Iveco. Posiadamy koparko-ładowarkę i
koparkę gąsienicową 25t.
Wykonujemy wymiany gruntu,
rozbiórki budynków itp - 533
033 009
Transport Wywrot 14t
- Transport 14 t kruszywa
ziemi itp. Zwietrzelina, koparka
kolowka 18 t, koparko-ładowarka, kanalizacje, rozbiórki
- 790 653 712
Wynajmę busa - Do wynajęcia najnowszy 2 miesięczny
reno trafic 9-osobowy z kieUSŁUGI
rowca lub bez. F-ra vat lub bez.
SPRZĄTANIE
Atrakcyjna cena auto wersja
Koszenie i wykaszanie biznes. - 884 209 117
terenów zielonych metodą
USŁUGI
tradycyjną i mulczowaniem,
ZDROWIE/URODA
przycinanie żywopłotów tel. 510
243 111
Bars- zabieg na ciało i umysł
Pięknie wyczyszczę dywany, - Głęboki energetyczny proces
tapicerkę domową i samocho- uwalniający od ograniczających
dową. Niskie ceny najlepsze, myśli, emocji, schematów dziaskuteczne środki Karcher, wie- łania; otwierający i przyciągaloletnie doświadczenie- zapra- jący radość, zdrowie, obfitość
szam!
i poczucie spełnienia w życiu.
Podciśnieniowe czysz- Zapraszam serdecznie - 510
czenie dywanów, wykładzin, 126 927
tapicerek. Usługi również w Vega Test - diagnostyka firmie. Odbieramy-przywozimy. Wykrywanie pasożytów, grzyWysoka jakość usług. Zapra- bów, bakterii, wirusów oraz
szamy tel. 609 172 300
zaburzeń pracy organizmu.
Posprzątam biura oraz Usuwanie patogenów częstopomieszczenia biurowe, jestem tliwościami i naturalnymi kuraosobą solidną i dokładną tel. cjami. Serdecznie zapraszam w
663 714 733 wieczorem
J.G Cieplicach - 510 126 927
Tanio posprzątam mieszkania,
KUPIĘ
biura, umyję okna, klatki schoW
komis
przyjmujemy
ładną,
dowe, zrobię zakupy starszej
modną
odzież
dziecięcą,
damosobie. Zadzwoń tel. 732 959
ską, buty, torebki. Przyjęcia w
566
czwartki i piątki. Sklep Sara ul.
Różyckiego 4a. Zapraszamy na
USŁUGI
zakupy tel. 506 092 349
TRANSPORTOWE
Przeprowadzki z ekipą do
załadunku. Tel. 694 559 227

SPRZEDAM

Sprzedam 13m2 deski podłogowej sosna jasna, lakierowana
z sękami - nowe, cena po obniżeniu 500 zł tel. 75 64 13 997 po
godz. 19.00
Sprzedam tanio 3 letni
gazowy grzejnik wody przepływowej, junkers typ Euroterm
model C 275 SEI, stan bardzo
dobry tel. 605 402 026
Sprzedam zestaw porcelanowy na 12 osób - fiński. Cena
500 zł tel. 75 64 13 997 po godz.
19.00
Wózek inwalidzki sprzedam
tanio tel. 75 76 925 11

ODDAM
Oddam szczeniaki labradory 4
suczki 8 tygodniowe nr telefonu
734 286 388

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Dwupokojowe mieszkanie
położone przy ul. Sobieskiego,
49m2, ogrzewanie z sieci,
przedpokój, łazienka, pokój
sypialny, duży pokój z aneksem
kuchennym, komórka. Szczegóły pod tel. czynsz 270 zł. - 696
052 326
Mieszkanie 72,5m Cieplice - Sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie w kamienicy na
wysokim parterze w Cieplicach.
Istnieje możliwość wykonania
osobnego wejścia z ulicy (od
werandy) i przekształcenie na
lokal usługowy. Cena do negocjacji. - 572 648 999
Mieszkanie sprzedam,
50m2, 2 pok. łazienka, kuchnia,
słoneczne, po remoncie, bez
czynszowe, Rybnica tel. 510
727 096, +49 015 234 016 251
Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, 56m kwadratowych,
nie wymaga żadnego nakładu
finansowego, gotowe do wprowadzenia od zaraz. Cena: 230
000 do negocjacji. - 577 036
883
Piękna kawalerka centrum Słoneczna nowoczesna duża
kawalerka 39m z aneksem
kuchennym blisko centrum ok
1,5 km Niedaleko dworca głównego Mieszkanie z cegły bardzo
ciepłe z własnym piecem C.O
gazowym Po remoncie - 510
687 377
Sprzedam - Karpacz, centrum, 2 pokoje 46m2 + garaż,
cena 150000 zł tel. 603 111
122
Sprzedam mieszkanie 32 M
75 tys. - ładne mieszkanie 32
metry po podłodze 55 metrów
ponieważ części mieszkania
jest na poddaszu po kapitalnym
remoncie ogrzewanie i ciepła
woda miejska ,balkon 3 piętro
centrum 1go maja bezczynsz 695 898 335

Sprzedam mieszkanie w
Centrum miasta, 46 m2, 3
pokojowe własnościowe, stan
bardzo dobry, nie obciążone
hipoteką, budynek po remoncie
(ocieplenie,dach) Pośrednikom
nieruchomości dziękuje - 510
001 760
Sprzedam mieszkanie z
ogrodem, parter 70m2 w Ścięgnach k/Karpacza tel. 669 769
441
Sprzedam mieszkanie-Wojcieszów - lokal własnościowy o
pow. użytkowej 46,2m +łazienka
i komórka , na 1 piętrze , wys.
lokalu 326cm składa się z
1pokoju-24,2m?,kuchni-16m?
i przedpokoju-6m?. Łazienka na
korytarzu-3,8m - 607 176 108

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuje niedrogiego
pokoju do wynajęcia z używalnością kuchni i łazienki, najchętniej Zabobrze lub bliskie okolice
tel. 663 714 733
Szukam do wynajęcia kawalerki-niedrogo, najchętniej Zabobrze lub okolice Zabobrza tel.
663 714 733 wieczorem

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Dla studenta, studentki mały
pokój w domu jednorodzinnym, media, wifi, miejsce na
samochód, niedaleko UE. - 698
673 047
Mam do wynajęcia mieszkanie
2 pok. Karpacz - na dłużej tel.
603 591 169
Mam mieszkanie do wynajęcia
w domku jednorodzinnym w
Jeleniej Górze. Dwa pokoje,
wyposażone, umeblowane.
Koszt miesięczny 1200 zł w tym
już wszystko (czynsz, opłaty).
Wymagana kaucja z góry za
miesiąc - 602 380 315
Wynajmę mieszkanie
2-pokojowe dla studentów przy
ul. Szymanowskiego w Jeleniej
Górze - Zabobrze. Mieszkanie
po remoncie, wyposażone i
umeblowane w nowe meble.
Koszt 1000 zł + media, kaucja.
Tel 507102437

Pół bliźniaka 75m-os.pomorskie - 2 mieszkania w 1 domu
ze wspólnym wejściem,1000m
ogrodu,2 garaże, altanka,
komórka. Ogrzewanie węglowe,4 pokoje,2 łazienki. Możliwa zamiana na M4.Zdjęcie
na maila joaskagt@interia.pl
265 tys - 505 083 027
Sprzedam 1/2 domu mieszkalnego z budynkiem gospodarczym i garażem na działce
1654m2 w Przesiece tel. 75 76
216 11, 534 698 686
Sprzedam dom bliźniak
w Szklarskiej Porębie pow.
ok.125 m2 z miejscem garażowym. Po kapitalnym remoncie,
wymieniony dach, instalacje,
okna, podłogi, drzwi. Oryginalny, atrakcyjne położenie,
widok na góry. - 790 603 111
Sprzedam dom do remontu
w Jeleniej Górze - Cieplicach.
Działka 10 A. Telefon kont. 605
058 428
Sprzedam dom jednorodzinny w Lubiechowej koło
Świerzawy ok 270m2, działka
14ar.Podpiwniczony , z garażem , częściowo wykończony.
Cena 310tyś.Więcej informacji
pod numerem tel. 884 338
200
Sprzedam historyczny dom
z 1837 roku, malowniczo i
przepięknie położony. Woj.
dolnośląskie, gmina Wleń.
20km linia lotnicza do Śnieżki.
Grunt 6770qm, stary - 539
814 958

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Działka na sprzedaż Mysłakowice. Okazja! Sprzedam
działkę 1039m2 za cenę
49000zł w Mysłakowicach
pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Media: prąd,
woda, gaz, kanalizacja. (licencja nr: 12484) - 662 009 700
Działki budowlane - Olszyna
- Sprzedam działki budowlane
. Nowe osiedle. Woda ,prąd na
granicy. Powierzchnia od 1100
do 1200 m 2. Aktualny plan.
Dojazd asfalt. Cena 37.000 zł
szt. - 506 122 702
MIESZKANIA
Działki siedliskowe PodZAMIENIĘ
gorzyn-Zachelmie 20 pln m2
Zamienię lub sprzedam kawa- - 535 303 007
lerkę dostosowaną do potrzeb
osoby niepełnosprawnej, po
kapitalnym remoncie, I piętro,
ogrzewanie z sieci, czynsz 170
zł tel. 510 172 730

DOMY
SPRZEDAM
Dom historyczny z 1837,
300qm - Dom historyczny z
1837, 300qm, nowy komin,
nowa wiezba dachowa,
wszystkie instalacje wodnokanalizacyjne, 2 łazienki, toaleta, 7 pokoi, tel. 539814958
- 880 156 487
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Tania działka 947m2 Wojcieszów ul. Słoneczna539/3
obręb 4, woda i prąd przy
działce, dojazd utwardzony,
cena do negocjacji 40000 zł
tel. 512 117 757

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia działkę
w Sosnówce z mediami przy
zalewie - pod działalność tel.
799 247 396

LOKALE
SPRZEDAM
Odstąpię pizzerie w Cieplicach tel. 603 999 191

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal użytkowy
50m2 tel. 607 611 774
Lokal w świetnej cenie
wynajmę - Lokal położony
na ulicy Traugutta, boczna od
Wolności. Świetny dojazd, parking, osobne wejście. Świeżo
po remoncie, niecałe 30m2.
Idealny na małą usługę. Pachnie nowością - 513 851 380
Posiadamy lokale biurowe
do wynajęcia przy Galerii Mebli
Krysiak w Jeleniej Górze ul.
Spółdzielcza 27.Powierzchnia
od 23 m2 do 89 m2.Teren
ogrodzony, monitorowany,
parking, każdy lokal posiada
alarm - 757 676 076
Wynajmę lokal 26m2 centrum Cieplic tel. 533 853 873

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia pomieszczenie gospodarcze ok. 50m2,
media-woda, siła-WC, Piechowice-Pakoszów tel. 600
316 661
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