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Radni ratowali
MDK Jelonek"
"

Prezydent Zawiła znów przegrał batalię o połączenie Młodzieżowego Domu Kultury z
MOS-em. Po raz kolejny radni
ocalili MDK.
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Bazarowicze walczą o byt
Około 200 handlujących, połowa zmodernizowanych pawilonów, wzrost kapitału do niemal 73 tys. zł , 100 miejsc parkingowych dla klientów, plac zabaw dla dzieci oraz szachy i
ławeczki dla dorosłych, a przede wszystkim wzrost jakości
usług – takie zmiany na Targowisku Zabobrze wylicza prezes spółki kupieckiej Stanisław Sudoł. Czy uda się wygrać z
niebłaganą konkurencją coraz to nowych marketów?
– Przybyło nam kupców i co ważJak mówi Stanisław Sudoł Targowisko Zabobrze dobrze wykorzystało ne, nie odchodzą od nas ci, którzy tu
swoją szansę daną przez Miasto, które po wielu konsultacjach i apelach
kupców podpisało ze spółką kupiecką umowę dzierżawy targowiska
na 10 lat.
- To stało się motorem do
działania, bo dało nam
pewną stabilizację i poczucia bezpieczeństwa
– wyjaśnia Stanisław
Sudoł. – Myślę, że nikt
nie zainwestowałby
ani złotówki nie wiedząc jak długo będzie
mógł na tym targowisku handlować. A
przecież przed rokiem
2010 umowy były z nami
podpisywane na miesiąc
czy trzy miesiące. Dopiero
w 2010 roku dostaliśmy umowę na trzy lata, a 2013 roku na
10 lat – przypomina prezes spółki
kupieckiej.
Od tego czasu powierzchnia sprzedaży – zadaniem Stanisława Sudoła handlują od lat – mówi. – Mamy 200
podmiotów handlujących z czego
– zwiększyła się o 25 procent.

150 to punkty stałe, z których wiele
się rozbudowało. Ja
zawsze wierzyłem
w tych ludzi, dlatego
walczyłem by traktowano
ich z należytym szacunkiem
i zaufaniem. Te trzy ostatnie
lata dowodzą, że wywiązaliśmy się
z obietnic i cały czas mamy kolejne
plany zmian na lepsze. Zmodernizowaliśmy 50 procent pawilonów i
w tym roku rozpoczniemy moderni-

Fatum nad Termami Cieplickimi?
Ogłoszono zapytanie
ofertowe na drugi etap
usuwania usterek w
Termach Cieplickich,
a zaledwie kilka dni
temu unieważniono
postępowanie wyboru
wykonawcy pierwszego
zakresu prac.

Nasi czwartoligowcy rozpoczną ligowe zmagania pod okiem
nowego szkoleniowca Marka
Siatraka.
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Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Rok Ix

Bogata oferta. Ale nie tylko! Na targowisku jest plac zabaw, miejsce do gry w szachy i ławeczki

W pierwszym etapie trzeba
uszczelnić świetlik dachowy,
wymienić dwie szyby elewacyjne oraz dwie szyby w oknach
sali fitness i poczekalni. Ale to,
niestety, nie wszystko…
Inwestycja od początku kulała, przedłużała się i generowała o wiele wyższe koszty, niż
szacowano.

Więcej na stronie 4

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Nie miała Baszta Grodzka
szczęścia do najemców. Teraz
obiekt ma nowego dzierżawcę.
Czy zabytek w centrum wreszcie
ożyje?
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zacje dolnych pawilonów zielonego
ryneczku, by do końca przyszłego
roku stały się one jednolite i bardziej
estetyczne. Zwiększyliśmy liczbę
miejsc parkingowych, stwarzając
nowe miejsca również na placu przy
Biedronce. Ogrodziliśmy cały teren,
dzięki czemu jest bezpieczniej. Teren
też jest czysty, bo dzięki ogrodzeniu
zlikwidowaliśmy nocne libacje na
terenie targowiska. O tym, że idziemy w dobrym kierunku świadczy
również fakt, że z roku na rok zwięk-

sza się kapitał spółki. W porównaniu
do roku poprzedniego wzrósł on
z 61 tys. 900 zł do 72 tys. 400 zł, a
kapitał początkowy wynosił 53 tys.
500 zł. Cały czas dążymy, by nasze
targowisko było nie tylko miejscem
robienia zakupów, ale i spotkań
mieszkańców, dlatego w samym
centrum targowiska zrobiliśmy
plac zabaw, przy którym stanęły
ławeczki i szachy – podkreśla Stanisław Sudoł.
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Praca w Niemczech

Opiekun/ka
Osób Starszych
VNÊDGNL=86RGSRQDGW\V]ÊEUXWWR
GRGDWNRZHXEH]SLHF]HQLH1:L2&
MHGQDF]\WHOQDXPRZD
- zarobki nawet GRHXURQHWWR
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Radni chcą odwołać zarząd, choć RIO pozytywnie oceniła wykonaniu budżetu za rok 2015

Jest absolutorium, co dalej?
- Zwołałem sesję na najbliższy
czwartek (28.07), na której radni
podejmą decyzję czy będziemy się
odwoływać czy nie – odpowiada
Eugeniusz Kleśta, przewodniczący
Rady Powiatu. – Decyzja należy do
większości – dodaje.
Tymczasem w dalszym ciągu w
zawieszeniu pozostaje jeszcze kwestia wniosku dotyczącego odwołania
całego zarządu powiatu, o którym
prezydium rady informowało
podczas zwołanej konferencji
prasowej 23 czerwca br.
- Obecne rozstrzygnięcie RIO
blokuje złożenie takiego wniosku na podstawie uchwały o nieudzieleniu absolutorium zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego,
bo uchwała została unieważniona
– wyjaśnia Eugeniusz Kleśta. – Oczywiście radni mogą taki wniosek ponownie złożyć na podstawie innych
argumentów, ale czy złożą, nie wiem.
Ja nie jestem autorem tej inicjatywy,
więc czekam na decyzje radnych,
którzy toczą obecnie rozmowy, jak
uzdrowić sytuacje w powiecie, ale
myślę, że jakieś konkrety zapadną
nie wcześniej niż we wrześniu br., bo
przez cały sierpień prace komisji są
wstrzymane. Obecnie priorytetową
sprawą jest kwestia odwołania się od
decyzji RIO lub przyjęcie jej – mówi
Eugeniusz Kleśta.
23 czerwca przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz
Kleśta oraz jego zastępcy: Krzysztof
Wiśniewski i Leszek Supierz zapowia-

dali złożenie wniosku o odwołanie
całego zarządu powiatu. Powodem
miał być wewnętrzny konflikt i brak
większości. – Obecna sytuacja może
spowodować wycofanie się potencjalnych inwestorów oraz wstrzymanie
środków na zadania realizowane
przez po-

wiat – wyjaśniał Eugeniusz Kleśta
na konferencji prasowej zwołanej
23 czerwca br.
Krzysztof Wiśniewski podkreślał
wówczas, że obecna sytuacja w
starostwie powiatowym niepokoi
nie tylko radnych powiatowych, ale
i mieszkańców.
- Zarząd stracił większość w radzie,
co uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie i działa destrukcyjnie
– kontynuował Eugeniusz Kleśta.
- Brak stabilizacji i wewnętrzny konflikt mogą mieć naprawdę poważne
konsekwencje, jak wstrzymanie
przez wojewodę środków na zadania

7HO

POWIAT

realizowane przez powiat czy wycofanie się potencjalnych inwestorów, bo
nikt nie będzie chciał przekazać nam
pieniędzy bez gwarancji, że zostaną
one dobrze wykorzystane. Taki stan
zawieszenia może też odbić się na
jakości obsługi naszych petentów.
Dlatego przygotowany został wniosek o odwołanie całego zarządu i
powołanie nowego. Apelujemy do
radnych: przywróćmy normalność w
powiecie – dodał przewodniczący.
Ponadto radni podkreślali, że
starostwo zmniejsza zakres swojego
działania i zaczyna ograniczać się
tylko do działań promocyjno – marketingowych.
- To nie jest wniosek przeciwko
staroście, ale przeciwko całemu
zarządowi, który nie potrafi się
ze sobą dogadać – podkreślał
wiceprzewodniczący Krzysztof
Wiśniewski. - Zmniejszamy zakres
naszych kompetencji i pola działania – uzupełniał przewodniczący
Eugeniusz Kleśta. – W poprzedniej
kadencji oddaliśmy już powiatowy
szpital, Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, a teraz
mamy oddać LO w Kowarach. Jak
tak dalej pójdzie, będziemy powiatem
kadłubkowym, od Tourtecu, spotkań
noworocznych i wyjazdów promocyjnych, a tego nie chcemy – dodał
przewodniczący.
Natomiast starosta jeleniogórski
Anna Konieczyńska ze spokojem
odpowiada na te zarzuty przekonując, że zarząd nie ma sobie nic do
zarzucenia. - Decyzja o odwołaniu
zarządu należy do radnych, takie
są prawa demokracji – odpowiada
Anna Konieczyńska. – Efekty pracy
zarządu są widoczne w powiecie, w
tym ubiegłoroczne remonty dróg czy

Gmina zdobyła pieniądze na redukcję arsenu

Będzie lepsza woda
Dzięki udziałowi w konkursie
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy
Rozwojowej , gmina Janowice Wielkie
otrzymała promesę w kwocie 150
000 zł na polepszenie jakości wody w
wodociągu, który obsługuje 70 proc.
mieszkańców gminy .
Prace mają na celu zredukowanie
do norm przewidzianych prawem
zawartości arsenu w wodzie pitnej.
Norma dla tego pierwiastka przewiduje od 10 do 11 mikrogramów na

litr, natomiast w gminnym wodociągu
poziom ten w różnych okresach
wynosi od 12 do 14 mikrogramów
na litr. Sanepid warunkowo wydał
zgodę na korzystanie z wody, z obowiązkiem doprowadzenia arsenu w
wodzie pitnej do norm właściwych
do 2017 roku.
- Ujęcie wody zlokalizowane jest w
zboczu Miedzianej Góry. Jest to teren
powulkaniczny ,do tego dochodzą
sztolnie, w których wydobywana była

miedź, srebro, ołów i rudy uranu. Nie
bez znaczenia była także zeszłoroczna
susza, która mogła spowodować, że
niektóre dolewy wód głębinowych
popłynęły inaczej, a inne przestały
płynąć – wyjaśnia Miłosz Kamiński,
sekretarz Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.
Gmina Janowice Wielkie jest już po
wyborze wykonawcy wyłonionego
w przetargu, który za łączną kwotę
200 000 zł zaprojektuje urządzenia
niezbędne do unormowania poziomu
arsenu.
Robert Czepielewski

Praca w Niemczech
Opiekunka osób starszych
Zarobki do 1700 Euro
...ZVSDUFLHGRPRZHJREXG×HWX

Rozpoczęły się prace na drodze
powiatowej, prowadzącej przez
Trzcińsko w kierunku Bobrowa. W
związku z tym są utrudnienia w
ruchu. Prace polegają na położeniu
nowej nawierzchni asfaltowej w
miejsce starej, zniszczonej w wyniku
powodzi w roku 2012.
- To długo oczekiwany przez mieszkańców remont – mówi sekretarz
Gminy Janowice Wielkie Miłosz
Kamiński. Koszt inwestycji wynosi
1 200 000 zł.
Starostwo Powiatowe partycypuje
w kosztach w wysokości 250 000 zł,
Gmina Janowice Wielkie wyasygnowała 35 000 zł . Reszta pieniędzy na
remont drogi pochodzi ze środków
ministerialnych na odbudowę popowodziową.
(R-Cz)
remont budynku Starostwa Powiato- się na kodeks pracy. – Starostwo
wego w Jeleniej Górze. Zarząd rozma- jest jednostką, która funkcjonuje
wia ze sobą, decyzje podejmujemy zgodnie z prawem pracy i jeśli
trzema głosami jednomyślnie, dla- pracodawca zwraca się do pracowtego nie bardzo rozumiem radnych. nika o wyjaśnienie jakieś sytuacji,
Owszem, są konflikty personalne, to wypadałoby by ten pracownik
które zdarzają się wszędzie, ale ja się do tego odniósł. Tymczasem
przychodzę do starostwa i pracuję. wicestarosta Paweł Kwiatkowski
O to też proszę wszystkich innych. zapytany o przekroczenie komTu mamy pracować na rzecz powia- petencji dotyczących samodzieltu i to jest dla mnie najważniejsze. nego wydania decyzji o wycince
Oczywiście, że można powiedzieć, że drzew w Janowicach Wielkich,
stajemy się powiatem kadłubkowym, nie odniósł się do mojego pisma z
ale trzeba pamiętać, że jesteśmy 13 czerwca br. Natomiast na sesji
powiatem turystycznym, który w 15. czerwca br. powiedział, że
ubiegłym roku odwiedziło
ponad 3 jeśli będzie ciężka zima to moje
3UDFXMHP\QDFDá\PWHUHQLH1LHPLHF
mln turystów (wg statystyk policji), pismo wsadzi sobie w but y, a
0RQWXMHP\XU]ąG]HQLDSU]HFLZNRSRĪDURZH
a szkołę w Kowarach
oddajemy po jeśli zima będzie lekka to oprawi
w ramkę jako dowód arogancji.
to by ją ratować. Po połączeniu gim- 3UDFDQDZ\VRNRĞFL
nazjum z liceum, szkoła ma szansę Dlatego otrzymał karę dyscyplinu*ZLQWRZDQLH
kategoria przekroczenia
przetrwać, a status miejscowości ze jącą, bo
uprawnień jest kategorią bardzo
szkołą średnią jest zupełnie inny, niż2EVáXJDSRGQRĞQLNyZ
bez takiej szkoły, więc tak naprawdę poważną. Trzeba pamiętać, że podchcemy pomóc Kowarom i tamtejsze legamy takim samym prawom, jak
władze są temu przychylne – dodała każdy pracownik w każdej firmie,
niezależnie od tego jakie pełnimy
A. Konieczyńska.
Odnośnie nagany dla =DWUXGQLHQLHQDF]DVQLHRNUHĞORQ\
wicestaro- funkcje – dodała.
Angelika Grzywacz-Dudek
sty, Anna Konieczysńska
powołuje
0LQĝUHGQLD]QDMRPRĞüMĊ]\NDQLHPLHFNLHJR

Poszukujemy Monterów
Instalacji Tryskaczowych
(Springlermonteur)

3áDFLP\VWDZNLSRQDGWDU\IRZH'LHW\G]LHQQLH
REGION
=DSHZQLDP\]DNZDWHURZDQLH
Potrzebna krew
Znów są kontrole na granicy
Regionalne Centrum Krwiodaw- ĝZLDGF]HQLDVRFMDOQH
REGION

stwa i Krwiolecznictwa zaprasza
Od 4 lipca na terenie całego kraju Graniczna. Typowanie odbywa się
wszystkie zdrowe osoby, które chcą wprowadzono czasowe kontrole na podstawie ryzyka i w oparciu o
Od
9,50
-12,00
euro
brutto plus 41 euro Diety
i mogą oddać krew do podzielenia się graniczne, związane
ze szczytem posiadane informacje.
tym niezastąpionym lekiem w Jele- NATO i Światowymi Dniami MłoPodczas przekraczania granicy
niej Górze od poniedziałku do piątku dzieży, które rozpoczną się 26 obywatele Polski powinni posiadać
w godz. 7.3012.00, w jeleniogórskim lipca.
przy sobie dokumenty potwierdzaszpitalu przy ul. Ogińskiego
6.
.RQWDNWQDDGUHVPDLORZ\OXEWHOHIRQLF]Q\
Zakres kontroli granicznych jest jące tożsamość i obywatelstwo. OsoDorosły człowiek ma w sobie 5 - 6 dostosowany do stopnia zagrożenia by, które podczas kontroli zostaną
litrów krwi, a jednorazowo7HO
oddaje się porządku publicznego lub bezpie- zidentyfikowane jako stanowiące
450 ml, które mogą uratowaćPDLOIUHGPHLHU#VXSHUNDEHOGH
aż 3 ży- czeństwa państwa. - Kontrole na zagrożenie dla bezpieczeństwa lub
cia! Oddać krew mogą zdrowe osoby granicy wewnętrznej prowadzone porządku publicznego, nie zostaną
w wieku od 18 do 65 roku życia.
są selektywnie, wobec wytypo- wpuszczone do Polski.
(Angelika) wanych osób – informuje Straż
Robert Czepielewski

...ZVSDUFLHGRPRZHJREXG×HWX
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ZATRUDNIMY DORADCÓW
ZATRUDNIMY DORADCÓW
WHO

Trwa oczekiwany
remont drogi

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Na początku lipca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu unieważniła decyzję Rady Powiatu i podjęła swoją
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Jeleniogórskiego za wykonanie ubiegłorocznego
budżetu. Czy radni będą się od tej decyzji odwoływać?

POWIAT

WHO
www.benefLWLDSO
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www.benefLWLDSO

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Takich produktów w markecie się nie kupi. My jesteśmy zadowoleni i polecamy to miejsce innym – mówią kupujący

Klienci chwalą bazar i zmiany
przeszłam na emeryturę, bo na
kolei, gdzie pracowałam, chciałam
ustąpić miejsca młodszym koleżankom. Szybko się jednak okazało,
że zaczyna brakować pieniędzy, a
chciałam pomóc swoim wnukom.
Teraz niestety pracuję tylko na leki.
Mam 1260 zł emerytury, mój mąż też
jest
na emeryturze. Tu zarabiam oko5
ZU]HĞQLDU
ło 800 – 1000 złotych miesięcznie.
Kiedyś było więcej klientów, teraz
mamy stałych bywalców, głównie
osoby starsze. To co jednak cieszy,
to nowi klienci z Czech i Niemiec.
I myślę, że ściągnęły ich tu właśnie
te zmiany wizerunku targowiska
i jakości usług. Często słyszymy od
klientów, że jest tu przyjemniej, ale
markety walczą z nami cenami –
dodaje pani Teresa.
Ireneusz Rajczykiewicz handlujący warzywami i owocami wierzy
natomiast, że kupcy obronią się…
jakością produktów. I to potwierdzają jego klienci, w tym m.in. pani
Maria. – Przychodzę na to stoisko od
ponad 10 lat, ten pan zawsze przywozi mi ziemniaki na zimę do domu,
wszystko zawsze ma świeże i pyszne,
dlatego nie wolę jego produkty od
tych tańszych z marketów – dodaje
pani Maria.
To, co mogłoby pomóc kupcom,
to niższy czynsz dzierżawy. - Obecnie spółka kupiecka Zabobrze płaci
Miastu co miesiąc 32 tys. zł brut-

to, a takie samo targowisko
we Wrocławiu płaci 24 tys.
zł brutto – mówi Stanisław
Sudoł. – Co prawda, dzięki
interwencji radnej Danucie
Wójcik, prezydent pierwszy
raz w minionym roku zrobił
jakiś ukłon w naszą stronę i
obniżył nam czynsz w zimowych miesiącach (styczeń,
luty i marzec) o 25 procent.
Naszym zdaniem jednak taka
obniżona kwota powinna być
kwotą stałą, wówczas moglibyśmy inwestować w to miejsce
jeszcze więcej i ściągnąć do
nas nowych klientów. Dotychczasowe negocjacje z Miastem
dotychczas nie przyniosły
żadnych rezultatów, ale cały
czas mamy nadzieję, że kiedyś
władze miasta zmienia zdanie
– dodaje Stanisław Sudoł.
Wiceprezydent Jerzy Łużniak zapewnia, że władze
miasta są otwarte na rozmowy. – Musimy się spotkać z
dzierżawcą i przeanalizować
wszystkie za i przeciw – mówi
Jerzy Łużniak. – Nie zamykamy się na żadne propozycje i
niczego nie wykluczamy, ale
podstawą jest rozmowa – dodaje J. Łużniak.
Angelika
Grzywacz-Dudek
JELENIA GÓRA

SKM jednak będzie
Gdzie jest SKM? - od lat pytają
internauci, odnosząc się do obietnic
wyborczych z poprzedniej kadencji
prezydenta Marcina Zawiły. Wygląda
na to, że miłośnicy podróży pociągami
doczekają kolei aglomeracyjnej, która
docelowo ma spiąć Janowice Wielkie,
Jelenią Górę i Szklarską Porębę.
PKP PLK poszukuje wykonawcy
studium wykonalności projektu
budowy i modernizacji przystanków
kolejowych.
- Koncepcję takiego połączenia
przygotowało w 2011 r. Wojewódzkie
Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.
Na przełomie 2014 i 2015 r. kupiono
sześć pociągów Newag 36WEa, które
miały obsługiwać kolej miejską w
Jeleniej Górze. Ostatecznie uznano,
że połączenie to nie przyciągnie
odpowiedniej liczby pasażerów i z
projektu zrezygnowano. Obecnie
powrócono do tej koncepcji, a projekt
ma zapewnione dofinansowanie
w ramach RPO - informuje Rynek
Kolejowy.
(Przemo)
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Praca w Niemczech
Opiekunka osób starszych
Zarobki do 1700 Euro
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Do istniejących przystanków: Jelenia
Góra, Jelenia Góra Zachodnia, Jelenia
Góra Cieplice, Jelenia Góra Orle i Jelenia
Góra Sobieszów mają dojść nowe: przy
ul. Spółdzielczej (strefa przemysłowa),
Objazdowej, Kubsza i Al. Jana Pawła II
(pod wiaduktem). Po przedstawieniu
studium zostanie podjęta ostateczna
decyzja.

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

gowiska, nie zauważyła większych
zmian na ryneczku, bo jak mówi,
nie jest zbyt częstym gościem tego
miejsca. – Mam dość daleko do targowiska, ale mimo to zawsze znajduje czas, by wpaść tu po sprawdzone
produkty – mówi jeleniogórzanka.
Okazjonalnie po kwiaty i warzywa
przyjeżdża tu Anna Mackiewicz,
która też zbyt wielu zmian nie dojrzała, ale za to zapewnia, że warto
tu wracać.
Niestety mimo tych pochlebnych
opinii, kupcy uważają, że z roku na
rok klientów im ubywa. – Zabierają
nam ich markety, gdzie ceny często
są poniżej kosztów i nie ma szans
by z nimi konkurować – mówią
Helena i Henryk Kowalscy oraz
Janina Chemicz sprzedający m.in.
buty i skarpety. – Nam coś jeszcze
listonosz co miesiąc przyniesie, a tu
sobie dorabiamy do tej emerytury,
ale wielu młodych ludzi prowadzących działalność na tym targowisku
martwi się co będzie za rok, dwa
– dodają.
Podobnego zdania jest również
Teresa Szynderska, która sprzedaje
odzież na Targowisku Zabobrze
od sierpnia 2003 roku. Jak mówi
jeleniogórzanka, początkowo była
przeciwna zakładaniu spółki, ale z
czasem zmieniła zdanie i teraz pochwala zmiany, które tu zaszły.
- Ja zaczęłam tu handlować kiedy

JELENIA GÓRA

Jest najemca Baszty Grodzkiej
Przetarg na dzierżawę Baszty
Grodzkiej „wygrał jedyny oferent
- firma Foliowo z Wrocławia, właściciel m.in. Browaru Miedzianka.
Kwota dzierżawy złożona w ofercie to 700 zł miesięcznie. – Mam
oczywiście pomysł, co chciałbym
tam zrobić, ale najpierw muszę
spotkać się z konser watorem
zabytków, by ustalić w jakim
zakresie możemy ingerować w
zabytek – mówi Jarosław Kądziela,
właściciel firmy Foliowo.
Wiceprezydent Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak informuje, że w
zabytkowym obiekcie ma powstać
hostel z 30 miejscami noclegowymi. – Podoba mi się ten pomysł,
bo obiekt żyje, kiedy są w nim
ludzie. Chcemy, by Baszta Grodzka
miała solidnego gospodarza, dlatego tym razem okres dzierżawy
jest dłuższy, niż w poprzednich

przetargach. Umowa z nowym
dzierżawcą będzie obowiązywała
do 2033 roku - dodaje wiceszef
miasta.
- Na przystosowanie obiektu i
otwarcie Baszty Grodzkiej dajemy
sobie czas najpóźniej do wiosny
2017 roku – mówi Jarosław Kądziela. – Chcielibyśmy rozpocząć
działalność jak najszybciej, ale
wszystko zależy od ustaleń i postępu prac. Wybraliśmy ten obiekt,
bo ma on dobrą lokalizację i jest
atrakcyjny pod nasz projekt – dodaje dzierżawca.
Przypomnijmy: Baszta Grodzka
przeszła remont elementów konstrukcji południowej ściany budowli, która groziła zawaleniem.
Wymieniono również ogrzewanie
całego budynku, który przez kilka
miesięcy stał pusty.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angelika Grzywacz-Dudek


Dokończenie ze strony 1
Jak podkreśla Stanisław Sudoł,
wszystkie dogodności dla klientów
na zabobrzańskim targowisku są
tylko dodatkiem. Głównym atutem
jest najwyższa jakość produktów
i usług oraz największy wybór.
I to potwierdzają sami klienci. Przychodzimy tu codziennie po
wszystko: owoce, warzywa, mięsko,
mleko – mówią Stanisława i Tadeusz
Wackowiak.
- Mamy tu blisko, jest tu bardzo
miła obsługa i towary zawsze są
świeże. Kiedyś skusiłam się na
ziemniaki z marketu, bo były tańsze
i żałowałam tego. Smak był nieporównywalny. Naszym największym
testerem jest nasz piesek Najka,
który pije mleczko tylko z ryneczku.
Jak się takie swojskie mleko zostawi na zsiadłe to można je nożem
kroić. Takich rzeczy się w żadnym
markecie się nie kupi. My jesteśmy
zadowoleni i polecamy to miejsce
innym – dodają klienci.
Józef Krupowicz z ul. Noskowskiego przyjeżdża z żoną na targowisko
po świeże warzywa i grzyby. – W
ostatnim czasie sporo tu się zmieniło
– mówi. - Zarówno jakość towarów,
jak i estetyka i wygoda. Poza tym jest
spory wybór i można tu wszystko
kupić – dodaje.
Mariola Wasik, która ceni sobie
świeże jajka i ryby wędzone z tar-
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Miał być hotel Hampton, zarządzany przez Hiltona, a jest ruina

– Czy władze miasta nie mogą
jakoś wpłynąć na inwestora? – pyta
pan Adam z Centrum. – Niestety
nie – odpowiada wiceprezydent Jerzy
Łużniak - bo jest to własność prywatna. Co więcej, to inwestor grozi teraz
miastu…
Jak zapowiadał inwestor z firmy
Ariadne ze Szczecina, nowy hotel
miał być oddany do użytku latem
2014 roku. Pierwotnie budowano
go jako galerię handlową, ale kiedy
okazało się, że rynek jest nasycony
takim obiektami, zmieniono koncepcje zagospodarowania budynku, na
jeden z najlepszych hoteli w regionie.
Miał tu powstać hotel Hampton,
zarządzany przez firmę Hilton znaną
na całym świecie.
Przebudowa miała potrwać około
sześciu miesięcy. Tymczasem minęły
trzy lata, a obiekt jak nie był przebudowany, tak nie jest.
- To przecież obiekt wstydu –
twierdzi nasz Czytelnik, pan Adam
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Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Budynek wstydu. Co dalej?
To miał być jeden z najlepszych hoteli w regionie ze
120 pokojami hotelowymi,
klinikami zdrowia i fitness,
salami kongresowymi oraz
restauracjami, tymczasem
obiekt przy ul. Pijarskiej
popada w ruinę i nic nie
zapowiada, że przebudowa
zostanie dokończona.

z centrum i pyta czy władze miasta
nie mogą wpłynąć na inwestora by
dokończył budowę.
Wiceprezydent Jerzy Łużniak wyjaśnia, że jest to własność prywatna
i nic nie można z tym zrobić, dopóki
nie zacznie zagrażać bezpieczeństwu
ludzi.
- Tak to jest z inwestorami, którzy
mają duże pieniądze i nie wiedzą co z
nimi zrobić – mówi Jerzy Łużniak. – To
jest bowiem ten sam inwestor, który w
Karpaczu chciał budować podziemny
kompleks sportowo – rekreacyjny za

kilkaset milionów złotych. W Jeleniej to nie zgodzili, zagroził, że ten parking
Górze kupił on najpierw parking rozbierze – dodaje Jerzy Łużniak.
Angelika Grzywacz-Dudek
wielopoziomowy, następnie wybudował obok galerię handlową, poczym
zapowiedział, że przebuduje go na
O powód wstrzymania prac przy przehotel. Wykonawcy to się pojawiają, to
znów znikają. Inwestor zapewnia, że
budowie obiektu próbowaliśmy zapytać
przebudowę dokończy, po czym nic się
inwestora. Niestety wszystkie telefonu
tam nie dzieje. Pozostaje nam jednak
firmy Ariadne milczą. Wysłaliśmy więc
czekać, bo w przypadku własności
prywatnej nic nie możemy zrobić. Co
ponad dwa tygodnie temu pytania
więcej inwestor oczekiwał od miasta
e-mailem, ale dotąd nie otrzymaliśmy
ulg z tytułu podatku od parkingu wieodpowiedzi.
lopoziomowego, ale kiedy radni się na

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

.DVMHU6SU]HGDZFD
2IHUXMHP\






GRĞZLDGF]HQLDZSUDF\ZKDQGOX
Z\VRNLHMNXOWXU\RVRELVWHMLXSU]HMPRĞFLZREHFNOLHQWyZ
JRWRZRĞFLGRSRGHMPRZDQLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL
XF]FLZRĞFL

3URVLP\RSU]HVáDQLHDSOLNDFMLZIRUPDFLHSGINRQLHF]QLH]GRSLVNLHPÄ.DVMHU-HOHQLD*yUD´ZW\WXOH
HPDLODQDDGUHVUHNUXWDFMDFKRU]RZ#DOGLSOOXERGRVWDUF]HQLHGRNXPHQWyZDSOLNDF\MQ\FKGRVNOHSX$/',
Z-HOHQLHM*yU]HSU]\XO6RELHVNLHJRZ]DPNQLĊWHMNRSHUFLH]GRSLVNLHPÄGRUąN.LHURZQLND5HMRQX´
,QIRUPXMHP\ĪHNRQWDNWXMHP\VLĊZ\áąF]QLH]Z\EUDQ\PLRVREDPL1DGHVáDQ\FKGRNXPHQWyZQLH]ZUDFDP\

3URVLP\R]DZDUFLHQDVWĊSXMąFHMNODX]XOLZDSOLNDFML
:\UDĪDP]JRGĊQDSU]HWZDU]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FK]DZDUW\FKZPRMHMRIHUFLHSUDF\GRFHOyZ]ZLą]DQ\FK]UHNUXWDFMą
]JRGQLH]XVWDZąRRFKURQLHGDQ\FK]GQLD']LHQQLN8VWDZ1U3NW 

Fatum nad Termami Cieplickimi?

Dokończenie ze strony 1
Tym razem Miasto szuka wykonawcy, który zrobi instalację wentylacji mechanicznej w kilku pomieszczeniach, w tym: wymiennikowni,
pomieszczeniach technicznych,
wentylatorni, stacji uzdatniania
wody i podbaseniu. Zakończenie tych
prac zaplanowano na 17. października, ale o dotrzymaniu tego terminu
będzie można mówić dopiero po
skutecznym wyborze wykonawcy.
A o tego, jak się okazuje po ostatnim
postępowaniu, nie jest łatwo.
Kilka dni temu Miasto musiało bowiem unieważnić zapytanie ofertowe
na wykonanie uszczelnienia świetlika dachowego, wymianę dwóch szyb
elewacyjnych oraz dwóch szyb w
oknach sali fitness i poczekalni.
Jak informował wiceprezydent
Jerzy Łużniak, prace miały być zlecone wykonawcom zastępczym na

koszt inwestora czyli z tzw. kwoty
gwarancyjnej firmy Castellum, która
mimo ponagleń Miasta uchylała się
od usunięcia wad.
Przypomnijmy. Budowa Term
Cieplickich też przebiegała nie
bez kłopotów. Pierwotny termin
zakończenia inwestycji planowano
na listopad 2011 roku. Oficjalnie
Termy otwarto dwa lata później
– w marcu 2014 roku. W tzw.
międzyczasie Miasto rozwiązało
umowę z warszawską firmą Tiwwal - liderem konsorcjum, który
nie płacił podwykonawcom i nie
wywiązywał się z harmonogramu
prac. Ostatecznie budowę dokończyła firma Castellum. Inwestycja
okazała się też droższa i kosztowała
50 mln złotych. Według kosztorysu
cena budowy miała nie przekroczyć
49 mln zł.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Nowy wiceprezydent

JELENIA GÓRA

Prezydent znowu przegrał batalię o połączenie MDK z MOS-em

Radni uratowali Jelonka

Plan utworzenia Zespołu
Placówek Wychowania Pozaszkolnego już od początku
ostatniej przed wakacjami
(28.06) sesji Rady Miejskiej
Jeleniej Góry wzbudzał emocje. Przed przyjęciem porządku obrad radny Piotr
Iwaniec złożył wniosek o
wykreślenie tego punktu,
Marcin Zawiła powołał na swego jednak w głosowaniu zabrazastępcę Piotra Paczóskiego, szefa kło jednego głosu.
jeleniogórskiego SLD i szefa Klubu
SLD w radzie miasta. Nowy zastępca
zastąpił na tym stanowisku Mirosławę Dziką. To efekt rozmów na temat
koalicji w Radzie Miejskiej. - Podjąłem
decyzje personalne, których wiele
osób spodziewało się już wcześniej
– powiedział prezydent Zawiła.
Mirosława Dzika wróciła na swoje
poprzednie stanowisko – naczelnika
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Jelenia Góra.
Piotr Paczóski odpowiada za sprawy społeczne, oświatę, kulturę i sport,
a także politykę mieszkaniową i inne
drobne komórki. Podczas konferencji
prasowej nowy wiceprezydent nie
krył satysfakcji. - Dzisiejszy dzień
jest kulminacją tego, co od dłuższego
czasu państwo wiedzieli, domyślali
się. Wcześniej nie mogliśmy tego
zakomunikować z oczywistych
względów – powiedział Piotr Paczóski. - Chcemy działać wspólnie dla
naszego miasta, obywateli, naszych
sympatyków, sojuszników, ale i tych,
którzy z dystansem patrzą na nas –
kontynuował P. Paczóski.
Jego miejsce w Radzie Miejskiej,
zgodnie z wynikami wyborów z 2014
roku, zajmie Józef Sarzyński.
(Przemo)
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Za zdjęciem połączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek”
z planu sesji głosowało 11 rajców:
Iwaniec, Jezierski, Kubicki, Łojek,
Miedziński, Rypiński, Sikora, Szklarska, Szymański, Wrotniewski i Ziętek.
Za pozostawieniem tego punktu byli:
Bałkowska, Dziedzic, Kusiak, W. Łużniak, Wachowicz-Makieła, Wójcik.
Do przeforsowania wniosku przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży
zabrakło więc jednego głosu, ale warto
zaznaczyć, że czwórka radnych była
w tym momencie nieobecna: Chadży, Ładziński, Ragiel oraz Kroczak.
Ostatni z wymienionych kilka minut
później pojawił się na sali obrad.
Gdy przyszedł czas na punkt 5. w
sprawie, którą od kilku lat próbują
wcielić w życie służby prezydenta

Fot. Przemek Kaczalko
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Zawiły, przewodniczący komisji
stałych Rady Miejskiej: Kultury,
Oświaty i Wychowania oraz ds. Młodzieży – poinformowali, że opinie
każdego z tych ciał były negatywne.
Pod nieobecność Anny Ragiel, stanowisko komisji oświaty przedstawiła
Janina Ziętek, która zaznaczyła,
że podczas posiedzenia padła inna
propozycja rozwiązująca kwestię lokalizacji MDK, którą przybliżył radny
Iwaniec. Chodziło o przeniesienie

W głosowaniu za połączeniem MDK i MOS głosowało 8 radnych: Stanisław Dziedzic,
Wojciech Łużniak, Danuta Wójcik (klub prezydenta RZJG), a także Krzysztof Kroczak,
Bożena Wachowicz-Makieła (klub PO) oraz Robert Obaz, Piotr Paczóski (klub SLD). Od
głosu wstrzymali się: Piotr Iwaniec, Konrad Sikora (klub PO) i Anna Bałkowska (klub
prezydenta). Przeciwnych było 9 radnych: Dawid Jezierski, Oliwer Kubicki, Ireneusz
Łojek, Józef Rypiński, Rafał Szymański, Janina Ziętek (Klub PiS) i radni Klubu PO:
Leszek Wrotniewski, Piotr Miedziński, Alicja Szklarska.

Bez dofinansowania remontu raczej nie będzie

A pałacyk ciągle czeka…
Kolejna próba Miasta pozyskania unijnych pieniędzy na remont zabytkowego pałacyku
na Zabobrzu wraz z zagospodarowaniem całego kompleksu pałacowo – parkowego znowu zakończyła się fiaskiem. – Nie składamy jednak broni i nadal będziemy walczyć o te
pieniądze - zapewnia Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. Szacowany koszt
inwestycji to 12 mln zł.
Programu Polska – Saksonia Interreg
2014 – 2020 w ramach drugiego naboru. Nie poddamy
się,

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Jak pisaliśmy w czerwcu, Miasto Jelenia Góra złożyło wspólny wniosek
z niemieckim partnerskim miastem
Boxberg do Transgranicznego
Programu Polska-Saksonia
Interreg 2014 – 2020. Już
wiadomo, że nie został
on zakwalifikowany
do dofinansowania.
Dlaczego?
- Nie otrzymaliśmy
jeszcze uzasadnienia
tej decyzji – odpowiada Jerzy Łużniak. –
Czekamy na nie, bo
chcemy się odwołać od
tej decyzji. Jednocześnie
planujemy złożyć kolejne
wnioski do innych programów
unijnych, już tylko jako miasto.
Złożymy też drugi wspólny wniosek
z Niemcami do Transgranicznego

dopóki
nie zdobędziemy tych pieniędzy – podkreśla wiceszef miasta.

Nie jest to pierwsze niepowodzenie
dotyczące pozyskania pieniędzy na
remont pałacyku. Miasto już próbowało zdobyć pieniądze z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a
także z programów unijnych.
Angelika Grzywacz-Dudek

Szacuje się, że remont zabytkowego
pałacyku wraz z zagospodarowaniem
całego kompleksu pałacowo – parkowego na potrzeby planowanego w nim
domu kultury będzie kosztował 12 mln
zł. A takich pieniędzy w miejskiej kasie
nie ma. Pozostaje więc mieć nadzieję,
że kolejne starania Miasta, w końcu
przyniosą skutki, bo obiekt czeka na tę
inwestycję od pięciu lat.

Młodzieżowego Domu Kultury z ul.
Skłodowskiej-Curie do budynku należącego do JCK przy ul. 1 Maja 60. W
odpowiedzi prezydent podkreślił, że
w uchwale nie ma mowy o lokalizacji
nowego zespołu placówek (choć ofi-

cjalnie proponuje, by był to budynek
przy Szkole Podstawowej nr 13), ale
opozycyjni radni byli za pozostawieniem autonomiczności MDK, więc
nadal nie dali się przekonać.
Przemek Kaczałko

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Pieniądze na zabytki

Podzielono pieniądze na renowację
jeleniogórskich zabytków. Po podziału
było 225 tys. zł, a złożono wnioski na
kilkukrotnie wyższą kwotę – 1.382.917
zł. Kto dostał pieniądze?
Zamek Chojnik otrzymał 25 tys.
zł na ratunkowe prace przy koronie
murów palladium, wspólnota mieszkaniowa przy ul. Klonowica 7 – 20
tys. zł na odtworzenie elementów
sztukaterii na elewacji, parafia pw. św.
Erazma i Pankracego – 35 tys. zł na renowację kamiennego balkonu, cztery
kolejne wspólnoty przy: Mickiewicza
12, Pocztowej 7, Sudeckiej 24 i Grottgera 6 – odpowiednio 25, 20, 10 i 25
na renowację elewacji i elementów ich
zdobień. Druga parafia – św. Marcina
– otrzymała 35 tys. zł na wymianę
pokrycia dachowego, a Uzdrowisko
Cieplice – na przebudowę budynku
źródła wody otrzymała 30 tys. zł.
(UM)

25 lipca 2016 r.
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Prezydent ma
absolutorium
Sesja absolutoryjna tym razem dla
prezydenta Marcina Zawiły skończyła
się pomyślnie. W głosowaniu w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego głos przeciw oddał jedynie Leszek
Wrotniewski, a 5 radnych PiS-u oraz
Piotr Iwaniec wstrzymali się od głosu –
pozostali (w tym Józef Rypiński – klub
PiS) głosowali „za”. Natomiast w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2015 r. padło
13 głosów „za” (Bałkowska, Chadży,
Dziedzic, Kroczak, Kusiak, Ładziński,
W. Łużniak, Obaz, Paczóski, Ragiel,
Sikora, Wachowicz-Makieła, Wójcik),
jeden głos wstrzymujący się (Piotr
Iwaniec) oraz 9 głosów „przeciw”:
Miedziński, Szklarska, Wrotniewski,
Szymański, Łojek, Jezierski, Ziętek,
Kubicki, Rypiński.
- Byłbym naiwny, gdybym sądził,
że radni Prawa i Sprawiedliwości,
wspierani przez przewodniczącego
Rady Miejskiej Leszka Wrotniewskiego,
zagłosowaliby za. Dyskusja była dobra,
wyjaśniliśmy sobie wiele rzeczy. Jedno
mnie boli – to miasto nie jest silne
Marcinem Zawiłą, państwem radnym,
one jest silne przedsiębiorcami i ludźmi, którzy pracują – powiedział M.
Zawiła.
- Byliśmy zwolennikami tego budżetu, ale mamy też pełną świadomość,
że działa się w pewnych okolicznościach. Ponadto wszystkie komisje
Rady Miejskiej odniosły się pozytywnie
do sprawozdania z wykonania budżetu, a także RIO – wyjaśnił poparcie
absolutorium ze strony radnych SLD
Piotr Paczóski.
- Udzieliliśmy poparcia dla budżetu
na 2015 rok zakładając, że jego zapisy
zostaną zrealizowane. W trakcie roku
kolejne inwestycje jednak „spadały”, w
związku z tym, to nie był budżet, który
poparliśmy – tłumaczył głosowanie
przeciw absolutorium przewodniczący
klubu PiS Ireneusz Łojek.
(Przemo)

Czerwone koperty ostrzeżeniem
Na niektórych skrzyżowaniach w
ciągu ulicy Wojska Polskiego pojawiły
się czerwone „koperty”, wymalowane
w obrębie skrzyżowania. – To sposób
na przypomnienie kierowcom o
przepisach wynikających z kodeksu
o ruchu drogowym – poinformował
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
- Co prawda kodeks mówi jednoznacznie, że nie można wjechać na
skrzyżowanie, jeśli nie można go
płynnie opuścić, to chcemy w taki

sposób dać dodatkową informację
kierowcom, by jeśli chcą skręcić w
lewo, w ul. Mickiewicza, czy Grottgera, to powinni zatrzymać się przed
skrzyżowaniem, a nie na jego środku
– wyjaśnia Jerzy Łużniak.
„Koperty” na Wojska Polskiego są
próbą zwrócenia na to kierowcom
szczególnej uwagi, bo ta ulica jest
niezwykle obciążona. Badania ruchu
wykazały, że na dobę przejeżdża tędy
przeciętnie 10 – 12 tysięcy pojazdów.
(UM)
Fot. UM
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Piotr Jędrzejas ustępuje miejsca Tadeuszowi Wnukowi

Mąż i żona na pożegnanie
Spektakl „Mąż i żona” Aleksandra
Fredry, w reż. Wiesława Cichego z
Teatru Polskiego we Wrocławiu, był
ostatnią premierą w trakcie kadencji
dyrektora Piotra Jędrzejasa w Teatrze
im. Kamila Cypriana Norwida w
Jeleniej Górze. Perypetie kochanków
bawiły publiczność po raz pierwszy 1
lipca na Scenie Studyjnej.
2MartaZU]HĞQLDU
Kędziora, Anna LudwickaMania, Jacek Grondowy i
Tadeusz Wnuk stworzyli kapitalny
czworokąt miłosny, którego
tajemnice
w końcu
wyszły na
jaw, ale nie
przyniosły żadnej
konsekwencji, bowiem
„moralność”
bohaterów sztuki
kazała im trwać w
obłudzie motywowanej
przyjemnymi doznaniami. Dopełnieniem gry pozorów była postać
grana przez Iwonę Lach, która znała
wszelkie tajemnice kochanków.
Po zakończeniu spektaklu tradycyjnie wręczano kwiaty aktorom i twórcom, a dyrektor Piotr
Jędrzejas podziękował wszystkim
za współpracę oraz publiczności

za regularną obecność w murach
teatru. - Poznałem przez te lata
najgorszych, ale i najlepszych ludzi
w życiu – powiedział ustępujący
dyrektor, dziękując byłej wiceprezydent miasta Mirosławie Dzikiej
za zaufanie i pomoc.
W części bankietowej reżyser spektaklu „Mąż i żona” Wiesław Cichy
ROZMAITOŒCI
podkreślił,
że współpraca z jeleniogórskimi aktorami to czysta
przyjemność, apelując jednocześnie
do nieobecnych władz
miasta o
godziwe
wynagrodzenia dla
tych profesjonalistów. - Mogę
z całą odpowiedzialnością
powiedzieć, że
macie tutaj perły –
mówił reżyser.
Scenografią i kostiumami zajęła
się Małgorzata Matera, choreografią
Ewelina Adamska-Porczyk, a muzyką Rafał Karasiewicz.
Spektakl „Mąż i żona” widzowie
Teatru im. Norwida z pewnością nie
raz zobaczą na afiszach w nowym
sezonie artystycznym.
Przemek Kaczałko
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Zawiszacy na szkole życia

Fot. Użyczone

Ze swojego pierwszego obozu wróciła I Jeleniogórska Drużyna SHK „Zawisza” FSE. Jeleniogórscy Zawiszacy
razem z kolegami z Gryfowa Śl. Olszyny
i Rząśnika sprawdzali swoją zaradność
w trudnych warunkach w Przejęsławiu, w powiecie bolesławieckim. Takie
zgrupowania to przede wszystkim
szkoła życia, ale też - jak w przypadku
HSK - wychowanie młodych ludzi do
służby społeczeństwu.
Już pierwszy dzień był nie lada
wyzwaniem, bo zgodnie z tradycją
Zawiszaków swoje obozowisko musieli
zbudować na platformach zawieszonych pomiędzy drzewami, na których
później rozciągane są namioty. Podczas
obozu chłopcy poddawani byli wielu
próbom charakteru, biorąc udział w
trzydniowym wypadzie, nazywanym
„Explo”. W tym czasie harcerze przebywali poza obozowiskiem poznając
teren, kulturę i historię okolic . Po

powrocie musieli przedstawić „kronikę
„Explo”, ułożyć piosenkę o swoich przygodach i przynieść przedmiot związany
z kulturą i historią regionu.
Przez ostatnie cztery dni trwała wielka gra, podczas której harcerze mogli
zdobyć dodatkowe sprawności. Zastępy
miały za zadanie pomóc Mieszkowi I w
doprowadzeniu do ceremonii chrztu.
W tym celu musiały poruszać w lesie
odnaleźć zaszyfrowane wiadomości,
a potem wykonać różne zadania. Gra
miała na celu uczczenie 1050 rocznicy
chrztu Polski.
Skąd nazwa Zawiszacy? - Jest to
odniesienie i oddanie hołdu harcerzom, którzy brali udział w Powstaniu
Warszawskim. Taką nazwę przyjęli
najmłodsi harcerze Szarych Szeregów.
To właśnie Zawiszacy stworzyli pocztę
polową podczas powstania - powiedział
drużynowy Piotr Królikowski.
Robert Czepielewski
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Gitara Staszka w nowych rękach
Fot. Przemek Kaczalko
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Przez wiele lat ulicami centrum
miasta płynęła muzyka serwowana
mieszkańcom i turystom przez Stanisława Nagajka. Jeleniogórski bard
odszedł 16 marca 2016 r. Zostały po
nim wspomnienia i... gitary, które
odnalazł w lombardzie jego młodszy
kolega po fachu.
- Szukałem w lombardzie telefonu,
a zobaczyłem gitarę, którą rozpoznałem po naklejce z gazowni oraz
po śladach, bowiem Staszek używał
charakterystycznych kostek do grania
– wycinał je z plastiku przypominającego kartę telefoniczną, który w ten
sposób brudził gitarę. Właściciel lombardu potwierdził, że to gitara pana
Staszka, który podobno zaniósł tam
przed śmiercią trzy gitary – powiedział
Sławomir Krupka, który będzie ją
trzymał w honorowym miejscu w
domu i będzie starał się grać na niej
jak najmniej ze względu na jej wartość

sentymentalną. Czy jeleniogórzanie
jeszcze kiedyś usłyszą jej dźwięk –
pytamy. - Biorąc pod uwagę obecną
sytuację w Wielkiej Brytanii jest to
prawdopodobne – stwierdził.
- Byłem kolegą, ale przede wszystkim
fanem Staszka – mówił S. Krupka.
Dlatego w przyszłym roku chce zorganizować z przyjacielem pana Staszka
zbiórkę na tablicę pamiątkową. Chcielibyśmy stanąć na ulicy, grać
jego piosenki, a zebrane do futerału
pieniądze przeznaczymy na ufundowanie tablicy pamiątkowej – wyznał
Sławomir Krupka. Jednocześnie osoby,
które posiadają płyty Stanisława Nagajka lub nagrania filmowe - proszone
są o kontakt z młodym muzykiem za
pośrednictwem Facebook’a lub poprzez
profil sympatyków jeleniogórskiego
barda: https://www.facebook.com/
Staszek-Nagajek-234653109962061/
Przemek Kaczałko
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Dell’Arte już tuż, tuż
Już 13 sierpnia kolejna edycja
festiwalu. Otworzy go o godz. 16.00
Concertino Chamber Orchestra
w kościele w Mysłakowicach. Tego
samego dnia o 19.00 koncert Holgera
Schaefera w Wieży w Siedlęcinie,
także o 19.00 - koncert jazzowy
Dave Douglas z zespołem w Stodole
w Bukowcu.
14 sierpnia o godz. 19.30 - koncert
Anna Maria Jopek Kwartet w Ornamental Farm w Bukowcu.
15 sierpnia o godz. 17.00 odbędzie
się spektakl teatru pantomimy w pałacu w Wojanowie, tam także o godz.
19.30 - koncert Rainhart Trio.
16 sierpnia o godz. 19.30 - koncert
Kwartetu Polskiego Deutsche Oper
Berlin na zamku w Karpnikach.
17 sierpnia o godz. 19.30 „ Życie
jest piosenką „ - wieczór piosenek
Jacka Cygana przy stole w Bukowcu. Jackowi Cyganowi towarzyszyć
będą: Natalia Klimczak, Natalia
Capelik- Muianga, Mariusz Patyra,
Mariusz Szaban, Kameleon Quintet
pod dyrekcją Radosława Labakhury,
Artur Sekura.
18 sierpnia o godz. 19.30 Koncert
Leszka Możdżera w Artystycznej
Stodole w Bukowcu. A 19 sierpnia
o 19.30 koncert Jadwigi Rappe w Wojanowie.
20 sierpnia o 17.00 koncert Krzyżowa Music w pałacu w Pakoszowie,
o 19.30 -koncert Marka Prestona
z zespołem Mirek Sitkowski „BIG
GANG” w Bukowcu, a 21 sierpnia
o godz. 16.00 - koncert Cafe Tango
w cieplickim Parku Zdrojowym.
(Red)

Poszukujemy Monterów
Instalacji Tryskaczowych
(Springlermonteur)
3UDFXMHP\QDFDá\PWHUHQLH1LHPLHF
0RQWXMHP\XU]ąG]HQLDSU]HFLZNRSRĪDURZH
3UDFDQDZ\VRNRĞFL
*ZLQWRZDQLH
2EVáXJDSRGQRĞQLNyZ
=DWUXGQLHQLHQDF]DVQLHRNUHĞORQ\
0LQĝUHGQLD]QDMRPRĞüMĊ]\NDQLHPLHFNLHJR
3áDFLP\VWDZNLSRQDGWDU\IRZH'LHW\G]LHQQLH
=DSHZQLDP\]DNZDWHURZDQLH
ĝZLDGF]HQLDVRFMDOQH
Od 9,50 -12,00 euro brutto plus 41 euro Diety
.RQWDNWQDDGUHVPDLORZ\OXEWHOHIRQLF]Q\
7HO
PDLOIUHGPHLHU#VXSHUNDEHOGH

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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JELENIA GÓRA – To dla mnie wyzwanie, ale i wyróżnienie – mówi Marek Siatrak
mówiąc nie spodziewałem się, że
koszykarska centrala powierzy
nam organizację SMOK-a. Jest
przecież tyle szkół i klubów w Polsce. Na pewno na rozstrzygnięcie
wpływ miały nasze sukcesy szkolne i Klubu Sportowego Wichoś,
który przez ostatnie trzy sezony
awansował do rozgrywek centralnych Mistrzostw Polski młodziczek
i kadetek. Cieszę się, bo takie rozstrzygnięcie PZKosz to nie tylko
nobilitacja dla szkoły i miasta,
ale także wymierne korzyści dla
naszych młodych zawodniczek.
To dowód właściwie pojętej współpracy: Miasto-Szkoła-Klub. Zapraszamy dziewczęta z całego miasta
i okolic do hali sportowej przy ul.
Moniuszki. Dziękuję prezydentowi
Marcinowi Zawile i pracownikom
Urzędu Miasta za okazaną pomoc
na etapie tworzenia projektu komentuje szczęśliwy dyrektor
szkoły Eugeniusz Sroka.
(MDvR)

Fot. Tomasz Raczyński

W Polskim Związku Koszykówki
rozstrzygnięto konkurs na organizację Szkolnego Młodzieżowego
Ośrodka Koszykówki PZKosz dla
dziewcząt (w skrócie SMOK).
Ostatecznie PZKosz powierzył
organizację SMOK–a dla dziewcząt Szkole Podstawowej nr 11
im. F. Chopina w Jeleniej Górze.
To spore wyróżnienie dla szkoły i
Jeleniej Góry.
Umowa pomiędzy prezydentem
Jeleniej Góry i prezesem PZKosz została podpisana już przed kilkoma
tygodniami i należy się spodziewać,
że już 1 września 2016 roku SMOK
rozpocznie działalność w zabobrzańskiej jedenastce. W ramach
umowy PZKosz przekaże szkole
m.in. sprzęt sportowy, laptopa i
kamerę oraz sfinansuje część zajęć
koszykówki dla dzieci. Projekt jest
współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
- Bardzo cieszę się z tego wyróżnienia szkoły i miasta. Prawdę

Nowy trener Karkonoszy
Piłkarze Karkonoszy Jelenia
Góra przygotowują się do
startu nowego sezonu. Nasi
czwartoligowcy rozpoczną
ligowe zmagania pod okiem
nowego szkoleniowca Marka
Siatraka. Co mówi o swoich
planach?
Przemek Kaczałko (Jelonka.
com): Kolejny twój powrót na
ten stadion, ambicji zapewne
nie brakuje?
Marek Siatrak: Zgadza się. Tym
razem wracam na ten stadion w
charakterze szkoleniowca pierwszej drużyny. Na pewno jest to dla
mnie wyzwanie, ale i wyróżnienie
- dlatego podchodzę do tematu
ambitnie. Chciałbym, żebyśmy
stworzyli przede wszystkim zespół
i kolektyw, który będzie dobrze
funkcjonował w Jeleniej Górze na
kilka najbliższych lat.

Na tym poziomie rozgrywek
(IV liga - red.) debiutowałeś w
Kowarach z bardzo dobrym
skutkiem. Od tamtego czasu
jako trener nauczyłeś się jeszcze
czegoś?
Wydaje mi się, że tak. Przede
wszystkim zyskałem doświadczenie,
którego w pewnych momentach
piłkarskiego życia brakowało. Wydaje mi się, że to będzie skutkowało
nowymi pomysłami w bieżącej pracy.
Warunki jakie mamy w tej chwili są
optymalne, więc nie mamy prawa
na nic narzekać. Pozostaje kwestia
dobrej pracy i stworzenia monolitu.
Zaczyna się lepienie z gliny
takiej, jaka jest do dyspozycji.
Czego można się spodziewać po
tym zespole?
Nie podchodziłbym w ten sposób
do tego, że jest to lepienie z gliny.
Jest to bardzo młoda drużyna i po
pierwszych zajęciach widać, że jest

Terminarz - grupa zachodnia: legnicko-jeleniogórska:
1. kolejka (13-14 sierpnia)
Orla Wąsosz – Karkonosze Jelenia Góra
Piast Wykroty – Lotnik Jeżów Sudecki
2. kolejka (20-21 sierpnia)
Lotnik Jeżów Sudecki – Olimpia Jędrzychowice
Karkonosze Jelenia Góra – Piast Wykroty
3. kolejka (27-28 sierpnia)
Olimpia Jędrzychowice – Karkonosze Jelenia Góra
Włókniarz Mirsk – Lotnik Jeżów Sudecki
4. kolejka (3-4 września)
Lotnik Jeżów Sudecki – Orkan Szczedrzykowice
Karkonosze Jelenia Góra – Włókniarz Mirsk
5. kolejka (10-11 września)
Orkan Szczedrzykowice – Karkonosze Jelenia Góra

Kto w nowym sezonie zagra w drużynie?

Na pierwszym obowiązkowym treningu w okresie przygotowawczym
pojawiły się: Martyna Hoffman, Sabina
Kobzar, Joanna Załoga, Oktawia Bielecka, Aleksandra Oreszczuk, Sylwia Jasińska, Karolina Kanicka, Tetiana Bilenia,
a także jeleniogórska młodzież: Urszula
Zielińska (w poprzednim sezonie grała
w zespole juniorek KPR-u) oraz Agata
Skowrońska (KPR Jelenia Góra/ SMS
Karpacz – juniorki młodsze). Ponadto
z drużyną trenują testowane Magdalena
Maziarz (Handball-28 Wrocław) i Patrycja Koc (Varsovia Warszawa). Do ekipy
żółto-niebieskich mają jeszcze dołączyć
Aleksandra Tomczyk i Natalia Janas.
Pod znakiem zapytania stoją jeszcze losy trzech zawodniczek, które

mimo wstępnej
umowy z jeleniogórskim klubem,
zdecydowały się
na przeniesienie
do beniaminka z
Kobierzyc. Bramkarka Katarzyna
Demiańczuk oraz
zawodniczki z pola:
Martyna Michalak i
Anna Mączka mogą
mieć problem z zatwierdzeniem do
gry w nowym zespole, a zdaniem
prezesa Kasztelana sprawa jest oczywista. Podobnie jest z Aleksandrą
Uzar, która chciałaby przenieść się do
Lublina. - Mają umowy przedwstępne
podpisane z naszym klubem, stanowisko ZPRP jest jasne, że zawodniczki są nasze i od nas zależy jak to
będziemy załatwiali. Wezwaliśmy je
na trening, a jeżeli Kobierzyce będą
chciały zapłacić za nie, to się zastanowimy – powiedział Michał Kasztelan.
Dla klubu byłby to pokaźny zastrzyk
finansowy, bowiem nieoficjalnie

Fot. Tomasz Raczyński

18 lipca rozpoczęły się regularne treningi piłkarek
ręcznych KPR–u Jelenia
Góra, przygotowujących się
do kolejnego sezonu w PGNiG
Superlidze. Trener Tomasz
Konitz miał do dyspozycji 12
zawodniczek, ale to jeszcze
nie wszystkie.

mówi się nawet o kwocie 26 tys. zł
za jedną z zawodniczek.
Wkrótce będzie testowana zawodniczka ze Słupii Słupsk (I liga), a
rozmowy prowadzone są również ze
szczypiornistkami Ruchu Chorzów,
które po spadku z ekstraklasy mogą
mieć wolną rękę jeśli nie zgodzą się
obniżyć wysokości kontraktów z klubem ze Śląska. Z drużyną pożegnały
się na pewno: Dominika Grobelska,
Małgorzata Mączka, Maksymiliana
Janik i Justyna Fijałkowska.
(Przemo)

Część rywali w nowej IV lidze
jest nieco „egzotyczna”. Jaki cel
stawiany jest przed Karkonoszami?
Nikt tutaj się nie położy, bo przyjeżdżają Karkonosze Jelenia Góra - to
jest firma i marka. Nawet takie egzotyczne wyjazdy nie muszą oznaczać,
że sobie 3 punkty musimy dopisać.
Tylko praca może dać wymierny

Nysa Zgorzelec – Lotnik Jeżów Sudecki
6. kolejka (17-18 września)
AKS Strzegom – Lotnik Jeżów Sudecki
Karkonosze Jelenia Góra – Nysa Zgorzelec
7. kolejka (24-25 września)
Lotnik Jeżów Sudecki – Karkonosze Jelenia Góra
8. kolejka (1-2 października)
AKS Strzegom – Karkonosze Jelenia Góra
Granica Bogatynia – Lotnik Jeżów Sudecki
9. kolejka (8-9 października)
Lotnik Jeżów Sudecki – Chrobry II Głogów
Karkonosze Jelenia Góra – Granica Bogatynia
10. kolejka (15-16 października)
Chrobry II Głogów – Karkonosze Jelenia Góra
Zagłębie II Lubin – Lotnik Jeżów Sudecki

JELENIA GÓRA

Znaki zapytania w KPR

dobra frekwencja. Trenujemy dwa
razy dziennie, rano na siłowni w
Termach Cieplickich, po południu
tutaj mamy zajęcia szkoleniowe.
Wspominałem zawodnikom, że tak
naprawdę bardzo ważną kwestią jest
odbudowanie się psychiczne, bo po
rundzie wiosennej, gdzie zwycięstw
było niedużo powrót na ścieżkę
zwycięstw będzie bardzo ważny.
Umiejętności są i będę też stawiać na
młodszych zawodników. Celem jest
podejść do każdego meczu i starać
się go wygrać.

Czaplicki i Tuła
znów na podium
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy Karkonoskiego Klubu Kajakowego Jelenia
Góra Tomasz Czaplicki i Zofia Tuła
podczas rozegranych w okolicach
francuskiej miejscowości Entreesen silnie obsadzonych, międzynarodowych zawodów Makinito
Contest 2016 we freestyle’u kajakowym. Zofia Tuła wywalczyła
srebro, Tomasz Czaplicki sięgnął
po brąz.
Zawody od początk u miały
bardzo widowiskowy przebieg i
już po eliminacjach wyłoniła się
zdecydowana czołówka w konkurencji kobiet oraz w rywalizacji
mężczyzn. Zofia Tuła prowadziła
po eliminacjach i ostatecznie
w finale zajęła drugie miejsce,
nieznacznie ustępując trzykrotnej
mistrzyni Europy Marlene Devilez
(Francja). Trzecie miejsce zajęła
Nuria Fontane (wicemistrzyni
świata juniorek 2013, mistrzyni
Europy juniorek 2014), ale walka
o złoto toczyła się jedynie między
Zosią i Marlene. Reszta zawodniczek pozostała zdecydowanie
z tyłu.
(MDvR)

efekt. Jakie są nasze cele? Wygrać
jak najwięcej spotkań, a co do zajmowanych miejsc nie podejmowałbym
specjalnych deklaracji. Najbliższe 2-3
tygodnie odpowiedzą jakie pokłady
są w tej drużynie.
(Przemo/MDvR)

11. kolejka (22-23 października)
Lotnik Jeżów Sudecki – Zamet Przemków
Karkonosze Jelenia Góra – Zagłębie II Lubin
12. kolejka (29-30 października)
Zamet Przemków – Karkonosze Jelenia Góra
GKS Warta Bolesławiecka – Lotnik Jeżów Sudecki
13. kolejka (5-6 listopada)
Lotnik Jeżów Sudecki – Stal Chocianów
Karkonosze Jelenia Góra – GKS Warta Bolesławiecka
14. kolejka (12-13 listopada)
Stal Chocianów – Karkonosze Jelenia Góra
Sparta Grębocice – Lotnik Jeżów Sudecki
15. kolejka (19-20 listopada)
Lotnik Jeżów Sudecki – Orla Wąsosz
Karkonosze Jelenia Góra – Sparta Grębocice

JELENIA GÓRA

Nasi sportowcy zdobyli medale
Słupsk gościł sportowców startujących w Mistrzostwach Polski
osób niepełnosprawnych w lekkiej
atletyce. W zawodach na słupskim
stadionie 650–lecia wzięło udział
ponad 200 uczestników z Polski,
Tunezji i Arabii Saudyjskiej.
Lucyna Kornobys przygotowująca się do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro zdobyła
złoty medal w kuli z wynikiem
7.96 m i brązowe w dysku (18.92
m.) oraz oszczepie (16.45 m.). Z
dobrej strony zaprezentowali się

też zawodnicy z klubu sportowego
niepełnosprawnych „Start-Simet”
Jelenia Góra. Nasi zawodnicy wywalczyli trzy krążki. Po srebro w
grupie amputacji sięgnął weteran
sportu niepełnosprawnych Wiktor
Żuryński uzyskując w oszczepie
z pozycji siedzącej drugi wynik.
Kamil Skitek był drugi w rzucie
oszczepem i maczugą, a Bogusław
Zagrodzki był trzeci w pchnięciu
kulą w grupie osób z porażeniem
mózgowym.
(Przemo)
Fot. Tomasz Raczyński

SMOK dla… koszykarek

Fot. Tomasz Raczyński
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To był wspaniały festiwal!
Za nami 34. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze.
- Przy tak niskim budżecie organizatorzy
zdziałali cuda – takie opinie wyrażali widzowie tego niezwykłego wydarzenia.
Bo rzeczywiście, każdy kolejny dzień
był pełen wspaniałych widowisk i do
ciemnej nocy jeleniogórski Rynek tętnił
życiem, muzyką i zabawą.
Jeleniogórskie Centrum Kultury,
które debiutowało jako organizator
jednej z naj-większych imprez w naszym
mieście (MFTU), miało do dyspozycji
ponad 100 tysięcy złotych mniej, niż
przed rokiem Teatr im. C. K. Norwida,
jednak jakościowo mieszkańcy i turyści
nie mieli powodów do narzekań.
- Uważam, że dopełniło się do końca
to, co zaplanowaliśmy. Wyciągnęliśmy
ogromną naukę, ale mamy doświadczenie w organizacji festiwali m.in. dzięki
ośmiu latom festiwalu PESTKA. Uważam, że podołaliśmy całkiem nieźle i dla
mnie najważniejsze jest to, że powstała
cała ta „rodzina”, był świetny kontakt
pomiędzy załogą a artystami – stwierdził
Łukasz Duda z JCK.
W podziękowaniach organizatorzy
podkreślali rolę Aliny Obidniak. - Cesarzowa teatrów ulicznych jest tylko jedna,
a ja się bardzo cieszę, że Alina Obidniak
brała udział w festiwalu i że sprawiało
jej to radość. Przede wszystkim chcę
podziękować całemu zespołowi – bez
względu na to, czy to byli ludzie związani
z Jeleniogórskim Centrum Kultury,
wolontariusze, czy osoby, które zatrudnialiśmy dodatkowo – stanowiliśmy
team – powiedział Łukasz Duda.

Przypomnijmy. Festiwal rozpoczął
się 15 lipca i przez trzy dni, od piątku do
niedzieli, artyści hasali po jeleniogórskim Placu Ratuszowym przy tłumnej
nieustannie widowni.
Pierwszego dnia pokazano trzy spektakle. Na początek wystąpił Krakowski
Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”. Był
to pokaz z elementami cyrkowymi na
podstawie powieści Lewisa Carrolla
„Alicja w krainie czarów”. Jako drugi
na jeleniogórskim bruku zaprezentował
się Teatr Na Walizkach z Wrocławia,
a gwiazdą wieczoru był Teatr Titanic
z Niemiec, który oprócz wspaniałego
widowiska, zaserwował fajerwerki.
Następnego dnia widzowie obejrzeli
m.in. Show Clap Clap Circo, „Stalowe
Usta” Pana Ząbka, paradę Teatru Fuzja
i spektakl „Blacout” w wykonaniu aktorów tego teatru.
Ostatniego dnia, czyli w niedzielę
(17.07) jako pierwsi zaprezentowali się aktorzy Akademii Wyobraźni,
którzy do pomocy – podobnie jak w
sobotę – zaprosili dzieci sprawiając im
niesłychaną radość. Potem pojawili
się artyści z Clap Clap Circo, a kolejny
występ należał do Teatru Circus Ferus z
pokazem „Freak Show”. Na zakończenie
festiwalu zagrał, dobrze znany widzom
festiwalu PESTKA, rosyjsko-czeski Teatr
Novogo Fronta.
– To był wspaniały festiwal, oby za rok
też było tyle atrakcji – mówili widzowie
z żalem żegnając się z tegoroczną edycją
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Ulicznych w Jeleniej Górze.
Przemek Kaczałko/Red

Fot. Tomasz Raczyński
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2016-06-18 godz. 19.00 - 2016-07-22 godz. 22.30
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Ochrony Krajewski Bis zatrudni pracowników ochrony z terenu
Jeleniej Góry. - 609 486
000
Barman - Metafora Pub &
Restaurant zatrudni młode,
przebojowe osoby na stanowisku Barmana. CV ze
zdjęciem można złożyć
osobiście lub wysłać na
jjacak@wp.pl. Umówienie spotkania oraz więcej
informacji po nr tel. 504
338 995
Barmankę do Pubu
w Karpaczu - Zatrudnię
i ewentualnie przyuczę
barmankę do stylowego
Pubu w Karpaczu, praca
zmianowa - możliwość
zamieszkania lub noclegu
w dni pracujące. Tel. 792
464 407
Basen - sprzątanie - 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
Berlin Doner Kebap
pracowników - Poszukiwane osoby na stanowisko
: - Pracownik Restauracji
Berlindonerkebap. Dołącz
do naszego zespołu. praca
w przyjaznej atmosferze,
w dynamicznym, otwartym zespole nastawionym
na rozwój. Wyślij Cv 505895466/ konrad.szanter@gmail.com
Brygadzista do zakł.
drzewnego - Zatrudnię
brygadzistę do zakładu
drzewnego w Kowarach.
Wymagane doświadczenie
w branży drzewnej. CV
proszę wysyłać na adres:
jurotrans@op.pl. - 609 299
482
Brygadzista-magazynier Görlitz - Exact
Systems GmbH zatrudni
brygadzistę - magazyniera
z dobrym j. niemieckim,
doświadczeniem, prawo
jazdy, obsługa MS Office.
Praca w Niemczech - Görlitz. CV na adres work@
exactsystems.de - 725
252 071
Da m p r a c e w g a s t r o nomi - Przyjmę do pracy
od zaraz na stanowisko
kucharz, pomoc kuchenna,
barmankę. Bar TaDo ul.
Karola Miarki nr. 44 - 504
272 623

Dam pracę - mechanik
samochodów z kategorią
prawa jazdy C lub B tel.
605 237 871
Dam pracę w myjni samochodowej - Przyjmę do
pracy w myjni samochodowej w Sobieszowie najlepiej
osoby z doświadczeniem i
bez nałogów do 40 lat panie
i panowie. Więcej inf..przez
tel lub myjnia.fur@gmail.
com - 732 918 191
Dekarza lub pomocnika
dekarza - Poszukuję dekarzy płaskich dachów lub
osób chcących się do pracy
w tym zawodzie przyuczyć
. Pracy w Niemczech na
umowę o prace wynagrodzenie od 12.50 Euro/h
więcej informacji przez
telefon - 602 309 144
Dobra praca od zaraz
- Zatrudnię na umowę o
pracę 2 doświadczonych
i solidnych pracowników
do robót remontowych wykończeniowych : Gładzie, rygipsy, glazura,
ścianki działowe, stolarka,
malowanie, murowanie,
tynkowanie - 600 223 052
ECO Jelenia Góra Sp. z
o.o. poszukuje - kandydatów na stanowisko: specjalisty w dziale wytwarzania.
Wymagania: wykszt: wyższe inżynierskie - kierunek
(elektryczny, mechaniczno-energetyczny. adres:
ECO Jelenia Góra Sp. z
o.o. ul. Karola Miarki 46,
58-500 Jelenia Góra z dopiskiem praca bądź mailem:
ecojg@ecosa.pl
Elektromonter, brygadzista - Zatrudnimy elektromonterów i brygadzistów
z doświadczeniem. CV
proszę przesyłać na adres
jelenia.gora@elektromont.
pl
E l e k t ry k - m e c h a nik - Firma KM-System
poszukuje kandydatów na
stanowisko elektryk-mechanik. Wymagane wykształcenie techniczne elektronik,
mechanik, umiej. czytania
schematów elektrycznych,
uprawnienia SEP, prawo
jazdy kat B - 756105577/
praca@km-system.pl
Elektryk i hydraulik Niemcy - Niemiecka firma
zatrudni elektryków oraz
hydraulików- więcej informacji pod numerem telefonu 721 360 899

Elektryk z uprawnieniami - Poszukuję elektryków z uprawnieniami
i znajomością języka
niemieckiego do pracy
w Niemczech na bardzo
dogodnych warunkach.
Więcej informacji pod nr
tel.: 504-973-041 lub e-mail:
admkonin@wp.pl
Firma ciesielsko- dekarska - Zatrudnię w firmie
budowlanej o specjalności
ciesielsko -dekarskiej szukam doświadczonego cieśli
/dekarza albo pojętnego i
pracowitego chłopaka (lub
dziewczyny ) do przyuczenia zapraszam do kontaktu
- 534 490 090
Firma Ładziński Zakłady
Metalowe poszukują - Spawaczy/ślusarzy/malarzy,
konstrukcji metalowych z
uprawnieniami i doświadczeniem mile widziana
grupa niepełnosprawności CV proszę wysłać na
adres: kadry@ladzinski.pl
Tel. 75 64 354 18
Firma zatrudni kierowcę
C+E, w ruchu międzynarodowym z Jeleniej Góry
lub okolic. Więcej info 601
990 071
F ry z j e r F r y z j e r k a Przyjmę do pracy fryzjerkę.
Bardzo dobre warunki i
płacy. Blisko centrum .Duży
bezpłatny parking. - 796
785 397
Grafik komputerowy - FX
Sport Sp. z o.o. zatrudni
grafików komputerowych.
Wymagana znajomość
j.angielskiego. Środowisko pracy Adobe Illustrator.
Informacje w siedzibie firmy
przy ul. Waryńskiego 23 w
Jeleniej Górze - 756 450
830
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni na wakacje
pracownika do obsługi kręgielni. Praca na umowę.
Atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę wysyłać
na e-mail: rekrutacja@
golebiewski.pl z dopiskiem
kręgielnia - 757 670 715
H u r to w n i a z a t r u d n i
kierowcę - Zatrudnię do
hurtowni pracownika posiadającego prawo jazdy min.
kategorii "B". Stawka netto
10 zł/godz . Oferty proszę
składać na emaila tomaszkacperski11@gmail.com
Hydraulicy, elektrycy
- język niemiecki mile
widziany - 721 360 899

Jelenia Góra - Potrzebny
kierowca z kat c. dhl trasa
krajowa Jel.Góra praca
od pn-pt. miła atmosfera,
praca stała dla chcących
pracować , pensja + premia, więcej info pod tel. 532
417 741
Jelenia Góra / Sprzątanie / Market - Zatrudnimy
osoby do serwisu sprzątającego w markecie na terenie Jeleniej Góry (al. JP2).
Zachęcamy do kontaktu
pn-pt 8-15 pod numerem 601 156 466
Kelner - Pałac Pakoszów
zatrudni kelnera- umowa o
pracę. CV prosimy przesyłać na adres k.wolinska@
palac-pakoszow.pl - 795
418 277
Kelner / Kelnerka - O.W.
Chybotek w Przesiece
poszukuje pracownika na
stanowisko kelner / kelnerka. CV proszę przesyłać
na adres: owchybotek@
gmail.com - 512 141 327
Kelner Sorrento Ristorante -JG - Zatrudnimy
kelnera/kę z pasją i
doświadczeniem w gastronomii. Osobę sprytną,
wesołą i miłą ze znajomością języka obcego. Praca
na stałe. CV proszę wysyłać na e-mail z dopiskiem w
tytule "Kelner" - kontakt@
sorrento.pl
Kelnerka do Hotelu 3*
Karpacz - Poszukujemy kelnerki do nie dużego Hotelu
3* - obsługa śniadań, obiadokolacji i kelnerowanie
w małej restauracji ala
carte. - agnieszka.jawor@
vivaldi.pl
Kierowca kat C i E k/m Poszukujemy kandydatów/
tki na stanowisko kierowca
kat C i E. Oferujemy umowę
o prace bezpośrednio z
pracodawcą na niemieckich warunkach. Możliwa
praca w systemie 2/1, 3/1
oraz 4/1. Jazda nocą - 668
156 702
Kontroler Jakości
Niemcy - 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). - 725256386 /
work@exactsystems.de

Kucharz do hotelu Pałac Margot w Karpaczu zatrudni kucharza,
kucharkę. Atrakcyjne
wynagrodzenie, umowa o
pracę. CV na e-mail: marketing@palacmargot.pl.
Możliwe zakwaterowanie.
Mile widziane także osoby
uczące się. - 609 179 679
Magazynier - LBF Sp.
z o.o. zatrudni magazyniera z uprawnieniami na
wózki widłowe. Oferujemy
umowę o pracę. Kontakt:
883372620 - 608 287 087
Mechatronik - Firma
KM-SYSTEM poszukuje
kandydatów na stanowisko
Mechatronik. Wymagane
wykształcenie techniczne
elektryk, elektronik, mechanik, umiej czytania schematów elektrycznych,
uprawnienia SEP, prawo
jazdy kat b - 756105577/
praca@km-system.pl
Monter mebli - meble na
wymiar - Szukam doświadczonego i samodzielnego
montera mebli na wymiar,
możliwość przyuczenia,
prawo jazdy k. B, dokładność i uczciwość przede
wszystkim. Praca od zaraz
w Kowarach - 514 859
464
MZK zatrudni kierowców
- Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej
Górze zatrudni kierowców.
CV proszę przesłać na
mzkjg@mzk.jgora.pl lub
kontakt telefoniczny 75 76
48 736.
Niemiecka firma poszukuje hydraulików oraz
elektryków do pracy w Stuttgarcie, więcej informacji
pod numerem telefonu 721 360 899
Obsługa sprzedaży
internetowej - Poszukujemy osoby do obsługi
internetowej, pakowanie
paczek. Wymagana znajomość komputera. Praca w
większości na nogach przy
paczkach 1-30kg. Praca w
Cieplicach, wyn. 1700 zł na
rękę CV na:deny1@vp.pl 782 590 333
Ochrona Jel. Góra i
Szklarska - Agencja
Ochrony zatrudni pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry i Szklarskiej
Poręby. Praca na stałe.
Informacja w godzinach
9-15. - 609 486 000

Operator termoprasy FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
pracownika na stanowisko
Operator termoprasy. Informacje w siedzibie firmy
przy ul.Waryńskiego 23 w
Jeleniej Górze. - 756 450
830
O p e r ato r z y C N C Firma Flywood w Karpnikach zatrudni operatorów
CNC. Oferujemy umowę
o pracę! Praca w systemie
trzyzmianowym. Poszukujemy również osób do
przyuczenia! CV prosimy
przesłać na adres office@
flywood.pl - 757677031
Opieka Niemcy 1200 1300 euro - Praca w opiece
w Niemczech. Różne przypadki, różne terminy. Więcej informacji telefonicznie.
Umowa zlecenie. Zwrot
kosztów dojazdu. - 530
112 544
Opieka Niemcy 1200 euro
- Do Pana głuchoniemego.
Pan jest chodzący. Jest
internet. Język min. podstawowy. Pan mieszka
sam. Wyjazd na 6 tyg na
zmianę. Miejscowość Dammbach. Więcej informacji
tel. 530112544 Umowa
zlecenie.
Opieka osób starszych
Niemcy - Agencja Pracy
Tymczasowej Senior-Partners poszukuje opiekunek
i opiekunów osób starszych
do pracy na terenie Niemiec. Informacje w godz.
8.00-16.00 od pon. do pt.
- 757 210 431
Opieka w Niemczech
- Jesteś opiekunką dla
osób starszych i chcesz
zarabiać do 1600 euro
miesięcznie? Nie zwlekaj,
zadzwoń już dziś i umów
się na spotkanie z naszym
Przedstawicielem w Twoim
regionie - 733 309 337
Opieka w Niemczech od
zaraz - Legalna praca w
Niemczech przy opiece
dla pań i panów od zaraz.
Wynagrodzenie min od
1300 e. Zwrot za dojazd
150 e. Nie pobieram żadnych opłat ani prowizji.
Szczegółowe info pod nr
telefonu. - 511 844 939
Opiekunka /n Niemcy
1400 eur - Poszukujemy
Opiekunek do pracy na
terenie całych Niemiec z
podstawową jak i dobrą
znajomością języka niemieckiego. Oferujemy niemieckie ubezpieczenie i
sprawdzone miejsca pracy
. - 508 442 256
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Opiekunka /n Niemcy
1600 eur - Opiekunka /n osób
starszych i chorych Niemcy
- Westa Pflege poszukuje
chętnych do : opieki osób
starszych i chorych w Niemczech przedstawicielstwo we
Wrocławiu Tel.: +48 71 710
65 40 ubezp. niemi - 512
712 755
Pałac Margot w Karpaczu
zatrudni pomoc kuchenną.
Atrakcyjne wynagrodzenie,
umowa o pracę. CV prosimy
wysyłać na adres e-mail
marketingpalac@gmail.com.
Możliwe zakwaterowanie. 609 179 679
Pani umiejąca szyć na
maszynie - Zatrudnię Panią
do pracowni potrafiącą szyć
na maszynie stębnówcę
oraz owerloku. Szycie prostych kocyków, poduszek
itp. Praca lekka - pn do
pt. Więcej informacji: tel.
530559179 lub kontakt@
luliloo.pl
Pani z Białorusi lub Ukrainy
- Szukam pani z Białorusi
lub Ukrainy do opiekowania
się osobą chorą. Z zamieszkaniem. Praca w okolicach
Jeleniej Góry tel 600 425
762
Pensjonat Karkonoski w
Karpaczu zatrudni pokojową.
Kontakt: biuro@karkonoski.
com lub tel. 502 333 379
Pomoc kuchenna / pokojowa - Pomoc kuchenną
/ pokojową zatrudnię w
Ośrodku Wczasowym Zielone Wzgórze w Karpaczu
od zaraz na stałe lub na
sezon. - 517 611 399
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Pomoc kuchenna-pokojowa - Pensjonat Karkonoski
w Karpaczu zatrudni pomoc
kuchenną-pokojową na stałe
lub tylko na okres sezonu.
Mile widziane doświadczenie lub pozytywne osoby
chcące się nauczyć. Kontakt: biuro@karkonoski.com
- 502 333 379
Poszukujemy kierowców
do pracy w Stowarzyszeniu
Sudety Radio Taxi. Wymagana licencja oraz własny
samochód. Panie mile
widziane - 665 665 722
Poszukujemy kucharza
- Restauracja Miodowy Gryf
w Gryfowie Śląskim przyjmie do pracy na stanowisko
kucharz - 667 307 309
Praca - Zatrudnię na
ręczną myjnie samochodowa z doświadczeniem
Jelenia Gora 723 737 207
Praca dla Kucharza - Pałac
Brunów zatrudni kucharza z
doświadczeniem na stanowisko zastępcy szefa kuchni.
Oferujemy wysokie zarobki
oraz zakwaterowanie. CV
prosimy wysyłać na adres
praca@brunow.pl - 510 194
480
Praca dla opiekunek
Senior24 - Legalna praca
dla opiekunek osób starszych w Niemczech. Bardzo
dobre warunki współpracy
i zatrudnienia. Wymagana
znajomość j.niem. komunikatywnie. Senior24 757 141
099, pn-pt.9-15/Groszowa22a (za Biedronką)
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Praca dla pokojowej w
pensjonacie w Szklarskiej
Porębie - 509 229 669
Praca dla wozaka - Praca
przy zrywce, umiejętność pracy z koniem, mile
widziane doświadczenie,
praca na umowę. - 722 019
158
Praca na budowie w Jel.
Górze - Zatrudnimy chętnych
do pracy na budowie, rzetelnych i z doświadczeniem
budowlanym. Godziny pracy
7-18. Praca na umowę lub
fakturę VAT. E-mail: biuro@
rsbau.pl - 662 021 060
Prac a na produkcji Przyjmę przy produkcji,
wymagane zdolności manualne oraz umiejętność pracy
w zespole. praca w Maciejowej - 782 509 619
Praca od zaraz na produkcji Kowary Łomnica.
Wynagrodzenie netto 14501800zł. Woj-Kat sp.z o.o.
Jelenia Góra Poznańska 20
tel. 756 475 564
Praca opieka Niemcy
- 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 Opieka Niemcy Poszukujemy opiekunek
osób starszych do pracy w
Niemczech. Stabilne, legalne
zatrudnienie, sprawdzone
miejsca pracy. Wymagana
komunikatywna znajomość języka niemieckiego.
Serdecznie zapraszamy. 734427734/691104999
Praca przy budowie
rusztowań - Wymagania: doświadczenie przy
budowie rusztowań mile
widziane uprawnienia montera rusztowań budowlanych Zapewniam: umowę
o pracę+za robki 15-20
zł;3000-4000 netto sprzęt
+ szkolenia możliwość
awansu - 697 595 979

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.

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

|

tel. 536-230-760

|

www.pedi-med.pl

- 20 % na pierwszy zabieg

10

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Praca przy dociepleniach - Zatrudnię pracownika do dociepleń
budynków. Kontakt telefoniczny 503-194-641
Praca w Łomnicy Firma Woj-Kat zatrudni
przy produkcji el. plastikowych w Łomnicy. Praca
w trybie 4-brygadowym.
Wynagrodzenie netto od
1500zł.-2000zł. - 756
475 564
Praca w Simet SA Firma Simet zatrudni
osoby na umowę zlecenie do wykonywania prac
montażowych (akcesoria elektrotechniczne).
- 519132129, zvioletta@
simet.com.pl
Praca w sklepie spoż.
w Cieplicach, 4 godz. dla
emerytki, rencistki tel.
507 311 803
Praca za 15zł i 12zł "na
rękę - American Burger
poszukuje pracownika
do: - smażenie burgerów
15zł, - składania burgerów 12zł - obsługi klienta
12 zł. Zainteresowany?
Wyślij nam CV na adres:
american.burger@wp.pl 786 183 809
Pracownicy produkcyjni - Firma Flywood
w Karpnikach zatrudni
pracowników produkcyjnych praca w systemie
3-zmianowym od poniedziałku do piątku. Nie
wymagamy doświadczenia. CV prosimy przesyłać na adres e-mail
- 757677031/office@flywood.pl
Pracownicy produkcyjni - FX Sport Sp. z
o.o. zatrudni pracowników produkcyjnych. Mile
widziane doświadczenie
w branży odzieżowej.
Informacje w siedzibie
firmy przy ul.Waryńskiego
23 w Jeleniej Górze - 756
450 830
Pracownik budowlane
Jel. Góra - Zatrudnimy
pracownika budowlanego
z doświadczeniem (cieśla, zbrojarz, murarz) na
umowę o pracę. Oferujemy 2500 netto, po 3
mc. dodatkowe ubezpieczenie grupowe i pakiet
m e d y c z n y. E - m a i l :
biuro@rsbau.pl - 662
021 060
Pracownik fizyczny
- Firma zatrudni pracowników fizycznych do
pracy przy metaloplastyce. Możliwość przyuczenia do spawania.
Wojcieszyce k/Jeleniej
Góry. tel.: 577 256 485
Zapraszamy

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

Pracownik Ochrony Miejsce pracy: Jelenia Góra
- obiekty handlowe. Wymagamy: niekaralności, zaangażowania w wykonywaniu
obowiązków, wysokiej kultury osobistej. - 609-903406
Pracownik ochrony Wymagamy: niekaralności,
zaangażowania w wykonywaniu obowiązków, wysokiej kultury osobistej. Osoby
zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny:
782 511 105
Pracownik-opieka nad
kucykami - Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
osobę do opieki nad kucykami. Wymagane doświadczenie. Oferujemy pracę
na umowę i atrakcyjne
wynagrodzenie. CV proszę
wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl - 757 670
715
Przyjmę do pracy kierowcę z okolic małej poczty
lub centrum miasta na taksówkę osobową , zapewniam samochód zarobek
3000zł netto - 602 802 164

Przyjmę do pracy na
magazyn - Poszukuję osób
chętnych do pracy przy
sortowaniu paczek. Oferta
skierowana dla osób chcących dorobić sobie, istnieje
możliwość zwiększenia
etatu, stawki godzinowej,
awansu. Wszystko kwestia
dogadania - 501 451 924
Przyjmę ucznia na
praktykę - Przyjmę ucznia
Z.S.Z na praktyczną naukę
zawodu W Jeleniej Górze. 795 837 282
Recepcja w hotelu - Perła
Karkonoszy w Karpaczu
zatrudni na recepcję na
stałe i dodatkowo. Mile
widziana znajomość angielskiego lub niemieckiego.
Mogą być osoby uczące
się, studiujące. Cv na mail
perlakarkonoszy@wp.pl 609 179 679
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Recepcjonista - Hotel
Las - Zatrudnimy od
zaraz osobę na stanowisko recepcjonista. Młody,
zespół, dobra atmosfera,
umowa o pracę, premie.
Szukamy osoby komunikatywnej i przede wszystkim chętnej do pracy! Mile
widziane doświadczenie.
- 668016404 palewicz@
hotel-las.pl
Recepcjonistko/kelnerka H*** - Szukamy
osoby na stałe, recepcjonistko/kelnerka do Hotelu
3* w Karpaczu - umowa
o pracę na cały etat. agnieszka.jawor@vivaldi.
pl
Sklep obuwniczy w Karpaczu zatrudni na stanowisko ekspedientki. CV i list
motywacyjny proszę przesyłać na e-mail:tatrzanski@
dworek.biz oraz zgłoszenia
telefonicznie. Praca sezonowa lub stała - 697 069
380
Spawacz monter - Zatrudnimy spawaczy mig mag z
doświadczeniem przy produkcji konstr. stalowych
oraz aluminiowych. - +48
796 665 750
Spawacz, ślusarz - Firma
zajmująca się metaloplastyką zatrudni ślusarzy,
spawaczy. Wojcieszyce k/
Jeleniaj Góry. Umowa o
pracę. CV prosimy kierować na email: info@studio-metal.pl Zapraszamy
- info@studio-metal.pl
S pawa c z e e l e k t r y c y
hydraulicy - Niemiecka
firma zatrudni do pracy
w Niemczech spawaczy
elektryków oraz hydraulików- więcej informacji pod
numerem tel: 721 360 899
Specjalista IT - Poszukuję specjalisty It. Cv na
wskazany adres rekrutscja@questsport.pl - 697
916 806
Sprzątaczka - Zatrudnię Panią na cały etat do
porządków w firmie praca
w h 7-15 - 606 777 080

Sprzątaczka / Sprzątacz - Poszukujemy osób
do pracy, przy sprzątaniu
biur lub terenów zielonych.
Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tel. 660-567-125
Sprzątanie basenu-Gołębiewski - Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
Panie do sprzątania
basenu. Oferujemy prace
na umowę i atrakcyjne
wynagrodzenie. CV proszę
wysyłać na adres basen.
karpacz@golebiewski.pl z
dopiskiem "praca basen" 503 011 955
Sprzątanie obiektów
Cieplice - Poszukujemy
Pań do sprzątania obiektu
Uzdrowiskowego w Cieplicach, 1/2 etatu (7:0011:00). Zainteresowane
osoby prosimy o kontakt
telefoniczny w dni robocze
w godz. od 8 do 16. Tel. 609
809 505
Sprzedawca - Jelenia
Góra - Firma Netto zatrudni
sprzedawcę w sklepie w
Jeleniej Górze. Zapraszamy osoby z chęcią do
działania. Oferujemy: pełen
etat; pensja 2.100 zł+premia uznaniowa Prosimy o
przesłanie CV: rekrutacja@
netto.pl
Sprzedawca - Karpacz
- Netto zatrudni sprzedawców w Karpaczu. Zapraszamy osoby pracowite, z
chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja + premię uznaniową
Prosimy o przesłanie CV:
kr099035@netto.pl
Sprzedawca - Szklarska Poręba - Netto zatrudni
sprzedawcow w Szklarskiej
Porębie. Oferujemy: pełen
etat, pensję 2150 zł brutto
+ premię uznaniową do
250 zł brutto, zwrot za
dojazd do pracy. Prosimy o
przesłanie cv: mg189509@
netto.pl

Sprzedawca Kowary
- Firma Netto zatrudni
sprzedawców w sklepie w
Kowarach. Zapraszamy
osoby pracowite, z chęcią
do działania. Oferujemy:
pełen etat; pensja + premię uznaniową Prosimy o
przesłanie CV: rekrutacja@
netto.pl

Technik do apteki - Bardzo dobrze prosperująca
apteka w Jeleniej Górze
zatrudni technika farmacji.
Przejrzyste warunki zatrudnienia, pensja wzbogacana
premią, dodatki funkcyjne,
pełen zestaw benefitów.
Cv na praca@drmax.pl praca@drmax.pl

Sprzedawca na okres
wakacji - Zatrudnimy osobę
na okres wakacji do sklepu
Żabka w Jeleniej Górze
przy ul. Cieplickiej 7. Nie
wymagamy doświadczenia
- 756 428 334

Tynkarz maszynowy
i pomocnik - Praca dla
tynkarzy maszynowych i
pomocników na terenie
Jeleniej Góry i okolic. 533705805 / 792934571

Starszy inspektor ds.
obsługi technicznej ZGKiM w Jeleniej Górze
ogłosił nabór na stanowisko
starszego inspektora ds.
obsługi technicznej. Termin
składania dokumentów:
26.07.2016. Szczegóły
na stronie internetowej
Zakładu. Tel. (kontakt): tel.
075 64 95 888, sekretariat@zgkim-jg.pl
Stolarz, osoba do przyuczenia - Fabryka Mebli
Marut w Jeżowie Sudeckim
zatrudni stolarzy i osoby do
przyuczenia. 58-521 Jeżów
Sudecki, ul. Zachodnia 10
- 757 132 211
Szef kelnerów, kelner-Sorrento - Zatrudnimy szefa
kelnerów i kelnera z pasją
i doświadczeniem w gastronomii. Osobę sprytną,
wesołą i miłą. Praca na
stałe lub na sezon. CV
proszę wysyłać na e-mail
z dopiskiem w tytule "Kelner" - pilne - kontakt@
sorrento.pl
Szukam sympatycznej
opiekunki do starszej pani
w Niemczech - legalnie tel.
+4915145029606
Szwaczki do przyuczenia - FX Sport Sp. z o.o.w
Jeleniej Górze zatrudni
szwaczki do przyuczenia.
Informacje w siedzibie firmy
przy ul.Waryńskiego 23. 756 450 830

U m o wa o p r a c ę . D o
ochrony II gr. niepel. lub
s t o p i e ń u m i a r k o w a n y,
znaczny lub lekki(gr. spec)
w sklepie osiedlowym w
JG-Cieplice, na budowie w
lesie Szkl. Poręba, Górzyniec, Świeradów oraz JGPiechowice, sprzątaczka
Piechowice tel. 609 844
079 - 609 844 079
Zastępca kierownika
sklepu - POLOmarket
zatrudni na stanowisko
zastępca kierownika sklepu.
Oferujemy umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia).
Wymagane doświadczenie
w kierowaniu zespołem,
praca w branży spożywczej
- aneta.radom@polomarket.pl
Zatrudnię - kierowcy
z kategoria C, operator
koparko-ładowarki, pracownicy drogowo-kolejowi
tel. 605 237 871
Z at r u d n i ę e k s p e dientkę - Przyjmę do pracy
dziewczynę (również mile
widziane osoby uczące
się) do pracy na stoisku
kosmetycznym w Galerii
Sudeckiej. Warunki pracy
oraz godz. pracy do ustalenia. Praca na stałe lub
sezonowa. - 608 490 110
Zatrudnię fryzjerkę do
salonu magnolia w cieplicach ,gwarantowane wysokie zarobki, nienormowany
czas pracy - 696 028 929

Zatrudnię kelnerki/kelnerów do pracy w restauracji w Jeleniej Górze. Osoby
zainteresowane proszę o
kontakt: tel.602-735-219
lub 661-559-157 mail:
firma.jeleniagora@op.pl
Zatrudnię kierowcę Firma przewozowa zatrudni
kierowcę z prawo jazdy
kat B z doświadczeniem
w przewozach osób , ze
znajomością obsługi GPS
I Niemiec wiek od 24-40
lat więcej informacji udzielimy telefonicznie - 536
080 640
Zatrudnię konwojenta-pomocnika do pracy
w hurtowni piwa,napoi.
Praca fizyczna, umowa o
pracę. Wymagania: chęć
do pracy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do
pracy fizycznej. - 601 388
792
Zatrudnię murarzy z
doświadczeniem - 602 487
174
Zatrudnię piekarza Piekarnia-Cukiernia "Halutek" zatrudni piekarza i
osobę do sprzątania. Więcej informacji pod numerem
502 474 354
Zatrudnię piekarza, lub
osobę do pomocy przy
produkcji pieczywa. - 604
105 283
Z at r u d n i ę p o m o c
kuchenną w Kowarach.
tel. 606 738 955
Zatrudnię pracownika
fizycznego. Wojcieszyce
k/Jeleniej Góry. Prosta
praca przy metaloplastyce.
Zapraszam. tel. 577 256
485

25 lipca 2016 r.
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Zatrudnimy kucharza/
kucharkę - W Restauracji
Chata Karkonoska w Karpaczu zatrudnimy kucharza
lub kucharkę, może być z
małym doświadczeniem.
CV należy nadsyłać na adr:
hkarkonosze@gip.com.
pl. Kontakt tel. szef kuchni
Kamil 530918551 - 601
771 986
Zatrudnimy osoby do
sprzątania marketu - w Jeleniej Górze, ul. Jana Pawła
II. Pracownikom zamieszkałym w Kamiennej Górze
zapewniamy transport do
Jeleniej Góry. Proponujemy
elastyczny czas pracy oraz
pełen pakiet ubezpieczeń.
Kontaktu od poniedziałku
do piątku w godz. 8-15, tel.
601 156 466

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Emerytka szuka pracy
na lipiec tel. 730 083 538

MOTORYZACJA
CZĘSCI KUPIĘ
Skup katalizatorów - Kupię
katalizatory metalowe oraz
ceramiczne, filtry fap/dpf z
aut osobowych i dostawczych. Wycena według
katalogu, możliwy dojazd.
- 695 614 193

MOTORYZACJA
CZĘSCI SPRZEDAM
Silnik Subaru Legacy
2.5 LPG - Działający silnik
Subaru Legacy 2002 2.5
automat wraz z instalacja gazowa Silnik można
odpalić Pracuje bardzo
dobrze Posiadam inne części do samochodu. Można
obejrzeć w Żelaźnie kolo
Kłodzka. Cena 4000 - 880
047 900

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii
,]HU0HGZ6]NODUVNLHM3RUčELHRIHUXMH
'LDJQRVW\NĊVFKRU]HĔRQNRORJLF]Q\FKZ\PDJDV]
OHF]HQLD
1LH]ZOHNDMVNRQWDNWXMVLĊ]1DPL
'\VSRQXMHP\ZROQ\PLPLHMVFDPL
.UyWNLF]DVRF]HNLZDQLDQDKRVSLWDOL]DFMĊ
5HMHVWUDFMDWHOHIRQLF]QDGRSRUDGQLRQNRORJLF]QHM
OXE
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Sprzedam 4 opony 175/65
R14 Kormoran Impulser 82T
z 2016 najlepiej z felgami,
przebieg opon 110 km.
Tanio tel. 513 134 403

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Kupie opla 796508957 kupie opla astra 1990> F
G, vectra 1989>, omega a
b, corsa i inne całe, uszkodzone, powypadkowe bez
przeglądu. Odbieram własnym transportem gotówka
od ręki. - 796 508 957
Kupię Mercedesy 190 i
Toyoty? - Mercedesy 190
124 123 i inne Toyoty od
1985 do 2000 roku stan
obojętny...tel. 724 131 669
Mercedes karawan - Mercedes-Benz z 1987r.samochód specjalny do przewozu
zwłok, pierwsza rejestracja
w kraju 2007r. Pierwszy właściciel. Samochód ma trzy
miejsca, specjalny uchwyt
na trumnę oraz blokadę.
Aktualny przeglad - 798
075 299
Skup aut 500-721-181
- Skup aut za gotówkę!
umowa i gotówka od ręki,
gwarantujemy szybką a
przede wszystkim uczciwą
wycenę! zapraszamy do
kontaktu 7 dni w tygodniu!
dojeżdżamy do klienta!
zapraszamy - 500-721-181
Skup aut 691035913 za
gotówkę - skup wszystkich marek najlepsze ceny
gotówka od ręki dojazd do
klienta szybka wycena - 691
035 913
Skup części samochodowych - Alternator , rozrusznik , komputery, skrzynki
el. skrzynie biegów, silniki,
wiązka stan obojętny cena
za kg możliwy transport dla
firm kpo - 792 182 218

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A6 C5 2.5 V6 TDI
163KM - Po wymianie oleju
i rozrządu, na bieżąco serwisowane - nie wymaga
wkładu finansowego. Przegląd i ubezpieczenie ważne
do 04.2017r. Przebieg 477
tys. Cena do niewielkiej
negocjacji - 10800 zł. - 693
672 779
Fiat Seicento - Witam serdecznie oferuje Państwu
Fiata Seicento z silnikiem 1
,1 auto na dzień dzisiejszy
nie wymaga wkładu finansowego ,opłacone ważny
p r z e g l ą d . 2 0 0 0 r. 5 5 K M .
przebieg 102004km - 798
075 299

ROZMAITOŒCI
og£oszenia

Fiat Seicento 1,1 S sprzedam - Pierwszy właściciel,
pierwsza rejestracja styczeń
2000r. Przegląd do stycznia
2017 r. OC do 06-07-2016r
Elektr. i atermiczne szyby,
mały przebieg . Czerwony
metalik, cena 1700 zł.do
negocjacji. - 603 785 760
Kompaktowe auta dla
kobiet - Zajmujemy się sprowadzaniem kompaktowych
aut z Niemiec dla pań, żon,
córek, dziewczyn. Kontakt:girlsdreamcars@gmail.
com - 519 525 935
Mam do sprzedania golfa
4 1,9 tdi 110 km, autko w
dobrym stanie bogatym
wyposażeniem comfortlinie
po licznych wymianach i
naprawach. Możliwe obejrzenie auta po kontakcie tel.
cena 7,2tyś do negocjacji 501 451 924
Mercedes W210, Automat, Full - Posiadam do
sprzedaży bardzo zadbanego i bogato wyposażonego Mercedesa klasy E
model W210. Auto w pełni
sprawne. Auto nie wymaga
wkładu finansowego. ABS/
ESP, komputer, alufelgi,
klima, elektryka - 662 110
503
Oferta Volvo V 40 rok pr.
1997, poj. 1800cm kombi
,gaz LPI-nie zawodna instalacja poduszka powietrzna
x 2, klimatyzacja ręczna,
radio+CD+MP3, ABS, welurowa tapicerka, dzielona
tylna kanapa, centralny 723 386 684
Opel Astra 2002 1.6 gaz
- 193000km, fabryczna
instalacja gazowa, w moim
posiadaniu od 8 lat. Stan
auta idealny-techniczny i
wizualny. Wszystkie serwisy
na czas, nowe opony letnie,
itp. Proszę dzwonić z pytaniami - 602 308 634
Opel Astra1.4 97tys km,
idealny - z 1997r. Przebieg
97tys. 1.4 benzyna. Bez
korozji, stan bardzo dobry.
Cena 2000 zł. Więcej info
pod nr. 665 563 428
Renault Grand Scenic
II 1.9dCi - Witam. Przedmiotem sprzedaży jest
pojazd marki Renault
Scenic drugiej generacji,
wszystkie naprawy robione
na bieżąco, samochód nie
wymaga wkładu finansowego. Zainteresowanych
proszę o kontakt tel. - 667
880 978
Sprzedam Mercedesa
MB 100 Rok produkcji 1995
Posiada hak Opłacony
ważny przegląd Stan dobry
Ładowność 830kg Moc silnika 75KM - 798 075 299

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

Sprzedam Renault
Megane - rok produkcji:
2005 r., srebrny disel, komplet opon zimowych i letnich, stan naprawdę dobry,
9,500 zł. - 693 905 644
Sprzedam vw golf rok
1999 poj.1,300 benzyna
stan dobry akt oc i przegląd
cena 1700zl - 723 288 183
Tanio Carisme w db technicznie - Sprzedam Mitsubishi Carismę 1998r.w
benzynie. Przegląd do maja
2017 i Oc do listopada 2016.
Cena2700zł do negocjacji.
Samochód jest w ciągłej
eksploatacji, technicznie
sprawny. Więcej pod ww. nr
tel - 781 012 004
Ursus c-330 - Witam,
posiadam do sprzedania
ciągnik C-330.Ciągnik ma
ważny przegląd i ubezpieczenie. Zainteresowanych
proszę o kontakt telefoniczny. Rok produkcji 1982
sprawny gotowy do pracy
- 798 075 299
VW Polo -5drzwi-klima- 101
PS - Wspom kier, centr.
zamek z pilota, immobilizer,
alarm,ele.otw.4xszyb,klimatronik,CD Stereo-mp3,4x Air
Bag, reg. wys. kierownicy
i foteli, ele. ust.i podgrz
lusterka, bluetooth, ABS,
komp pokł, tempomat, czujn.
parko - 601 566 509
VW Polo klima tempomat 5
drzwi - Rok prod.2008,196
tys.101KM-TDI diesel,czarny,5-drzwiowy klimatyzacja,
tempomat, alarm, el szyby,
i m m o b i l i s e r, c e n t r a l n y
zamek, zestaw głosnomowiacy, CD Stereo-mp3, 4x
Air Bag, reg. wys. kierownicy - 601566509
VW Sharan vr6 rok prod.
1996 stan dobry opłacone
oc i przegląd do 2017 benzyna gaz dwie poduszki
powiet centralny zamek w
ciągłej eksploatacji elektryczne szyby polecam cena
3800 do negocjacji - 669
413 404

Młody chłopak szuka
sponsorki - Witam, jestem
w chwilowym kryzysie finansowym dlatego zdecydowałem się na ten krok. Oferta
tylko dla Pań. Więcej info
pod tel. Jakbym nie odbierał
proszę o notkę sms. Tylko
konkretne oferty. - 577 743
683
Podejmę współprace z
paniami w usługach towarzyskich. Miła atmosfera,
dobre zarobki, Godziny
pracy do uzgodnienia. Telefon 509 644 864
Polak 35 lat za granicą.
Pragnie poznać Polkę do lat
46. Niezależny. Kulturalny.
Po przeżyciach międzynarodowych pragnie poznać
normalna polkę i zapewnić
jej dostatnie życie w zamian
za ciepło szacunku. - jackmaj55@gmail.com
Poznam dziewczynę do
związku - Cześć jestem
Jarek lat33 ciemne włosy
oczy niebieskie 94kg 180
cm kawaler jestem spokojny nieśmiały miły szczery
uczciwy wierny troskliwy
mieszkam na wsi. Poznam
dziewczynę do stałego
związku do 33 lat - 725
114 323
Poznam Pana niezbyt
wysokiego, lat 72-75, który
czuje się samotny i chciałby
mieć przyjaciółkę tel. 663
714 733 wieczorem
Poznam panią lub
mężatkę, może liczyć na
wsparcie, zdecydowany
na dłuższą znajomość, z
odzysku jegomość tel. 577
748 387
Szukam koleżanek do
współpracy w usługach
towarzyskich. Tel. 533 526
406

USŁUGI
BUDOWLANE

"Złota rączka" do kap.
remontu mieszkania
ANONSE
(regipsy, arm. łazienkowa,
MATRYMONIALNE
podł. kaloryferów, kominek
Do ś w i a d c z o n y 4 0 + (płatne do ręki każdego
pozna Panią (30-60lat) w tygodnia) tel. 796 489 565
wiadomym celu. Jeśli chcesz
Brukarstwo, kostka
zaszaleć napisz sms.100%
ogrodzenia - Oferujemy
dyskrecji i higieny, możliwy
stały układ, nie posiadam usługi brukarskie; - układanie kostki brukowej ,
lokum - 692 295 952
granitowej, parkingi, chodMężatka 52l umówi się na
niki, podjazdy, opaski wokół
sex bez zabezpieczeń na
łonie natury sex 80zl - 603 domów, ogrodzenia (panele
ogrodowe), prace ziemne.
213 822
Na materiały posiadamy
Miły mężczyzna (angielrabaty. - 665 323 034
sko-niemieckojęzyczny)
chce poznać i zaprzyjaźnić Cyklinowanie - solidnie.
się z kobietą w wieku 40-50 Parkietów, podłóg, schodów,
lat tel. 0049-351-4423978 układanie podłóg, lakierowanie tel. 697 143 799
Drezno

Cyklinowanie, ukła- Megama - usługi remondanie parkietu, mozaiki i t o w e - W y k o n u j e m y
generalne remonty oraz
podłóg, renowacja starych w y k o ń c z e n i a w n ę t r z .
podłóg. Profesjonalnie. Tel. Cechuje nas profesjonalizm,
doskonała jakość świadczo601 313 541
nych usług oraz korzystne
Kanalizacja - udroż- ceny. - 570 299 679
n i a n i e i o c z y s z c z e n i e R e n o wa c ja s t o l a r k i
odpływów. Hydraulika kom- zabytkowej - Oferta na
renowacje antyków. Spepleksowa tel. 609 172 300
cjalizacja: drzwi i okna w
Koparko-ładowarka kamienicach, domach i
i koparka25t - Koparko-ła- mieszkaniach. Renowacja
powierzchni drewnianych i
dowarka CAT 90 zł/h Wyko- konserwacja - 605 622 535
nujemy wymiany gruntu, Serwis okien i drzwi rozbiórki budynków, trans- Naprawa okien i drzwi.
port kruszywa itp. i inne Regulacja ,konserwacja,
regeneracja. Wymiana zamroboty budowlane Posia- ków, wkładek, zawiasów ,
damy dużą koparkę gąsie- klamek i szyldów. Zabeznicową 25t, oraz wywrotki pieczanie uszkodzonych
szyb i ich wymiana. Mon2-osiowe i 3-osiowe - 533
taż nawietrzaków. Robert
033 009
607720825
Koparko-ładowarka, Tanie remonty w dobie
minikoparka - usługi ziemne kryzysu! Remonty drobne
przeróbki budowlane na
wszelkiego rodzaju. Tel. Twoją kieszeń. Zadzwoń!
tel. 721 647 789
697520124
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Usługi ciesielskie i dekarskie, dachy, altany, tarasy
tradycyjne i nowoczesne
konstrukcje drewniane
zapraszamy do kontaktu 534 490 090

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 182 000.
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
57150521 Działka budowlana o powierzchni 15699m2 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 522 000.
Joanna Zglenicka 661223812

NA WYŁĄCZNOŚĆ

55130521 Komfortowy dom wolnostojący z 2001 roku o pow 173m 2
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 849 000.
NA WYŁĄCZNOŚĆ
Mariola Ceglińska 506 739 572

Zdun 40-letnia praktykabudowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów
kuchennych bud. kominków pieców chlebowych,
naprawa i czyszczenie pieców. profesjonalnie tel. 667
260 777

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

Ma t e m a t y ka - p o prawka matury - Doświadczony nauczyciel przygotuje
do sierpniowego egzaminu
poprawkowego z matury.
Praca ze wszystkimi dotychczasowymi arkuszami
naturalnymi, sprawdzone Dopasujemy pożyczkę
metody. Możliwość dojazdu do Ciebie! - Oferta elastyczdo ucznia. - 608-600-115
nej pożyczki bez sprawdzania baz. Sprawdź już dziś,
USŁUGI
warto! 531 358 181
ELEKTRYCZNE

Ekspres gotówkowy! Do
25 tys.! - Potrzebujesz ekspresowej pożyczki wprost
na Twoje konto? Sprawdź
naszą ofertę! Możesz
USŁUGI
uzyskać pożyczkę nawet
FINANSOWE
w wysokości 25 000 zł,
^^Pieniądze na dowolny zadzwoń, bo warto! Szczecel!^^ - Dla nas wszystkie góły: 531 358 181
Twoje plany są warte zreali- Gotówka bardzo szybko!
zowania! Sięgnij po szybką Sprawdź - Błyskawiczna
pożyczkę z przeznaczeniem pożyczka nawet na dowód/
na dowolny cel. Gwaranoświadczenie. Zapraszamy
tujemy uczciwość, jasne
do kontaktu z doradcą 534
zasady i dyskrecję. Tel. 531
342 420
358 181
Gotówka dla każdego! A może szukasz pożyczki? Chciałbyś pożyczyć pienią- Szukasz dobrej pożyczki?
dze? Sprawdź naszą ofertę! Mamy dla Ciebie super
Dopasujemy pożyczkę do ofertę! Pożyczka bez sprawTwoich potrzeb - kwoty od dzania baz, nawet na dowód,
500 do 25 000 zł. Zadzwoń szybka obsługa, długie terminy spłat. Zapraszamy do
531 358 181
Absolutnie wyjątkowa kontaktu: 531 358 181
Naprawa AGD - Naprawa
pralek, odkurzaczy, Jelenia
Góra ul. Karłowicza 25 tel.
603 835 483

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 (13m2)
NA WYŁĄCZNOŚĆ
strych położony bezpośrednio nad mieszkaniem.
Mieszkanie bardzo słoneczne i ciepłe do wykończenia według własnego
gustu. CENA 74 000. Joanna Zglenicka 661 223 812
56870521 Atrakcyjny dom wolnostojący
pow 140m2 z garażem położony w atrakcyjnej miejscowości jaka jest Jagniatków. Dom
idealny na dwie rodziny z dwoma odrębnymi wejściami. Dom posadowiony na ładnie
zagospodarowanej działce 550m2. Cena
320 000. Joanna Zglenicka 661223812
57640521 Urocza poniemiecka willa pow.100m2 położoną w górskiej miejscowości
Przesieka koło Jeleniej Góry. Nieruchomość
posadowiona na lekkim wzniesieniu z widokami na panoramę gór i lasów.
Cena 229 000. Natalia Ożga 783275032
57830521 Kawalerka o pow.
34,85m2 z dużym ogrodem położoną
na wysokim parterze w budynku kilkurodzinnym w miejscowości Wojcieszów. Mieszkanie bezczynszowe.
Cena 45 000.
Anna Roziel 509 156 552

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

USŁUGI
EDUKACJA

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

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 119 000.
Małgorzata Muzyczka 698 523 811

Wiosną zmień swoje
mieszkanie - Wykonujemy
remonty mieszkań, domów
i biur w zakresie; malowanie-tapetowanie-układanie
glazury-montaż paneli podłogowych- montaż-cyklinowanie podłóg i schodów.
- 603 236 132

Atrakcyjna pożyczka G o t ó w ka n a Tw o j e
od 500 zł do 25 tyś. Tel. 728 w y d a t k i - Z a d z w o ń p o
874 309
szybką pożyczkę na
Bank odmówił Ci kredytu? dowolny cel. Nawet do 25
- Jesteśmy po to, aby Ci 000 zł! Akceptujemy różne
pomóc! Zadzwoń już dziś, formy dochodu. Tel. 531
nic nie tracisz, a możesz 358 181
zyskać nawet do 25 000 Gotówka na wakacje,
zł! Tel. 730 351 362 - 534 bez baz! - Zapraszamy
342 420
do skorzystania z naszej
Brak Gotówki? Pomo- bogatej oferty pożyczkowej,
żemy Ci! - Nasza pożyczka przeznaczonej dla osób od
rozwiąże Twoje problemy. 18 do 80 r.ż. Minimum forOferujemy Ci: korzystne malności, decyzja nawet w
warunki spłaty od 6 do 36
jeden dzień. Kwoty od 500
miesięcy w stałych, miedo 25 000 zł. Dzwoń: 730sięcznych ratach, kwotę
351-362
pożyczki od 500 do 25000
zł, bezpłatny wniosek. Tel Kasa do wzięcia na szybko!
- Potrzebujesz pilnie pienię534 342 420
Decyzja nawet w jeden dzy i nie wiesz, do kogo
dzień. Minimum formalno- się zwrócić? Zaufaj najlepści. Zadzwoń. 728 874 309 szym! U nas złożysz wniosek pożyczkowy bezpłatnie
Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka do i bez zobowiązań. Możesz
25tys, Tel. Gotówka nawet zyskać do 25 000 zł! Tel.
do 25.000 zł! 728 874 309 534 342 420

NA WYŁĄCZNOŚĆ

Gotówka do wzięcia!
- Brak Ci gotówki? Zgłoś
się do nas! Gwarantujemy
bezpłatny wniosek, szybką
decyzję i wypłatę na konto
do 24 godzin od podpisaAle szybka gotówka do nia umowy. Pożyczka na
25.000 zł!! Sprawdź. Tel. dowolny cel, nawet do 25
000 zł. Tel. 534-342-420
728 874 309
pożyczka - Gwarantujemy
uczciwość, jasne zasady i
dyskrecję! Pieniądze nawet
w ciągu 24 godzin od podpisania umowy na Twoim
koncie. Tel. 730 351 362

25 lipca 2016 r.
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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
Potrzebna gotówka?
Zaufaj nam - Największa
oferta firm pożyczkowych
pozabankowych w Jeleniej
Górze. Chwilówki i ratalne.
Elastyczne podejście. W
ofercie także pożyczki bankowe. Biuro: Jelenia GóraZabobrze, ul. Wiejska 29a.
- 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
Kasa. Potrzebujesz pie- nawet w 24 h. Zadzwoń 531
niędzy? Zadzwoń 728 874 358 181
309
Pożyczaj u najlepszych
K r e d y t y p r y w a t n e - Jeśli pożyczka, to tylko
oddłużeniowe - Oferujemy: u nas. Najkorzystniejsze
- decyzja w 24 godziny - warunki, długie terminy
spłat, także dla osób z
wysokie kwoty przyznanej
komornikiem. Dzwoń 730pożyczki - niskie koszty
351-362
udzielenia - nie pobieramy
Pożyczka bardzo
przedpłat - dogodny okres
korzystna ->>> - Korzystna
spłaty - spłacamy komornidla Ciebie, uczciwa i dysków wymagamy zabezpie- kretna oferta pożyczki.
czenia! - 533 166 337
Więcej szczegółów pod
Lekka pożyczka do 25 tys. telefonem: 531 358 181
Zadzwoń Tel. 728 874 309 Pożyczka dla Ciebie Lekka pożyczka na jasnych Atrakcyjna oferta pożyczki
zasadach. Szybka wypłata b e z s p r a w d z a n i a b a z .
na konto bankowe, nawet Różne formy dochodu.
Kwota pożyczki od 500
w 24 godziny od podpisania
do 25 000 zł, spłata 6 - 36
umowy. Zadzwoń już dziś
miesięcy. Zadzwoń: 730
728 874 309
351 362
Łatwa pożyczka na waka- Pożyczka E*K*S*T*R*A!
cje -> - Nie odmawiaj sobie - W pożyczaniu jesteśmy
wymarzonego urlopu - weź bezkonkurencyjni! Gotówkę
naszą pożyczkę! Możemy możesz otrzymać już w 24 h
zaoferować Ci nawet do 25 od podpisania umowy, a na
000 zł. Warto! Zadzwoń 730 spłatę masz nawet 36 miesięcy! Więcej szczegółów:
351 362
730-351-362
Masz u nas pożyczkę! Korzystna oferta pożyczki Pożyczka nawet do 25
na dowód. Długie terminy 000 zł. Zadzwoń 728 874
309
spłat od 6 do 36 miesięcy!
Akceptujemy różne formy P o ż y c z k a n a w e t n a
dochodów. Zapraszamy do oświadczenie, szybko i bezpiecznie 728 874 309
kontaktu: 531 358 181
Pożyczki ekspresowo!
Max gotówka szybko! - Poznaj naszą szeroką
Oferta pożyczki niemal dla
ofertę pożyczek. Także dla
każdego od 18 do 80 r.ż. osób z komornikiem. AkcepAkceptowane różne formy tujemy różne dochody, także
dochodu, także umowy zle- umowy zlecenia i dzieło,
cenie/o dzieło/ DZG. Zapra- DZG, emeryci, renciści.
szamy do kontaktu: 534 Szczegóły pod telefonem
534 342 420
342 420
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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

og£oszenia

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
GASTRONOMICZNE
Hotel**** Malinowy Dwór
w Świeradowie - Zdroju
zatrudni od zaraz kucharza. Oferujemy umowę na
pełny etat, pracę w młodym
zespole,możliwość rozwoju
zawodowego oraz atrakcyjny system wynagrodzeń.
- 519 145 971

USŁUGI
INFORMATYCZNE
S e rw i s P C i L a p t o p y
dojazd - Dyplomowany
i n ż y n i e r. D i a g n o s t y k a ,
naprawa komputerów PC
i Laptopów w tym apple.
Odwirusowanie czyszczenie instalacja systemu.
Wymiana ekranów gniazd
zasilania. Aktualizacja
do win10.Odzyskiwanie
danych. - 605 233 937

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

USŁUGI
MOTORYZACYJNE

W e s e l a , i m p r e z y, D J
wokal na żywo, muzyka
akordeonowa, repertuar
polski-zagraniczny, oświetlenie, nagłośnienie, cena
umowna "Muzyk Orkiestra"
tel. 75 75 339 21, 692 046
727

Acticam - Serwis motocykli - Serwis motocykli i
skuterów. Naprawy bieżące, remonty generalne,
modyfikacje, renowacja,
budowa na zamówienie,
USŁUGI
przygotowanie do sezonu.
OPIEKA - OSOBY
Odbierzemy i odwieziemy Emerytka podejmie prace
Twój pojazd pod wskazany - Opieki nad dziećmi i osoadres! - 796 586 606
bami starszymi - zorganizuje
Konserwacja UTB - zajęcia, zrobię zakupy, ugoUsługi konserwacji Urzą- tuję, posprzątam, uprasuję
dzeń Transportu Bliskiego inne prace w uzgodnieniu
w z a k r e s i e : - P o d e s t y proszę o kontakt e-mailowy
elak49@gmail.com - 536Przejezdne P(podnośniki
717-207
koszowe) -Żurawie przenośne IIŻ(HDS) -Żurawie Zaopiekuję się dzieckiem na wakacje, starszą
samojezdne IIŻ(Samoosobą, posprzątam tel. 513
jezdne Dzwigi)..atrakcyjne
246 763
ceny przeglądów - 501 651
Zaopiekuje się starszą
998
osobą w zamian za mieszOdnawianie lamp, lakieru kanie tel. 732 959 566
- Oferuję mycie, polerowanie
USŁUGI
(usuwanie rys), oraz zabezRÓŻNE
pieczenie lakieru samoBrukarstwo, kostka
chodu woskiem - 150zł za ogrodzenia - Oferujemy
całe auto! Odnawianie zma- usługi brukarskie; - ukłatowiałych, porysowanych danie kostki brukowej ,
reflektorów 35zł szt, 60zł 2 granitowej. Parkingi, chodlampy! - 726 619 529
niki, podjazdy, opaski wokół
Usługi motoryzacyjne - domów, ogrodzenia (panele
Blacharz-Lakiernik, ceny ogrodowe). Prace ziemne.
Na materiały posiadamy
normalne terminy realne,
rabaty. - 665 323 034
usługi na wysokim pozioKoszenie, żywopłoty i
mie Łomnica Świerczewdrzewa - Wycinka i forskiego 102 - 572969717,
mowanie drzew, nawet w
757677131
najtrudniejszych warunkach terenowych (techniki
USŁUGI
alpinistyczne). PrzycinaMUZYCZNE
nie krzewów i żywopłotów.
Profesjonalny sprzęt Koszenie. - 730-18-19-18
nagłośnieniowy i oświetle- Montaż Mebli - Montaż
niowy wypożyczę, mogę mebli pokojowych i kuchenteż ewentualnie zagrać. 783 nych Bodzio, Ikea, Brw i
inne - 602 741 924
011 110

Naprawa AGD solidnie
i tanio - Naprawa kuchenek, pralek, zmywarek i lodówek. Tanio, szybko i solidnie.
Naprawa na miejscu u klienta,
dostępność 7 dni w tygodniu
nawet do późnych godzin wieczornych - 783 616 565
Salon dla zwierząt V.I.P.
- Serdecznie zapraszam do
salonu strzyżenia i pielęgnacji
psów V.I.P. w Jeleniej Górze,
który znajduje się przy ulicy
Zakopiańskiej 13. Więcej
informacji pod nr telefonu. 505 319 014
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Regulacja, konserwacja, regeneracja. Wymiana zawiasów,
zamków, wkładek, klamek ,
uszczelek oraz szyb zespolonych. Montaż nawietrzaków.
Robert 607 720 825
Tapicerstwo od A do Z
- Wszelkiego rodzaju usługi
tapicerskie. 16 lat doświadczenia. Tapicerstwo meblowe
,samochodowe oraz zlecenia nietypowe: zapewniamy
transport, montaż, doradztwo
oraz wycena gratis tel. 880044-951

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Pięknie wyczyszczę
dywany - Dywany, tapicerke domowa i samochodowa. Oryginalne środki i
sprzęt Karcher + wieloletnie
doświadczenie grono zadowolonych klientów-zapraszam! - 607 155 751
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin
i tapicerek. Usługi również
w firmie. Wysoka jakość
usług. Zapraszamy tel. 609
172 300
Posprzątam mieszkanie,
umyję okna, poprasuje oraz
pomogę starszej osobie w
codziennych czynnościach,
tel. 663 714 733, najchętniej
Zabobrze, dzwonić wieczorem
Sprzątanie domów oraz
mieszkań - Zajmujemy się
generalnym sprzątaniem
domów oraz mieszkań po
budowie. Przygotowujemy
pomieszczenia pod przeprowadzkę. Korzystamy z
profesjonalnych środków
czystości. Twój dom będzie
lśnił! - 537 514 527

Tanio posprzątam i umyje
okna, biura, mieszkania,
Doczyszczanie maszy- domy tel. 732 959 566
nowe - oferuje doczyszczeTanio posprzątam miesznie różnego typu posadzek:
kania, biura, umyję okna
przemysłowych betonowych, żywicznych, jastry- - Tanio posprzątam mieszchowych wykonanych z kania, biura, umyję okna,
płytek gresowych grani- umyje klatki schodowe,
towych, marmurowych i z zrobię zakupy potrzebującej
tworzyw sztucznych np. osobie. Zadzwoń tel. 732
PCV - 608 352 610
959 566

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wysprzątam twój dom
mieszkanie, chętnie umyje
okna, powieszę firanki, umyję
meble w kuchni, zrobię
wszystko by mieszkało ci sie
miło w twoim domu. Zadzwoń
czekam 530 455 948

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Podejmę transport busem
3.5 t 5 paletowy, brak ceny za
kilometr, stawka do negocjacji, wyjazdy do Polski i EU w
weekendy możliwy wyjazd w
piątki tel. 662 522 773
Transport busem 4.5mb
1.4T - Usługi transportowe,
przeprowadzki - 697 335
784

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Bars- zabieg na ciało i
umysł - Głęboki energetyczny
proces uwalniający napięcia
i blokady w życiu i w ciele,
transformujący i otwierający
na radość, zdrowie, obfitość
oraz poczucie spełnienia i
lekkości w każdym obszarze
życia. - 510 126 927
Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii
Izer-Med w Szklarskiej Porębie oferuje: Diagnostykę
schorzeń onkologicznych,
wymagasz leczenia ! Nie
zwlekaj, skontaktuj się z
Nami. Dysponujemy wolnymi
miejscami. Krótki czas oczekiwania na hospitalizację.
Rejestracja telefoniczna do
poradni onkologicznej : 75 75
47 131 lub 133
Vega Test - diagnostyka
- Wykrywanie pasożytów,
grzybów, bakterii, wirusów
oraz zaburzeń pracy organizmu. Usuwanie patogenów
częstotliwościami i naturalnymi kuracjami. Serdecznie
zapraszam w J.G Cieplicach
- 510 126 927

KUPIĘ
Skup różne monety i banknoty - Kupię różne monety
obiegowe, nieobiegowe,
kolekcjonerskie i banknotykażde państwo i okres,
bilon walut kantorowych,
waluty niekupowane przez
kantory,gg: 28741173,tel./
sms/791417347,waluciarz@
onet.pl

SPRZEDAM
Antyki po renowacji Solidne, drewniane z duszą
po profesjonalnym liftingu 512 176 802
Sprzedam 13m2 deski
podłogowej sosna jasna,
lakierowana z sękami - nowe,
cena po obniżeniu 500 zł
tel. 75 64 13 997 po godz.
19.00

Wózek inwalidzki sprzedam Sprzedam mieszkanie 2
za 150 zł tel. 75 76 925 11
pokojowe w Jeleniej Górze,
Zabobrze, 38m2 z balkonem,
MIESZKANIA
po remoncie tel. 503 151 211
SPRZEDAM
2 pokoje w Piechowicach - Sprzedam mieszkanie
Sprzedam mieszkanie w cen- 94,5m - Sprzedam mieszkatrum Piechowic (lub zamienię nie Pobiedna, Plac Wolności
na większe) po remoncie: 4 Mieszkanie - 94,5 mkw. - 5
49m dwa pokoje, kuchnia, pokoi - kuchnia - łazienka z
łazienka z WC, blisko do 3 wanną, wc, umywalką, meblami
marketów W cenie zabudowa - drugie wc z umywalką - korykuchni i przedpokoju. Cena tarz z pawlaczem - przedpokój
do negocjacji. - 790 406 966 z szafą wn - 798 388 521
2 pokojowe Zabobrze III Sprzedam mieszkanie w
- Super mieszkanko na Kie- centrum - Do sprzedania niepury,38m2,III pietro, bardzo ruchomość w centrum Jeleniej
dobra lokalizacja, czynsz 270 Góry (88 m2) parter po remonbudynek po termo, bardzo cie.3 pokoje, kuchnia, łazienka,
dobra cena 112.400 KCN - duży przedpokój. Lokal może
służyć także do działalności
721 030 567
38m centrum po remoncie gospodarczej. - 508 222 667
107 tys - Sprzedam mieszka- Sprzedam mieszkanie z
nie ponad 38m dwa pokoje, ogrodem, parter 70m2 w Ściękuchnia, łazienka, taras. gnach k/Karpacza tel. 669
Wszystko po remoncie nowe 769 441
gotowe do zamieszkania Sprzedam przytulne, sło107 tys bez pośredników w neczne mieszkanie dwucentrum 1go maja 2 piętro pokojowe 37m2 w centrum
ogrzewanie miejskie bez Zabobrza ( z balkonem, piwczynszowe. - 695 898 335
nicą). Rozkładowe, po remonBez pośredników - 48m2, cie, do zamieszkania od zaraz.
cena 117 tys zł do negocjacji Niskie opłaty. - 790 603 111
2 pok., parter, balkon, piw- Sp r z e d a m / z a m i e n i ę
nica, sprzedam/wynajmę tel. mieszkanie 2 pok. ok. 48m2,
535 480 127
parter na większe - parter,
Bez pośrednio-48m2, cena słoneczne, spokojna okolica 117 tys zł do negocjacji, 2 tanio tel. 503 167 519
pok, parter, balkon, piwnica,
MIESZKANIA
sprzedam/wynajmę tel. 535
CHCĘ
WYNAJĄĆ
480 127
Bardzo pilnie poszukuje
Dwupoziomowe w Ciepokoju do wynajęcia w Jeleniej
plicach - Mam do sprzedanie
Górze, najchętniej na Zabobrzu
mieszkanie 2-pokojowe w
Cieplicach. W pełni ume- do kwoty 400 zł miesięcznie tel.
blowane wraz ze sprzętem 732 959 566
AGD RtV do zamieszkania Poszukuje kawalerki na
od zaraz. Łazienka i kuchnia dłużej do I p. w Cieplicach, Jelepo remoncie. Cena 160 tys niej Górze (chętnie pustostan)
tel. 533 219 252
Polecam! - 663 357 200
Mam do sprzedania miesz- Poszukuję mieszkania
kanie w Cieplicach kolo do wynajęcia w Karpaczu
ryneczku .Mieszkanie jest po lub okolicach. 3 lub 2 pokojoremoncie. Blisko centrum ok. wego, ewentualnie domu. Od
300 m . Mieszkanie na 68 m września na dłuższy okres. i jest położone na 1 piętrze z 608344453 / ptc5@wp.pl
2.Jest cieple w zimie a latem Pracujący stateczny chętchłodne. - 794 599 831
nie zaopiekuje-wynajmie (za
Mieszkanie 55m nowe cen czynsz inne koszty) mieszkanie
77tys - Sprzedam mieszka- od osoby na stałe przebywająnie po kapitalnym remoncie cej za granicą - 536 912 043
32metry po podłodze 55 na Szukam niekrępującego
poddaszu 3 piętro, balkon, pokoju do wynajęcia, z użyogrzewanie i woda miej- walnością kuchni, WC. Najska bez czynszowe cena chętniej ul. Paderewskiego,
okazyjna bez pośredników. Działkowicza, Różyckiego lub
Strych piwnica centrum 1go w domku jednorodzinnym, niemaja - 695 898 335
zbyt wysokie piętro lub winda
Nowoczesna duża kawa- tel. 663 714 733
lerka centrum - kawalerka
MIESZKANIA
w centrum blisko uczelni
MAM DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie w kamienicy po
kapitalnym remoncie, wymie- Do wynajęcia mieszkanie
nione wszystkie instalacje, na Zabobrzu, trzy pokojowe
okna, podłogi itp C.O własne, (62m), z dwoma balkonami,
mieszkanie z cegły bardzo na pierwszym piętrze. Częciepłe pralka, lodówka - 510 ściowo umeblowane. Kontakt
- 501 312 928
687 377

Do wynajęcia umeblowana
kawalerka w ścisłym centrum
od 1 lipca. Koszt 780 +media
(prąd, gaz, woda)" Nr. kontaktowy 501539275

Połowa willi - Sprzedam
250mkw (całe piętro i poddasze użytkowe) w pięknej
poniemieckiej willi w Cieplicach, ogród, garaż oraz 45
Pokój do wynajęcia - Pokój, mkw piwnicy, wszystko po
łazienka, salon z kuchnią, remoncie (nowy dach i eledostęp do ogrodu. Cieplice - wacja), cena 450tys zł - 605
850 942
518 116 316

Sprzedam dom bliźniak
120m2 w Szklarskiej Porębie
po kapitalnym remoncie, dom
z duszą-kominek, 2 łazienki,
3 sypialnie, garaż tel. 790
603 111

Pokój, nocleg - Pokój z
tv w domu jednorodzinnym,
media, dostęp do kuchni,
wi-fi, możliwość zaparkowania samochodu, miejsce na
rower, niedaleko UE - kierunek Karpacz. - 698 673 047 Sprzedam dom do remontu
Stancja dla studentów/- 110m2 z poddaszem 60m2,
tek - 10 min.od Uniwersytetu działka 600m2, okolica JeleEkonomicznego, atrakcyjna niej Góry tel. 503 385 849
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Sprzedam lokal użytkowy
68m2 znajdujący się w Jeleniej Górze na ul. Muzealnej 2.
3 pomieszczenia, ogrzewanie gazowe, okna plastikowe,
toaleta, prywatny parking.
Cena 89tys. Tel. 888 771
822.
Sprzedam tanio lokal handlowo-usługowy w Jeleniej
Górze przy ul. Wyczółkowskiego, powierzchnia 50, 40
m2. - 757 137 366
Sprzedam, wynajmę,
zamienię - Ośrodek Wczasowy składający się z dwóch
budynków o pow. 1200m2 ,
280m2 na działce 3200m2
usytuowany w centrum Karpacza przy głównej drodze
obok ośrodka zdrowia. ośrodek do kapitalnego remontu.
- 782 243 993

Sprzedam dom jednorodzinny o powierzchni 260m2
w Lubiechowej koło Świerzawy, Częściowo wykończony , podpiwniczony z
LOKALE
garażem na działce 14ar.
MAM DO WYNAJECIA
Wynajmę mieszkanie/ Więcej informacji po nume- Do wynajęcia lokal usłukawalerkę na Zabobrzu rem tel. 884 338 200.
gowy 40m2 w centrum Szkl.
o powierzchni 25 m^2, w
Poręby tel. 609 269 612
DOMY
pełni umeblowane. Cena do
MAM DO WYNAJĘCIA Lokal wynajem 75m2 Pieuzgodnienia. Więcej inforchowice - Mam do wynajęcia
macji pod numerem tel. 514 Wynajmę ładne 3 pokojowe
mieszkanie,+kuchnia+ła- lokal handlowo-usługowy o
086 888
zienka w spokojnej zielonej powierzchni 75m2. Znajduje
dzielnicy, blisko do centrum się w samym centrum PieMIESZKANIA
1000zł+kaucja ogrzewanie chowic przy głównej ulicy.
ZAMIENIĘ
Lokal mieści się w odregazowe. - 49 1719421864
Zamiana - Zamienię mieszmontowanym budynku. Do
kanie komunalne 3 pokojowe
wynajmu również lokal sąsiaDZIAŁKI/GRUNTY
na większe. Możliwa zamiana
dujący. - 607 211 070
SPRZEDAM
na inną miejscowość - 798
Działka na sprzedaż Wynajem lokali biurowych
648 652
Mysłakowice. Okazja! Sprze- - Atrakcyjna lokalizacja, parZamienię lub sprzedam dam działkę 1039m2 za cenę ter 200mkw z możliwością
kawalerkę dostosowaną 49000zł w Mysłakowicach podziału na mniejsze lokale,
do potrzeb osoby niepeł- pod zabudowę mieszka- 2 piętro (200mkw)9 lokali
nosprawnej po kapitalnym niową jednorodzinną. Media: biurowych, 60bezpłatnych
remoncie, I piętro, ogrzewa- prąd, woda, gaz, kanalizacja. miejsc parkingowych, alarm,
nie z sieci, czynsz 170 zł tel. (licencja nr: 12484) - 662 internet, monitoring, świeżo
510 172 730
po remoncie, - 500 586 308
009 700
Zamienię mieszkanie 41m2 D z i a ł k i b u d o w l a n e NIERUCHOMOŚCI
własnościowe 2 pok. kuchnia, Olszyna - Sprzedam działki
POZOSTAŁE
weranda, I piętro w Karpaczu budowlane . Nowe osieKUPIĘ
na Jelenią Górę tez własno- dle. Woda ,prąd na granicy.
Kupię garaż w Jeleniej
ściowe tel. 663 518 272
Powierzchnia od 1100 do Górze przy ulicy Karłowicza.
1200 m 2. Aktualny plan. - 717 000 483
DOMY
Dojazd asfalt. Cena 37.000
SPRZEDAM
zł szt. - 506 122 702
NIERUCHOMOŚCI
Dom z klimatem w Prze- Sprzedam działkę budowPOZOSTAŁE
siece - Do sprzedania połowa laną 11ar., 1km od Jeżowa.
SPRZEDAM
bliźniaka, pow. 127m2 (3 Tanio tel. 793 593 526
Sprzedam dochodowy
sypialnie, salon z aneksem Tania działka 947m2 WojPensjonat w Szkl. Porębie.
kuchennym, 2 łazienki) cieszów ul. Słoneczna539/3
2 budynki-łącznie 1000m2,
całość podpiwniczona, strych obręb 4, woda i prąd przy
działka - 602 402 185
do adaptacji. Po kapitalnym działce, dojazd utwardzony,
remoncie, ogród 560m2. cena do negocjacji 40000 zł
NIERUCHOMOŚCI
Możliwość sprzedaży z wypo- tel. 512 117 757
POZOSTAŁE
saż. - 501 181 132
MAM DO WYNAJĘCIA
lokalizacja, przystępna cena.
Trzy pokoje jednoosobowe,
wspólna kuchnia, łazienka,
przedpokój, niezależne wejście, stały dostęp do internetu
- 607 775 954

Domek w górach - KameLOKALE
ralny dom w urokliwej dzielSPRZEDAM
nicy Szklarskiej Poręby. - 606 Kiosk murowany - tanio
327 420
sprzedam kiosk murowany
M y s ł a k o w i c e d o m podpiwniczony, ogrzewany z
- Mysłakowice, sprzedam zapleczem socjalnym w Cienowy dom z garażem 152 m plicach na osiedlu XX-lecia.
kw. tel. 728 528 335
- 601 057 718

Wynajmę pomieszczenie przy salonie fryzjerskim
z kabina prysznicowa (ok.
28m^2)oraz stanowiska dla
fryzjerek w centrum miasta
Jel.Góra. Miła atmosfera
pracy, więcej pod nr tel - 501
131 144
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