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Sprawa zarośniętych mogił na miejskich cmentarzach wraca, szczególnie latem

To woła o pomstę do nieba
JELENIA GÓRA

Święto miasta
już niebawem

Wrzesień Jeleniogórski będzie
obfitował w wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i edukacyjne. Co
jest w programie?
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- Prawda jest taka, że jeleniogórzanie, jak większość Polaków,
przypomina sobie o grobach zmarłych członków rodziny tuż przed
Wszystkimi Świętymi – mówi Wiktoria Pawlak spotkana przez nas na
cmentarzu. – A żeby grób jako tako
wyglądał trzeba na nim sprzątać
minimum raz w miesiącu. Wielu
ludzi stawia zmarłym pomniki
i uważa, że nic przy nich już nie
trzeba robić przez cały rok. A to czy
jest pomnik, czy nie, nie ma nic do
rzeczy. Chwasty rosną dookoła i
tylko systematyczne ich wyrywanie
załatwia sprawę – dodaje.
Pani Wiktoria na nowym cmentarzu odwiedza grób zmarłej koleżanki
z pracy. Na starym cmentarzu jest
natomiast mogiła jej męża, który
zmarł 14 lat temu. – W pierwszym
roku po jego śmierci byłam na
cmentarzu kilka razy dziennie, taką
miałam potrzebę – mówi jeleniogórzanka. – Później przychodziłam
co najmniej raz w tygodniu. Teraz
jest mi już ciężko podejść pod górkę,

ale niezależnie od tego, sprzątam
co najmniej raz w miesiącu. Są
jednak starsi ludzie, którzy już nie
mają siły porządkować grobów, a
młodzi wyjechali za granicę. Zlecają
zazwyczaj sprzątanie mogił wyspecjalizowanym do tego firmom, ale
tylko przed Wszystkimi Świętymi.
W Danii widziałam, że codziennie
kilkunastu pracowników porządkuje
cmentarze, przycina trawę. Wszystko
jest pod wymiar, a z ziemi wystają
tylko tabliczki. U nas na cmentarzach
panuje ogromny chaos i nawet
gdyby się chciało, trudno byłoby to
wszystko uporządkować – dodaje
Wiktoria Pawlak.
Czterema jeleniogórskimi cmentarzami (dwoma przy ul. Sudeckiej oraz
cmentarzami przy ul. Krośnieńskiej i
w Sobieszowie) administruje MPGK.
- Cmentarzami komunalnymi
opiekuje się jedenastu pracowników
– mówi Zbigniew Rzońca, rzecznik
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze.
– Robią, co mogą, by cmentarze

wyglądały schludnie i estetycznie.
Na tak zwanej skałce znajdującej
się na nowym cmentarzu przy ul.
Sudeckiej posadzone zostały skalniaki, lawenda i drzewko ozdobne.
Teren o powierzchni 65 mkw.
został uporządkowany i prezentuje się bardzo ładnie. Pracownicy
porządkują również główne aleje

Ach, co to był za ślub!
Fot. Przemek Kaczalko

Maja witana
jak królowa

- Niektóre groby i alejki na cmentarzu są tak zarośnięte,
że serce ściska żal. To to niegodne, by zmarli spoczywali w
takich chaszczach – mówi Bożena Wójcik z Jeleniej Góry,
która zadzwoniła do naszej redakcji z apelem, by przypomnieć o obowiązku dbania o mogiły zarówno rodzinom
osób zmarłych, jak i administratorowi cmentarzy. MPGK
zapewnia, że pracownicy wykonują to, co do nich należy,
ale większość mieszkańców przypomina sobie o grobach
przed Świętem Zmarłych.

Fot. Użyczone/MPGK

Marszałek województwa dolnośląskiego zapewnia, że linia
karkonoska zostanie reaktywowana najpóźniej do 2020 roku.
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cmentarzy. Natomiast te zarośnięte
alejki, o których mówią mieszkańcy,
to są przestrzenie pomiędzy grobami,
których uporządkowanie należy do
obowiązków rodzin osób zmarłych.
Dodatkowo groby często są ogradzane, czego robić nie wolno. Obecnie
trwa inwentaryzacja takich ogrodzeń i największy problem jest na

starym cmentarzu przy ul. Sudeckiej.
Nierzadko łańcuchy zajmują teren
bocznych alejek. Zamocowane są
na ostro zakończonych elementach.
MPGK kolejny raz zwraca się do ich
właścicieli z prośbą o zlikwidowanie
takich ogrodzeń – dodaje rzecznik
prasowy MPGK.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

„S” nie chce handlu w niedzielę
Działacze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w całej Polsce zbierają podpisy
pod obywatelskim projektem ustawy,
zakazującym handlu w niedzielę. Akcję
można wesprzeć również w Jeleniej
Górze. Póki co, podpisy są zbierane dla
branży handlowej, bo sprawa dotyczy
największej ilości pracowników.
W naszym regionie podpisy są
zbierane w zakładach pracy, gdzie
jest „Solidarność”. Trwa też zbiórka
podpisów od mieszkańców. W tym
celu związkowcy wychodzą na ul. 1

Maja (przed swoją siedzibę), gdzie
zwolennicy zakazu handlu w niedzielę mogą złożyć swój podpis. W razie
opadów deszczu, można wejść w tym
celu do biura NSZZ „Solidarność”.
Jak mówi przewodniczący Zarządu
regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” Franciszek Kopeć, według
projektu ustawy, wszyscy pracownicy
mają prawo do wolnej niedzieli, więc
jeśli za ladą stanie właściciel, to sklep
będzie mógł funkcjonować.
(Przemo)
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Nawet w 24 godziny!

Tłumy gorąco powitały w
Jeleniej Górze naszą srebrną
medalistkę z Rio. Wiwatom nie
było końca.
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DOZ
szybko i uczciwie

www.jelonka.com
Nasz redakcyjny kolega Tomasz Raczyński poślubił wybrankę swojego serca Karolinę
Gaworską. Zespół Jelonki.com życzy młodej parze wiele szczęścia.

728 874 309

KOSZT POČCZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA

*

www.wroclaw.proficredit.pl
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w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

W schronisku „Strzecha Akademicka” już działa zmodernizowana oczyszczalnia ścieków.
Podczas ubiegłorocznych wakacji uszkodzeniu
uległ betonowy zbiornik, a jego zawartość
zaczęła się przesączać bezpośrednio do gleby.
Groziło to skażeniem środowiska i zamknięciem obiektu.
- Oczyszczalnia znajduje się na obszarze chronionym w ramach Karkonoskiego Parku Narodowego oraz europejskiej sieci NATURA 2000 - mówi
Aleksander Marek Skorupa, prezes
zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Niebezpieczeństwo zostało zażegnane dzięki
pomocy finansowej Funduszu, który
wypłacił ponad 350 tys. złotych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła
ponad pół miliona złotych.
Stara oczyszczalnia, wybudowana
jeszcze w latach osiemdziesiątych została zniszczona m.in. przez postępującą korozję. Naprawa instalacji była
dużym wyzwaniem logistycznym
i technicznym. Do położonego 1,2
tys. metrów n.p.m. obiektu przewie-

Fot. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o.

Oczyszczalnia po remoncie
ziono na specjalnych,
niskopodwoziowych
platformach ważące
ponad 14 ton stalowe
komory. Ustawiono
je przy pomocy samobieżnych dźwigów.
Podczas transportu
ograniczono ruch
turystyczny. Od czasu tej awarii ścieki były gromadzone
w studni zbiorczej, skąd szambiarka
wywoziła je do oczyszczalni ścieków
w Kowarach. Obecnie oddana do
użytkowania oczyszczalnia funkcjonuje już bezpiecznie. Uszkodzony zbiornik został oczyszczony i
uszczelniony, a wewnątrz niego
zostały umieszczone nowe, stalowe
komory. Zamontowano także pompy

POWIAT

usuwania osadów oraz dmuchawy
membranowe do napowietrzania
ścieków. Oczyszczone ścieki płyną
teraz szczelną instalacją do kolektora
kanalizacyjnego, a stamtąd do cieku
wodnego na granicy KPN.
„Strzecha Akademicka” to drugie
co do wielkości schronisko w polskich Karkonoszach. Rocznie gości w
nim ok. 5,5 tys. turystów. Schronisko
jest położone w sercu Karkonoskiego
POWIAT

Wraca sprawa kopalni w Karpnikach

cesji na 337
prowadzenie działalności
Tel. 733 309
firmie Pol-Skal. Nie mniej ważne

były uwarunkowania techniczne.
Firmie były przedstawione propozycje rozwiązania problemu. W
grę wchodziło ustalenie takich tras
przejazdu, które uchronią drogi
powiatowe przed zniszczeniem. Wywożenie odpadów i urobku małymi
samochodami lub wybudowanie
drogi technicznej do drogi, która
pozwalała na wywożenie ładunku
dużymi ciężarówkami. Przy tych
ograniczeniach firma Pol-Skal
zdecydowała się na zamkniecie
kopalni.
- Urzędnicy nie mogli dopuścić,
żeby urobek wywozić z kopalni w
sposób dowolny. Należało chronić
drogi publiczne przed ich degradowaniem przez pojazdy nienormatywne w stosunku chociażby do
mostów, przez które przejeżdżały
ciężarówki - wyjaśnił Paweł Kwiatkowski.
Sprawa jest bardzo skomplikowana w grę wchodzą duże pieniądze.
Starostwo powiatowe jednak nie
zakłada wypłaty nawet złotówki
odszkodowania firmie Pol-Skal.
Robert Czepielewski

Karkonosze na
Święcie Kaszy

Powiat jeleniogórski na zaproszenie
burmistrza miasta Trzebiatowa Józefa
Domańskiego uczestniczył 30 lipca w dorocznym Święcie Kaszy, które cieszy się
ogromnym zainteresowaniem zarówno
wśród mieszkańców jak i turystów.
Na stoisku promocyjnym Karkonoszy można było zapoznać się z materiałami promocyjnymi dostarczonymi
przez gminy powiatu oraz miasto
Jelenia Góra. Nadmorscy turyści mieli
okazję wziąć udział w konkursach
dotyczących naszego regionu.
Obchody Święta Kaszy są doskonałą okazją do promocji naszego
regionu wśród szerokiego grona
turystów, którzy przyjeżdżają nad
morze z różnych miejsc Polski.
(SP)

Opiekunka osób starszych
Zarobki do 1700 Euro
...ZVSDUFLHGRPRZHJREXG×HWX

Kolejna droga do przebudowy

Zostało rozstrzygnięte postępo- jeleniogórskiego. - Obecnie wchowanie o udzielenie zamówienia pu- dzimy w III etap przebudowy, czyli
blicznego, pod nazwą „Przebudowa finalny - powiedział wicestarosta
Drogi Powiatowej” . Chodzi o prze- jeleniogórski Paweł Kwiatkowski.
Pierwszy etap rozpoczął się
budowę drogi nr 2774D, biegnącej
przez Rybnicę i Starą Kamienicę. w 2014 roku i obejmował prace
W postępowaniu prowadzonym odwodnieniowe. W 2015 r. prowadzone były roboty najbardziej
w trybie przetargu nieograniistotnej część drogi, czyli zjazd
czonego, jako wykonawca
z drogi krajowej nr 30 do
została wyłoniona firma
Rybnicy, do wylotu na Starą
Skanska, która zapropoKamienicę.
nowała cenę 831.305 zł.
W drugim etapie robrutto. Dodatkowym
bót zostało wykonane
czynnikiem wyboru
tyle, na ile starczyło
wykonawcy był zastarostwu pienięoferowany okres
dzy.
gwarancji (72
Przeprowamiesiące) oraz
dzono złożone
termin wykorobot y odwodnania przebuParku Narodowego, powołanego dla
dowy. Skanska prace ma zakończyć nieniowe oraz zostały wykonane
ochrony najcenniejszych przyrodnido 7 października. Wkrótce nastąpi rowy stabilizujące ze względu na
czo i najpiękniejszych krajobrazowo
skłony, na których były rozmywaprzekazanie placu budowy.
terenów: torfowisk wysokich, zaro- Pieniądze na przebudowę drogi ne pobocza. Wicestarosta Paweł
śli kosówki, gołoborzy czy kotłów
pochodzą z kliku źródeł tj. Mini- Kwiatkowski zaznaczył, że ze środpolodowcowych. Park posiada 112
ków MSWiA na
przebudowę drogi
sterstwa Spraw Wewnętrznych
PROFESSIONAL
PIECHOWICE
S.A.
km szlakówWEPA
turystycznych.
Przy
Administracji, Terenowego Fundu- Rybnica-Stara Kamienica, powiat
schronisku przebiega jeden ze szlaproducent
papierów
szu Ochrony Gruntów
Rolnych, po- jeleniogórski wypracował oszczędków prowadzących z Karpacza na
nieważ jest to też droga dojazdowa ności w kwocie 727 tys. zł.
Śnieżkę.
higienicznych
zatrudni
Robert Czepielewski
do pól oraz udział własny
powiatu
Robert Borkacki

REGION

AUTOMATYKÓW,
Do przyjazdu w nasze
rejony zniechęca m.in. stan dróg

MECHANIKÓW,
OPERATORÓW MASZYN
PRZETWÓRSTWA
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu
i Turystyki Dawid Lasek oraz prezes Polskiej
Organizacji Turystycznej Wojciech Fedyk spotkali się w Szklarskiej Porębie z samorząI WYTWÓRSTWA
dowcami i przedsiębiorcami z branży turystycznej,
by szukać rozwiązań systemowych

O barierach w turystyce

Przewodniczący
Zarządu LOT temu obejmowa• Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZRWHFKQLF]QHRVSHFMDOQRĞFL
w Szklarskiej Porębie Grzegorz łem ten urząd,
Sokoliński DXWRPDW\NDSU]HP\VáRZDPHFKDWURQLND
podczas prezentacji mul- powiedziałem, że
timedialnej wypunktował bariery i my jako ministerWHOHNRPXQLNDFMDHOHNWURPHFKDQLND
ograniczenia turystyki w regionie, stwo będziemy
które• negatywnie
wpływają na robić wszystko,
PLOHZLG]LDQHGRĞZLDGF]HQLH]DZRGRZHRUD]
konkurencyjność obszarów po pol- żeby zapewnić
SRVLDGDQLHXSUDZQLHĔ
skiej stronie
granicy. W większości dobre środowiprzypadków
są to problemy infra- sko prawne dla
• ]DZRGRZ\FKW\SX6(3GRN9GRREVáXJLZy]NyZ
realizacji różnego
strukturalne.
jezdniowych
i suwnic
typu działań proDawid Lasek
podczas krótkiej
konferencji prasowej zauważył, że z rozwojowych w
problemem turystyki w regionie jele- turystyce.
Nie da się ukryć, że do przyjazdu podjąłem decyzję, że w połowie wrzeniogórskim
i dysproporcjami praw2IHUXMHP\DWUDNF\MQHZDUXQNLSUDF\PRĪOLZRĞüUR]ZRMX
nymi spotkał się w… województwie w nasze tereny często zniechęca śnia spotkamy się podczas warsztatu
]DZRGRZHJRSDNLHWVRFMDOQ\SDNLHW]GURZRWQ\
podkarpackim
podczas spotkania z turystów stan naszych dróg. Dawid regionalnego, na którym poruszymy
przedstawicielami stacji narciarskich Lasek zauważył to mijając Wrocław. temat między innymi problemów
- Ta droga nie jest przystosowana do infrastrukturalnych, bo bez nich nie
Kotliny Jeleniogórskiej.
2IHUW\SUDF\SURVLP\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáNLZ3LHFKRZLFDFK
- Mam
nadzieję, że dzisiaj podczas wdrożenia proponowanych przez da się robić turystyki na taką skalę
konferencji
uda nam się zidenty- ministerstwo planów. W Urzędzie jaką byśmy chcieli – podkreślał.
XO3DNRV]RZVND%OXEQDDGUHVZRNRQ#ZHSURFRPSO
Organizatorem konferencji była
fikować te problemy, które mają Marszałkowskim we Wrocławiu
7HOHIRQ
charakter
prawny, systemowy czy spotkałem się z wicemarszałkiem Lokalna Organizacja Turystyczna w
strategiczny. Moja deklaracja jest i odpowiedzialnym między innymi za Szklarskiej Porębie.
Robert Czepielewski
była taka sama. Kiedy trzy miesiące transport i turystykę. Po spotkaniu

...ZVSDUFLHGRPRZHJREXG×HWX
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ZATRUDNIMY DORADCÓW
ZATRUDNIMY DORADCÓW
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związanych
z promocją miast i regionów turystycznych w powiecie jeleniogórskim.
Wymagania:

Praca w Niemczech

OH
X$/',
MRQX´

DFMą
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Zmodernizowany obiekt wysoko w górach jest już jak nowy

Sprawę zamknięcia kopalni skalenia w Karpnikach śledziła cała
Polska, kiedy to mieszkańcy tej wsi
zaniepokojeni pogarszającym się
stanem infrastruktury drogowej,
pojawiającymi się pęknięciami w
budynkach, a także z uwagi na
degradację krajobrazu doprowadzili
do zamknięcia kopalni z dniem 1
lipca 2010 roku.
– W ostatnich dniach sprawa
ożyła i firma Pol-Skal złożyła kolej]HMSURVWHM
ny pozew o zapłatę 107 milionów
złotych odszkodowania za poniesione straty, jakie ponosi przez brak
możliwości wydobywania skalenia
w Karpnikach.
- Dla nas ten materiał ma walor
historyczny dlatego, że w sprawę
uwikłani są w sensie administracyjnym ówczesny starosta jeleniogórski i zarząd powiatu jeleniogórskiego, wojewoda dolnośląski, wójt
i rada gminy Mysłakowice. Nasi
radcowie prawni rozpatrują ten
pozew - powiedział wicestarosta
yZQLHĪ Paweł Kwiatkowski.
Trzeba pamiętać, że najistotniejsze w tej sprawie były protesty
DVNOHSX
społeczne, które spowodowały, że
podjęto decyzję o wygaszeniu kon-

P\

POWIAT
ROZMAITOŒCI

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

AKTUALNOŒCI
/ REKLAMA
ROZMAITOŒCI

w SRQLHG]LDñHN
poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
w
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
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I już po bursie
Zgodnie z zapowiedzią nowego
właściciela, wyburzony został budynek byłej bursy „Ekonomika”,
który stał przy skrzyżowaniu Al. Jana
Pawła II i ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej
Górze. Zostało po nim tylko trochę
gruzu. Jeszcze w tym roku ma ruszyć
budowa nowego obiektu.
Jak już pisaliśmy, teren byłej bursy
o powierzchni około 5 tys. mkw.
wraz z zabudowaniami kupiła od
Miasta firma Jatom ze Strzałkowa
(województwo wielkopolskie) za 1
mln 700 tys. zł.
- W drugiej połowie roku ma się
rozpocząć w tym miejscu budowa
obiektu handlowo- usługowego – mówił w z końcem maja Tomasz Łęcki,
współwłaściciel firmy Jatom. – Na
razie nie mogę jednak powiedzieć,
co to będzie za obiekt, bo obowiązuje mnie klauzula tajności. Nie jest
wykluczone, że pierwsze zakupy w
nowym obiekcie mieszkańcy zrobią
jeszcze w grudniu – dodał T. Łęcki.
(Angelika)
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Marszałek: Linia Karkonoska ma być reaktywowana do 2020 roku

Oszczędności na pociągi
W siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych spotkali się zainteresowani reaktywacją kolei do
Karpacza i Kowar. Na zaproszenie Karkonoskiej Inicjatywy
Obywatelskiej pojawił się również marszałek województwa
dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Z upoważnienia burmistrza Karpacza głos zabierał radny Andrzej
Olszewski przedstawiając prezentację o potencjale turystycznym wspomnianej linii kolejowej, a spośród
jeleniogórzan swoją obecnością
zaznaczyli się: przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Wrotniewski,
radny Rafał Szymański (PiS), Piotr
Miedziński (PO, prezes Karkonoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego) oraz
były, a zarazem przyszły radny Józef
Sarzyński (SLD, mandat obejmie
we wrześniu). Był również zastępca
prezesa KARR, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
Leszek Supierz. Wysoka frekwencja
bez wątpienia jednocząca polityków
i samorządowców ponad podziałami
jest kolejnym przykładem poparcia
inicjatywy, na której realizację, według szacunków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
potrzeba ok. 30 milionów złotych.
- Bardzo ważnym elementem w
tej całej mozaice decyzyjnej jest majowa uchwała zarządu województwa
dolnośląskiego wyrażająca wolę
przejęcia linii 308 i 340 – podkreślił
na wstępie Marek Obrębalski, szef

Komisji Rozwoju Sejmiku Dolnośląskiego.
Marszałek Przybylski podkreślił,
że nie spotykamy się już, żeby mówić
„czy”, a „kiedy” linia kolejowa w Karkonoszach zostanie reaktywowana
oraz co mamy do zrobienia, żeby
tego dokonać. Skąd znaleźć środki
na inwestycję? - Liczymy na to, że
z oszczędności z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na
zadania kolejowe, ale również jestem
przekonany, że w skali kraju tak
duże środki nie będą wykorzystane.
Zawsze jest tak, że przetargi są tańsze
– powiedział Cezary Przybylski. Na
najbliższej, wrześniowej sesji, Sejmik najprawdopodobniej podejmie
decyzję o przejęciu linii kolejowych
do Karpacza i Kowar. Szacuje się, że
pociąg powinien powrócić na tory
do 2020 roku.
- Mamy nadzieję, że uda nam
się pozyskać te środki w ramach
środków unijnych w tym okresie
programowania. Oszczędności lub
środki niewykorzystane powinny
pokazać się w drugiej połowie tego
okresu – będziemy wtedy gotowi dokumentacyjnie, żeby przystąpić bez

zbędnej zwłoki do pracy – powiedziała Agnieszka Zachaj, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury
UMWD. Przy tego typu działaniach
poziom wsparcia środków unijnych
to jest 85 proc., czyli mówimy o 15
proc. wkładu własnego. Tu liczymy,
że ze strony samorządów lokalnych
będzie również wsparcie finansowe
w części związanej z zabezpieczeniem wkładu własnego – dodała A.
Zachaj.
Andrzej Olszewski zaznaczył, że
Karpacz ma koncepcję stworzenia
komunikacji miejskiej, która z uwagi
na końcową stację w dolnej części
miasta pod Śnieżką byłaby niezbędna

dla powodzenia inicjatywy.
Burmistrz Kowar również jest
zdecydowana partycypować w kosztach. Stacja końcowa miałaby być
usytuowana w pobliżu powstającej
stacji sportów zimowych. - Trudno
w tej chwili mówić o kwotach. Jest
to na tyle ciekawy projekt, że na to
pieniądze powinny się znaleźć. Tym
bardziej, że może to być etapowane,
wtedy miasto będzie mogło ten
ciężar ponieść – powiedziała Bożena
Wiśniewska. Wstępnie szacuje się, że
zainteresowane gminy miałyby się
„dorzucić” do wkładu własnego po
ok. 500 tysięcy złotych.
Przemek Kaczałko

3

JELENIA GÓRA

Pora na Kostiala
Miasto ogłosiło zapytanie ofertowe
dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę
odcinka ul. ks. Dominika Kostiala w
Jeleniej Górze. – W związku z tym, że
obecna droga z kostki brukowej jest
własnością firmy Parkridge, będziemy musieli wybudować drogę miejską obok niej – mówi Jerzy Łużniak,
wiceprezydent Jeleniej Góry.
Chodzi o drogę pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. 1 Maja (nieopodal Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) o powierzchni zabudowy
ok. 875 mkw. Przy okazji budowy tej
drogi mają zostać wyremontowane
tzw. kamienne schodki.
- Obecnie stan tej drogi, jak i schodów
jest fatalny, a do tego nie jest to nasz
teren – mówi Jerzy Łużniak. – Dlatego
podjęliśmy decyzję o ich przebudowie
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji zdegradowanych obszarów
Miasta Jeleniej Góry. W tym roku
przygotujemy projekt tej inwestycji i
złożymy wnioski o dofinansowanie, a
w roku przyszłym chcemy przystąpić
do realizacji zadania – dodaje wiceszef
miasta. Ta inwestycja niestety nie wiąże
się z zagospodarowaniem terenu leżącego tuż obok, na którym kiedyś miała
powstać Galeria Focus Park. Miasto
odzyskało bowiem część tego terenu
(od strony ul. 1 Maja i ul. Kilińskiego,
środek jest własnością Parkridge), ale
póki co chętnych do inwestowania w
tym miejscu nie ma.
- Jesteśmy na etapie zmiany zagospodarowania przestrzennego tego
terenu – mówi Jerzy Łużniak.
(Angelika)
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Doradca Klienta - Sprzedawca
Miejsce pracy: Jelenia Góra
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Pracownik szkoły w wolnym czasie naprawił zabytkowy czasomierz

Za zegar dostał zegarek
Skromny, ale zdolny – w samych superlatywach wypowiadają się o pracowniku Szkoły Podstawowej nr
2 w Jeleniej Górze, dyrekcja placówki oraz władze
miasta. Mateusz Wojtaszczyk naprawiając 200-letni
zegar zaoszczędził dla szkoły znaczną kwotę, a także
przyniósł wiele radości i dumy.
W jeleniogórskim Ratuszu,
prezydent Marcin Zawiła wręczył
wyjątkowemu konserwatorowi
symboliczny prezent – zegarek
Casio.
Prezydent przyznaje, że historia
zegara może być ciekawa i będzie
badana. - Były nawet sugestie,
że pochodzi z Ratusza. Historycy
do roboty, sprawdźcie dokład-

nie – mówił. - Sytuacja, w której
pracownik sam znalazł w sobie
wyzwanie ważne dla szkoły, dla
miasta – to buduje. To jest inne
podejście do rzeczywistości zawodowej i miejskiej. Chciałbym,
żeby jak największa liczba jeleniogórzan poświęciła temu miastu
poświęciła uwagę, czas i swoje
talenty – dodał Marcin Zawiła.

Fot. Przemek Kaczalko

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

- Wszystko było or yginalne.
Musiałem zegar wyczyścić, bo na
kołach zębatych nie było widać
zębów. Praktycznie nic nie było zepsute, ale był zatarty – wspominał
Mateusz Wojtaszczyk. Wcześniej
firma zajmująca się naprawą zegarów stwierdziła, że konieczna jest
wymiana wielu części i wyceniała
wartość prac na 20 tysięcy złotych,
więc można uznać, że taką kwotę

dla szkoły/ miasta pracownik
zaoszczędził.
- Rzadko zdarza się ktoś, kto
bezinteresownie – nie tylko w godzinach pracy, ale i po godzinach
– chce wykonać działania na rzecz
szkoły – przyznała Beata Kozyra,
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr
2 w Jeleniej Górze.
Przemek
Kaczałko

JELENIA GÓRA

Po apelacji wyrok wyższy
Uchyleniem wyroku w najważniejszej kwestii, dotyczącej śmiertelnego
potrącenia kobiety przy ul. Sudeckiej
w Jeleniej Górze i skierowaniem go
do ponownego rozpatrzenia do sądu
I instancji, a także podwyższeniem
kary za pozostałe przestępstwa – tak
w jeleniogórskim Sądzie Apelacyjnym
zakończyła się rozprawa 25-letniego
Dawida Sz. z Mysłakowic.
Sąd uznał, że wyrok sądu rejonowego
w wymiarze czterech lat więzienia za
śmiertelne potrącenie kobiety
jest zbyt niski. Ale, jak tłumaczyła, sędzia Klara Łukaszewska, w związku
z tym, że główny zarzut
dotyczył wydarzenia
sprzed trzech lat, kiedy
to według prawa sąd
apelacyjny nie mógł
podnieść wyroku wydanego przez sąd I instancji nie
czyniąc ustaleń na niekorzyść
oskarżonego, wyrok musiał zostać
uchylony w tej części.
- Sąd podzielił argumenty prokuratury zawarte w apelacji, a dotyczące m.in.
umyślnego naruszenia prawa przez
Dawida Sz., poprzez jazdę z nadmierną
prędkością niedostosowaną do warunków panujących na drodze 16.listopada
2013 roku, czyli bardzo gęstej mgły
– mówiła sędzia Klara Łukaszewska.
- Z zeznań świadka, którego swoim
samochodem minął oskarżony wynika,
że Dawid Sz. mógł poruszać się z prędkością nawet 120 km/ h. Jest to oczywiście
subiektywna ocena świadka dokonana
na podstawie porównania, że jeśli on

Tel. 733 309 337

Obecnie Mateusz Wojtaszczyk zajął się ponad 100-letnią lampą, którą również
zamierza naprawić.

jechał około 60 km/h, a oskarżony go
wyminął z dużą prędkością, to mógł
znacznie przekroczyć dozwoloną w tym
miejscu prędkość 50 km/h. Dlatego sąd
postanowił uchylić wyrok i skierować
go do ponownego rozpatrzenia z zaleceniem dla sądu rejonowego ustalenia
faktycznej prędkości z jaką poruszał się
oskarżony – dodała sędzia.
Za pozostałe przestępstwa, w tym
jazdę samochodem wbrew zakazowi
sądowemu, nie zatrzymywanie się do
kontroli drogowej, znieważenie
5
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funkcjonariusza, a także
naruszenie nietykalności
cielesnej Michała D. i
inne, sąd apelacyjny
orzekł natomiast karę
łączną w wymiarze 1,5
roku bezwzględnego
pozbawienia wolności.
Przypomnijmy. Do tragicznego potrącenia 60-latki
doszło 16.listopada 2013 roku
około godz. 19.20 przy ul. Sudeckiej w
Jeleniej Górze, nieopodal hotelu Tango.
Kobieta wraz z rodziną próbowała
przejść przez jezdnię. Kierowca srebrnego BMW śmiertelnie potrącił ją, nie
udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca
wypadku. Obrona oskarżonego próbowała udowadniać, że to nie Dawid Sz.
potrącił kobietę, a następnie przekonywała, że winę za to zdarzenie w równym
stopniu ponosi piesza i jej rodzina, która
przed przejściem przez drogę w miejscu
nieoznakowanym powinna upewnić się
czy nic nie jedzie. Sąd Apelacyjny tych
argumentów nie podzielił.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Zapisz się do 15 września i zdobądź dobry zawód
Opiekun medyczny – również dla osób bez wykształcenia średniego! Opiekunowie medyczni uciekają
z kraju. Ich brak jest coraz
dotkliwiej odczuwalny. Szacuje się, że od zaraz potrzeba do pracy ponad 60 tys.
pracowników.
Praca czeka w szpitalach, domach
pomocy społecznej, a nawet w mieszkaniach prywatnych.
Aby zdobyć kwalifikacje do opieki
medycznej nad pacjentem nie trzeba posiadać wybitnych zdolności.
Konieczne jest jedynie ukończenie
szkoły policealnej w tym zawodzie.
Zainteresowani nie powinni zwlekać,
im szybciej rozpoczną kształcenie
tym większe szanse na lepszy etat. Co
więcej kierunek jest DARMOWY!!!!
Jeśli nie masz wykształcenia średniego masz możliwość uczestniczyć
w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, gdzie po zdaniu egzaminu
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
opiekun medyczny. Zajęcia odbywają
się w systemie zaocznym (w piątki
od 16:00 do 20:40 oraz soboty od
8:00 do 17:40). Nauka trwa 1 rok (2
semestry).
Jeżeli interesuje Cię stomatologia
i praca w gabinecie dentystycznym,
wybierz kierunek asystentki stomatologicznej i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania
zawodu! Asystentka stomatologiczna
jest nieodzownym członkiem zespołu
stomatologicznego. Czas kształcenia
to tylko jeden rok, do wyboru tryb
stacjonarny wieczorowy. KIERUNEK
BEZPŁATNY!
Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który
powstał na wniosek środowiska
zajmującego się wytwarzaniem
sterylnych wyrobów medycznych
w warunkach ochrony zdrowia.
Celem pracy technika sterylizacji
medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej
sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Nauka trwa 1 rok i jest
prowadzona w systemie zaocznym.
Kierunek DARMOWY!
Technik masażysta - Absolwenci tego kierunku po ukończeniu szkoły będą przygotowani do
podjęcia pracy w salonach masażu,
gabinetach kosmetycznych, salonach
odnowy biologicznej, w klubach

publicznego lub prywatnego lub
interesuje Cię praktyczne wykorzystanie prawa w życiu codziennym.
Jest to zawód z dużą przyszłością.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie zapotrzebowanie na
wykwalifikowaną kadrę urzędniczą.
Nauka trwa 2 lata i jest prowadzona
w systemie zaocznym.
Technik BHP to osoba, która
kieruje działem bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładzie pracy,
oraz koordynuje i nadzoruje całokształt poczynań związanych ze
stanem bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie. Zaczyna to być
przyszłościowy, nowoczesny i dynamiczny zawód. Niezbędne kwalifikacje zdobyć można już w 1,5
roku nauki w systemie
zaocznym i to całkowicie za darmo!
Rozwój gospodarki i związana z nią
informatyzacja systemu rachunkowości
sprawia, że pracodawca na rynku pracy poszukuje wykształconego,
otwartego na aktualizowanie wiedzy, kompetencji
i umiejętności pracownika. Zawód Technika rachunkowości odgr ywa
coraz
większą

fitness oraz wszelkiego rodzaju
zakładach rehabilitacyjnych, a także
prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Nauka trwa 2 lata
i jest prowadzona w systemie stacjonarnym.

Lubisz dzieci i chciałabyś podjąć pracę jako opiekunka dziecięca w żłobku,
przedszkolu lub za granicą?
Przekażemy Ci wiedzą niezbędną do wykonywania tego zawodu! Nauka trwa 2 lata, zajęcia
odbywają się w systemie stacjonarnym lub zaocznym. KIERUNEK
BEZPŁATNY!
Kolejnym darmowym kierunkiem oferowanym przez Centrum
Kształcenia Plejada jest Technik
administracji – idealne rozwiązanie jeżeli chcesz podjąć pracę w urzędzie, biurze, administracji sektora

rolę w związku z powstawaniem coraz
to nowych przedsiębiorstw i instytucji.
KIERUNEK 2 letni BEZPŁATNY!
Zawód Technika usług kosmetycznych stwarza szerokie
możliwości pracy. Dyplom uprawnia
do prowadzenia własnej działalności
w zakresie kosmetyki, pielęgnacji
zdrowia i urody. Zawód daje szansę
współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, które
wśród najlepszych absolwentów
tego właśnie kierunku poszukują
kadry. Nauka trwa 2 lata i jest prowadzona w systemie zaocznym.
Osoby nie posiadające wykształcenia średniego, które ukończyły
ośmioletnią szkołę podstawową,
gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową zapraszamy do darmowego
Liceum ogólnokształcącego
dla Dorosłych (Osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową
mają możliwość skrócenia nauki
zaczynając naukę od III semestru).
Higienistka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą
w zakresie wykonywania zabiegów
profilaktyczno – leczniczych, które
wykonuje samodzielnie na zlecenie
i pod nadzorem lekarza dentysty.
Nauka trwa 2 lata i jest prowadzona
w systemie stacjonarnym wieczorowym.
Wydajemy zaświadczenia do ZUS,
MOPS i innych instytucji!!!
Zapisz się już teraz – wystarczy złożyć w sekretariacie
szkoły następujące dokumenty:
podanie, świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał) lub
w przypadku kursu kwalifikacyjnego (Opiekun medyczny)
świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej, gimnazjum lub
ZSZ, 2 zdjęcia i ksero dowodu
osobistego.
Wszelkie informacje można
uzyskać również na stronie internetowej szkoły www.plejada.
edu.pl oraz pisząc na adres e-mail
jgora.plejada@op.pl
Adres szkoły: ul. Waryńskiego 20,
58-500 Jelenia Góra (dojazd autobusami MZK – 2,3,11,20 i 33) tel./fax.
75 648-83-85.

Zapisz się do 16.09.2016 r. na Higienistkę
Stomatologiczną, przy zapisie podaj hasło
JELONKA i ucz się przez 2 lata za darmo!!!

29 sierpnia 2016 r.
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Joanna M. Chmielewska swoje miejsce na ziemi znalazła pod Szrenicą

O książkach i fascynacjach
Joanna M. Chmielewska to pisarka nieprzytomnie
zakochana w Szklarskiej Porębie. O jej twórczości i
fascynacji miastem pod Szrenicą rozmawia Robert
Czepielewski.
Jelonka.com: Co jest takiego
w Szklarskiej Porębie?
J.M. Chmielewska – Bardzo
ciężko jest mi to określić. Ostatnie2 zdanie
mojej książki brzmi:
ZU]HĞQLDU
„Ciągle sobie zadaję pytanie, czy
to ja wybrałam to miejsce, czy to
miejsce wybrało mnie” - czysta
metafizyka.

po stracie matki porozumiewa się
ze światem przez misia.

Pani ostatnia książka „Pod
wędrownym
aniołem” jest
ROZMAITOŒCI
wyjątkowa…
– To jedyna moja książka, która
nie jest fikcją, która powstała
właśnie w Szklarskiej Porębie z
fascynacji tym miejscem i opisuje
Pani twórczość rozpoczęła historię naszego zadomowiania
się tutaj.
się od książek dla dzieci…
– Z zawodu jestem pedagogiem,
W tej książce wiele uwagi
pracowałam z dziećmi, mam trójkę własnych dzieci, więc sposób poświęca pani pewnej kobiedziecięcego myślenia jest mi bliski. cie…
- Marta Hauptmann, żona CarObecnie pracuję nad serią książek,
które ukazują się we współpracy la Hauptmanna, zresztą siostra
ze Stowarzyszeniem Światełko. pierwszej żony Gerharta HauptSą to bajki psychoedukacyjne, manna, z którą Carl rozstał się,
które są rozsyłane za darmo do żeniąc się z inną. Natomiast ona
szkół i bibliotek i innych placó- do końca życia pozostała mu
wek. Ich celem jest oswojenie wierna, pomagała Carlowi robiąc
dzieci pełnosprawnych z różnymi korekty jego prac, czytała je i
wyrażała swoje opinie, z którymi
niepełnosprawnościami.
bardzo się liczył. Być może przez
to, że taka sytuacja jest dla mnie
A książki dla dorosłych?
- Do literatury dla dorosłych za- niezrozumiała ta kobieta tak mnie
prowadziło mnie również dziecko. fascynuje. Fascynuje mnie również
Bo w pierwszej mojej książce dla związaną ze Szklarską Poręba jest
dorosłych jedną z bohaterek jest Hannah Fechner, która przez 24
pięcioletnia dziewczynka, która lata była misjonarką w Indiach.

Przez wybuch I wojny światowej
musiała wrócić do Niemiec,
ale dzięki temu osiadła
z mężem w Szklarskiej
Porębie.
Nad czym pani obecnie pracuje?
– Nad fikcyjną książką dla dorosłych
czytelników, ale
tematu na
razie nie
zdradzę.
Dziękuję za
ro z m o wę.

Już po raz 58. Wrzesień Jeleniogórski będzie obfitował w wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i edukacyjne. Oficjalne rozpoczęcie w pierwszy weekend września na Placu
Ratuszowym.
ny - Plac Ratuszowy, godz. 10.00-16.00
10 - 11 września - Bike Maraton, Maja
Włoszczowska, Parada Rowerów - Wzgórze Paulinum, Plac Ratuszowy
14 - 18 września - VII Międzynarodowy
Festiwal Folkloru, Miejski Dom Kultury
„Muflon”
16 - 17 września - Jeleniogórskie Mistrzo-

stwa FCC „Najtwardszy strażak który
przetrwa - Plac Ratuszowy
16 września – koncert w wykonaniu:
Sofya Gulyak (Rosja) - godz. 19.00 sala
koncertowa im. Stefana Strahla, ul.
Józefa Piłsudskiego 60 (bilety: 30 zł, 20
zł) Filharmonia Dolnośląska
17 - 18 września - XVII Międzynarodowe
Warsztaty Pszczelarskie - Plac Piastowski, od godz. 10.00

Robert Dudzik w „Smoleńsku”
Film “Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauzego trafi do kin 9
września. Rolę porucznika Artura
Wosztyla, pilota samolotu Jak–40
zagrał Robert Dudzik, na co dzień
aktor jeleniogórskiego Teatru im.
Cypriana Kamila Norwida.
Film został zrealizowany wg scenariusza Antoniego Krauzego, Tomasza Łysiaka, Macieja Pawlickiego
i Marcina Wolskiego. Za zdjęcia,
realizowane w Polsce i USA, odpowiada Michał Pakulski. Z kolei muzykę
skomponował Michał Lorenc.
Robert Dudzik w minionym sezonie artystycznym 2015/2016 na
deskach Teatru im. Norwida miał
okazję dać się zapamiętać jeleniogórskiej widowni jako bardzo sprawny

warsztatowo, interesujący aktor w
roli Poliksenesa, przywódcy Czech,
w “Zimowej opowieści” Williama
Szekspira w reżyserii Aleksandry
Popławskiej i Marka Kality. Z kolei
w monodramie “Rok Ryszarda” (El
año de Ricardo) Angéliki Liddell w
reżyserii Joanny Zdrady miał okazję
wykorzystać pełen wachlarz aktorskich zagrań i afektów.
“Rok Ryszarda” w wykonaniu
Roberta Dudzika zakwalifikował się
wdo
SRQLHG]LDñHN
finału 10ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
monodramów (prezentacji konkursowych) z całej Polski
i 26 sierpnia w Teatrze Studio w
Warszawie rozpocznie XIV Ogólnopolski Przegląd Monodramu
Współczesnego.
(Manu)

Joanna Chmielewska - w 2011 r. nominowana do nagrody w konkursie Polskiej
Sekcji IBBY w kategorii Książka Roku. Jej „Niebieska Niedźwiedzica” dostała główna
nagrodę w konkursie Empiku jako najlepsza książka dziecięca. W swoim dorobku ma
cztery książki dla dorosłych „Pod wędrownym aniołem”, „Poduszka w różowe słonie”,
„Sukienka z mgieł”, „Karminowy szal” oraz książki dla dzieci : „Historia srebrnego
talizmanu”, „Neska i srebrny talizman”, „Zaczarowane rymowanki”, „Niebieska
niedźwiedzica”.

Wrzesień Jeleniogórski na starcie
W ramach 58. Września Jeleniogórskiego odbędą się między innymi:
29 sierpnia - 11 września - XII Festiwal
Muzyki Teatralnej; Stowarzyszenie
Teatralne „Teatr Cinema”
1 - 4 września - XIX FESTIWAL SILESIA
SONANS - Kościół Łaski pod Krzyżem
Chrystusa, ul. 1 Maja 45
3 - 4 września -Art & Glass Festiwal
„Vitrum - szkło w kulturze i historii
polsko-czeskiego pogranicza” - Plac Ratuszowy, w sobotę w godz. 12:00 – 22:00,
w niedzielę w godz. 10:00 – 18:00
3 września - koncert zespołu RAZ DWA
TRZY, Plac Ratuszowy, godz. 18:00
3 września - Blues Symfonicznie, koncert
pod dyrekcją Mieczysława Ungera,
godz. 20:00
3 września - NARODOWE CZYTANIE
- „Quo vadis” - powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, przestrzeń miasta
5 września - Otwarcie pokonkursowej XX wystawy fotografii „Jelenia
Góra i Jeleniogórzanie’ 2016 - Galeria
„Promocje”, ul. Krzysztofa KomedyTrzcińskiego 12
9 września - Wernisaż wystawy XIX
Międzynarodowe Biennale Fotografii
Górskiej
9 września - „Gotowanie zupy ze smakiem” - ul. Stefana Okrzei, Dom Siedmiu
Marzeń, start godz. 15.00 podwórko
9 września - Festiwal Młoda Polska im.
Ludomira Różyckiego - Kościół Łaski
pod Krzyżem Chrystusa, ul. 1 Maja 45,
godz. 19.00
10 września - XXVIX Kiermasz Ekologicz-
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18 września - XX Relaks z Rowerem;
zbiórka Plac Ratuszowy godz. 10.00
20 września - 10-lecie Jeleniogórskiej
Biblioteki Cyfrowej - Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27
24 - 25 września - 43. JELENIOGÓRSKI
JARMARK STAROCI I OSOBLIWOŚCI,
Plac Ratuszowy, godz. 8.00-18.00
24 - 25 września - 51. Międzynarodowy
Turniej Tańca Karkonosze Open 2016 Park Sportowy Złotnicza, od godz. 9.30
25 września - Niedzielny Poranek Muzyczny „Gdzie mieszka muzyka?” zespół
kameralny; sala koncertowa im. Stefana
Strahla, ul. Józefa Piłsudskiego 60, godz.
10.30 (bilety: 10 zł dziecko, 15 zł dorosły;
karnet na 10 koncertów 100 zł)
25 września - Poranek Rodzinny „Reksio
odkrywa tajemnice cywilizacji” - sala
widowiskowa, ul. Cieplicka 172, godz.
12.00 (liczba miejsc ograniczona, wstęp
10 zł/dziecko, opiekunowie wstęp bezpłatny; rezerwacja tel. 75-755-37-70)
28 - 30 września - Międzynarodowy
Dzień Seniora „Senioralia”, V Dolnośląski Przegląd Amatorskiej Twórczości
Seniorów - Plac Ratuszowy
29 września - 4 października - 46.
JELENIOGÓRSKIE SPOTKANIA TEATRALNE, Teatr im. Cypriana Kamila
Norwida
30 września - koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki - godz. 19.00
sala koncertowa im. Stefana Strahla,
ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety: 40
zł, 30 zł).
Opr. Przemek Kaczałko

Fot. Screen z filmu „Smoleńsk”
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WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A.
producent papierów
higienicznych zatrudni

AUTOMATYKÓW,
MECHANIKÓW,
OPERATORÓW MASZYN
PRZETWÓRSTWA
I WYTWÓRSTWA

Wymagania:
• Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZRWHFKQLF]QHRVSHFMDOQRĞFL
DXWRPDW\NDSU]HP\VáRZDPHFKDWURQLND
WHOHNRPXQLNDFMDHOHNWURPHFKDQLND
• PLOHZLG]LDQHGRĞZLDGF]HQLH]DZRGRZHRUD]
SRVLDGDQLHXSUDZQLHĔ
• ]DZRGRZ\FKW\SX6(3GRN9GRREVáXJLZy]NyZ
jezdniowych i suwnic
2IHUXMHP\DWUDNF\MQHZDUXQNLSUDF\PRĪOLZRĞüUR]ZRMX
]DZRGRZHJRSDNLHWVRFMDOQ\SDNLHW]GURZRWQ\
2IHUW\SUDF\SURVLP\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáNLZ3LHFKRZLFDFK
XO3DNRV]RZVND%OXEQDDGUHVZRNRQ#ZHSURFRPSO
7HOHIRQ

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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JELENIA GÓRA
zajmujemy się tak zwaną „ogólnorozwojówką” - dodaje.
Zajęcia, które pierwotnie nazywały się „Biegaj na Złotniczej”, a obecnie
„WF na Złotniczej” prowadzone są od
ubiegłego roku, niezależnie od warunków pogodowych czy pór roku.
- Zima też wchodzi w grę - uzupełnia
pomysłodawca tego wydarzenia.
Korzystamy z obiektów Parku Sportowego Złotnicza. Jeżeli jest wolna
hala w chłodne dni przenosimy się
do środka - choć od razu zaznaczam,
że ten kto chce, może pobiegać przy
włączonych światłach na naszej bieżni - podkreśla Grzegorz Leszek.
Bezpłatne zajęcia przy Złotniczej
odbywają się w każdy czwartek od
godziny 19:00, a zazwyczaj kończą
się około godziny 21.00. Co trzeba
zrobić, żeby dołączyć do grona
miłośników aktywnego spędzania
wolnego czasu? Należy wziąć ze sobą
sprzęt sportowy i po prostu przyjść na
stadion przy ul. Złotniczej.
(Przemo)

Fot. Przemek Kaczalko

Od ubiegłego roku w Parku Sportowym Złotnicza w każdy czwartek
odbywają się zajęcia przygotowane
dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. Udział w tym
przedsięwzięciu jest bezpłatny.
Koordynatorem zajęć dla osób
lubiących aktywny wypoczynek jest
Grzegorz Leszek - prywatnie trener
personalny, a zawodowo instruktor sportu w Termach Cieplickich.
Grzegorz Leszek ma także na swoim
koncie ustanowiony w 2015 roku
rekord Polski w zdobyciu 28 szczytów
górskich w 76 godzin.
Zajęcia sportowe przeznaczone
są one dla każdego. - Nie ma u nas
ściśle zamkniętego grona - podkreśla Grzegorz Leszek. - Z naszej
darmowej oferty mogą skorzystać
zarówno miłośnicy biegania, sportów zespołowych czy indywidualnych. Formuła jest także otwarta.
Na jednych zajęciach gramy w
piłkę nożną, na innych skaczemy
przez płotki, skaczemy w dal czy

JELENIA GÓRA

Tłumy wiwatowały na cześć naszej srebrnej medalistki z Rio

Maja witana jak królowa
Tłumy zjawiły się wczoraj (27.08) na placu Ratuszowym w
Jeleniej Górze, by powitać srebrną medalistkę tegorocznych
igrzysk olimpijskich w kolarstwie górskim. Były to chwile
radości, wzruszeń i pięknych gestów.
Mieszkanka stolicy Karkonoszy
była bardzo zmęczona, ale przywitanie jakie zgotowali jej sympatycy
kolarstwa dodało mocy do kolejnych
startów. Już o godz. 11:30 rowerzyści
oczekiwali na Włoszczowską pod
kościołem „garnizonowym” przy ul.
1 Maja, skąd w paradzie wyruszyli w
stronę centrum miasta.
- Cieszę się bardzo, że tak wspaniale
możemy świętować dzisiaj wszyscy
razem. Wiedziałam, że będzie feta,
ale aż tak duża, to się nie spodziewałam – wyznała Maja Włoszczowska
nie kryjąc wzruszenia. - Co chwilę
łezka w oku mi się kręci, wspaniałe
emocje – dodała.
Jeleniogórskiej kolarce, podobnie
jak w Rio – towarzyszyła mama, Ewa
Włoszczowska. - Mama jest moim
największym kibicem i jest praktycznie na wszystkich moich zawodach
– mówiła dwukrotna medalistka
Igrzysk Olimpijskich, która zabrała do
Brazylii mamę i brata dzięki kampanii
P&G „Dziękuję Ci mamo”.
Dziękuję wszystkim jeleniogórzanom i całej Polsce, która trzymała
za mnie kciuki. Gdyby nie wy, to ja
nie mogłabym robić tego, co robię,
czyli jeździć na rowerze i wygrywać
zawody – powiedziała Maja Włoszczowska, która z rąk władz miasta
otrzymała kwiaty, tort i symboliczny
czek. - Im dłużej czekaliśmy, tym ta
radość w nas dojrzewała i jesteśmy
usatysfakcjonowani, że Maja w końcu
jest z nami – mówił wiceprezydent
Jerzy Łużniak. - W porównaniu z tym,
co było 8 lat temu teraz staraliśmy się
lepiej przygotować, ale obiecaliśmy, że

Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki popłynęli na medal

Zawody zaliczone na piątkę
Fot. Użyczone

Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki
(KKK Jelenia Góra) wzięli
udział w zawodach freestyle’u kajakowego Graz Rodeo 2016 odbywających się
corocznie i organizowanych
przez Kanoe Club Graz.
W eliminacjach Zosia Tuła skupiła
się na wykonywaniu figur powietrznych, zawieszając w ten sposób
wysoko poprzeczkę dla swoich rywalek. - W tym miejscu bardzo dobrze
wychodzą mi figury powietrzne i to
właśnie na nich oparłam swój plan
przejazdu w eliminacjach, ale postanowiłam nie pokazywać wszystkiego
od razu, by zachować coś na finał
- mówi Zofia Tuła.
Mistrzyni Polski prowadziła po
eliminacjach z notą 440 pkt przed
wielokrotną medalistką Mistrzostw
Europy Niną Csonką (SVK) i Agatą
Sobieraj-Jakubiec (POL), która jako
jedyna juniorka w zawodach konkurowała razem z seniorkami. Stawkę
finałową uzupełniły jeszcze dwie
reprezentantki gospodarzy.

Po eliminacjach kobiet i juniorów, w których prowadził Michał
Sobieraj-Jakubiec przyszedł czas na
eliminacje kategorii K1M. Wśród
seniorów do czołowej dziesiątki zakwalifikowała się aż czwórka Polaków, a wśród nich Tomasz Czaplicki,
Bartosz Czauderna, Adam Olesiński
i Maksymilian Drak. Po eliminacjach rozegrano jeszcze półfinał, w
którym czołowa dziesiątka walczyła
o miejsce w pięcioosobowym finale.
Z pierwszego miejsca awansował
Peter Csonka (SVK), z drugiego Tomasz Czaplicki, a z piątego Bartosz
Czauderna.

Fot. Przemek Kaczalko

W-f na Złotniczej dla wszystkich
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Następnie rozpoczęły się finały, w
których w kat. K1 Juniorów zwyciężył Michał Sobieraj-Jakubiec przed
reprezentantami Niemiec. W finale
konkurencji K1 Kobiet Zofia Tuła
zwyciężyła z przejazdem ocenionym
na 655 pkt. Drugie miejsce zajęła
Nina Csonka z notą 555 pkt. Trzecią
lokatę wywalczyła Denise Rebnegger
(AUT) z notą 280 pkt.
Wśród mężczyzn zwyciężył Peter
Cosnka (SVK), drugie miejsce zajął
Bartosz Czauderna (POL), a na trzecim miejscu sklasyfikowano Tomasza
Czaplickiego (POL).
(MDvR)

za 4 lata jak wróci z Tokio będzie jeszcze lepiej – dodał zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
Po oficjalnej ceremonii i wywiadach
przyszedł czas na podział pysznego
tortu, a także osobiste podziękowania
na scenie. - Od lat kibicuję Majce. Córki
oglądały ze mną całe igrzyska, jesteśmy wielkimi fanami olimpijskiego
sportu – wyznał Zbigniew Muczyński,
który w kolejce do naszej olimpijki
czekał z córkami. - Chciałabym mieć
jej autograf i zdjęcie – nie kryła
Helena. - Przyszedłem powitać Maję,
bo warto! Zasłużyła sobie na takie
powitanie – powiedział z kolei pan
Józef z Jeleniej Góry.
Maja Włoszczowska nie ma zbyt
dużo czasu na odpoczynek, bowiem

już w przyszły weekend kolejny start
w Pucharze Świata, a za dwa tygodnie
okazja, by zobaczyć w akcji i dopingować olimpijkę na jeleniogórskich
trasach. 10 września czeka nas Maja
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Karkonosze w akcji
„Pomoc mierzona kilometrami”
to akcja charytatywna, która od
2013 roku staje się coraz bardziej
popularna. W jej powodzenie chętnie
wpisują się gwiazdy sportu, kina,
artyści i inni celebryci – m.in. Anna
Lewandowska, Robert Korzeniowski
czy chociażby Maja Włoszczowska.
W czwartek, 25 sierpnia swoją
cegiełkę dołożyli także juniorzy starsi
Karkonoszy Jelenia Góra. „Pomoc
mierzona kilometrami” to charytatywna akcja zapoczątkowana przez
sieć T-mobile. Powiązana ona jest
również z Fundacją TVN „Nie Jesteś
Sam”. Aby wziąć w niej udział należy
pobrać aplikację „Endomondo” ,
ustawić swój profil i dołączyć się
do rywalizacji pod nazwą „Pomoc
mierzona kilometrami”. Właśnie
z takiego rozwiązania skorzystali
piłkarze, którzy przebiegli z Parku
Sportowego Złotnicza na plac Ratuszowy i z powrotem. W sumie 15
osób pokonało dystans 2,98 km w
23 minuty.
Ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli komuś pomagasz to dobro, które
dajesz kiedyś do Ciebie wróci i mam
nadzieję, że tak będzie - wyznał Piotr
Szukiel, zawodnik Karkonoszy.
(Przemo)

Włoszczowska Trophy w Parku Paulinum oraz Parada Rowerów, na które
nasza mistrzyni oraz władze miasta
serdecznie zapraszają.
Przemek Kaczałko

Biathlonistki z medalami MP
Fot. Użyczone
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Marcelina Badacz została mistrzynią Polski w biathlonie na
nartorolkach. Zawody odbyły się w
dniach 19-21 sierpnia w Letohradzie
w Czechach. Świetnie spisała się
także jej klubowa koleżanka Klaudia
Szpak.
Pierwszego dnia odbywały się
biegi sprinterskie w juniorkach młodszych. Wygrała Marcelina Badacz, a
drugie miejsce zajęła Klaudia Szpak obie są uczennicami SMS-u Szklarska
Poręba i reprezentują MKS Karko-

nosze Sporty Zimowe Jelenia Góra.
Trenerem zawodniczek jest Andrzej
Koziński. Drugiego dnia podczas
biegów pościgowych Marcelina Badacz zajęła drugie miejsce, a Klaudia
Szpak finiszowała tuż za nią na trzeciej pozycji. Obie nasze zawodniczki
są w Kadrze Młodzieżowej Biathlonu,
w tym roku stawały już na podium
lutowej Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży oraz podczas Mistrzostw
Polski w biathlonie letnim.
(MDvR)

29 sierpnia 2016 r.
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Show z country i Krawczykiem
Alicja Boncol i Koalicja, Krzysztof
Krawczyk oraz Droga na Ostrołękę – to gwiazdy, które w bawiły
jeleniogórzan na Placu Ratuszowym. Tradycyjnie, podczas Pikniku
Country pod Śnieżką nie zabrakło
Charlesa Daigneaulta z programu
Masterchef.
Pochodzący z Kanady popularny
kucharz tym razem przygotował
wspólnie z dziećmi naleśniki, a następnie częstował bigosem. Chętnych
nie brakowało i wszyscy zachwalali
kulinarne umiejętności Charliego.
Po oficjalnym otwarciu imprezy
przez władze miasta w towarzystwie
prowadzącego – Korneliusza Pacudy,
scenę opanowali artyści. Na początek
wystąpiła doskonale znana jeleniogórskiej publiczności Alicja Boncol –
gwiazda muzyki country, goszcząca
kolejny raz w stolicy Karkonoszy.
Artystka o wielkiej charyzmie doskonale rozgrzała zgromadzonych
przed sceną jeleniogórzan i turystów, a następnie przyszedł czas na
Krzysztofa Krawczyka, na którego
czekały tłumy.
- Country to muzyka bardzo
taneczna, o pięknych korzeniach

amerykańskich ( w USA mieszkałem 9 lat). Moja muzyka jest skrzyżowana muzyką pop, ale też ma
momenty w stylu country i cieszę
się, że takie imprezy się odbywają
– powiedział Krzysztof Krawczyk
przed występem w Jeleniej Górze,
życząc od Wszechmogącego dużo
łask dla rodzin i przyjaciół mieszkańców naszego miasta.
Jak sam o sobie mówi: „Dinozaur
Krzysztof Krawczyk” zaprezentował konglomerat utworów od najstarszych po nowsze. - Koledzy się
śmieją, że mój program powinien
się nazywać „śledź, mydło i powidło”, ale ja nie jestem taki pewny
– wyznał z uśmiechem Krzysztof
Krawczyk, dziękując Telewizji
Dami, organizatorowi imprezy za
zaproszenie.
Publiczność była tak zachwycona
występem gwiazdy, że potrzebne
były trzy bisy, po których na scenie
pojawił się ostatni zespół – Droga
na Ostrołękę. Tym samym kolejny
raz w stolicy Karkonoszy zabrzmiała muzyka country, która ma tu
swoich wiernych odbiorców.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko
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2016-07-22 godz. 22.30 - 2016-08-26 godz. 22.00
PRACA
DAM PRACĘ
Barman, barmanka Poszukujemy barmanów
do Pub-u Belfast w Jeleniej
Górze. Praca od zaraz.
Informacje pod numerem
tel. 502 667 208 - 502
667 208
Brygadzista ekipy
sprzątającej - Firma
porządkowa zatrudni
brygadzistę ekipy sprzątającej, do bieżącego
monitorowania pracy
podległego zespołu pracowników. Wymagamy
rocznego doświadczenia
w brązy usług porządkowych i orzeczenie. - 660
567 125
Budowa w Szklarskiej
Porębie - Zatrudnię pracowników budowlanych do
prac zbrojarskich i ciesielskich na umowę o pracę
przy budowie apartamentowca w Szklarskiej Porębie. - 606 668 774
Dam pracę - Zatrudnimy kucharza, pomoc
kuchenną, kierowcę.
Umowa o prace i dobra
płaca. - 794-228-257
Dam pracę- ogólnobudowlane - Podejmę
współpracę przy bieżącej
obsłudze nieruchomości
- konserwacja, remonty,
malowanie, naprawa instalacji wod/kan, elektrycznej.
Poszukuję osoby, która
jest samodzielna. Warunki
do omówienia. - 729 634
154
Dam pracę, dogodne
warunki - Praca przy produkcji deski podłogowej.
Potrzebne dwie obrotne
osoby od zaraz. Mile
widziane doświadczenie
w stolarstwie. CV proszę
wysyłać na adres jgmspzoo@o2.pl
DE Spawanie 13-16 euro/h
- Firma budowlana poszukuje spawaczy do pracy
na terenie Niemiec. Oferujemy stawkę 13-16 euro
netto za godzinę, opłacone
zakwaterowanie, pewne
i terminowe płatności.
Kontakt tel. pn-pt, 9-17. 756464557/699952962
Do druku cyfrowego - FX
Sport Sp. z o.o. zatrudni
dynamiczne i ambitne
osoby za znajomością
języka angielskiego i
obsługi komputera do
druku cyfrowego. Informacje w siedzibie firmy
przy ul.Waryńskiego 23
w Jeleniej Górze - 756
450 830

Donerkeba bjeleniagora@wp.pl - Oferujemy pracę w Doner
Kebab C.H. Nowy Rynek z
konkurencyjnym wynagrodzeniem. Praca w młodym
zespole, polega na obsłudze klienta jak i przygotowaniu dań uprzednio
zamówionych. Kontakt w
tytule wyżej. - 512 330
263
Doradca klienta-sprzedawca - Miejsce pracy:
Jelenia Góra Prosimy o
składanie swojej aplikacji (CV i listu motywacyjnego) poprzez stronę
www.mediaexpert.pl. W
zakładce informacje praca (zamieszczona na
dole strony internetowej)
- 672 650 019
Dyspozytorka Sudety
Radio Taxi - Firma Sudety
Radio Taxi przyjmie do
pracy dyspozytorkę.
Mile widziana rencistka,
emerytka lub studentka.
Wymagana podstawowa
obsługa komputera. - 570
702 013
Elektryk i HydraulikNiemcy - Niemiecka firma
zatrudni elektryków oraz
hydraulików do pracy w
rejonie Stuttgartu, więcej
informacji pod numerem
telefonu: 721 360 899
Firma Flywood w Karpnikach zatrudni pracowników
produkcyjnych. Po okresie
próbnym umowa o pracę!
Praca w systemie trzyzmianowym. Nie wymagamy doświadczenia! CV
prosimy przesłać na adres
e-mail. - 757677031/
office@flywood.pl
Firma Ładziński Zakłady
Metalowe poszukują tokarza, spawaczy, ślusarzy i 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 Sudety Radio Taxi
przyjmie do pracy kierowców posiadających własny
samochód. - 665 665 722
Hotel Bella Cieplicezatrudni - Pomoc do
restauracji oraz pomoc
kuchenną. Praca w młodym i doświadczonym
zespole, doświadczenie
nie wymagane jedynie
otwartość i chęć do pracy
z ludźmi. Hotel Bella ul.
Zamoyskiego 3. Przyjdź i
spróbuj - 606 549 175

Instr. Gimnastyka artystyczna - Poszukuję do
stałej współpracy osobę do
poprowadzenia zajęć gimnastyki dla dzieci. Koniecznie osoba wykwalifikowana
z doświadczeniem oraz
dobrym podejściem do
pracy z dziećmi. - 889
072 716
Kelner Pałac Pakoszów
- Zatrudnimy kelnera/kelnerkę oraz sommeliera
do Pałacu Pakoszów w
Piechowicach. CV prosimy
przesyłać na adres: k.wolinska@palac-pakoszow.
pl - 795 418 277
Kelner/ kelnerka - Atrakcyjne wynagrodzenie,
pakiet opieki medycznej.
Stała umowa lub praca
w wybrane dni tygodnia,
lub popołudniami, lub na
weekendy. Lider w organizacji wesel - Dwór Korona
Karkonoszy w Sosnówce.
- 605 144 021
Ke l n e r / k a S z k l .
Poręba - Ośrodek Mauritius w Szklarskiej Porębie zatrudni na umowę o
pracę kelnera/kelnerkę.
Kontakt z kierownikiem
ośrodka osobiście lub pod
numerem telefonu 75 717
20 83 - 500 111 192
Kelnerka - Pensjonat
Karkonoski w Karpaczu
przyjmie na okres sierpień - wrzesień kelnerkę.
Kontakt: 502 333 379 lub
biuro@karkonoski.com 502 333 379
Kelnerka do restauracji
. Tylko poważne propozycje i niesezonowe oferty.
Nr tel 502 161 061
Kelnerka Karpacz - Pizzeria w centrum Karpacza
zatrudni kelnerki. Wysokie
napiwki, miła atmosfera,
elastyczny czas pracy. Info
od nr tel. 602 115 835
Kierowca CE - Firma
transportowa z Niemiec
poszukuje kierowców
samochodów ciężarowych.
Wymagania: prawo jazdy
kat. CE/95, język niemiecki
w mowie i piśmie. Rainer
Grafe Gmbh e-mail: m.steinborn@grafe-transport.
de - +49 3524071399
Kierowca kat. D Przyjmę na stałe kierowcę
kat. D z aktualnymi uprawnieniami na przewóz osób.
- 505 950 201
Kierowca kat.D Zatrudnię dorywczo lub
na 1/2 etatu (umowa o
pracę) kierowcę kat. D 601 566 298

Kierowca/Handlowiec - Zatrudnię od zaraz
na stanowisko Kierowca/
Handlowca. Praca od
poniedziałku do piątku.
Zapraszam z CV do siedziby firmy: ul. Cieplicka
64 58-560 Jelenia Góra
- 608 367 948
Kierowców kat.CE Zatrudnię kierowców z
kat. CE dodatkowe wymagania: aktualne badania,
karta kierowcy, ukończony
kurs na przewóz rzeczy,
świadectwo kwalifikacji.
Kontakt pod nr tel. 601
566 570
Konstruktor - Firma
Km-System poszukuje
kandydatów na stanowisko
konstruktor. Wymagane
wykształcenie wyższe kierunek Mechanika i Budowa
Maszyn, znajomość oprogramowania CAD 3D,
język ang, doświadczenie
min 1 rok. - 756105577/
praca@km-system.pl
Kosmetyczka oraz
fryzjerka - Zatrudnimy na
umowę o pracę, na pełen
etat kosmetyczkę i fryzjerkę do SPA w Hotelu
Gołębiewski. CV + zdjęcie. - spa.golebiewska@
golebiewski.pl
Kucharka / Kucharz Poszukiwany Kucharz do
pracy w hotelu na pełen
etat z umową o pracę,
atrakcyjnym wynagrodzeniem. Więcej na www.
praca.hotelchojnik.pl CV
prosimy przesyłać na
praca@hotelchojnik.pl 757 175 944
Kucharka kucharz
pomoc kuchenna i kelnerska zatrudnię - 663
641 254
Kucharz pomoc
kuchenna Karpacz Restauracja "U Ducha
Gór" w Karpaczu zatrudni
pomoce kuchenne i kucharzy. Info pod nr tel. 512 392
437
Kucharz/ Kelner Przyjmę do pracy kucharza i kelnerkę Mysłakowice
- 605 598 712
Kucharz/pomoc
kuchenna - Zatrudnimy
na umowę o pracę lub
sezonowo osoby do pracy
w kuchni. Gwarantujemy
pracę w zgranym zespole
i przyjemnej atmosferze z
dobrymi zarobkami. Hotel
LAS Piechowice - 600
983 355

Kursy językowe dla osób
chcących podjąć pracę
w charakterze opiekunek osób starszych w
Niemczech. Zajęcia dopasowane do różnych poziomów jęz. Po szkoleniu
gwarantujemy stabilne,
legalne zatrudnienie. 734427734/691104999
Magazynier (logistyk
sklepu) - Leroy Merlin w
Jeleniej Górze zatrudni
osoby na stanowisko logistyk sklepu (magazynier).
Chętnych prosimy o wysyłanie cv na adres: akosin@
leroymerlin.pl
Malarz konstrukcji stalowych - LBF Sp. z o.o.
zatrudni malarza konstrukcji stalowych metodą
natryskową. Oferujemy
atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz umowę o pracę.
Kontakt: 757528317 lub
lbf@lbf.com.pl - 883 372
620
Manicue - manicurzystka
- Wyspa manicure Moojmooment w centrum Galeria Sudecka w Jeleniej
Górze zatrudni dwie osoby
na stanowisku Manicurzystka. 1. Na pełen etat
- wymagana wysoka dyspozycyjność, 2. Na pół
etatu. - 691912275 / moojmooment@gmail.com
Marketing Manager branża IT - Firma NetFactory zatrudni pewną siebie,
komunikatywną osobę, na
stan. Marketing Manager mile widziane doświadczenie, możliwe utworzenie
stan. dla juniora. Praca na
pełen etat. biuro@netfactory.pl - 509 202 060
M at e x - p r a c o w n i k
magazynu - Wymagania:
uczciwość, pracowitość,
solidność, doświadczenie
na podobnym stanowisku
Dodatkowo: prawo jazdy
kat. C+E karta kierowcy,
bad. psychologiczne. praca@matex.net.pl
Menadżer ds. sprzedaży - AxPro Carpets zatr.
Manadżera ds. Sprzedaży
z bardzo dobrą znajomością j. niemieckiego lub
angielskiego lub rosyjskiego. Predyspozycje do
odbywania zagranicznych
podróży służb., wymagane
prawo jazdy kat - egregorczyk@axprocarpets.com

Miejski Dom Kultury
„Muflon” poszukuje pracownika merytorycznego
do działu organizacji
imprez. Umowa o pracę.
Dodatkowe informacje pod
nr telefonu 75 755 37 70.
MZK Elektromechanik i
Mechanik - Miejski Zakład
Komunikacyjny sp. z o.o.
w Jeleniej Górze zatrudni
elektromechanika i mechanika samochodowego. CV
przesłać na mzkjg@mzk.
jgora.pl lub kontakt telefoniczny 757 648 736
MZK zatrudni Kierowców MZK sp. z o.o. w Jeleniej
Górze zatrudni kierowców
autobusowych. CV przesłać na mzkjg@mzk.jgora.
pl lub kontakt telefoniczny
75 76 48 736.
Netto - Szklarska Poręba
- Netto zatrudni sprzedawcow w Szklarskiej Porębie.
Oferujemy: pełen etat,
pensję 2150 zł brutto +
premię uznaniową do 400
zł brutto, zwrot za dojazd
do pracy Prosimy o przesłanie cv: mg189509@
netto.pl - rekrutacja@
netto.pl
Niemiecka firma poszukuje elektryków oraz
hydraulików do pracy w
Niemczech- więcej informacji pod numerem tel.:
721 360 899
Ochrona Interwencja
- Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika
Patrolu Interwencyjnego.
Praca na stałe, atrakcyjne
zarobki. Wymagane prawo
jazdy i niekaralność. Mile
widziane doświadczenie w
ochronie. - 609 486 000
Ochrona Jelenia
Góra - Agencja Ochrony
Krajewski BIS zatrudni
pracowników ochrony. Proponowane stawki 1rb "na
rękę" od 6 do 8 zł. Zwracamy za dojazdy. Praca
na stałe. Mile widziani
emeryci służb mundurowych. - 605 097 861
Ogólnopolska firma
usługowa zatrudni - Kierownika do prac wycinkowych oraz pilarzy i
alpinistów. Mile widziane
doświadczenie oraz
uprawniania pilarskie i
alpinistyczne. CV proszę
wysyłać na adres: monika.
sadlowska@jarexs.pl
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Operatorzy CNC firma Flywood w Karpnikach zatrudni operatorów
CNC. Po okresie próbnym
umowa o pracę! Praca w
systemie trzyzmianowym.
Nie wymagamy doświadczenia! CV prosimy przesłać na adres e-mail. - 757
677 031

Opiekunka do Pana
chodzącego. Dom jest w
samym centrum Wertheim.
Wymagany dobry język
niemiecki. Do 1350 euro
netto miesięcznie. - 530
112 544

Opiekun/ka do osób
starszych - Jesteś opiekunką dla osób starszych
i chcesz zarabiać do 1700
euro miesięcznie? Nie
zwlekaj, zadzwoń już dziś
i umów się na spotkanie z
naszym Przedstawicielem
w Twoim regionie - 733
309 337

rem 601 156 466 lub 661
970 113

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Pałac Pakoszów- Pomoc
Kuchenna - Pałac Pakoszów zatrudni pomoc
Opieka Niemcy od 03.08 - kuchenną. CV prosimy
przesyłać na adres k.woDo Pani chodzącej, pomoc
linska@palac-pakoszow.
w prowadzeniu gosp.
pl - 795 418 277
domowego. Jest internet.
Mile widziane prawo jazdy. Pałac Pakoszów zatrudni
J. niemiecki komunika- kelnera- umowa o pracę.
tywny. 1200 euro netto/ mc CV na adres k.wolinska@
palac-pakoszow.pl - 795
+ premia za sierpień 100
418 277
euro. Wyjazd na ok. 2 miePilne. Zlecę montaż okien
siące - 530 112 544
i drzwi - Zlecę montaż okien
Opieka w Niemczech od
i drzwi, tel. 502 101 638
zaraz - Legalna praca od
zaraz dla Pań i Panów. Pilnie zatrudnimy osoby
do sprzątania - marketu
Wynagrodzenie minimum
na ul. Legnickiej w Jeleniej
1300 e, plus zwrot za
Górze. Praca dwuzmiadojazd 150e. Wymagana
nowa na pełny etat, atrakkom. znajomość języka.
cyjne warunki zatrudnienia
Nie pobieram żadnych
i pełny pakiet ubezpieczeń.
opłat. Zapraszam. - 511
Zachęcamy do kontaktu
844 939
telefonicznego pod nume-

Pokojowa / Pomoc w
kuchni - Zatrudnimy osobę
na stanowisko pokojowa
/ pomoc w kuchni w O.W.
Zielone Wzgórze w Karpaczu. Proszę o kontakt telefoniczny w godzinach 8.00
- 17.00. - 604 200 744
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Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek
(zastępca redaktora naczelnego), Przemek Kaczałko (dziennikarz), Karolina Matusewicz
(dziennikarz), Robert Czepielewski (dziennikarz). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad
Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy (sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Lena Aksanowa, DTP: Dominik Pędziwol, Internet: www.jelonka.
com Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany: 8 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Rezerwujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
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Pokojowa / sprzątaczka
- Atrakcyjne wynagrodzenie, prywatna opieka
medyczna. Stała umowa
lub praca w wybrane dni
tygodnia, lub popołudniami,
lub na weekendy. Lider w
organizacji wesel - Dwór
Korona Karkonoszy w
Sosnówce. - 605 144 021
Pokojowa Karpacz Pałac Margot zatrudni kierowniczkę służby pięter
(pokojowych) i pokojową.
Możliwe zakwaterowanie,
mile widziane także osoby
uczące się. CV na e-mail:
marketinpalac@gmail.com
lub tel. 609 179 679
Pokojowe, holowe
- Gołębiewski - Hotel
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pokojowe i
holowe. Oferujemy pracę
na umowę i atrakcyjne
wynagrodzenie. CV proszę wysyłać na email:
u.hajduk@golebiewski.pl
z dopiskiem pokojowa lub
holowa. - 757 670 790
Pomoc Kuchenna Karpacz - Pizzeria w centrum
Karpacza zatrudni pomoce
kuchenne. Umowa o pracę
elastyczny czas o pracę.
Info pod nr tel. 602 115
835
Pomoc kuchenna-pokojowa - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu przyjmie
pomoc kuchenną-pokojową. Kontakt: 502 333 379
lub biuro@karkonoski.
com
Pomoc śniadaniowo
hotelowa - Przyjmę z
zakwaterowaniem pomoc
śniadaniowo hotelową 509 208 754
Poszukujemy Panów
do pracy w serwisie sprzątającym na terenie Jeleniej
Góry. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego od
poniedziałku do piątku w
godzinach 8-15 pod numerem 601 156 466

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
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Poszukuję pracowników lub ekip montażowych - stolarka okienno
- drzwiowa. Miejsce pracy:
Szklarska Poręba. Kontakt:
wbslysiak@gmail.com
Praca biurowa - Zatrudnimy osobę do pracy
biurowej na pół etatu.
Wojcieszyce k/Jel. Góry.
Wymagania - dobra znajomość programu "Subiekt",
j. niemiecki-podstawowy.
CV prosimy kierować na
email: info@studio-metal.
pl
Praca dla fryzjerki/fryzjera - Szukam doświadczonej fryzjerki/ fryzjera
damsko męskiej do prowadzenia salonu w Londynie.
Szukam osoby kreatywnej
a przede wszystkim odpowiedzialnej. Praca w zgranym zespole, atrakcyjne
wynagrodzenie. - 793 263
039
Praca Jelenia Góra
- Renomowana firma z
branży kosmetycznej
poszukuje sprzedawcy do
punktu w Jeleniej Górze
przy ul. Konopnickiej
Osoby zainteresowane
prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających CV.
- pracownik.jg@wp.pl
Praca od zaraz Łomnica
Kowary - Praca przy produkcji plastików w Kowarach. wynagrodzenie od
1550-1800zł na rękę. wojkat sp. z o.o. Jelenia Góra
Poznańska 20 756475564
- 516 587 317
Praca Opieka Niemcy
- Praca jako opiekunka
osób starszych w Niemczech. Sprawdzone miejsca, legalne zatrudnienie,
wysokie składki ZUS.
Osoby zainteresowane
muszą cechować się
empatią, cierpliwością i
życzliwością wobec seniorów. - 734 427 734/691
104 999
Praca Opieka NiemcyKursy jęz. - Kursy językowe dla osób chcących
podjąć pracę w charakterze opiekunek osób
starszych w Niemczech.
Zajęcia dopasowane do
różnych poziomów jęz.
Po szkoleniu gwarantujemy stabilne, legalne
zatrudnienie. - 734 427
734
Praca w konwojach
- Umowa o pracę, atrakcyjne stawki. Wymagamy:
wpisu na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony, legitymacji do
broni, prawa jazdy kat.
B. - 609-276-426

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

Praca w Kowarach Zatrudnimy osoby do
pakowania elementów
plastikowych w Kowarach.
Praca na jedna zmianę
8-16 Wynagrodzenie netto
ok. 1500 zl. - 756 475 564

Praca w SPA w Karpaczu - SPA i rekreacja
w hotelu Mercure w Karpaczu zatrudni na stałe:
masażystkę, kosmetyczkę,
recepcjonistkę. CV proszę
wysyłać na adres: square@karpaczspa.com Praca w Netfactory dla 607 620 052
programisty php. Więcej na
Praca w Szwecji - Pilnie !
tel lub: biuro@netfactory.
Poszukujemy zleceniobiorpl - 509 202 060
ców usług sprzątających
Praca w pralni - Przyjmę
do pracy mężczyznę do
obsługi maszyn pralniczych. Mile widziane prawo
jazdy kategorii B. Praca w
pralni w Kowarach. Kontakt
605 587 232

Praca w przedszkolu
- Zatrudnię nauczyciela
wychowania przedszkolnego oraz pedagoga
specjalnego i terapeutę.
Aplikacje proszę kierować na adres poczty elektronicznej zaczarowany.
parasol@interia.pl - 757
558 620

w Szwecji. 85sek/h Osoby
powyżej 27-miu lat, najlepiej zespoły dwuosobowe
(minimum jedna kobieta)
najlepiej pary z autem.
Praca stała. 530828048 536 893 287

Pracownicy produkcyjni - Firma Flywood w
Karpnikach zatrudni pracowników produkcyjnych.
Po okresie próbnym umowa
o pracę! Praca w systemie trzyzmianowym. Nie
wymagamy doświadczenia!
CV prosimy przesłać na
adres e-mail. - 757677031
/ office@flywood.pl
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Pracownik biurowy Poszukujemy do pracy w
biurze. Biegła znajomość
j. niemieckiego w mowie i
piśmie. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o
pracę. - 601 718 982
Pracownik Ochrony
- Jelenia Góra i okolice - obiekty handlowe.
Wymagamy: niekaralności, zaangażowania w
wykonywaniu obowiązków, wysokiej kultury osobistej. - 75-769-07-75
Pracownika do działu
rozliczeń - Osobę ze
znajomością zagadnień
rachunkowości i analizy
finansowej. Mile widziane
doświadczenie w pracy w
księgowości lub controllingu. CV na finansowy.
firma@gmail.com
Pracowników i Kierowników - Restauracja
Berlin Doner Kebap w CH
Sudecka poszukuje: pracowników Restauracji oraz
Kierowników Restauracji.
Przyjazna atmosfera w
pracy - możliwość rozwoju
zawodowego - atrakcyjne
wynagr. od 10 zł/h - 505
895 466
Profi Credit Polska
S.A. - Uczciwe zajęcie, dobre zarobki, elastyczny czas współpracy.
Zostań Doradcą Finansowym - nauczymy Cię
wszystkiego. Zadzwoń !
668-682-335
Przyjmę do pracy fryzjerkę na bdb warunkach.
Kontakt 796 785 397
Przyjmę do pracy
od zaraz w lodziarni w
Karpaczu. 10zł/h. tel.
603074301.
Recepcja i obsługa
sali Karpacz - Zatrudnię
od zaraz na stanowisku
Recepcja i obsługa sali w
OW Zielone Wzgórze w
Karpaczu. Stawka 12 zł/h
netto, umowa, możliwość
zakwaterowania. CV ze
zdjęciem na adres kadry@
zielonewzgorze.karpacz.
pl - 797 133 615

Recepcjonista - Studio Fryzjerskie Trendy
HF szuka osoby ma stanowisko recepcjonista /
organizator pracy salonu
/ asystent fryzjera - 500
084 244
Recepcjonista - Zapraszamy osoby chętne do
pracy w recepcji! Umowa o
pracę, atrakcyjne zarobki,
praca w zgranym zespole.
Mile widziane doświadczenie oraz znajomość
języka niemieckiego w
stopniu komunikatywnym!
- 668016404 palewicz@
hotel-las.pl
Recepcjonistę zatrudnię - Hotel Tango zatrudni
od zaraz osobę na stanowisku recepcjonisty CV
proszę przesyłać na adres
kontakt@hoteltango.pl lub
osobiście ul. Sudecka 70.
Restauracja Metafora
Jelenia Góra Pl Ratuszowy 50 zatrudni osoby
na stanowisku : Barman
,Kelnerka ,Kelner ,. Proponujemy atrakcyjne warunki
zatrudnienia i elastyczny
czas pracy . Tel.kontaktowy 501 225 080
Sokopijalnia - nowy
rynek - Przygotowywanie deserów, kaw, napoji
k a w o w y c h , s h a k e ó w,
gofrów, soków oraz innych
smakołyków będących
w sprzedaży Kawiarni.
Umowa o pracę lub zlecenie. - sokopijalnia@
gmail.com
Specjalista ds. kadr i
płac. - Biuro rachunkowe
poszukuje doświadczonego specjalisty ds. kadr
i płac. Zainteresowane
osoby proszone są o przesłanie swojego CV: rekrutacja@biurorgs.eu - 756
442 073

Specjalista ds. sprzedaży - AxPro Carpets zatr.
Spec. ds. Sprzedaży do
obsługi klientów na terenie Polski. Mile widziane
doświadczenie w handlu
produktami do wyposażania hoteli, biurowców. Predyspozycje do odbywania
podróży służb. - egregorczyk@axprocarpets.com
Sp r z ą ta n i e b a s e nu-Gołębiewski - Hotel
Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni Panie do sprzątania basenu. Oferujemy
pracę na umowę i atrakcyjne wynagrodzenia.
CV proszę wysyłać na
email: basen.karpacz@
golebiewski.pl z dopiskiem
praca basen. - 503 011
955
Sprzątanie i pomoc
kuchnia - Zatrudnię od
zaraz w OW Zielone
Wzgórze w Karpaczu na
stanowisku pokojowa i
pomoc w kuchni. Stawka
11 zł/h netto, możliwość
zakwaterowania. - 797
133 615
Sprzątanie obiektów
Cieplice Poszukujemy
Pań do sprzątania obiektu
uzdrowiskowego na cały
etat (od 7:00-15:00). Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt telefoniczny w
dni robocze w godz. od 8
do 16. - 609 809 505
Sprzątanie pensjonatu - Przyjmę osobę do
sprzątania pensjonatu w
Karpaczu na godziny. 607 828 351
Starszy inspektor ds.
obsługi technicznej ZGKiM w Jeleniej Górze
ogłosił nabór na stanowisko starszego inspektora
ds. obsługi technicznej.
Szczegóły na stronie
internetowej Zakładu. Tel.
756495888

Stolarz - Firma stolarska poszukuje stolarzy do
pracy w zakładzie produkcyjnym w Jeleniej Górze
- Sobieszowie. CV można
wysłać na adres sniezek@
poczta.fm - 692 617 034
Szefa Kuchni - Hotel
Tango poszukuje osoby na
stanowisko Szefa Kuchni
CV proszę przesyłać na
adres kontakt@hoteltango.pl lub osobiście ul.
Sudecka 70 - kontakt@
hoteltango.pl
Szukamy do współpracy
programisty PHP. Biuro w
Jeleniej Górze. Tel. 509
20 20 60 lub: biuro@netfactory.pl
Zatrudnię dekarza tel.
667 945 448
Zatrudnię dorywczo
kierowcę kat. D - 601 566
298
Zatrudnię dziewczynę
do sprzątania w hotelu
do końca wakacji. Osobę
schludną, energiczną i
uczciwą. Od zaraz . 10
zł netto/godz. + posiłek.
Jagniątków - 533 555
627
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę Jelenia Góra ul.
Groszowa 5 tel. 692 144
959, 75 75 326 49

Zatrudnię Kierowcę C
+ E - Jelenia Góra i okolice
w transporcie międzynarodowym. Gwarantuje
terminowe wypłaty wynagrodzenia, wynagrodzenie podstawa, dieta. 90%
weekendów w domu. - 601
990 071
Zatrudnię kierowcę kat
B na busa kontener praca
na miejscu od 7 do ok. 16
pn-pt - 607 907 494
Zatrudnię kierowcę kat
D (praca na 1/2 etatu) 601 566 298
Zatrudnię kierowcę na
okres wakacyjny. Praca
na miejscu, kat.C+E - 603
999 191
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Zatrudnię piekarza w
piekarni w Podgórzynie
więcej informacji telefonicznie lub w firmie tylko
poważne oferty - 512 125
992
Zatrudnię stolarza Stolarza z doświadczeniem, samodzielnego,
produkcja mebli drewnianych, Barcinek, gm. Stara
Kamienica, tel 608435483,
75 7514060.
Zatrudnię: spawacza,
tokarza, frezera i osobę do
pomocy na pasiece. 695
681 574

Zatrudnię kierowcę z
kat b, z doświadczeniem
w przewozach osób kraj i
zagranica więcej informacji udzielę telefonicznie
- 536 080 640

Zatrudnimy kierowcę
C+E - Niemcy! Szukamy
kierowców C+E na chłodnie .Praca w systemie
3/1 lub 4/1. Oferujemy
bezpłatne zakwaterowanie
oraz meldunek. Zainteresowanych proszę o kontakt tel.+48668281217.

Zatrudnię kucharza
- Restauracja SOFA w
Jeleniej Górze zatrudni
kucharza. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 602-735-219 lub
661-559-157, mail: firma.
jeleniagora@op.pl

Zatrudnimy kucharza
od zaraz - Hotel Malinowy
Dwór**** w Świeradowie
- Zdroju zatrudni kucharza z doświadczeniem na
bardzo dobrych warunkach pracy i płacy. - 519
145 971
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Zatrudnimy na weekendy do gastronomii.
Niewymagane doświadczenie. Kontakt pod nr tel.
722371722 lub mailowo
rekrutacjakebab@02.pl
Zatrudnimy w Kowarach - Zatrudnimy od
zaraz przy pakowaniu elementów plastikowych w
Kowarach. Praca w formie
umowy zlecenia w trybie
1-zmianowym, wynagrodzenie ok. 1500,00 zl. netto
- 756 475 564

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
Szrot Jelenia Góra
533533442 - Sprzedajemy
używane części samochodowe do różnych modeli
aut - 533 533 442
MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 506960561 do
10 tys. - Kupie samochody
powypadkowe uszkodzone
sprowadzone do 10000 zl
osobowe terenowe dostawcze - 796 508 957
Auto skup dobre ceny
533533443 - Prowadzimy
skup samochodów wszystkich marek w każdym stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód bez zbędnej zwłoki
- 533 533 442
Auto skup Jelenia
Góra - Prowadzimy skup
samochodów wszystkich
marek w każdym stanie
technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód bez zbędnej zwłoki
- 7947943804
Auto złom Auto skup
787009777 - Prowadzimy
skup samochodów wszystkich marek w każdym stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód bez zbędnej zwłoki
- 787 009 777

ROZMAITOŒCI
og£oszenia

Kupie auto 794794104
- Prowadzimy skup samochodów wszystkich marek
w każdym stanie technicznym. Płacimy gotówką.
Kupimy od Ciebie i odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki - 794 794
104
Kupie każde auto
511209408 - Prowadzimy
skup samochodów wszystkich marek w każdym stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód bez zbędnej zwłoki
- 511 209 408
Kupię mercedesy
190/124/C klasy - Kupię mercedesy 190,124,123,126,a,c,e,s klasa i inne oraz
toyoty corolla, carina, starlet, avensis stan obojętny
- 880 134 327
Mercedesy190 i 124
Toyoty kupię - Mercedesy
123 124 190 i inne toyoty
od 1985 do 2000 roku stan
obojętny płacę najlepiej...
dzwoń jak masz coś tel.724
131 669
Skup aut busy terenowe
osobowe - Kupie każde
auto osobowe dostawcze
czy terenowe gotówka od
reki własny transport legalnie. 7 dni w tygodniu. Od 8
do 22 najlepsze ceny do
20tys. - 697 104 455
Skup aut nie na Złom do
20tys - 697 104 455
Skup aut wszystkich
885775445 - Prowadzimy
skup samochodów wszystkich marek w każdym stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód bez zbędnej zwłoki.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A6 C5 2.5 V6 TDI
163KM - Audi jak w tytule,
2004r, eksploatowane
na bieżąco, bezwypadkowe, po wymianie oleju
i rozrządu, naprawy na
bieżąco-nie wymaga wkł.
finansowego. Przegląd i
OC do 04.2017. 10800 zł
do małej negocjacji. - 693
672 779
Matiz Daewoo zielono
srebrny - Rocznik 2003,79
tys. przebiegu, pierwszy
właściciel, przegląd do
lipca 2017, opłacony, konserwowany, opony zimowe
z felgami - 663 361 289
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w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie

Okazja Fiat Punto II FL
1.2 60 - Sprzedam Fiata
Punto II 1,2 FL auto Zarejestrowane w Polsce - wersja
angielska. Auto posiada
polski dowód rej. ważny
przegląd oraz ubezpieczenie do kwietnia 2017r auto
do delikatnych poprawek
lakier - 510 270 202
Przyczepę tanio - Tanio
sprzedam przyczepę samochodową, zarejestrowaną,
ubezpieczoną tel. 517 556
707
Skuter Suzuki Katana R
AY50 - Markowy zadbany,
w 100% sprawny skuter
Suzuki Katana R AY50.
Miesiąc temu przeszedł
pełen serwis silnika i wszelkie potrzebne wymiany i
uszczelnienia. Przegląd
do września 2016. OC do
Listopada 2017! - 733 352
256
Sprzedam auto VW Golf
V 2005r 3 drzw, stan tech.
dobry, klima, 1,4 benzyna,
ABS ESP spr. reflek.,
blokada skrzyni biegów,
przegląd, ubezpieczenie,
przebieg 176 tys, cena
12800 zł tel. 794 228 275
Sprzedam kamper Peugeot 570 Integra 1990r.
full wypas, cena 33 tys
do negocjacji tel. 602 123
657
Sprzedam mercedesa
sport coupe w203 - 577
782 014
Sprzedam traktorek
koszący firmy Husqvarna
model YTH 150 TWIN z
uszkodzonym silnikiem
(zdemontowany i rozebrany). Cena do negocjacji.
Informacje – tel. 75 75 42
623
Suzuki Swift 1.3 2007+gaz
- Czarne Suzuki swift
2007r.,przebieg 137tys.
Autko zadbane, w bardzo
dobrym stanie, silnik 1,3
benzyna+gaz, właściciel
niepalący. Klimatyzacja,
napęd na cztery koła. Cena
18000zł. Tel: 661 533 522
lub 601 575 612

ANONSE
MATRYMONIALNE
Ja wolny 40lat poznam
kobietę, to nie sex oferta.
Pozdrawiam samotne
panie. - 663 716 901
Masaż erotyczny dla pań
- Witam. Masz ochotkę
na masażyk erotyczny i
nie tylko, to dobrze trafiłaś. Spełnię Twoją każdą
fantazję erotyczną. Mogę
dojechać . Pozdrowionka 575 353 164

Mężatka 52l z okolic lw
spotka się z panami od 38l
na sex 80zl, lodzik 50zl w
twoim aucie tylko dzw od 9
do 19-tej poważne oferty 571 481 741
Potrzebna kobieta do
sexu z JG - Potrzebna
Kobieta wiek obojętny do
sexu bez gumek. Honorarium ok. 650 zł miesięcznie,
Propozycje sms. Emeryt
- 604 224 742
Poznam kobietę na stałe
- Witam szukam normalnej poukładanej kobiety
na stale z Jeleniej Góry i
okolic. Może być starsza i
z dzieckiem. Ja Łukasz. 25
lat. - 577 658 979
Poznam Pana lat 72-75
niezbyt wysokiego który
czuje się samotny i pragnie
przyjaźni oraz obecności
drugiej osoby tel. 663 714
733 wieczorem
Przyjmę panie do pracy
w usługach towarzyskich,
miła atmosfera, dobre
zarobki, godziny do ustalenia tel. 509 644 864
Szukam koleżanek do
współpracy w usługach
towarzyskich - tel. 509
644 864
Zaopiekuje się dzieckiem 2-3 letnim. Najchętniej Zabobrze lub bliskie
okolice tel. 663 714 733
wieczorem

Instalatorstwo C.O, Poszukiwana osoba do
wod-kan., gaz tel. 733 040 pracy - Remonty, malowanie, tapetowanie, gładzie,
722
Kanalizacja - udrożnia- regipsy, montowanie drzwi
nie i czyszczenie odpływów i okien praca legalna 004917621146150
tel. 609 172 300

USŁUGI
BUDOWLANE
"Złota rączka" do kap.
remontu mieszkania
(regipsy, arm. łazienkowa,
podł. kaloryferów, kominek
(płatne do ręki każdego
tygodnia) tel. 796 489 565
Brukarstwo, kostka
ogrodzenia - Oferujemy
usługi brukarskie; - układanie kostki brukowej , granitowej, parkingi, chodniki,
podjazdy, opaski wokół
domów, ogrodzenia (panele
ogrodowe), prace ziemne.
Na materiały posiadamy
rabaty. - 665 323 034
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki i
podłóg, renowacja starych
podłóg. Profesjonalnie. Tel.
601 313 541
Glazurnictwo - Wykonuję usługi w zakresie:
Kafelkowanie, remonty
łazienek, murowanie,
ścianki karton-gips, sufity,
podłogi, malowanie i inne.
Umowa, ceny umiarkowane. zapraszam do kontaktu. Jelenia Góra i okolice
- 504 365 847
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Koparka gąsienicowa
25t CASE - Wykonujemy:
wykopy pod fundamenty
rozbiórki budynków, kładziemy wodę i kanalizację,
wymiany gruntu, transport kruszyw posiadamy
wywrotki: 3osiową Man,
2osiową Liaz, Iveco 1,5t.
Koparko-ładowarkę CAT 533 033 009

Prace ziemne - Koparka
kołowa, koparko-ładowarka. - 601 789 268

Szambo betonowe z
atestem - Szamba, zbiorniki betonowe, jedno lub
dwukomorowe, atest,
transport, montaż, 2-letnia
gwarancja, czujniki napełnienia szamba, szczelne,
monolityczne, ekologiczne,
Łazienki wykończenia płyty najazdowe tir, włazy
wnętrz - Wykonujemy żeliwne - Radosław 660
wszelakie prace związane 513 599
z płytkami, regipsami ,gła- Tanie remonty w dobie
dziom ,drobne przeróbki kryzysu! Remonty drobne
elektryczne i hydrauliczne. przeróbki budowlane na
Wykańczamy mieszka- Twoja kieszeń. Zadzwoń
nia pod "klucz" fachowe tel. 721 647 789
doradztwo co do aranżacji. Usługi budowlane - ogroW Polsce od 3 lat - 792 dzenia, remonty, transport
tel. 663 135 408
180 534
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

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

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

58920521 Bardzo ładne mieszkanie trzypokojowe z balkonem położone na trzecim piętrze w bloku w turystycznej miejscowości Karpacz. Mieszkanie o pow 58m 2 bardzo funkcjonalne - rozkładowe i słoneczne do
zamieszkania. W cenie meble kuchenne z częściowym AGD oraz szafa w zabudowie. Cena 269 000.
Zdzisław Winkler 664 323 263
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 Górze. 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 472 000.
Joanna Zglenicka 661223812

NA WYŁĄCZNOŚĆ

55480521 Atrakcyjna duża działka budowlana w Szklarskiej Porębie
o pow 9000m2 z pięknym widokiem. Działka
o lekkim nachyleniu z bezpośrednim dostępem do
drogi asfaltowej z warunkami zabudowy NA 10 BUDYNKÓW rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz trzema zjazdami
z działki. Cena 376 000. Anna Roziel 509 156 552
NA WYŁĄCZNOŚĆ
55130521 Komfortowy dom 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
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.
Joanna Zglenicka 661223812

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 65 000. Anna Roziel 509 156 552
56870521 Atrakcyjny dom wolnostojący pow 140m 2 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 do rozmów.
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 210 000. Anna Roziel 509 156 552
58590521 Dom mieszkalno-usługowy
z przeznaczeniem na usługi, pracownię,
cichą produkcję, o pow. 312m2 posadowiony na ładnej działce 700m2 położony
w atrakcyjnej miejscowości Podgórzyn.
Cena 690.000
Joanna Zglenicka 661 223 812

NA WYŁĄCZNOŚĆ

Usługi koparko-ładowarką CAT - CAT 90zł/h
posiadamy również koparkę
gąsienicową 25t, wywrotkę
3osiową MAN, wywrotkę
2osiową LIAZ, wywrotkę
1,5t Iveco wykonujemy:
rozbiórki, wymiany gruntu,
kładziemy wodę i kanalizę,
transport kruszyw - 533
033 009
Zdun piece kaflowe
kominki kominy dymne
budowa naprawa czyszczenie konserwacja. Profesjonalne wykonanie w
normalnej cenie tel. 510
172 730
Zlecę remont łazienki tel.
737 458 290

USŁUGI
EDUKACJA
Język francuski dla maluchów - Chcę stworzyć grupę
3-4 dzieci, w wieku 3-5 lat,
które uczyć będę metodą
"kąpieli lingwistycznej".
Będziemy wspólnie gotować (eko), śpiewać, czytać,
rysować i spacerować, a j.fr
będzie nam towarzyszył 794 947 493
Terapia logopedycznakorekcja wad i zaburzeń
mowy. Profilaktyka logopedyczna małych dzieci. - 661
939 843
USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Naprawa AGD - Naprawa
pralek, odkurzaczy, Jelenia
Góra ul. Karłowicza 25 tel.
603 835 483
USŁUGI
FINANSOWE
^^Pieniądze na dowolny
cel!^^ - Dla nas wszystkie Twoje plany są warte
zrealizowania! Sięgnij po
szybką pożyczkę z przeznaczeniem na dowolny
cel. Gwarantujemy uczciwość, jasne zasady i dyskrecję. Tel. 531 358 181
A może szukasz pożyczki? Chciałbyś pożyczyć pieniądze? Sprawdź naszą ofertę!
Dopasujemy pożyczkę do
Twoich potrzeb - kwoty od
500 do 25 000 zł. Zadzwoń
531 358 181
Absolutnie wyjątkowa
pożyczka - Gwarantujemy
uczciwość, jasne zasady i
dyskrecję! Pieniądze nawet
w ciągu 24 godzin od podpisania umowy na Twoim
koncie. Tel. 730 351 362
Atrakcyjna pożyczka
- Gotówka na dowolny cel: do 25 tys, - do 36 miesięcy,
- minimum formalności,
Zadzwoń 731-377-456

Bank odmówił Ci kredytu?
- Jesteśmy po to, aby Ci
pomóc! Zadzwoń już dziś,
nic nie tracisz, a możesz
zyskać nawet do 25 000
zł! Tel. 730 351 362 - 534
342 420
Ekspres gotówkowy
- Bezpieczna pożyczka,
szybko, elastycznie i uczciwie. Od 500 zł - 25 000 zł.
Decyzja kredytowa nawet
w 1 dzień. Raty do 36 miesięcy. Tel.: 731-377-456
Le k k a p o ż y c z k a n a
jasnych zasadach. Szybka
wypłata na konto bankowe,
nawet w 24 godziny od podpisania umowy. Zadzwoń
już dziś 728 874 309
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
Pożyczka bez BIK i
KRD - Zadzwoń do nas
jeśli potrzebujesz szybkiej pożyczki na sam
dowód osobisty. Oferujemy pożyczki od 500 zł do
25.000 zł, również dla osób
z zajęciami komorniczymi,
oraz wpisami w BIK i KRD.
- 668 682 335
Pożyczka bez BiKu - Pilnie potrzebujesz gotówki ?
Zadzwoń lub wyślij SMS o
treści Kasa. * na dowolny
cel * bezpiecznie * do 25
000 zł * Minimum formalności – 731 377 456
Pożyczka dla każdego
- Myślisz o zmianie samochodu? A może planujesz remont mieszkania?
Sprawdź ofertę szybkiej
pożyczki do 25 000 zł.
Na dowolny cel. Szybka
obsługa. Minimum formalności - 731 377 456
Pożyczka na oświadczenie - Oferujemy szybką
pożyczkę do 25.000 złotych
na oświadczenie! Wystarczy sam dowód osobisty
! Raty miesięczne, wiek
pożyczkobiorcy od 18 80 lat. Nie sprawdzamy
BIK,KRD. Zadzwoń i umów
się na spotkanie! - 668 682
335
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

Zastanawiasz się, skąd
wziąć pieniądze na urlop?
Nie martw się, zadzwoń
i zapytaj o pożyczkę! Tel.
728 874 309

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubna. Fotograf Lubomierz. Niepowtarzalne zdjęcia ślubne.
Kontakt: 880 045 945

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
Komputery, Nawigacje,
RTV - Naprawa komputerów oraz systemu windows,
instalacja sprzętu RTV
- wieszanie na ścianach,
aktualizacje i naprawa
nawigacji GPS - 792 846
133
Serwis Laptopów i PC
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
Strony www, pozycjonowanie - projektowanie
i tworzenie stron www z
możliwością samodzielnej
edycji treści oraz grafiki pozycjonowanie stron www
- usługi graficzne (logotypy,
banery, plakaty, wizytówki 693 097 703

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Konserwacja UTB
- Usługi konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego
w zakresie:-Podesty
Przejezdne P(podnośniki
koszowe) -Żurawie przenośne IIŻ(HDS) -Żurawie
samojezdne IIŻ(Samojezdne Dzwigi)..atrakcyjne
ceny przeglądów - 501
651 998

29 sierpnia 2016 r.
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O d n aw i a n i e l a m p ,
lakieru - Oferuję mycie,
polerowanie (usuwanie
rys), oraz zabezpieczenie lakieru samochodu
woskiem - 150zł za całe
auto! Odnawianie zmatowiałych, porysowanych
reflektorów 35zł szt, 60zł 2
lampy! - 726 619 529
Serwis motocykli i skuterów - Serwis, naprawy,
remonty, renowacje motocykli, skuterów i quadów
wszystkich marek. Motocykle współczesne i zabytkowe. Krótkie terminy,
gwarancja na wykonane
prace. Odbierzemy i odwieziemy Twój pojazd! - 796
586 606
Spawanie elementów
plastikowych, naprawa
zderzaków, lamp, urwanych uchwytów, owiewek
itp. Naprawa wgnieceń i
odkształceń zderzaków.
Drobne naprawy na poczekaniu! tel. 608 594 532
Usługi motoryzacyjne
- Usługi lakierniczoblacharskie, naprawy
powypadkowe, skup samochodów (legalna autokasacja) samochody zastępcze
towarowe i osobowe ,ceny
normalne terminy realne
Zapraszamy Łomnica ul.
Świerczewskiego 102 572969717, 757677131

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy, DJ
wokal na żywo. Muzyka
akordeonowa, repertuar
polski-zagraniczny, oświetlenie, nagłośnienie, cena
umowna "Muzyk Orkiestra"
tel. 75 75 339 21, 692 046
727
USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Emerytka podejmie
prace - Opieki nad dziećmi
i osobami starszymi - zorganizuje zajęcia, zrobię
zakupy, ugotuję, posprzątam, uprasuję inne prace w
uzgodnieniu proszę o kontakt e-mailowy elak49@
gmail.com - 536-717-207
Opiekunka medyczna
pomoże osobie starszej,
chorej, niepełnosprawnej.
Własna działalność bez
zakwaterowania tel. 501
676 345
Uczciwa 60 letnia pani
zaopiekuje się osobą nielezącą na terenie Jeleniej
Góry tel. 695 637 387
Zaopiekuję się dzieckiem na wakacje, starszą
osobą, posprzątam tel. 513
246 763
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Zaopiekuje się starszą osobą w zamian za
mieszkanie tel. 732 959
566

USŁUGI
RÓŻNE
B e z p ł at n e p o r a d y
prawne w Jeleniej Górze
- Bezpłatne porady
prawne w Jeleniej Górze
w każdy wtorek od 11.00
do 15.00 ul. Teatralna
1 p o k . 3 11 p o w c z e śniejszej rejestracji telefonicznej tel. 602 467
812
Koszenie, żywopłoty i
drzewa - Wycinka i formowanie drzew, nawet
w najtrudniejszych
warunkach terenowych
(techniki alpinistyczne).
Przycinanie krzewów i
żywopłotów. Koszenie.
- 730-18-19-18

og£oszenia

Salon dla zwierząt
V. I . P. - S e r d e c z n i e
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.
Ta p i c e r s t w o m e b l o w e
,samochodowe oraz zlecenia nietypowe: zapewniamy transport, montaż,
doradztwo oraz wycena
gratis tel. 880-044-951

Montaż mebli fabryk
USŁUGI
Bodzio, Ikea, Black Red
SPRZĄTANIE
White i inne. Pokojowe
i kuchenne, wycięcie w D o c z y s z c z a n i e
blacie i powieszenie. - m a s z y n o w e - o f e r u j e
doczyszczenie różnego
602 741 924
typu posadzek: przemyN a p r a w a p r a l e k , słowych betonowych,
k u c h e n e k , l o d ó w e k , żywicznych, jastrychozmywarek, tanio, szybko w y c h w y k o n a n y c h z
i s o l i d n i e . N a p r a w a płytek gresowych granin a m i e j s c u u K l i e n t a , towych, marmurowych
dostępność 7 dni w tygo- i z tworzyw sztucznych
dniu nawet do późnych np. PCV - 608 352 610
godzin wieczornych - P i ę k n i e w y c z y s z czę dywany - Dywany,
783 616 565
tapicerkę domową i
P r o fe s j o n a l n y s a m o c h o d o w ą . K a r sprzęt nagłośnieniowy i cher - najlepsze środki
oświetleniowy wypoży- n a r y n k u + w i e l o l e t n i e
czę, mogę też ewentual- doświadczenie, zapranie zagrać. 783 011 110 szam - 607 155 751

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

Podciśnieniowe
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie.
Odbieramy-przywozimy,
wysoka jakość usług.
Zapraszamy tel. 609
172 300
Podejmie się sprzątania biur oraz pomieszczeń biurowych. Jestem
sumienna i dokładna tel.
663 714 733 wieczorem
Posprzątam, umyje
okna, poprasuję, tylko
Zabobrze lub bliskie okolice tel. 663 714 733
Ta n i o p o s p r z ą t a m i
umyję okna, mieszkania, biura, domy tel. 732
959 566
W y s p r z ą ta m t w ó j
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
P r z e p r o wa d z k i ,
transport, bagażówka.
Przewóz rzeczy również
z a g r a n i c z n y. Z a w s z e
pomagam, zawsze możliwość negocjacji ceny.
- 726 442 857
Transport busem
max 4.5mb - Najtaniej,
możliwość negocjacji
cen, możliwy załadunek,
prace porządkowe - 697
335 784

Transport busem
najtaniej - Tanie usługi
transportowe i przeprowadzki - 697 335 784

Vega Test - diagnostyka
- Wykrywanie pasożytów,
grzybów, bakterii, wirusów
oraz zaburzeń pracy orgaTransport, przepro- nizmu. Usuwanie patow a d z k i , r e m o n t - 7 2 6 genów częstotliwościami
i naturalnymi kuracjami.
674 911
Serdecznie zapraszam w
USŁUGI
J.G Cieplicach. - 510 126
ZDROWIE/URODA
927
Bars- zabieg na ciało i
KUPIĘ
umysł - Głęboki energetyczny proces uwalniający Kupię stare obrazy Karkood ograniczających myśli, nosze - Kupię stare ponieemocji, schematów dzia- mieckie obrazy olejne,
łania; otwierający i przy- akwarele, rysunki i grafiki
z Karkonoszy (Riesengeciągający radość, zdrowie,
birge). - 880 927 217
obfitość i poczucie spełnienia w życiu. Zapraszam Skup różne monety i bankserdecznie - 510 126 927 noty - Kupię różne monety
obiegowe, nieobiegowe,
Makijaż - Makijaże
kolekcjonerskie oraz bankślubne i okolicznościowe
noty z dowolnego kraju i
z możliwością dojazdu do
okresu czasu, bilon walut
klienta. Zapraszam. - 785
kantorowych, wszelkie obce
071 992
waluty, gg:28741173,tel./
Masaże w Twoim domu s m s / 7 9 1 4 1 7 3 4 7 , w a l u .30zł - 30min - Zapraszam ciarz@onet.pl
na masaż który wykonam
w Twoim domu! Jestem
SPRZEDAM
dyplomowanym technikiem
Antyki po renowacji masażystą który pracował
Solidne, drewniane z duszą
w szpitalu, klubie sporpo profesjonalnym liftingu
towym oraz najlepszym
- 512 176 802
hotelu w Szklarskiej PoręHamak na stelażu - Mam
bie. Masaże lecznicze itd.
do sprzedania hamak na
- 570 617 653
metalowym stelażu. Cena
Stylizacja paznokci z
80,00 zł. Stan bardzo
dojazdem do klienta -Manidobry. - 792 704 484
cure klasyczny -Manicure
hybrydowy -Przedłużanie
paznokcie żelem na formie/
szablonie -Zdobienie w
cenie Jestem do dyspozycji
7 dni w tygodniu. 664 033
958

Narożnik - skóra naturalna - Sprzedam skórzany
narożnik-stan bardzo dobry.
Na jednym ze zdjęć ledwie
dostrzegalny ślad od kubka.
Wymiary:220/170/90, po
rozłożeniu- 155cm.Część
narożna posiada duży
schowek na pościel.Cena1100 zł - 506 073 514
Sprzedam butle gazową
tel. 513 246 763
Sprzedam meble biurowe tel. 664 175 702
Sprzedam piec dwufunkcyjny Vaillant 24 KW
na części, piec był sprawny
do końca wymiany tel. 691
133 914
Sprzedam wózek
dziecięcy trzy funkcyjny,
zadbany i stół szklany na
nogach metalowych dł.135,
sr.75 tel. 536 380 998
Sprzedam stolik i 2
fotele, stan idealny, cena
300zł za wszystko. - 509
314 876

ZGUBIONO
Zgubiono czarna portmonetkę - w dniu 13.08.2016
sobota na ul. Bankowej.
Znalazca proszony o zwrot
za wynagrodzeniem tel.
692 046 727, 75 75 339
21

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie na
osiedlu Park Sudecki do
200tys. - 575 737 857

og£oszenia

w SRQLHG]LDñHN
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w gazecie, codziennie w internecie
w
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Kupię okazyjnie za
gotówkę - Kupię mieszkanie w Jeleniej Górze lub
Cieplicach, może być do
remontu, może być zadłużone. Płatność gotówką.
Bez pośredników. - 693
153 607

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 pokoje w Kowarach ul
Boczna - Mieszkanie z
balkonem, środkowe,pow.
47m2,ogrzewanie gazowe
dodatkowo piec kaflowy w
pokoju, łazienka po remoncie, okna PCV, miejsca
parkingowe cisza i spokój.
Cena 120 tys. bezpośrednio - 509 000 092
Kawalerka w centrum
- Sprzedam kawalerkę w
bloku, centrum Jeleniej
Góry przy ul. Grota Roweckiego. Blok po termoizolacji, bardzo niskie koszty
eksploatacji. Zapraszam
na prezentację - 539 005
505
Kawalerka23m okazja
tanio - 23m,part.pokuj,kuchnia,łaz.do zamieszkania.
Brak opłat za czynsz tylko
media. miej. parkingowe.
tern w koło łaki, lasy - 884
012 821
Mieszkanie Miłków k.
Karpacza - Sprzedam
mieszkanie w Miłkowie
w budynku kilkurodzinnym, powierzchnia całkowita 72m2, powierzchnia
użytkowa 49m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka + przynależności, CO węglowe
i elektryczne, okna drewniane - 603 550 626
Mieszkanie na Orlim
Sprzedam - Sprzedam
mieszkanie na osiedlu Orlim
3 pokojowe na 3 piętrze po
remoncie z wyposażeniem.
cena 179000zł. Doskonała lokalizacja, bliskość
sklepów, przystanków itp.
Zapraszam na prezentację
- 539 005 505
Mieszkanie sprzedam 2-pokojowe w Cieplicach
na OS. XX-lecia o pow 43,6
- 668 199 048
Mieszkanie Szklarska
Poręba, dobra lokalizacja.
Bardzo dobry stan. Dwa
pokoje, kuchnia, łazienka,
piwnica, dwa balkony.
Piękny widok na Szrenicę
oraz Wysoki Kamień. pow.
43,90 m2, cena 199000zł.
Polecam. - 724 033 004

Przytulne 3-pok. w
Lubomierzu - Chcesz
wygodnie mieszkać za
niewielkie pieniądze-ta
oferta jest właśnie dla Ciebie. Komfortowe 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon
na 2 piętrze w centrum
Lubomierza. Okna PCV,
glazura, CO. 90 tys. do
negoc. - 609 892 382
Sprzedam mieszkanie
55m2, rozkładowe, bardzo
słoneczne, do remontu,
cena 100 tys. zł tel. 694
577 736
Sprzedam mieszkanie
centrum JG - Prezentujemy
Państwu mieszkanie dwupokojowe o powierzchni
38m2 usytuowane na drugim piętrze w kamienicy
w centrum miasta Jeleniej
Góry - okolica Żeroma. 601 499 986
Sprzedam mieszkanie
kawalerka, Jelenia GóraCieplice, centrum, po
remoncie cena 69000 zł
do negocjacji tel. 663 666
266
Sprzedam mieszkanie
własnościowe w Gryfowie Śląskim, 85m2, parter, 3 pokoje, kuchnia z
meblami i sprzęt AGD,
cena do uzgodnienia tel.
004917684589701
Sprzedam mieszkanie z
ogrodem, parter 70m2 w
Ścięgnach k/Karpacza tel.
669 769 441

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Bardzo pilnie poszukuje
pokoju do wynajęcia w
Jeleniej Górze, najchętniej
na Zabobrzu do kwoty 400
zł miesięcznie tel. 732 959
566
Szukam 3 pokojowego
mieszkania do wynajęcia
na terenie Jeleniej Góry,
najlepiej okolice centrum
lub Zabobrze III. Interesują
mnie tylko oferty z nowoczesnym wyposażeniem. 0048577330167- Joanna
Małżeństwo szuka
taniego mieszkania do
wynajęcia tel. 513 246
763
MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
47m2 pierwsze piętro wynajmę mieszkanie w
Łomnicy 47 m2 na pierwszym piętrze z pełnym
wyposażeniem, miejscem
na auto. - 512 600 447

Do wynajęcia kawalerka
dla jednej osoby od września. Kuchnia, pokój,
łazienka. Mile widziany
pan. Dzwonić od 17.00 do
19.00 tel. 573 484 058
Do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe w centrum z
miejscem parkingowym,
BN Agrad - 726 335 563
Kawalerka w centrum
Jeleniej G. - Kawalerka
(25m2) z 2012r przy Placu
Ratuszowym w Jeleniej
Górze,dla 1, max 2 osób,
Pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka,
IIp (winda) Koszt 700,-zł +
opłaty (~ 400,-).+ Kaucja
1000,-zł - 667 047 002
Ładne mieszkanie w centrum JG - Do wynajęcia
bardzo ładne wyposażone
mieszkanie w centrum
J e l e n i e j G ó r y, n o w e
budownictwo, gotowe do
zamieszkania od zaraz.
Koszt: 1500zł, plus media.
Kaucja 2000zł, z możliwością rozłożenia na raty.
- 577 036 883
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pok. 60m2, 2 piętro,
centrum JG, wygodne,
ciche, umeblowane, 1200
zł (czynsz+opłaty) tel. 725
514 526
Mam do wynajęcia pokój
w mieszkaniu studenckim.
Mieszkanie jest położone
komfortowo, blisko centrum.
Mieszkanie jest ciepłe i słoneczne . Kuchnia i łazienka
wyposażona w sprzęt agd.
Zapraszam! - 669 538 053
Mam do wynajęcia w pełni
wyposażoną kawalerkę w
Cieplicach z garażem i stanowiskiem blokowanym na
auto tel. 602 656 346
Mieszkanie blisko Kolegium - 2pok.umeblowane
mieszkanie, kuchnia/pralka,
lodówka, kuchenka/łazienka.
Dwufunkcyjny piec gazowy
.900zl+media+kaucja. Bezpośrednio. - 608 506 988
Pokoje jednoosobowe,
wynajem - Do wynajęcia
pokój jednoosobowy dla
studenta/ki w malowniczo
położonym mieszkaniu niedaleko Uniwersytetu Ekonomicznego. Cena wynosi 600
zł (w cenę wliczone opłaty).
- 691 703 003
Pracująca bez nałogów
chętnie wynajmie za czynsz
i inne opłaty mieszkanie od
osoby na stałe przebywającej za granicą tel. 732 959
566

Stancja dla studentów
- Do wynajęcia pokój jednoosobowy dla studenta/ki
w malowniczo położonym
mieszkaniu niedaleko Uniwersytetu Ekonomicznego.
Cena wynosi 600 zł (w cenę
wliczone opłaty). - 607 775
954
Wynajmę mieszkanie
Zabobrze - Wynajmę od
zaraz przytulne mieszkanie
dwupokojowe na Zabobrzu
I o pow. 38m2,po remoncie,
umeblowane. Blisko przystanki autobusowe, przychodnia, apteka, sklepy.
Proszę o kontakt pod nr.
790-603-111.

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Dopłacę do zamiany
kawalerki w centrum JG na
dwupokojowe na Zabobrzu
ale I piętro lub parter tel. 510
172 730
Zamienię mieszkanie 41m2
własnościowe 2 pok. kuchnia, weranda, I piętro w Karpaczu na Jelenią Górę tez
własnościowe tel. 663 518
272
DOMY
SPRZEDAM
Dom w Lubiechowej - Dom
o pow.c.270m2,na działce
14ar. Częściowo wykończony, podpiwniczony, z
garażem. Spokojna okolica.
Więcej informacji pod nr tel.
884 338 200
Pensjonat w centrum
Karpacza! - W atrakcyjnej
cenie nieruchomość składającą się z 21 pokoi w tym
mieszkanie 3 pokojowe z
łazienka. Zainteresowanych
proszę o kontakt telefoniczny
lub mailowy agamik2013@
wp.pl - 503 053 809
Sprzedam dom jednorodzinny w Lubiechowej
koło Świerzawy. Częściowo
wykończony , podpiwniczony, z garażem. Jest to
cicha i spokojna miejscowość. Więcej informacji pod
numerem tel. 733 117 726
Sprzedam klimatyczny
dom bliźniak w Szklarskiej
Porębie o pow. ok. 120m2.
4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki,
spiżarnia. Na posesji garaż
i domek gospodarczy. Dom
jest po kapitalnym remoncie. Bezpośrednio. - 790
603 111
Sprzedam pół domu w Cieplicach, o powierzchni 63m z
działką 610m. Dom jest dwurodzinny mieszkanie usytuowane na parterze. Ogrzewanie
gazowe ( piec dwu funkcyjny)
plus kominek. Mieszkanie jest
po remoncie - 508 208 633

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę dom, bliźniaka
- dla dwóch rodzin z osobnymi wejściami. Najlepiej
po 3 pokoje w każdym z
mieszkań . Do 3000 zł - 726
770 831
DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Atrakcyjna działka
Czernica - Sprzedam
działkę budowlaną o
pow.1267 m² położona w
Czernicy 10 km od Jeleniej
Góry. Na działce znajduje
się ujęcie wody ze studni.
We wsi budowa sieci wodociągowej w trakcie. Bez
pośredników - 609 917
909
Działka rolna-sprzedam - Witam, Sprzedam
działkę rolną górne Wojcieszyce - Kromnów 1,65
HA przy drodze asfaltowej,
nie wykluczone przekwalifikowanie na siedliskową/
budowlaną. Teren płaski,
piękna okolica / 6 zł m2 do
negocjacji. - 792 837 859
Piękna działka Cieplice
- Mam do sprzedania
piękna działkę w malowniczym miejscu na ul. Wróblewskiego w Cieplicach.
Zaledwie kilkaset metrów
od szkoły podstawowej,
żłobka, supermarketu i
gabinetów lekarskich, Term
Cieplickich. - 793 263 039
Sprzedam działkę
budowlaną 13 arów położona w Wojcieszycach.
Więcej informacji pod
numerem telefonu 517961-177
DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę plac utwardzony, oświetlony, ogrodzony, z ochroną. Bardzo
dobry dojazd drogą asfaltową. Idealny np. dla firmy
transportowej, budowlanej lub indywidualnie.
Piechowice dolne, koło
oczyszczalni. - 601 999
561
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LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia od zaraz
3-pokojowe 52 m kw.,
Zabobrze I, parter, częściowo umeblowane,
1100 zł miesięcznie +
liczniki (gaz, woda, energia), tel. 510 247 535
Sprzedam lub wynajmę
2 prywatne kioski Ruchu
z lokalizacjami Cieplice
Pod Korona Wolności
265 i ul. Ogińskiego
przy przystanku MZK
koło ryneczku Zabobrze.
Rolety antywłamaniowe,
alarm, krata+przeszkolenie - 515 206 238
Wynajmę lokal w centrum Karpacza wszelkie
informacje pod nr telefonu 502 197 391
NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam lub wynajmę
magazyn 425m2 ogrzewany z biurem 75m2 tel.
500 168 910
NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję garażu do
wynajęcia dla dużego
busa - Poszukuję garażu
do wynajęcia dla dużego
busa FW VW LT Max w
Jeleniej Górze i okolice
tel. 75 64 339 90
NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Auto złom - Mam do
wynajęcia warsztat i działające złomowanie pojazdów zezwolenie - 605
544 618
Magazyn - warsztat
- biuro - Posiadam do
wynajęcia powierzchnie magazynowe, warsztatowe, produkcyjne i
biurowe w miejscowości Świerzawa. Ceny już
od 5zł./mkw/miesiąc.
Możliwość wynajęcia od
50mkw do 600mkw. - 601
913 913
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