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Przeprawa w Cieplicach w tym roku ma być przebudowana. To dobra wiadomość dla kierowców

Most (wreszcie!) do remontu
JELENIA GÓRA

Jest strach
przed wodą

Po powodzi w 2012 roku, wielu
mieszkańców Maciejowej do
dzisiaj ma traumę przy dużych
opadach deszczu.

Strona 4

SPORT

Sudetom
Sokół uległ

W budżecie Jeleniej Góry na rok 2017 pojawiły się pieniądze
na przebudowę mostu na ulicy Cervi w Cieplicach, gdzie
obecnie – ze względu na stan techniczny – obowiązują
ograniczenia w ruchu. Stosowną poprawkę radni przegłosowali podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
Kierowcy wreszcie odetchną.
W ramach projektu „Po kulturę do
Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova” ujęto m.in. most nad potokiem
Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi oraz
odcinek drogi Goduszyn – Siedlęcin, z
czego 3 mln zł przeznaczone zostanie
na cieplicki most, a 200 tys. na drogę
łączącą Goduszyn z Siedlęcinem.
Zadanie ma być wykonane jeszcze
w tym roku.
- Mój Boże, nareszcie. Myślałem, że
się tego nie doczekam. Przejazd przez
ten most to prawdziwe utrapienie i
strata czasu. Przez to przewężenie
robią się korki, w których często się
stoi i stoi. Do tego mniej doświadczeni
kierowcy mają problemy z tym, kto
ma pierwszy wjechać na most. No i
stoi taki choć ma pierwszeństwo, a
naprzeciwko stoi drugi i czeka, kiedy
tamten się wreszcie zdecyduje. Zaczynają się nerwy, trąbienie, kolejka po
obu stronach rośnie w oczach – mówi

JELENIA GÓRA

Fot. Przemek Kaczalko

Po burzliwych często konsultacjach, radni zdecydowali,
jak powinna wyglądać miejska
oświata po reformie.
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Marek Lutyński, który przez ten most
przejeżdża prawie codziennie.
- Jeżdżę przez ten most
czerwonym autobusem
czasem nawet kilka razy dziennie.
Wiem, że ten
most ledwo się
trzyma i za każdym razem się
zastanawiam,
czy się pod
nami któregoś
dnia nie zawali.
To dobrze, że w
końcu zostanie wyremontowany. Miło
będzie tedy jeździć ze
świadomością, że to jest
bezpieczne – twierdzi pani
Helena z Jeleniej Góry.
Przypomnijmy. W styczniu 2015 r. ograniczenie tonażu do 3,5 tony (nie
wprowadzony został ruch wahadłowy i dotyczy to tylko autobusów Miejskiego

Ta choroba ludziom nie zgraża, ale lepiej uważać

Ptasia grypa wśród łabędzi

się, że jego łuk jest niezbrojony, a
poza tym ma sporo ubytków – mówił
wówczas Czesław Wandzel, dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze. Od tego czasu stale
szukano pieniędzy na gruntowny
remont tej przeprawy…
Przemek Kaczałko/Jel

JELENIA GÓRA

Wniosek o ukaranie firmy Simeko

– Patrole Straży Miejskiej stwier- na terenie której odbywał się ten
Powiatowy Inspektorat Weterynarii otrzymał 24 lutego wyniki badań potwierdzające,
że u martwych łabędzi, żerujących na zbiorniku przy ul. Głowackiego w Jeleniej Górze dziły przypadki spalania elementów proceder. Tyle, że za niedopełnienie
stolarki okiennej i drzwiowej oraz obowiązków wynikających z nadzopotwierdzono wystąpienie wirusa H5N8 (ptasiej grypy).
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków
nie jest groźny dla człowieka. Jednak
wszystkie padła ptaki w obszarze wspomnianego zbiornika należy traktować
jako potencjalnie zakażone tym wirusem, który relatywnie łatwo się rozprze-

strzenia i jest wyjątkowo odporny na
działanie czynników środowiska.
Należy ograniczyć spacery ze zwierzętami w okolicach zbiornika, wstrzymać
się z dokarmianiem dzikiego ptactwa,
szczególnie wodnego na terenie całego

miasta. Przypominamy też konieczności
trzymania w zamknięciu ptaków hodowanych (kur, gołębi), przy czym dotyczy
to także pojedynczych egzemplarzy
tych ptaków.
(UM, komunikat)

Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów, a także kaczek, łysek, siewek, itp.). Należy zgłaszać
do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jeleniej Górze, tel. 75/75-34714.
0/ĉ9#:+!

Nawet w 24 godziny!

DOZ

www.jelonka.com

szybko i uczciwie

728 874 309
KOSZT POČCZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA

Kolejne wydanie gazety
Jelonka.com
ukaże się 27 marca

*

www.wroclaw.proficredit.pl

TWOJEPIENIČDZe

Podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza kontrolowali przebieg
meczu pokonując Sokoła 73:65.
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Zakładu Komunikacyjnego) na
moście nieopodal Term Cieplickich.
Zalecona przez nadzór budowlany
ekspertyza wykazała, że most nadaje
się do rozbiórki.
- Patrząc na ten most od góry wydawał się być w dobrym stanie, ale kiedy
inspektorzy weszli pod niego, okazało

paneli podłogowych w bazach firmy
Simeko – informuje rzecznik Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze Cezary
Wiklik. Ukarani zostali dwaj pracownicy firmy ochroniarskiej, którzy
zostali na tym przyłapani. Otrzymali
mandaty wysokości 500 i 200 zł.
Jednak znaczną część odpowiedzialności – zdaniem Straży Miejskiej – ponosi kierownictwo firmy,

ru, co umożliwia w konsekwencji
spalanie niedozwolonych surowców,
może ukarać firmę Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska.
Dlatego Komendant Straży Miejskiej skierował do jeleniogórskiej
delegatury WIOŚ pismo wnioskując
o nałożenie grzywny w wysokości
50.000 zł.
(UM)

Czołowe zderzenie na „trójce”
Na drodze krajowej nr 3, ok. 2 km za
ul. Lubańską w Jeleniej Górze (w kierunku Szklarskiej Poręby), doszło 16 lutego
ok. godz. 21.00 do czołowego zderzenia
dwóch aut. – 21-letni kierowca volkswagena w wyniku nieprawidłowego
manewru wyprzedzania, doprowadził
do czołowego zderzenia z mercedesem.
Dwie osoby w poważnym stanie trafiły
do szpitala – poinformowała podinsp.
Edyta Bagrowska, rzecznik KMP w
Jeleniej Górze.
Kierowcy, więcej rozsądku i noga
z gazu!
(Jel)
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KARPACZ

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
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Samorządowcy dofinansowują policję, strażaków i GOPR

W środę (22.02) obradowała Rada Miejska Karpacza, gdzie
podczas posiedzenia radni wysłuchali przedstawicieli służb
na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
pod Śnieżką. Mieli okazję zadawać pytania oraz wysłuchać,
co jeszcze należy zrobić, aby ten stan poprawić.
W Karpaczu jest bezpiecznie
– uważają przedstawiciele służb
(policji, straży miejskiej i straży
pożarnej). Niepokojącym wskaźnikiem jest jedynie wzrastająca
liczba podpalonych samochodów,
jednak jak powiedział przedstawiciel policji, sprawcy jednego ze
zdarzeń zostali już ustaleni dzięki
monitoringowi miejskiemu. To
właśnie kamery były jedną z ważniejszych inwestycji w ubiegłym
roku, które poprawiły poczucie
bezpieczeństwa w Kar paczu.
Jak zapowiadają władze miasta,
jeszcze w tym roku ich liczba ma
wzrosnąć do 40.
W minionym roku samorządowcy dofinansowali m.in. zakup
pojazdu dla policji z napędem na
cztery koła, który obsługuje miasto
pod Śnieżką czy dodatkowych patroli. - Współpraca z policją, Ochot-

niczą Strażą Pożarną i GOPR-em
przebiega bardzo dobrze, wręcz
wzorcowo – podkreślił Radosław
Jęcek, burmistrz Karpacza.
Zwracając uwagę na bezpieczeństwo w mieście turystycznym,
nie sposób nie wspomnieć o sytuacji w górach. Rosnąca liczba gości
wybierających polskie kurorty, w
tym Karpacz powoduje zwiększoną liczbę interwencji Karkonoskiej
Grupy GOPR.
Przedstawiciele służb związanych z bezpieczeństwem mówili
m.in. o statystykach działań w
2016 roku. Przykładowo: pięciu
strażników miejskich w ubiegłym
roku wystawiło 680 mandatów,
podejmując 870 interwencji. Z kolei Sławomir Czubak z GOPR-u pokazał jak rośnie liczba interwencji
karkonoskiej grupy – w 2014 roku
było to ponad 300 na terenie
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Fot. Przemek Kaczalko

Bezpiecznie, ale ma być lepiej

Karpacza, a w 2016 r. ponad 470.
Połowa działań naszej grupy, która
zajmuje się bezpieczeństwem w
Karkonoszach, górach Izerskich,
Kaczawskich i Rudawach Janowickich – jest właśnie na terenie
Gminy Karpacz – mówił naczelnik. Tylko do 21.02 br. interwencji
GOPR-u było już 91. Strażacy z
OSP Karpacz mieli w ubiegłym

REGION

Górskie smaki w Siedlęcinie

roku 90 interwencji, w tym 15 do
płonących samochodów.
W planach na 2017 rok jest m.in.
rozpoczęcie budowy stacji GOPR-u,
o czym szerzej napiszemy w osobnym artykule – podobnie jak na
temat podejścia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko

Do 88-letniej mieszkanki Karpacza
zadzwoniła 22 lutego kobieta, podając się za synową i poprosiła o pożyczenie 50 tysięcy złotych. W trakcie
rozmowy tłumaczyła, że potrzebuje
pieniędzy, bo musi zapłacić policji
za uniknięcie odpowiedzialności za
udział w wypadku. Starsza pani
oświadczyła, że ma w domu jedynie
60 zł .W związku z tym, że nie rozpoznała głosu synowej poprosiła do
telefonu syna, co spowodowało, że
dzwoniąca rozłączyła się.
Działalność oszustów polega na
wyłudzaniu pieniędzy od samotnie
mieszkających starszych osób.
Przestępcy po wybraniu ofiary
dzwonią do niej i przedstawiają się
jako ktoś z rodziny. Potrafią tak manipulować prowadzoną rozmową,
iż to osoby poszkodowane same
dostarczają im niezbędnych informacji dotyczących np. tego (z kim
mieszkają, gdzie przebywa rodzina,
czy posiadają jakieś kosztowności,
kiedy są w domu, jak maja na imię

poszczególni członkowie rodziny
itd.) Zmienionym głosem podają
się np. za wnuczka, który znajduje
się w trudnej sytuacji rodzinnej,
finansowej, życiowej i prosi o
pomoc.
Często gdy poszkodowanym głos
wydaje się podejrzany, usprawiedliwiają to chorobą, lub przeprowadzonym zabiegiem medycznym. Gdy
domniemany wnuczek ma się zjawić
po pieniądze dzwoni, że nie może
przyjechać z bardzo ważnych powodów, choroba, szpital, wyjazd itd. Ale
w zamian przyśle zaufanego kolegę.
Zjawia się podstawiony kolega, który
odbiera gotówkę i oczywiście nigdy
więcej się nie pojawia.
Przestępcy czasami telefonując
drugi raz podają się za policjantów,
wmawiają potencjalnej ofierze fakt,
że Policja może zatrzymać sprawcę
dopiero po przekazaniu pieniędzy.
Tłumaczą, że przyślą „policjantów” w
cywilnych ubraniach po pieniądze.
(112)

Przestępcy żerują na naiwności ludzi i wykorzystują do tego procederu przede
wszystkim osoby starsze. O wszelkich podejrzanych telefonach należy bezzwłocznie
informować policję pod numer 75/752 40 11 lub w całym kraju 997 i 112.

Dom z duszą" pod miastem
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Proceder (na wnuczka) synową trwa

Powiat jeleniogórski obfituje w piękne budowle szachulcowe

Przy Wieży Rycerskiej w Siedlę- Filipińska, opiekun Wieży Rycercinie producenci zimy się nie boją skiej w Siedlęcinie. - Pomysł wziął
i pod hasłem „Górskie smaki” regu- się z burzy mózgów grupy osób
larnie odbywa się tu targ produktów – to są ludzie, którzy starają się Przypadek zdecydował, że prawie na szczycie Łysej
regionalnych. Kupców nie brakuje. dbać o zdrowie, nie tylko swoje. Góry w Dziwiszowie Elżbieta i Zbigniew Kłosowscy
Niemal w każdą sobotę (poza Potrzebowali miejsca, gdzie mogą
kupili w ostatnim roku ubiegłego wieku dom szaświętami) pojawiają się tu lokalni przyjeżdżać i sprzedawać swoje
wytwórcy żywności, przetworów i rzeczy – dodała M. Filipińska chulcowy. Oboje z Jeleniej Góry zakochali się w tym
gdzie
zjeżdżali na nartach.
zapraszając w każdą
sobotę – bez miejscu,
innychWEPA
naturalnych PROFESSIONAL
produktów.
PIECHOWICE
SP.
Z zimą
O.O.
- Działamy już ponad rok, nasi względu na pogodę - w godzinach
Dom miał przed nimi wielu koje agroturystyczne. Jak
producent
higienicznych
zatrudni
od 10:00 do 13:00,
a w sezonie właścicieli,
wystawcy spotykają
się co sobotępapierów
ale w sposób szcze- przystało na stary dom,
pod wieżą. To alternatywa dla letnim nawet dłużej.
gólny ucierpiał, gdy był w po- po jednej jego stronie
Przemek Kaczałko siadaniu PGR. Wybudował go od frontu rośnie okazamarketów – powiedziała Monika
w 1851 roku Carl Klose, o czym ły świerk, a po drugiej
dziś informuje zawieszona nad obowiązkowy kasztan,
wejściem z holu do salonu deska wyleczony i zaszczepioznaleziona podczas remontu pod ny. Przed domem jest
powałą. To piętrowa i z wyso- też studnia, ale wciąż
kim strychem budowla, typowa nieczynna, bo właściciele
dla regionu i czasów, z których wykopują z niej wciąż
pochodzi. Podpiwniczona część różne niespodzianki, a to
służyła dawnym i obecnym wła- starą wrzuconą wersalkę,
ścicielom jako mieszkalna, przez a to fragmenty mebli czy
sień przechodziło się do części inne śmieci. A studnia jest z łupka,
Wymagania:
gospodarczej – obory i stajni. budowana od góry w koło. Marzą
Sień ma piękne sklepienia pod- o wodzie z niej, choć był czas, że do
parte piaskowcową kolumną, 11-metrowej studni wpływało szambo.
• Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZHRNLHUXQNXPHFKDQLF]Q\P
obok której na piętro wspinają Mają też inne ujęcia, bo woda gminna
HOHNWURPHFKDQLF]Q\POXESRGREQ\P się szykowne schody.
niepewna, częste awarie zakłócają rytm
Dziś w dawnej części gospodarczej gospodarstwa agroturystycznego. Był
• SRVLDGDQLHXSUDZQLHĔGRREVáXJLZy]NyZZLGáRZ\FK
państwo Kłosowscy przygotowali po- taki przypadek, że Kłosowscy musieli

"
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odwoływać rezerwacje i przeprosić gości, bo awaria trwała kilka dni.
Murłaty domu na Łysej Górze
są z jednego bala i mają po 28
metrów długości. Mury pomiędzy
słupami, ryglami i zastrzałami
były wypełnione plewami z gliną,
a dziś zastąpione nowoczesnymi
materiałami. Wszystkie znisz-

czone belki zostały pieczołowicie
uzupełnione i zabezpieczone dobrym impregnatem. Dom ma 420
merów powierzchni u użytkowej,
a ze strychem jest ich aż 620. Żeby
wyremontować siedlisko, sprzedali
swoje jeleniogórskie lokum…
Więcej na www.jelonka.com
(TAB)

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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W dołku była
wielka wycinka
Niegdyś asfaltowe korty tenisowe,
plac manewrowy czy dyskoteka w
namiocie, a od wielu lat zaniedbany
teren nieopodal Targowiska Zabobrze - przy okazji zmiany ustawy
umożliwiającej wycinkę drzew bez
zezwolenia (na terenie prywatnym)
- zmienił się nie do poznania.
Zniknęły drzewa i krzewy, które
rosły na tym opuszczonym terenie.
Wielu mieszkańców było zaniepokojonych masową ostatnio wycinką
drzew w wielu punktach miasta,
także w tym miejscu, ale podobnie
jak w większości przypadków, tak
i tutaj jest to teren prywatny i właściciel w świetle obowiązujących
od niedawna przepisów miał do
tego prawo.
Jak przekazał nam rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze Cezary
Wiklik, teren został sprzedany
prywatnemu inwestorowi spoza
Jeleniej Góry w styczniu ubiegłego
roku.
- Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
są to tereny przeznaczone na usługi
komercyjne , w związku z tym na
pewno będzie to obiekt usługowy,
raczej bez funkcji mieszkaniowych
– powiedział Cezary Wiklik.
- Dopóki inwestor nie przedstawi
projektu zabudowy tego terenu w
Wydziale Architektury i Urbanistyki
Urzędu Miasta, na co ma jeszcze
czas, to nie wiadomo dokładnie
co powstanie w zabobrzańskim
„dołku” – dodał rzecznik.
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
(Przemo)

3

w SRQLHG]LDñHN
27 ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
lutego 2017 r.

Po burzliwych często konsultacjach, radni zdecydowali jak ma wyglądać oświata po reformie

Miejskie szkoły w nowej sieci
Włączenie budynku Gimnazjum Nr 4 do Szkoły Podstawowej
Nr 2 oraz budynku Gimnazjum Nr 4 do Szkoły Podstawowej
Nr 8 to najważniejsze kierunki, jakie obrali radni Rady Miejskiej Jeleniej Góry podejmując 7 lutego uchwałę intencyjną
w związku z reformą oświaty. Dyskusja toczyła się jedynie
wokół zabobrzańskich placówek, bowiem część radnych
chciała utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 4.
Przed rozpoczęciem wtorkowej sesji w biurze Rady Miejskiej odbyło się
krótkie posiedzenie Komisji Oświaty
i Wychowania, gdzie zaopiniowano
projekt uchwały przedłożony przez
Wydział Edukacji i Sportu – będący
odzwierciedleniem poprzedniego
posiedzenia Komisji. 5 radnych
opowiedziało się pozytywnie na
temat projektu, 3 było przeciw, a 1
wstrzymała się od głosu.

Wyniki głosowania uchwały intencyjnej ws.
sieci szkół (14-5-4):
Anna Bałkowska (klub Razem Zmieniamy
Jelenią Górę) – ZA
Alicja Dusińska (RZJG) – ZA
Stanisław Dziedzic (RZJG) – ZA
Danuta Wójcik (RZJG) – ZA
Wojciech Chadży (klub „niezależnych”) - ZA
Krzysztof Kroczak („niezależni”) - ZA
Zbigniew Ładziński (klub SLD) - ZA
Józef Kusiak (SLD) – ZA

Początek sesji był jednak
próbą przeforsowania wariantu trzech szkół podstawowych na Zabobrzu, który zgłosiła
Anna Ragiel, jednak nie przygotowała wniosku „na
papierze”, a zmiany
były tak daleko idące,
że mimo 30-minutowej

Robert Obaz (SLD) – ZA
Józef Sarzyński (SLD) – ZA
Alicja Szklarska (nieformalnie Dolnośląski
Ruch Samorządowy) – ZA
Leszek Wrotniewski (DRS) – ZA
Piotr Miedziński (DRS) – ZA
Józef Rypiński (klub PiS) – ZA
Dawid Jezierski (klub PiS) – Przeciw
Oliwer Kubicki (PiS) – Przeciw
Ireneusz Łojek (PiS) - Przeciw

przerwy nie można było tego opracować. W związku z tym po wznowieniu posiedzenia przewodnicząca
Komisji Oświaty i Wychowania
złożyła wniosek formalny o zdjęcie z
porządku obrad punktu dotyczącego
sieci szkół, jednak nie znalazła większości. Przy

Janina Ziętek (PiS) – Przeciw
Rafał Szymański (PiS) – Przeciw
Bożena Wachowicz-Makieła („niezależni”)
- wstrzymała się
Konrad Sikora („niezależni”) - wstrzymał
się
Anna Ragiel („niezależni”) - wstrzymała
się
Piotr Iwaniec (niezrzeszony) – wstrzymał
się.

okazji tego głosowania zarysował
się podział sił w oświatowej batalii
wywołanej przez ustawodawcę – 9
radnych było za odłożeniem decyzji
ws. szkół (radni PiS bez Józefa
Rypińskiego i radni klubu „niezależnych” bez Krzysztofa Kroczaka),
a 14 przeciwko.
W dalszej części obrad rozpoczęła
się dyskusja, w której przekonywano, że trzy szkoły na Zabobrzu są
potrzebne. Radna Ragiel porównała
ilość szkół i mieszkańców w Cieplicach i Sobieszowie w stosunku do
Zabobrza, które jest największym
osiedlem w Jeleniej Górze. W odpowiedzi padały argumenty, że po
wygaszeniu Gimnazjum Nr 4 w
ewentualnej Szkole Podstawowej
ROZMAITOŒCI

Nr 4 funkcjonowałyby jedynie klasy
I-III, więc w niczym to nie pomoże
jeśli chodzi o ochronę etatów dla
nauczycieli, a poza tym grozi niskim
naborem do szkoły im. Noblistów
Polskich. Warto również zwrócić
uwagę, że dużo do powiedzenia
mieli radni, którzy nie brali udziału
w spotkaniach z Radami Rodziców
i Radami Pedagogicznymi zainteresowanych szkół, ani posiedzeniach
Komisji Oświaty i Wychowania.
Decyzja radnych oznacza, że teraz
decydujący głos ma Dolnośląski
Kurator Oświaty – w przypadku
pozytywnej opinii, radni będą mogli
podjąć właściwą uchwałę, która ma
być gotowa do końca marca br.
Przemek Kaczałko
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WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE SP. Z O.O.
producent papierów higienicznych zatrudni
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Do dzisiaj wielu maciejowian ma traumę przy większych opadach deszczu

Kilka lat temu przez Maciejową przetoczyła się ogromna
fala powodziowa. Nie pierwszy
raz. Jak mieszkańcy oceniają
zabezpieczenie przed ewentualną kolejną wielką wodą?
Czy Radomierka i potoki są
przygotowane do przyjęcia
dużej wody?

Fot. TAB

Strach przed dużą wodą?
Sześć zerwanych mostów, wiele
zniszczonych domów i dróg - to bilans
powodzi, która powstała w wyniku
tzw. deszczów świętojańskich w lipcu
2012 roku.
W domu Piotra Dziedzińskiego nie
widać śladów ostatniej powodzi. W
2012 do pokoju, gdzie obecnie jest salon,
przez okno wpłynęło całe drzewo. Kiedy
pytam o to, czy jego rodzina czuje się
bezpieczna, pan Piotr nie ukrywa zdenerwowania. Uważa, że koryto rzeki
od skrzyżowania ulicy Kosynierów z
Witosa jest źle wyregulowane, a przy
odbudowie mostu popełniono błąd:
światło mostu ma szerokość 7,6 metra,
rzeka za nim zwęża się do 6, a nawet
4 metrów. Jeśli będzie dużo wody, jego
dom znów zostanie zatopiony.
Prawie z rzeki wyrasta okazała
wierzba, która powinna być wycięta, bo
skutecznie przy dużej wodzie zablokuje
jej przepływ. Pan Piotr uważa, że niepotrzebnie zrobiono w tym miejscu kaskady, które powodują wypłycanie rzeki.
Dalej jest polder, regularnie zalewany
przy wysokim stanie wód, ale dobrze
spełnia swoją funkcję. Swobodnemu
przepływowi dużej wody zagrażają
także samowolnie budowane szopy.
- Kiedyś wszędzie były rowy odwadniające, które gromadziły nadmiar
wody – mówi Piotr Dziedziński – teraz
zostało ich zaledwie kilka. Z jego działki podczas ostatniej powodzi woda

zabrała sporo gruntu. Na budowę
muru ochronnego chciał oddać część
swojego terenu, byleby zrobiono porządne zabezpieczenie. Potwierdza to
Kasia, żona pana Piotra. Dodaje, że boi
się kolejnej powodzi, bo w odbudowę
domu włożyli dużo pieniędzy, które
dostali z Urzędu Marszałkowskiego
i Urzędu Miasta, ale i własnej pracy.
Prawie całe wnętrze domu jest perfekcyjnie wyremontowane przez
właściciela, który jest budowlańcem,
ale została jeszcze sień i elewacja.
Wciąż też w różnych miejscach pojawia się wilgoć.
Obawy o bezpieczeństwo swojej
posesji ma Barbara Ziemlanowska,
która także mieszka w domu nad rzeką.
Martwią ją ubytki w kamiennym murze
na długości około 25 metrów. – Przy
pierwszej dużej wodzie kamienie w
murku runą pod jej naporem i ulica
Witosa znów będzie zniszczona – mówi
pani Barbara i dodaje – Jeden dzień

JELENIA GÓRA

Ulica Kolberga do przebudowy

mocniej popada i już się boimy skutków
deszczu.
Obok domu, w którym mieszka
Barbara Ziemlanowska w listopadzie
ubiegłego roku wyremontowano kładkę. – Poprzedni mostek – opowiada
- zbudowany przed II wojną światową
przez Konrada Reymanna, który był
miejscowym kowalem, spełniał swoją
funkcję doskonale. Trzeba było tylko
poprawić betonową nawierzchnię,
którą wypłukała powodziowa woda
– dodaje – za te pieniądze można było
odbudować kładkę naprzeciwko przejścia do przychodni i Biedronki.
Ewa Manacka- Piętka, która również
mocno ucierpiała podczas ostatniej
powodzi jest optymistką. Jej dom zalany
był tylko raz, właśnie w 2012 roku. Nigdy
wcześniej to się nie zdarzało. Uważa, że
było to jednorazowe zdarzenie, choć
niczego przecież nie można wykluczyć.
Zauważa jednak, że przepust pod głównym mostem na Wrocławskiej jest zbu-

dowany inaczej, niż w tym zniszczonym
i jego światło jest nieco mniejsze.
Danuta Koszczewska mieszkająca
w sąsiedztwie Ziemlanowskich jest
pesymistką. Do tej pory nie naprawiono
wyrwanego brzegu rzeki na jej działce.
Jej mąż wielokrotnie od czasów powodzi
sprzed prawie pięciu laty pisał pisma do
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Bez
odzewu. Sami więc zasypują wyrwę gruzem przywożonym z różnych miejsc.
Maciejowian, których dotknął kataklizm sprzed pięciu lat jest więcej. Mieszkają na różnych ulicach położonych w
dolinie Radomierki. Każdy z nich ma
inne wspomnienia. Jedno jest wspólne
dla każdego – lęk przed kolejnym podobnym doświadczeniem. Wszyscy jednak
zgodnie podkreślają, że Radomierka
nie była czyszczona przez kilka lat, co
spowodowało niekontrolowany wzrost
drzewek, krzewów i trawy tamujących
przepływ wody w korycie.
(TAB)
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Do domu na wózku
Do nietypowej interwencji u zbiegu
ulic ks. Dominika Kostiala i Kilińskiego
zostali wezwani 23 lutego jeleniogórscy
miejscy strażnicy. Chodziło o… umieszczenie kobiety na wózku. Pewien pan,
opiekujący się swoją życiową partnerką
poprosił patrol o pomoc w umieszczeniu nie do końca trzeźwej kobiety
w specyficznym środku transportu.
Wózek doskonale spełnił oczekiwania
pani, która w sposób bezpieczny, choć
nie do końca komfortowy dotarła pod
opieką swojego mężczyzny do domu.
(SM)

Znów ukradł i znowu „wpadł”
Na ulicy Marii Skłodowskiej–Curie w Jeleniej Górze doszło 20 lutego po godz. 15.30 do zatrzymania
złodzieja, który ukradł w pobliskim
sklepie butelkę whisky. Mężczyzna
próbował uciekać, ale mu się to
nie udało.
Jak powiedział jeden z funkcjonariuszy, jest to osoba znana policji
z wielu przestępstw na „liczniku”.
Jak widać, nie wyciąga wniosków i
znów stanie przed sądem…
(Nick)

Fot. Mikołaj Bachur
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Policjanci zatrzymali 23–latka, który
ukradł w jednym z jeleniogórskich
sklepów zabawki o łącznej wartości
prawie 1800 złotych.
O kradzieży najpierw dowiedzieli się
policjanci, a następnie o tym fakcie powiadomili personel. - Analiza monitoringu to potwierdziła – informuje podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik KMP
w Jeleniej górze. - Obecnie policjanci
wyjaśniają okoliczności tej sprawy, a w
szczególności co mężczyzna zrobił ze
skradzionym mieniem - dodaje.
(112)
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W ramach Jeleniogórskiego
Alarmu Smogowego, 18 lutego
odbyło się drugie spotkanie mieszkańców Jeleniej Góry i okolic.
Działacze JAS przedstawili przybyłym to, co już się udało zrobić oraz
obecny etap działań. Wśród nich
najważniejsze są rozmowy podjęte
z Urzędem Miasta - spotkania są
raz w miesiącu i uczestniczy w
nich wiceprezydent Jerzy Łużniak,
pracownicy Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, przedstawiciele Straży
Miejskiej. Efektem nawiązanej
współpracy z samorządem jest
widget na internetowej stronie
miasta jeleniagora.pl informujący
o kampanii przeciwko paleniu
śmieci, akcja bilbordowa związana
z tą kampanią, tablice magnetyczne w szkołach i przedszkolach
– nauczyciele są zobowiązani do
sprawdzania jakości powietrza i
nie wypuszczania dzieci podczas
dużego stężenia zanieczyszczeń
powietrza.
JAS wraz ze wszystkimi osobami
sympatyzującymi z ideą walki
o czyste powietrze zebrał do tej
pory około 2 tysiące podpisów pod
petycją do Marszałka Województwa Dolnośląskiego - ciągle jest
czas na ich zbieranie, dlatego JAS
prosi osoby, które popierają wpro-

wadzenie norm na piece i paliwa
stałe o podpisywanie petycji i ich
dostarczenie na adres: Idea Club,
Bacewicz 22 w Jeleniej Górze.
Na Facebooku JAS podawane
są bieżące informacje o stanie
powietrza w Jeleniej Górze, o działaniach samorządów lokalnych w
różnych miastach Polski i rządu w
sprawie smogu oraz wiele innych
w tym temacie. Ponieważ wiele
osób przysyłało zdjęcia uciążliwie kopcących kominów w ich
sąsiedztwie, na stronie powstała
„mapa problemu niskiej emisji”,
obrazująca gdzie ten problem
ma szczególne nasilenie w naszej
okolicy.
W ramach konsultacji społecznych JAS wystosował pismo do
Ministerstwa Energii proponując
dwa rozwiązania na terenie Uzdrowiska Cieplice i jeleniogórskiej
aglomeracji: tanią taryfę grzewczą
na prąd oraz talony na energię dla
najbiedniejszych obywateli.
Na kolejnym spotkaniu Jeleniogórskiego Alarmu Smogowego
(termin jest ustalany) planowane
jest zainicjowanie Stowarzyszenia EkoKotlina, aby działania
zaangażowanych osób w ramach
JAS mogły nabrać większego
rozmachu.
Przemek Kaczałko

Kotłownia Zorki pod lupą

rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze. .
16 lutego dokonano otwarcia
ofert i okazało się, że spośród
trzech wykonawców niemal każdy
oszacował wartość tej pracy bardzo
podobnie.
W konsekwencji – przy jednakowych okresach gwarancji, 60 miesięcy – rozpiętość cen sięga raptem
ok. 20 tys. złotych: od 171,8 tys.
złotych do 196,7 tysiąca złotych.
(UM)

Złodziej zabawek

Trwa batalia o czyste powietrze

Mieszkańcy skarżyli się na zadymienie okolicy

Kończą się już ostatnie przygotowania do przebudowy odcinka
ulicy Kolberga w Jeleniej Górze.
- Ten niezbyt długi (188,5 m) odcinek drogi jest jednak newralgiczny
dla wielu mieszkańców Zabobrza,
a o ile jezdnia nie jest tam zbyt
szeroka (ok. 6 m), to wykonawca musi wziąć pod uwagę także
sprawę chodników, stanowiących
ciągi pieszo–jezdne, czy miejsc
postojowych o szerokości ponad 4
metry – informuje Cezary Wiklik,
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Fot. Użyczone
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W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o zadymieniu okolicy przez Spółkę
„Zorka” strażnicy miejscy przeprowadzili wnikliwą kontrolę w tej kwestii. Co ustalili?
Okazało się, że zakładowa kotłownia
jest wyposażona w urządzenia, które
„wyłapują” ponad 80 proc. zanieczyszczeń. Modernizacja kotłowni została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Zarówno podczas tej, jak i wcześniejszych kontroli strażnicy miejscy nie
potwierdzili informacji mieszkańców

zgłaszających spalanie niedozwolonych
materiałów na terenie spółki. Kotłownia
jest opalana biomasą, dla której średnia
procentowa zawartość popiołu to 1.
Dla porównania wartość procentowa
popiołu dla węgla, który jest głównym
paliwem niskotemperaturowych kotłów
używanych w domach jednorodzinnych
to 8.

Wynik badania skuteczności instalacji odpylającej działającej przy kotle
KRT 600 (tzw. trociniak), które „Zorka”
zleciła jednostce laboratoryjnej certyfikowanej przez PCA kształtował się na
poziomie 89,1 proc. (wartość średnia
skuteczności opylania pyłu całkowitego,
w tym PM 2,5 oraz PM 10).
(SM/Nick)
5
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Pamięci Wyklętych
Obchody i wydarzenia towarzyszące Narodowemu Dniu Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” w Jeleniej Górze rozpoczęły się 26 lutego Biegiem
„Tropem Wilczym” i trwać będą do
5 marca. W programie m.in. jeszcze
oficjalne uroczystości oraz wykład.

Harmonogram obchodów

01.03.2017 r. (środa) - Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”:
godz. 18.00 - Msza Św. w intencji
Żołnierzy Niezłomnych
godz. 19.00 - Oficjalne uroczystości
oraz Apel poległych pod Krzyżem
Pamięci
Miejsce: Bazylika Mniejsza pw. św.
Erazma i Pankracego
Organizatorzy: Parafia pw. św. Erazma
i Pankracego, Miasto Jelenia Góra,
Stowarzyszenie Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”.
05.03.2017 r. (niedziela) - Wykład dr hab. Roberta Klementowskiego (IPN):
godz. 11.00 - „Żołnierze ponownie wyklęci. Współczesny dyskurs nad polską
konspiracją po II wojnie światowej”
Miejsce: Muzeum Karkonoskie w
Jeleniej Górze
Organizator: Muzeum Karkonoskie
Patronat Honorowy: Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” w Jeleniej Górze organizowany jest w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych”
objętych Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
(Przemo)
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Szykuje się reforma systemu zdrowotnego. Co o dotychczasowym sadzą mieszkańcy?

NFZ: jest czego żałować, gdy zniknie?
Z początkiem przyszłego roku ma zniknąć Narodowy Fundusz Zdrowia. Zastąpi go urząd
kontrolowany przez państwo. Zmieni się też sposób finansowania. Postanowiliśmy zapytać jeleniogórzan, co myślą o NFZ, o przychodniach w mieście i stosunku do chorych w
szpitalu.
Tadeusz i Jadwiga. - No, my
jesteśmy akurat w takim wieku,
że coś o efektach działalności NFZ
możemy powiedzieć. Jeśli chodzi
o dostanie się do specjalisty to nie
ma problemu, żadnego. Kiedy chcę,
wtedy idę i w tym samym dniu
oczywiście lekarz mnie przyjmuje.
A jeśli potrzebuję recepty – to od
ręki. Więc ja nie mam problemów.
Ta pani (pokazuje na swoją chorą
żonę) też nie ma problemów. Dwie
wizyty ostatnio odbyły się w domu.
Najpierw przyszedł jeden lekarz,
potem drugi. Jest dobrze.

poziomie. Moim zdaniem NFZ
trzeba zlikwidować! Wszystko bym
sprywatyzował. Płacimy składki na
NFZ, bo nie mamy wyboru, a jak
przychodzi co do czego, to czekamy
rok albo dwa lata na jakieś badania.
Więc w końcu i tak płacimy za prywatną wizytę.

do lekarza. Zarejestrowałam się
do rodzinnego na poniedziałek,
ale zadzwonili i powiedzieli, że w
poniedziałek doktor nie ma, że jest
chora, więc mam iść na doraźną
pomoc. Myślę, żeby się przepisać
do innej przychodni, ale gdzie jest
lepiej, nie wiem.

Daniel – Płacimy pieniądze
za coś, z czego tak naprawdę nie
będziemy mogli w pełni się skorzystać. Wolę zapłacić „prywatnie” i
nie czekać w kolejkach, jak to jest
na NFZ.

(Anonimowo) - Przyczyną tych
złych opinii jest zła organizacja
i oczywiście nie takie, jak należy
podejście do chorych. Podstawą
leczenia jest dobry stosunek do
człowieka, jeśli tego nie ma, no
to wiadomo. I tu nie chodzi tylko
o NFZ, ale też o szpital – nie jest
tam ciekawie. Kto nie korzysta,
ten nie ma świadomości, co tam
się dzieje…

Aleksandra (z Radwanic k.
Wrocławia) - Nie jesteśmy stąd.
Korzystamy z usług NFZ i bardzo
jesteśmy zadowoleni. To może dlatego, że mamy małą przychodnie.
Mamy wszystkich lekarzy „pod
nosem”.

(Anonimowo) – Przyjechawszy
Mariusz - Ja nie mam żadnych
z innego miejsca. A na temat NFZ, to
szkoda nawet gadać. Nic dobrego. zastrzeżeń. Rejestracja do lekarza
odbywa się normalnie, na daną goAndrzej - No, co mogę powie- dzinę. Przychodzisz i jesteś przyjęty.
dzieć. Terminy są długie. Na ope- Jest wszystko dobrze.
rację przepukliny muszę czekać do
Jan Paweł Majewski i Miroczterech miesięcy. USG powinienem
mieć zrobione już, a termin – kwie- sław - Emeryci mają przerąbane!
Czekają po trzy miesiącami na
cień.
wizytę. A w szpitalu, na izbie przyjęć
(Anonimowo) - Nie korzystam. kolejki takie są, jak w latach 80-tych,
kiedy kiełbasę podwawelską do
Nie jestem ubezpieczony.
sklepu rzucili…
Tekst i fot.
(Anonimowo) - Co mogę poMikołaj Bachur
wiedzieć? Ciężko jest się dostać

Mateusz - Uważam, że NFZ w
Jeleniej Górze jest taki sam, jak
NFZ w całej Polsce, czyli do d@*y..
Obsługa jest na bardzo niskim

kultura

27 lutego 2017 r.
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Wiele się wydarzyło, a gdyby było więcej pieniędzy…

W Zdrojowym Teatrze Animacji odbyło się 13 lutego noworoczne spotkanie z ludźmi kultury, które od czterech lat
organizuje posłanka Zofia Czernow. Uczestnicy – oprócz
wymiany doświadczeń i poglądów – mieli okazję zobaczyć
fragmenty „Kontrabasisty” w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza.

JELENIA GÓRA

wróci Międzynarodowy Festiwal
Teatrów i Kultury Awangardowej
PESTKA. Przez najbliższe 3 lata
finansowanie zapewnione mają
dzięki temu m.in. takie imprezy,
jak Art&Glass Festiwal, Liga Rocka
czy Krokus Jazz Festiwal. Póki co
brakuje finansowania na Barejadę,
ale jak zapewnia dyrektor Jarosław
Gromadzki.
- To był najważniejszy rok w
mojej karierze aktorskiej – przyznał
Krzysztof Rogacewicz, który wykonaniem monodramu „Kontrabasista” znalazł się wśród zwycięzców
festiwalu United Solo w Nowym
Jorku. Krzysztof Rogacewicz pracuje
nad kolejnym monodramem, który
zaprezentuje nie wcześniej, niż
jesienią 2017 roku.
Z kolei Tomasz Janczak przyznał,
że Jeleniej Górze potrzeba więcej
funduszy na kulturę. - Myślę, że
ciekawymi pomysłami będziemy w
stanie zachęcić nie tylko naszych
organizatorów, ale też sponsorów.
Nasz region może wyprodukować
coś nawet na miarę ogólnopolską
– zapowiada dyrektor Filharmonii
Dolnośląskiej.
Przemek Kaczałko

Uczniowie Jacka Szreniawy pokazali klasę

W sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum
Kultury odbył się na początku lutego semestralny
przegląd wokalno–instrumentalny uczniów Jacka
Szreniawy. Wystąpiło 22
wykonawców.

Fot. Przemek Kaczalko

Talenty pod okiem mistrza

- Staram się dwa razy w roku
organizować te koncerty, bo po to
się uczą, żeby występować
- powiedział Jacek Szreniawa, któr y nie
musi specjalnie
re k l a m owa ć
się z prowadzeniem
warsztatów,
b ow i e m
ma już
wyrobioną
markę
i chętni
sami się
zgłaszają.
Na lekcje u
wszechstronnie uzdolnionego
muzyka uczęszczają
nie tylko młodzi ludzie
interpretacji
z Jeleniej Góry, ale także z
piosenek, a także
Leszczyńca, Kamiennej Góry i gry na gitarze akustycznej i elekinnych miejscowości. - Uczę śpie- trycznej - wymienił J. Szreniawa,
wu, a więc emisji i higieny głosu, który przyznaje, że nasz region

W filharmonii zaśpiewa Urszula
Trwa trasa wiosenna
Urszuli połączona z premierą płyty CD live! Artystka wystąpi 11 marca w
jeleniogórskiej Filharmonii
Dolnośląskiej o godz. 19.00.
Koncert Urszula Akustycznie to największe przeboje z
gościnnym udziałem kwartetu smyczkowego Aukso.
To niesamowita dawka
potężnej energii wytworzona przez muzyczne osobowości. Podczas koncertu
odbiorca usłyszy największe Przeboje Urszuli takie
jak: „Dmuchawce , latawce,
wiatr”, „Malinowy król” „Na
sen”, „Rysa na szkle”, „Konik na biegunach”, “ Baw
mnie “, “ Dziś już wiem “ w
znakomitych aranżacjach
Piotra Steczki . Klimat stworzony
przez Artystkę i pasja muzyków
towarzyszących Urszuli, gra świateł
i dźwięków przeniosą Państwa w
świat wielkich emocji, niekończącej
się zabawy i muzyki.
Jesienią 2016 r odbyła się wyjątkowa trasa koncertowa Urszuli
z zespołem i gościnnym udziałem
kwartetu smyczkowego Aukso, z
nowym projektem “Urszula Akustycznie Największe Przeboje“.
Bilety sprzedawały się do ostatnich miejsc, a owacje na stojąco i
fantastyczna publika powodowały, że
koncerty trwały ponad dwie godziny.
W lutym odbędzie się premiera płyty CD live z tej właśnie trasy .

JELENIA GÓRA

W pierwszą rocznicę śmierci
jeleniogórskiego barda Staszka Nagajka, znajomi i przyjaciele muzyka
spotkają się w miejscu, gdzie mieszkańcy i turyści byli obdarowywani
muzyką i głosem nietuzinkowego
mieszkańca Janowic Wielkich.
Mija rok od kiedy na jeleniogórskiej „majówce” zapanowała
cisza. - Od roku nie słychać piosenek wyśpiewywanych głosem z
charakterystyczną chrypką i serdecznego: „Cześć, witańsko!” Rok
bez naszego kolegi i przyjaciela,
ulicznego grajka i barda Stanisława
Nagajka – przypominają organizatorzy akcji.
Znany przez wszystkich, lubiany
i szanowany przez wielu, przez
innych wyśmiewany i pogardzany.
obfituje w uzdolnioną młodzież. - My, którzy Go znaliśmy, dalecy
- Bardzo się cieszę, że mogę z jesteśmy od pogardy. Pamiętajmy
nimi pracować. Biorę od nich i przekazujmy pamięć – apelują. przynajmniej tyle samo, co oni
ode mnie - dodał.
W koncercie wystąpili: Oliwia
Wiśniak, Natan Brzozowicz,
Wiktoria Wojno, Robert Wilczyński, Agata Smyka, Weronika Plewka, Jagoda Maląg, Jakub Waśko,
Julia Byszkowska, Benita Barska,
Kamil Kramarczuk, Jagoda Ładzińska, Julia Sawka, Karolina van
der Biezen, Julia Potoniec, Kasia
Skóra, Mikołaj Kłak, Szymon Stęchły, Jędrzej Suchecki, Dominika
Prosyniak, Natalia Rozum i Julia
Żywicka.
Przemek Kaczałko

Po sukcesie koncertów jesiennych
Urszula nie zamierza odpoczywać .
Najnowsza, wiosenna trasa artystki
to kontynuacja podróżowania po salach koncertowych i Filharmoniach
w Polsce, w ramach trasy “Urszula
Akustycznie - Największe Przeboje”
z kwartetem smyczkowym.
Bilety można nabyć w: kasa
biletowa Filharmonii - tel. 75 75
381 65
Szczegółowe informacje : 606 354
148, 690 012 160 oraz
www.urszulakasprzak.pl, https://
www.facebook.com/urszula.kasprzak/?fref=
i w kasie biletowej Filharmonii
Dolnośląskiej.
(Org)
REGION

Był taki grajek, Staszek Nagajek

Fot. Archiwum Jelonki.com

- Cieszę się, że ludzie przychodzą.
Wiele u nas się dzieje, ale myślę, że
stać nas na więcej. Na ogół brak
finansów jest przyczyną, dlaczego
nie możemy pokazać do końca na
co nas stać – oceniła posłanka Zofia
Czernow, która oprócz przedstawicieli instytucji kultury zaprosiła
również przedsiębiorców wspierających sztukę w różnej postaci.
Zdaniem posłanki najważniejsze
wydarzenia, które w minionym
roku odbyły się w Jeleniej Górze
to przede wszystkim te w Muzeum
Karkonoskim, jak np. wystawa szkła
barokowego, rysunki z Michałem
Aniołem, a także festiwal ZOOM
Zbliżenia czy Krokus Jazz Festiwal.
- W ubiegłym roku odbyło się wiele
cennych wydarzeń, to był dobry rok
– stwierdziła Gabriela Zawiła, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
Dla Jeleniogórskiego Centrum
Kultury to był równie udany rok –
przede wszystkim ze względu na kolejną edycję Krokus Jazz Festiwalu,
jednak bardzo ważną wiadomością
dla miłośników kultury było też
otrzymanie dofinansowania z funduszy unijnych dwóch projektów,
dzięki czemu po rocznej przerwie

Fot. Przemek Kaczalko

Ludzie kultury o minionym roku

JELENIA GÓRA
Fot. Użyczone/Organizator
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Spotkajmy się 16 marca w rocznicę
śmierci Staszka. Weźmy gitary i
zagrajmy na ulicy 1 Maja dawno
niesłyszane melodie, zaśpiewajmy
piosenki, które wciąż pamiętamy.
Zapraszamy też niemuzykalnych
znajomych i przyjaciół jeleniogórskiego barda, którzy mogliby o nim
opowiedzieć – dodają.
Staszek Nagajek był legendą za
życia i pozostanie nią po śmierci
jeśli tylko zadbamy o pamięć o Nim.
- Spotkanie nie będzie połączone ze
zbiórką pieniędzy na pomnik, tablicę pamiątkową Staszka Nagajka.
Na marmury też przyjdzie pora,
póki co, my jesteśmy jego pomnikiem – informują organizatorzy
spotkania.
Tego dnia zabrzmi też gitara
Stanisława Nagajka, która trafiła w
ręce kolegi po fachu.
Przemek Kaczałko

Artysta poszukiwany

I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny
„Młody Artysta” w Wałbrzychu. Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza:
dzieci, młodzież i dorosłych, grających
na instrumentach, uczestników amatorskiego ruchu muzycznego, działającego
przy domach kultury w Polsce.
- Zachęcamy do odkrywania piękna
muzyki, prezentowania swoich dzieł
i dzieł znanych kompozytorów. Liczymy na obecność miłośników muzyki
kameralnej z Polski, dla których gra
na: fortepianie, skrzypcach, flecie, czy
oboju jest pasją i całym życiem – apelują
o udział organizatorzy.
Finał konkursu 13 maja 2017 r. w
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na
Piaskowej Górze.
Kartę zgłoszenia uczestników należy
przesłać w formie elektronicznej na
adres: sekretariat@wok.walbrzych.pl
do 5 kwietnia 2017 r.
Regulamin oraz karta zgłoszenia do
pobrania na www.wok.walbrzych.pl
(Org)
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KPR niestety jest w kryzysie
11:16). Po zmianie stron Piotrcovia najpierw odskoczyła na 15:21 (38. minuta),
a następnie 18:26 – do końcowej syreny
pozostało 15 minut i miejscowi kibice
stracili nadzieję na korzystny rezultat.
Ku zdumieniu wszystkich obecnych
w hali przy ul. Złotniczej gospodynie
zdobyły 7 goli z rzędu! N minutę przed
końcem strzelecką niemoc gości przełamała Kopertowska, ale KPR nadal
walczył. Z rzutu karnego bramkę kontaktową zdobyła Załoga (25:26), a po
dobrej obronie udało się przeprowadzić
kontratak. Jeleniogórzanki zbyt długo
zwlekały jednak z rzutem i nie zdołały
doprowadzić do remisu.
(Przemo)

Fot. Tomasz Raczyński

Komplikuje się sytuacja KPR–u Jelenia Góra w rozgrywkach PGNiG
Superligi. Po porażce w dramatycznych
okolicznościach w Kościerzynie (30:31),
jeleniogórzanki nie zdołały się zrehabilitować przed własną publicznością
– w równie ważnym meczu przeciwko
Piotrcovii Piotrków Trybunalski.
Podopieczne Tomasza Konitza prowadziły w tym meczu tylko przez
kilkanaście sekund – 1:0. Kilka minut
później nasz zespół przegrywał już 2:5,
ale zdołał się poderwać i w 9. minucie
na tablicy wyników było 5:6. Potem
przyjezdne (przy wsparciu fanów z
Piotrkowa Trybunalskiego) odjechały
naszej ekipie na kilka goli (5:10, 9:14,

KPR Jelenia Góra – Piotrcovia Piotrków Trybunalski 26:27 (14:17)
KPR: Ciesiółka, Filończuk – Załoga 12, Bilenia 3, Tomczyk 3, Jasińska 3, Janas 3,
Kobzar 2, Kanicka.

Wywalczyli srebro
Lubin stał się w połowie lutego
stolicą polskiego i europejskiego badmintona. Na terenie trzech hal odbywał
się prawdziwy festiwal badmintona, a
główna arena lubińskiego RCS gościła
najlepszych zawodników Europy i świata - m.in. Carolinę Marin (Hiszpania –
nr 1 światowych list) i Viktora Axelsena
(Dania – trzecie rakieta na świecie),
którzy uczestniczyli w Mistrzostwach
Europy drużyn mieszanych.
W niedzielę, 19 lutego rozegrane
zostały także finały Polish Junior
Championship U17 (Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Juniorów U17),
turnieju który początkowo rozgrywany
był w hali II LO w Lubinie. Ogromnym sukcesem zakończył się start w
imprezie dla kadrowicza Polski i jeleniogórskiego badmintonisty Łukasza
Cimosza, który w grze podwójnej z
Patrykiem Kordkiem (UKS Aktywna
Piątka Przemyśl) zdobyli srebrny
medal i tytuł wicemistrzów Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów
U17.
- To ogromny i wspaniały sukces
Łukasza. W turnieju brała udział ścisła
europejska czołówka w tej kategorii
wiekowej, a Łukasz i Patryk (uczeń
ZSOiMS w Szklarskiej Porębie ) potwierdzali tylko, że również do niej
należą. Cieszę się niezmiernie z medalu
swoich podopiecznych i mam nadzieję,
że to kolejny krok do sukcesów m.in. w
Mistrzostwach Europy, które na jesień
rozegrane zostaną w Pradze. Wracamy
do pracy i szykujemy się na kolejne wyzwania - skomentował Adam Słomka,
trener zawodników.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

7

Goście zaledwie przez 16 sekund nie przegrywali

Sudety za mocne dla Sokoła
Po wspaniałym zwycięstwie
w Wałbrzychu, koszykarze Sudetów mieli okazję
do rewanżu za porażkę w
pierwszej rundzie w Międzychodzie. 18 lutego w
spotkaniu 24. kolejki II ligi,
gr. D podopieczni Ireneusza
Taraszkiewicza kontrolowali przebieg meczu pokonując
Sokoła 73:65, choć wynik
nie odzwierciedla wyraźnej
przewagi gospodarzy.
W 16. sekundzie rzutem za 3 punkty popisał się Aleksander Raczek. Pozostała część pojedynku to wyraźna
przewaga miejscowych, którzy
prowadzili przez większość pojedynku różnicą około 20 punktów.
Pierwszą kwartę jeleniogórzanie
wygrali 19:12, na początku drugiej
odsłony przyjezdni doskoczyli na
19:16, ale chwilę później było już
29:16. W kolejnych minutach Sudety
seryjnie zdobywały punkty i do
szatni oba zespoły schodziły przy
stanie 39:23. Po zmianie stron podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza
zdecydowanie przewyższali rywali,
w 24. minucie na tablicy wyników
było już 50:26. Wtedy nastąpiła
chwila dekoncentracji i w ciągu 30
sekund Sokół powiększył swój dorobek o 7 „oczek”. Pod koniec trzeciej
„ćwiartki” jeleniogórzanie prowa-

Fot. Tomasz Raczyński
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dzili 55:35, a na decydującą odsłonę
wychodzili przy stanie 60:40. W 32.
minucie Sudety po raz drugi w tym
meczu prowadziły różnicą 24 punktów (66:42), chwilę później 68:47 i
po raz kolejny zanotowali przestój
w grze. Goście wyraźnie poprawili
skuteczność rzutów z dystansu (do
przerwy mieli 1/10 celnych „trójek”)

i w 37. minucie było już tylko 68:57.
„Dwie wieże” Sudetów (Wilusz
i Minciel) poprawiły rezultat na
73:57 i stało się jasne, że nic złego
gospodarzom już nie grozi, choć w
końcówce ekipa Marcina Chodkiewicza zmniejszyła rozmiary porażki
do 8 „oczek”.
Przemek Kaczałko

KS Sudety Jelenia Góra - Sokół Marbo Międzychód 73:65 (19:12, 20:11, 21:17,
13:25)
Sudety: Minciel 19 (11 zbiórek), Ł. Niesobski 15, Raczek 13, Wilusz 11, D. Ostrowski 4, Wasilewski 4, Zuber 3, Jyż 2, Szmidt 2.
Sokół: Kopciński 12, Adamski 11, A. Chodkiewicz 8, Kwiatkowski 7, Kalinowski 6,
Zawadzki 6, Nowak 6, M. Chodkiewicz 5, Wejman 4, Smarzy.

JELENIA GÓRA 26 lutego 2016 r.

Oświadczenie prasowe w związku
z usunięciem drzew na działce nr 26 przy ul. sudeckiej w Jeleniej Górze
W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi, związanymi z
usunięciem drzew
na działce nr 26 obręb 0043 przy ul.
Sudeckiej w Jeleniej
Górze, jako współwłaściciele w/w nieruchomości uprzejmie informujemy, co
następuje:

Sudeckiej, zakupiliśmy
w dniu 25 czerwca 2016 r.
jako osoby fizyczne. Pismem z dnia 03 stycznia
2017 r. zwróciliśmy się
do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z wnioskiem
o wydanie zezwolenia
na wycięcie drzew na
przedmiotowej nieruchomości.
Pismem z dnia 11 stycznia 2017 r. Naczelnik
Wydziału Gospodarki
Działkę nr 26 położona Komunalnej i Ochrow Jeleniej Górze przy ul. ny Środowiska Urzędu

Miasta Jeleniej Gór y,
w odpowiedzi na nasz
wniosek wskazała, że
zgodnie z wprowadzonymi od dnia stycznia 2017
r. zmianami w ustawie
o ochronie przyrody,
osoby fizyczne usuwają
bez zezwolenia drzewa
lub krzewy rosnące na
nieruchomościach stanowiących ich własność
pod warunkiem, że usunięcie tych drzew lub
krzewów realizowane
jest na cele niezwiązane

z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W oparciu o powyższe,
drzewa na przedmiotowej działce, zostały
usunięte przez współwłaścicieli, będącymi
osobami fizycznymi w
celu niezwiązanym z
prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z obowiązującym w
tym zakresie prawem tj.
art. 83f ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody

(Dz. U. Z 2016, poz. 2134,
z późn.zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 16
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz ustawy o
lasach (Dz. U. Poz. 2249)
oraz po uzyskaniu stanowiska właściwego w
sprawie organu.
Informujemy ponadto, iż po pojawieniu się
doniesień medialnych,
deklarując chęć współpracy w wyjaśnieniu
przedmiotowej sprawy,

wstrzymaliśmy przedmiotowe prace natychmiast i do czasu wyjaśnienia sprawy nie zamierzamy kontynuować
wycinki drzew.
Do czasu zakończenia
postępowania prowadzonego przez właściwe
organy nie będziemy
udzielać jakichkolwiek
informacji w sprawie.
Z wyrazami
szacunku
Właściciele

27 lutego 2017 r.
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Biegają, bo zima im niestraszna
Za nami V edycja Biegu Icemana, który od 2012 roku (z roczną
przerwą) mobilizuje miłośników
aktywnego trybu życia bez względu na pogodę – do stawienia się
na starcie imprezy w Przesiece.
W t ym roku zwiększono limit
uczestników, bowiem zainteresowanie udziałem jest ogromne.
W zawodach wyst ar towało
124 mężczyzn i 50 kobiet, ale
atrakcji – łącznie z krótkim biegiem – nie zabrakło też dla dzieci,
bowiem do Przesieki tradycyjnie
zjeżdżają całymi rodzinami z
różnych części Polski. Mocną
ekipę (szczególnie kibiców) miał
Turek, a także Strzegom. Byli też
reprezentanci Gdańska, Zielonej
Gór y, Wejherowa, Szczecina,
Świnoujścia, Chorzowa i wielu
innych miejscowości. Impreza
organizowana przez Stowarzyszenie Rada Odnowy Przesieki
przebiegła w doskonałej atmosferze, a klaun Rufi Rafi zabawiał
dzieci i dorosłych w czasie, gdy
zawodnicy było na trasie.
Co roku jest coraz więcej chętnych, ale ze względów bezpieczeństwa musimy trzymać się
limitów. Trzeba mieć nierówno
pod sufitem, żeby biegać w lutym
bez koszulki – przyznała z uśmiechem Anna Kurowska, organizatorka Biegu Icemana. Zwykle
morsy są kojarzone z t akimi
ekstremalnymi wyzwaniami, ale
biegają u nas również tradycyjni
biegacze z całej Polski – dodała.
Trasa nie była zbyt tr udna
– prowadziła częściowo drogą

asfaltową i leśnymi ścieżkami, a
przewyższenie wynosiło zaledwie
230 metrów, ale największym
wyzwaniem były war unki, w
jakich trzeba było wystartować.
- Jak tylko możemy wspieramy tę
wspaniałą imprezę – przyznał Mirosław Kalata, wójt Gminy Podgórzyn, który przekonuje, że warto
przyjechać do Przesieki. - Mamy
wspaniałe krajobrazy, piękną
przyrodę, świeże, zdrowe powietrze – brak tutaj tego strasznego
smogu - można odpocząć i miło
spędzić czas – dodał wójt, który
zadeklarował w wywiadzie, że
wystartuje w następnej edycji.
Zwycięzcą biegu został Mateusz Wisz z Żar, który przyznał,
że pier wszy raz st ar tował w
s a m yc h s p o d e n k a c h . - Ta k i
Bieg Icemana to specyf iczna
i m p r e z a , z a z w yc z a j b i e g a m
ciepło ubrany. Jak na pierwszy
raz jestem zadowolony. Trasa
była bardzo dobrze zabezpieczona. Na zbiegach było trudno
technicznie, bo było dużo lodu,
ale udało się je pokonać bezpiecznie – powiedział na mecie
M a t e u s z W i s z . Wś ró d ko b i et
najlepszy czas uzyskała Dominika Łabuda z Kamiennej Góry.
- Kolega mnie namówił na start,
w zeszłym roku zapomniał mi
powiedzieć, więc nie pobiegłam,
ale cieszę się, że udało się po
raz pierwszy. Dużo startuję w
biegach górskich, w ulicznych
nie biegam – powiedziała kamiennogórzanka.
Przemek Kaczałko

Wyniki na:
http://pulsarsport.pl/wp-content/uploads/2017/02/Iceman_18.02.2017-1.pdf

Fot. Przemek Kaczalko
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2017-01-27 godz. 20.00 - 2017-02-25 godz. 23.59
PRACA
DAM PRACĘ

„Big Star" zatrudni
sprzedawcę. Osoby zainteresowane pr osimy o
przesłanie CV na adres:
rekrutacja@bigstar.com.
pl. Dołącz do naszego
zespołu!
A u to m at y k - D r.
Schneider poszukuje
automatyka w dziale
utrzymania ruchu na
wtryskarni ze znajomością napraw/konserwacji
układów elektrycznych i
pneumatycznych. Praca
w systemie trzymianowym. - rekrutacja@drschneider.com
Barman/ka - Metafora Pub&Restaurant
zatrudni młode, przebojowe i sympatyczne
osoby na stanowisku
barman. CV ze zdjęciem
można złożyć osobiście
lub wysłać na nowy.tlen.
pl izabela.jacak@o2.pl
Oferujemy atrakcyjne
zarobki oraz umowę o
pracę ! Umówienie spotkania oraz więcej info.
tel. 668 331 624
Budowlańców do
Niemiec - Poszukujemy
doświadczonych pracowników budowlanych do
pracy na terenie Niemiec:
murarz, zbrojarz, cieśla,
betoniarz, tynkarz itp.
CV na adres: biuro@
ruben-bau.eu, Tel: 534
188 717, 576 033 941 Biuro czynne pn-pt 8-16
Doradca ds. likwidacji szkód - Ultima-Auto
Dealer Skody, Kia, Isuzu
w Jeleniej Górze zatrudni
na stanowisko Doradca
Serwisowy ds likwidacji
szkód komunikacyjnych.
Wymagane doświadczenie i znajomość Audatex.
lakiernia@ultima-auto.pl
Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs dotyczący zatrudnienia pracownika - umowa na
zastępstwo. Więcej informacji na www lub pod nr
telefonu 75/64-15-132

Firma produkcyj n a
poszukuje operatora CNC
oraz tokarza uniwersalnego z doświadczeniem.
Umowa o pracę. CV proszę wysyłać na adres
info@gramet-hydro.eu
lub kontakt telefoniczny
- 757 521 649
Firma Woj-Kat zatrudni
Panów przy produkcji plastików w Jeleniej Górze i
Kowarach. Umowa zlecenie, wynagrodzenie
1500-2100 netto w trybie
4-brygadowym - 756 475
564
Go Sport w Galerii Sudeckiej poszukuje osoby do
pracy na naszym dziale
Rowery. Praca polegała
będzie przede wszystkim
na skręcaniu rowerów,
obsłudze serwisu rowerowego. Umowa zlecenie - gosport.210@mail.
go-sport.pl
Hotel Tango w Jeleniej
Górze zatrudni mężczyznę od zaraz w charakterze kelnera, praca także
w nocy - zmianowa. Istnieje możliwość przyuczenia do pracy. tel. 75
767 63 03
Karczma Skalna w Miłkowie zatrudni na stałe
kelnerkę z doświadczeniem Dobre i stabilne
warunki zatrudnienia 692 495 233
Kelner/ka - Metafora
Pub&R
estaurant
zatrudni młode, przebojowe i sympatyczne
osoby na stanowisku
kelnerki. CV ze zdjęciem
można złożyć osobiście
lub wysłać na nowy.tlen.
pl izabela.jacak@o2.pl
Umówienie spotkania
oraz więcej info. tel. 668
331 624
Kelner/Kelnerka
- Pałac Pakoszów*****
zatrudni kelnera/kelnerkę. Mail: k.wolinska@
palac-pakoszow.pl - 795
418 277
Kelnerka/kelner
mile widziana znajomość języka niemieckiego zatrudnimy praca
w restauracji dodatkowo:
kucharz/pomoc kuchenna
tel kont 605 598 712

Konstruktor - Firma
produkcyjna poszukuje
konstruktora ze znajomością Autocad i Excel.
Umowa o pracę. CV proszę wysyłać na adres
info@gramet-hydro.eu
- 757 521 649

Lakiernik Samochodowy - Świetnie działający i ciągle rozwijający
się Profesjonalny serwis
blacharsko-lakierniczy
zatrudni samodzielnego
lakiernika samochodowego. Bardzo dobre
Konsultant tere- warunki pracy i płacy
nowy - Zatrudnimy kon- - 601 797 232 lub 601
sultanta terenowego z 695 404
własnym samochodem L e g a l n a p r a c a w
(zapewniamy zwrot kosz- Holandii - - Pakowatów paliwa) rekrutacja. nie i przepakowywanie
jgora@solidsecurity - 605 towarów - Sprawdzanie i
334 599
wysyłki paczek - RozładuKontrola jakości - nek, sortowanie towarów
Poszukujemy pracowni- Wynagrodzenie od 9,71
ków do działu kontrola euro brutto za godzinę
jakości. Umowa na stałe Wymagany język ang.
- rekrutacja@questsport. poziom B2 cv: job@eurojob.nl - +48 698 916 004
pl - 697 916 806
Kontroler jakości or +48 698 914 449 or 06
- JTEC Sp.z o.o. poszu- 300 703 79
kuje kontrolera jakości
do działu montażu części
z tworzyw sztucznych.
Wymagane doświadczenie oraz znajomość
obsługi komputera. CV
prosimy przesyłać na
adres:info@jtec.pl

Magazynier logistyki
wewn. - Dr. Schneider
poszukuje osób z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych do pracy
na stanowisku magazyniera logistyki wewnętrznej. Praca w systemie
trzyzmianowym. Bezpłatne dojazdy z JG i
okolic. - rekrutacja@drschneider.com

Księgowa - Firma
z wieloletnim stażem
poszukuje Księgowej.
Umowa o pracę. CV proszę wysyłać na adres Magazynier/ -ka Go
info@gramet-hydro.eu Sport - Sklep Go Sport
- 757 521 649
poszukuje osoby do
Księgowość - Firma przyjmowania dostaw.
z wieloletnim stażem Obowiązki będą poleposzukuje księgowej- gały m.in na etykietowaKPiR, ryczałt, pełne niu oraz zabezpieczaniu
księgi. Praca na umowę. artykułów. Wymagamy
G w a r a n t u j e m y m i ł ą dyspozycyjności przede
współpracę i atmosferę. wszystkim w ponieCV wraz ze zdjęciem działki oraz środy. prosimy kierować na g o s p o r t . 2 1 0 @ m a i l .
adres: info@iwo-bau.eu - go-sport.pl
756464557/699952962 Manager Restauracji Kucharz Kucharka - Restauracja Tarasy Wang
Kucharza energicznego z w Karpaczu poszukuje
doświadczeniem przyjmę kandydata lub kandydatkę
do pracy w restauracji na stanowisko Manana Deptaku w Karpa- gera Restauracji. Zakres
czu. Elastyczne godziny odpowiedzialności: -koorpracy, koleżeński zespół, dynację i zarządzanie
premie... Wynagrodzenie zespołem pracowników;
4 tyś zł. Tel. 663 641 -obsługę gości w r - 697
259
074 315

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w
Jeleniej Górze zatrudni
do pracy kierowców.
CV proszę przesyłać na
mzkjg@mzk.jgora.pl lub
osobiście w Sekretariacie. - 757 648 736
Mistrz blacharni-lakierni - Ultima Dealer
Isuzu, Skody i Kia w Jeleniej Górze zatrudni na
stanowisko Mistrz blacharni-lakierni. Wymagane doświadczenie
zawodowe w serwisie
blacharsko-lakierniczym
lakiernia@ultima-auto.pl
Niania dla bliźniaków
- Zatrudnię opiekunkę
do bliźniaków - niemowlaków. Wymagane
doświadczenie i dyspozycyjność. Wykształcenie
w kierunku medycznym
mile widziane. CV na
e-mail zukowskakamila7@gmail.com - 664
424 821
O p e r ato r C N C Poszukujemy do pracy
na stanowisko operator CNC. Wymagania:
doświadczenie w pracy z
centrami CNC/ploterami
frezującymi, znajomość
prog.CAM (możliwość
przyuczenia),zdolności
manualne przy obróbce
ręcznej - 756105577 /
praca@km-system.pl
Opieka w D Z jęz.
niem. lub bez - Opieka w
DE-od zaraz 800-1500E
Oferta dla opiekunek z
j.niemieckim lub bez.
Indywidualne podejście,
sprawdzone miejsca,
od 800€ do1500€+zwrot
kosztów podróży, wyjazdy
od zaraz, zaliczki/premie
świąteczne - 537 076
962
Opiekun/ka do osób
starszych - Jesteś opiekunką dla osób starszych
i chcesz zarabiać do
1700 euro miesięcznie?
Nie zwlekaj, zadzwoń już
dziś! - 733 309 337

Opiekunka do Pana
-1575E - Firma Veritas
poszukuje opiekunek
osób starszych na terenie
Niemiec. Zapewniamy
uczciwą pracę, atrakcyjne
wynagrodzenie i zwrot
kosztów podróży. Więcej
informacji pod nr tel 534
269 240. Zadzwoń
Opiekunka osób starszych! - Firma Veritas
poszukuje opiekunek
osób starszych w Anglii.
Zapewniamy uczciwą
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie do 1800F,
opiekę koordynatorów.
Więcej informacji pod nr
534 269 240. Zadzwoń
Opiekunka osób starszych-1325E - Firma
Veritas poszukuje opiekunki do Pani w wieku 90
lat, ma lekkie problemy z
poruszaniem się i waży
65kg. Cierpi na schorzenia wieku starczego.
Więcej informacji pod nr
tel 534 269 240
Opiekunka osób starszych-1600E - Firma
Veritas poszukuje opiekunki do Pani w wieku
82 lat, porusza się za
pomocą wózka i waży 60
kg., cierpi na schorzenia
wieku starczego, artrozę.
Więcej informacji pod nr
tel 534 269 240.
Osada Śnieżka w Łomnicy zatrudni osoby na
stanowisko pokojowe.
Oferujemy atrakcyjne
warunki zatrudnienia.
CV proszę wysłać na
adres: rekrutacja@osada-sniezka.pl
Pilnie przyjmę do pracy
- Przyjmę na staż osoby,
które zostały zwolnione z
przyczyn zakładu pracy.
Zarobki 2000Zł+zwrot
kosztów dojazdu. Praca
w rodzinnej firmie produkcyjnej, stanowiska dla
kobiet i mężczyzn! - 601
999 465
Poszukuje cieśli dekarza do wzmocnienia konstrukcji wiezby. Proszę o
kontakt po godzinie 16ej
- 48 726 122 878
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Poszukuję niani
dorywczo. mam dwie
dziewczynki jedna w
żłobku, druga w przedszkolu. Średnio co drugi
tydzień są chore. Poszukuję osoby która wtedy
by się zajęła dziećmi. Ok.
6godzin dziennie - 504
413 433

Praca Opieka Niemcy
- Praca dla opiekunek
osób starszych w Niemczech. Sprawdzone miejsca/legalne zatrudnienie/
wysokie składki ZUS/
komfortowe przejazdy.
Osoby powinna cechować empatia, cierpliwość
i życzliwość wobec senioPraca - Hurtownia rów. - 734 427 734
mięsa, wędlin i drobiu Praca w Banku - Praca
poszukuje pracownika w Nest Banku na stana 3/4 lub cały etat na nowisku obsługa biestanowisko fakturzysta- żąca klienta. Oferujemy
wydawca oraz kierowca. umowa o pracę, samoJelenia Góra ul. Sobiechód, komputer, telefon.
skiego. - 501 595 338
Mile widziane osoby które
Praca - mechanik miały możliwość pracy
samochodowy - Przyjmę jako przedstawiciel. - 501
do pracy mechanika 576 052
samochodowego tel. 75
Praca w Czechach
75 334 46
-bez języka - PoszukuPraca biurowa z j.cze- jemy Panie i Panów do
skim - Przyjmę osobę do
stałej pracy w mieście
pracy biurowej z znajoLiberec oraz Jablonec
mością języka czeskiego
nad Nisou. Praca przy
w mowie i piśmie . Praca
produkcji. Zarobki od
przy wystawianiu aukcji
2400zł netto miesięcznie.
allegro, sklepie internetoZapewniamy codzienny
wym i obsłudze klienta .
dojazd do pracy bądź
Wysokie wynagrodzenie
zakwaterowanie. prace@
umowa o prace - 667
verivapersonalcare.cz 105 493
+420792514429
Praca dla inspektora
ds. technicznych - SM Praca w sklepie spoZwiązkowiec w Jel. Górze żywczym - zatrudnię
zatrudni na umowę o ekspedientkę do sklepu
pracę inspektora ds. spożywczego osiedlotechnicznych. Wykształ- wego w Jeleniej Górze
cenie wyższe techniczne .Praca od zaraz ! - 723
341 272
Tel. 75 75 42 623
Praca na stacji paliw
- Zatrudnię pracownika
na stacji paliw Lukoil.
Umowa o pracę, umowa
zlecenie. Aplikacje proszę wysyłać ma adres
mailowy PL071@amicenergy.pl - 602 624 907

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pracownia Grawerska
Champion - Przyjmiemy
do pracy energicznego i
zorganizowanego, młodego mężczyznę bez
nałogów. Praca od pon.
do pt. od 9.00-17.00 nie
wymagamy doświadczenia. CV proszę przesyłać
na maila: jjsos@onet.eu
- 601 571 207
Pracownik produkcyjny - Praca w systemie
3-zmianowym, umowa o
pracę, bezpłatne dojazdy
do/z pracy, bogaty pakiet
socjalny (LuxMed, Multisport, ZFŚS). Wymagana
sprawność manualna,
dyspozycyjność. - rekrutacja@dr-schneider.com
Pracownik Techniczny - Abra SA - Poszukujemy pracownika do
sklepu meblowego w
Jeleniej Górze. Zadania:
• Montaż mebli • Obsługa
magazynu sklepowego •
Rozładunek i załadunek
dostaw • Wydawanie
towaru Klientom CV: k_
jg@abra-meble.pl - 695
300 577

Project Manager PHP
- Do rozwoju naszego
oprogramowania hotelowego NFHotel, poszukujemy doświadczonej
osoby na stanowisko
Project Managera. Aplikuj: praca@netfactory.
Praca w willi w Karpa- pl - 509 202 060
czu. Umowa - Dobrze Spawacz aluminium
płatna praca w willi w MIG - Firma zatrudni
Karpaczu.(umowa o spawaczy aluminium
pracę) Przygotowanie oraz stali MIG-MAG przy
śniadania i przygotowa- wykonaniu naczep do
nie pokoi.(sprzątanie) samochodów ciężaro- 601 571 222
wych. - 574 700 031

Wydawca: HIGHLANDER`S GROUP Marek Tkacz Adres redakcji: 58-500 Jelenia
Góra, ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@
jelonka.com Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika
Grzywacz-Dudek (zastępca redaktora naczelnego), Przemek Kaczałko (dziennikarz),
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. Rezer
wujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam

Specjalista ds. jakości dostaw - Dr. Schneider
poszukuje osoby ze znajomością jęz. niemieckiego pozwalającego na
swobodną komunikację. Wykształcenie wyższe w obszarze jakosci
oraz doświadczenie w
branży automotive - mile
widziane. - rekrutacja@
dr-schneider.com

Sprzedawca - Sklepy
Komfort SA - Firma Sklepy
Komfort SA zatrudni
Sprzedawców w Jeleniej Górze. Oferujemy
umowę o pracę, premie,
szkolenia. Wyślij CV na
rekrutacja@komfort.pl z
dopiskiem "Sprzedawca
Jelenia Góra".
Sprzedawca "Big
Star Limited" - Big Star
zatrudni Sprzedawcę.
Oferujemy: umowę o
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczne
godziny pracy, szkolenia, możliwość rozwoju
i awansu. rekrutacja@
bigstar.com.pl. Dołącz do
naszego zespoły!
Sprzedawca perfum Zatrudnię osobę kontaktową i reprezentacyjną na
stanowisko sprzedawcy
perfum lanych w Cieplicach. Godziny pracy
i wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.
Więcej informacji pod nr
607-083-100.
Stała praca w centrum
Jeleniej Góry przy obsłudze sprzedaży wysyłkowej w branży rowerowej.
Wskazana znajomość
podstawowych części
rowerowych. Kontakt:
praca.jg@pro-bike.pl,
Tel. 603-702-703.
Technik Obiektu - Technik Obiektu / Elektryk /
Konserwator Wymagana
znajomość instalacji elektrycznych, mile widziana
również klimatyzacji i
wentylacji. Oferujemy
stabilne warunki zatrudnienia na podstawie. praca@bilfinger.com.pl
Utrzymanie ruchu
- Poszukujemy osoby
do działu utrzymania ruchu. Znajomość
mechanika elektryka.
Rekrutacja@questsport.
pl - 697916806
Wentylacja mechaniczna - Firma Ekomedika poszukuje lekarza
ze specjalizacją paliatywną do Wentylacja
Mechaniczna. Wymagania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn 29.10.2013 kontakt
- 797 773 894

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

Wymagane zdolności Zatrudnię kelnerki
manualne - pracownik - Zatrudnię kelnerki, kelprodukcyjny, dokładność, nerów do restauracji w
Jeleniej Górze. Osoby
gotowość do pracy w
zainteresowane proszę o
trybie 3-zmianowym.
kontakt tel. 602-735-219
Oferujemy: umowę o lub mail: firma.jeleniapracę, bezpłatne prze- gora@op.pl - 602-735jazdy do/z pracy, bogaty 219
pakiet socjalny (LuxMed, Zatrudnię kelnerki do
M u l t i s p o r t , f u n d u s z restauracji Blues Cafe w
Jeleniej Górze. Osoby
socjalny) - rekrutacja@
zainteresowane proszę o
dr-schneider.com
kontakt tel. 602-735-219
Zatrudnię dekarza lub 661-559-157, mail:
- Praca dla doświadczo- firma.jeleniagora@op.pl
nego dekarza, rzetelność Zatrudnię Panią poko, doświadczenie i wła- jową na 1/2 etatu. Praca
do godz. 14.00 w Jeleniej
sny samochód warunek
Górze. Mile widziane
konieczny , na umowę
lubiące sprzątanie Panie
o pracę ,wynagrodzenie przed emeryturą i na
zależne od umięjętności emeryturze. - 603 865
- 534 490 090
940
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Zatrudnię pracowników budowlanych specjalności: montażysta
stolarki budowlanej,
wykończenia wnętrzarskie, elewacje, prace
ogólno-budowlane. Miejsce pracy: Szklarska
Poręba Kontakt: tel: 730
868 881 mail: wbslysiak@gmail.com
Zatrudnię sortowaczmonter - JTEC sp.z o.o.
zatrudni pracowników
do montażu drobnych
elementów z tworzyw
sztucznych. Kontakt
tel. 660 705 615, email:
sekretariat@jtec.pl
Zatrudnię stolarzy
- Zakład produkcyjny
w Piechowicach oferuje pracę dla stolarzy.
Zadzwoń lub wyślij swoje
CV na adres bogdan@
zapotocki.pl - 603 686
033

Zatrudnimy recepcjonistę - Uzdrowisko Świeradów Czerniawa Sp.z
o.o.–Grupa PGU poszukuje pracownika na stanowisko: recepcjonista
Wymagane: wykształcenie min.średnie komunikatywna znajomość
języka niemieckiego
obsługa komputera - 797
502 235
Zatrudnimy serwisanta wtryskarek. Wymagania: dysozycyjność,
prawo jazdy kat.B, znajomość budowy i działania układów, napędów
mechanicznych i hydraulicznych, mile widziany
j.angielski - 756105577 /
praca@km-system.pl
PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Handlowiec doświadczenie w handlu krajowym, zagranicznym
- Handlowiec doświadczenie w handlu krajowym, zagranicznym,
Zatrudnię ślusarza- język czeski, niemiecki,
mechanika samochodów rosyjski - podejmę pracę
- utworze, utrzymam sieć
ciężarowych, Karpacz
sprzedaży tel. 691 034
tel. 606 396 250
701
Zatrudnię: spawacza,
MOTORYZACJA
CZĘSCI SPRZEDAM
tokarza, frezera, ślusarza
i mechanika do maszyn. Sprzedam hurtem
Nr kontaktowy 695 681 opony używane w bardzo
dobrym stanie. Opony 574
znanych firm (pary, KomZatrudnię: spawacza, plety). Likwidacja Firmy.
tokarza, frezera, ślusarza - 606 898 406
i mechanika do maszyn. Szrot Jelenia Góra
Nr kontaktowy 695 681 794794104 - Części do
574
audi, bmw, merc, vw, ford,
Zatrudnimy ekspe- skoda, volvo, , toyota,
nissan, suzuki, mazda,
dientki na stoisko piekarhonda, hundaj, mitsuniczo-cukiernicze, cały
bishi, renault, peugeot,
etat, umowa o prace citroen, daewoo, seat,
Jelenia Góra tel. 603 fiat, alfa romeo idt... różne
600 948
modele - 7947943104

Wszystkie części do
Forda C-Max 2.0 TDCI
rok 2004. M.in. zawieszenie przód+tył, osprzęt
silnika, el.blachars, zderzaki, lampy, chłodnice,
szyby, ukł.wydech, skrzyn
biegów - 601 960 614

Kupię każde auto całe
i uszkodzone - Skupujemy auta wszystkich
marek całe i uszkodzone,
o d b i e ra m y w ł a s n ym
tr a n s p o r te m , d o j e ż dżamy pod wskazany,
formalności i gotówka
w 15 minut, chcesz się
MOTORYZACJA
legalnie pozbyć auta to
KUPIĘ
zadzwoń lub napisz Auto kasacja auto skup
881-225-859
- 500 403 803
Skup aut 721912463
Auto kasacja auto skup
- Skup aut osobowych
- 512 512 227
oraz dostawczych płatAuto kasacja auto skup ność gotówka dobre
- Dbamy o zadowolenie ceny formalności na
naszych Klientów, bo miejscu zapraszam
wiemy, że nasz profesjo- Skup aut do 10 tyś nalizm jest kluczem do Skup aut osobowych
ich zaufania. Mamy świa- oraz dostawczych płatdomość, że jedna trans- ność gotówka dobre
akcja może przerodzić ceny formalności na
się w stałą współpracę. miejscu zapraszam 721 912 463
- 533 533 442
Auto skup dobre ceny
- 7947943804
Auto skup dobre ceny
- Dbamy o zadowolenie
naszych Klientów, bo
wiemy, że nasz profesjonalizm jest kluczem do
ich zaufania. Mamy świadomość, że jedna transakcja może przerodzić
się w stałą współpracę.
- 794 794 305
Auto skup Jelenia Góra
- 511 209 408
Auto złom auto skup
787009777
Auto złom auto skup
885775445

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Kupię każde auto całe i
uszkodzone - Skupujemy
motocykle, samochody
osobowe i dostawcze do
3,5t, z opłatami lub bez,
sprawne i uszkodzone,
odbieramy własnym bezpłatnym transportem,
chcesz się szybko i legalnie pozbyć auta to dzwoń
lub pisz. - 881-225-859
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Skoda Felicia 1,3mpi
w gazie - rocznik 1998
zagazowana aktualny
przegląd, ubezpieczenie i homologacja. Po
remoncie zawieszenia,
wymieniony łańcuszek
rozrządu, pasek alternatora, filtry, reperaturki
błotników tylnych. - 509
713 416

Sprzedam daewoo
matiz 2000r - auto w stanie dobrym do drobnych
poprawek blacharskolakierniczych oc do13kwietnia-2017 przegląd
do 01-pazdzierni-2017
cena 1150 do negocjacji
R e n a u lt M e g a n e - 721 912 463
II 8000zł - Witam! Do Sp r z e d a m Q u a d a
sprzedania mam Renault H o n d a F o r e m a n
Megane II. Rocznik 2006 500cm,zarejestrowany
Przebieg 178tys Stan w P o l s c e o d s i e r p techniczny bardzo dobry n i a 2 0 1 5 r, p r z e b i e g
Na karoserii normalne 518mil[830km],dodatślady użytkowania W kowo posiada plug,
aucie nie palone Zapra- wyciągarka 1500kg,szpeszam do obejrzenia. - racz itp. Kontakt tel.530692 306 870
456-748
Renault Kangoo 1.5
DCI 2004 - Kangoo rok
produkcji 2004. Klimatyzacja. Nowe opony
zimowe radio bluetooth
jvc. Przebieg 109tys. 666 136 539
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Sprzedam VW Bora
1999 r. przebieg 200 tys.
kupiony salon Polska, 2
właściciel, cena 4200 zł
tel. 723 545 374
Sprzedam samochód
Ford Escort 3-dzwiowy
1600cm, 1993r,benzyna,
stan dobry, garażowany,
opłacony, cena 1300 zł
do negocjacji tel. 518
158 786
ANONSE
MATRYMONIALNE

Będę Twoim orgazmem
(dla pań) - Szukam pań
które potrzebują zaspokojenia seksualnego pod
każdym kontem, jeżeli
czujesz, że cíągle Ci
mało rozkoszy zadzwoń.
Moja minetka wyssie spowoduje u Ciebie orgazm
nie wierzysz dzwoń juz
teraz;) - 731 149 167
Dam za spotkanie 200
zł - Poznam Kobietę z
Jeleniej do seksu bez
gumki. Za posiedzenie
200 zl. Propozycje na
sms. Emeryt po studiach.
- 693 347 004
Niezapomniane 100%
doznania - N. Zastrzeżone są ignorowane.
Info na temat spotkania
udzielam tylko telefonicznie. Hasło: Jelonka.
Zapraszam Milena:* P.S.
Od 1 lutego zmieniam
num. na 796-898-718
- 884-750-496 lub 503370-665
Poznam dziewczynę do
związku - Hej,Jarek,lat33,ciemne włosy, oczy
niebieskie,180cm.kawaler,bez nałogów, jestem
spokojny, miły, czuły, nieśmiały, szczery, uczciwy,
wierny, mieszkam na
wsi. Szukam dziewczyny
do stałego związku od
18-34lat. - tel. 691 711
205/ jarecki935@wp.pl
Przyjmę dziewczyny
do współpracy w warunkach mieszkaniowych.
Tel. 509 644 864

ROZMAITOŒCI
og£oszenia

Sympatyczny pozna
- Jeśli masz dość rutyny
samotności monotonii
brak ci rozmów namiętności napisz zadzwoń.
Tylko poważne relacje
dyskrecja. Zbudujmy
znajomość na swoich
potrzebach. Wiek stan
cywilny bez znaczenia. 511 177 717
Szukam uległej BDSM
- Szukam szmaty którą
będę dobrze wynagradzał
za spotkania w klimacie
BDSM. Więcej w korespondencji prywatnej.
Czekam na konkretne
odpowiedzi wraz ze zdjęciem. - roman_34@interia.eu
USŁUGI
BUDOWLANE

Elewacje dachy Praca dla dekarzy, blacharzy, tynkarzy - 509
796 151
Kamieniarstwo Szukam pracownika
do pracy przy obróbce
kamienia na terenie Niemiec okolice Wurzburga
[560km od Jeleniej Góry].
Dzwonić po 19.00 - 757
186 455
Kanalizacja - udrożnianie i oczyszczanie
odpływów, hydraulika
kompleksowa tel. 609
172 300
Prace budowlane Poszukujemy zleceń,
chętnie prac podwykonawczych dla naszych
murarzy, płytkarzy, zbrojarzy, pracowników od
wykończeń. Siedziba
firmy: Jelenia Góra. - 739
646 717
Prace ziemne Minikoparka 4 t - Prace ziemne
wyburzenia młotem
hydraulicznym itp. - 784
805 582
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek, klamek, zawiasów,
uszczelek i szyb. Regulacja, konserwacja. Montaż
nawiewników, samozamykaczy, progów opadających. Cieple obróbki
tynkarskie okien. 607
720 825
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Tanie remonty w dobie
kryzysu, remonty drobne
przeróbki budowlane na
twoja kieszeń. Zadzwoń!
tel. 721 647 789

Nauka języków dla
wszystkich - Udzielam
korepetycje z języka
angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
Przyjemna, łatwa i
miła nauka ułatwiająca
swobodnej koncentracji. Zapraszam. Proszę
dzwonić po 15:00 - 695
637 381

Thermo - gładzie - Ocieplenia ścian od wewnątrz
przy użyciu najnowszej
generacji materiałami
termoizolacyjnymi dzięki
którym zaoszczędzisz
USŁUGI
25% kosztów wydanych
ELEKTRYCZNE
na ogrzewanie. Pozbędziesz się pleśni i grzyba. Elektryk profesjonalnie - Montaż nowych
607 720 825
Usługi remontowo- instalacji elektrycznych,
naprawy i modernizacja
budowlane! - Wykonam
starych. Usuwanie awarii
dokładnie, solidnie i
24h.Pomiary elektryczne.
terminowo remonty w
Podłączenia kuchenek
pełnym zakresie, poditp. Usługi dla wspólnot
łączenia c.o., instalacje
mieszkaniowych. Szybko
hydrauliczne oraz wszeli solidnie. 664-475-323
kie prace budowlane na
zewnątrz budynku (murki Na p r awa A G D oporowe, chodniki itp.). - Naprawa pralek, odkurzaczy, Jelenia Góra ul.
792 226 649
Karłowicza 25 tel. 603
Zdun - Piece kaflowe, 835 483
kuchnie, trzony kuchenne
Uwaga - Chroń sie, piece do Pizzy Montaż
bie i rodzinę! Kamery,
zabudowa kominki , czyszalarmy, monitoring, p.poż.
czenie kominów, szybko
Modernizacje istniejąsprawnie solidnie posiacych systemów. Wycena
dam doświadczenie tel
po oględzinach obiektu.
kontaktowy 0888141965
e-mail: biuro@ifucha.pl kominki100@tlen.pl
728 225 374
Zdun piece kaflowe
USŁUGI
kominki komin dymne.
FINANSOWE
Budowa naprawa czyszBank odmówił Ci kreczenie konserwacja prodytu? Zadzwoń do nas !
fesjonalne wykonanie w 731-377-456
dostępnej cenie tel. 510
Bez BIK i KRD - Pożyczki
172 730
pozabankowe, raty mieUSŁUGI
sięczne, gotówkę przeEDUKACJA
lewamy na konto. tel 500
Język polski korepe- 086 705
tycje - Doświadczony Bez zaświadczeń i KRD
nauczyciel języka pol- - posiadamy w ofercie
skiego udzieli korepety- kilkanaście firm pozacji; przygotowanie pod bankowych, bez obsługi
kątem matury. - 513 565 przedstawiciela w domu ,
953
raty miesięczne, tel 500Korepetycje z nie- 086-705
mieckiego - Lektorka Bez zaświadczeń o
szkoły jęz. Wszystkie dochodach - Pożyczki
poziomy zaawansowa- pozabankowe, raty mienia. Dzieci, młodzież, sięczne, bez poręczydorośli. Trudne przy- cieli, decyzja w 15 minut,
padki. Przygotowanie tel 500 086 705.
do matury, do egzaminu. Dla emerytów i renciTłumaczenia. Konwersa- stów - pożyczki pozabancje. Profesjonalna pomoc kowe, raty miesięczne,
w przyjaznej atmosferze możliwość konsolidacji .
- 509 705 674
Tel 500-086-705.

Duża gotówka dla każdego! - Potrzebujesz
gotówki ? Z nami możesz
zyskać do 25 000 zł. Tel.:
731-377-456
Gotówka dla Ciebie!
- Gotówka bez sprawdzania baz. Minimum
formalności. Do 25 000
zł. Wysoka przyznawalność. Zadzwoń 731-377456
Gotówka na Dowód
Osobisty - Atrakcyjna
pożyczka od 500zł do 25
000zł - Zadzwoń lub sms:
Kasa 724 104 631
Jasna pożyczka - Pomagamy w finansowych
trudnościach. Pożyczki
na jasnych zasadach,
ratalne, do 25 000 zł. Tel.:
731-377-456

Konsolidacja chwilówek - Zamień chwilówki
na jedną pożyczkę, raty
miesięczne dopasowane
do możliwości klienta,
bez poręczycieli. tel 500086-705.
Konsolidacja pozabankowych - Posiadasz
kilka pożyczek pozabankowych, sprawdź czy
możemy je skonsolidować. tel 500-086-705
Leasing | Kredyty
Samochodowe - Leasing
p o j a z d ó w, s p r z ę t u
medycznego i maszyn
- również na oświadczenie, od 1 dnia działalności, z negatywną historią
kredytową! Pożyczki oraz
Kredyty Samochodowe,
dla pojazdów do 15 lat. tel. 795 005 835; e-mail:
info@i-leasing.eu; 1 Maja
50 Jelenia Góra
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Na spłatę zobowiązań
- Zadzwoń i dopytaj o
szczegóły, tel 500 086
705
N i e s p o d z i e wa n e
wydatki? - Potrzebujesz szybko dodatkowej
gotówki i nie wiesz skąd
wziąć ? Zadzwoń już dziś
! Z nami możesz zyskać
do 25 000 zł Tel.: 731377-456
Pieniądze - szybko i
tanio - Pożyczki dla osób
od 18 do 80 roku życia.
Bez zbędnych formalności. Długi okres kredytowania oraz wygodna
rata. Wypłata gotówki w
ciągu 24h Zadzwoń 731377-456
Pilnie potrzebna
gotówka? - Najszerszy
wybór sprawdzonych firm
pożyczkowych pozabankowych w Jeleniej Górze.
Minimum formalności.
Dużo ofert na oświadczenie. W ofercie także kredyty bankowe i firmowe.
Jelenia Góra, ul.Wiejska
29a - 781 222 323
Pogotowie gotówkowe ! - Oferujemy
pożyczkę na dowolny cel.
Wygodny okres spłaty
zadłużenia. Minimum
formalności, Od 500 do
25 000 zł Jasne i czytelne
zasady. Tel: 731-377456
Pogotowie gotówkowe ! - Pożycz gotówkę
na dowolny cel ! Jesteśmy dla Ciebie ! U nas
pieniądze otrzymujesz
maksymalnie szybko.
Długi okres kredytowania.
Z nami możesz zyskać
do 25 000 zł Zadzwoń :
731-377-456
Pomoc finansowa na
dowolny cel ! Minimum
formalności, decyzja kredytowa w 15 minut, do
25 000 zł, bez ryzyka,
szybko i bezpiecznie.
Zadzwoń 731 377 456
Pożyczamy do 15 tyś
- szeroka oferta pożyczek pozabankowych
w jednym miejscu,
sprawdzone firmy , raty
miesięczne , bez wizyt
przedstawiciela. Tel 500086-705.

Pożyczka bez BIK Kwoty od 500 do 25 000
zł Nie sprawdzamy baz.
Zadzwoń 731-377-456.

Pożyczka na dowód
osobisty - Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń
i sprawdź jaką kwotę
Pożyczka dla Ciebie możesz otrzymać tel.724! - Dogoń swoje marzenia 104-631. Pożyczka elai weź pożyczkę do 25 000 styczna.
zł ! Tel 731-377-456
Pożyczka na marzenia
Pożyczka dla Ciebie - Chcesz spełnić swoje
! - Potrzebujesz pilnie marzenia i nie wiesz skąd
pożyczki do 25 000 zł ? wziąć gotówkę ? Nie
Zadzwoń 731-377-456
sprawdzamy BIK i KRD.
Pożyczka dla firm Miesięczne raty. Do 25
- Bez BIK i KRD, raty 000 zł. Zadzwoń 731miesięczne. tel 500 086 377-456
705.
Pożyczka na PIT do
Pożyczka dla każdego 15 tyś - Wystarczy dowód
- Raty miesięczne, kwota osobisty i PIT. Tel 500
do 20 tyś, decyzja w 15 086 705
minut. tel 500 086 705. Pożyczka na uczciPożyczka dla wszystkich ! - Zapraszamy do
Biura 1 Maja 31/1(wejście z boku budynku)
w godzinach od 9-17 z
dowodem osobistym.
Akceptujemy osoby
zadłużone, z komornikiem oraz negatywnymi
wpisami w bazach. Kwoty
od 500 do 50.000 zł - 728
874 309
Pożyczka do 25 000
zł - Potrzebujesz gotówki
? Nie wiesz skąd wziąć
? Jesteśmy dla Ciebie
z nami możesz zyskać
do 25 000 zł ! Zadzwoń
731-377-456 -

wych zasadach, bez
ukrytych kosztów. Raty
dostosowane do Twoich
potrzeb. Akceptujemy
różne źródła dochodu.
Do 25 000 zł. Zadzwoń
731-377-456

Pożyczka Pozabankowa na dowód! Zadzwoń i umów się na
spotkanie. Akceptujemy
różne formy dochodów,
również 500 + i alimenty.
Niskie raty miesięczne,
bez wizyty przedstawiciela w domu. Nie pobieramy żadnych opłat za
rozpatrzenie wniosku
- 668 682 335

Pożyczka Jelenia Góra
Pożyczka szybko i
- Gotówka na dowolny
uczciwie ! - Męczy Cię
cel - zadzwoń 574 510
brak gotówki ? Pomo530
żemy tylko zadzwoń do
Pożyczka Jelenia nas! Tel: 731-377-456
Góra - Masz komornika
lub wpisy w bazach dłuż- Pożyczki dla zadłuników? Ta oferta jest dla żonych - pożyczki pozaCiebie! Kwoty od 500zł bankowe do 20 tys , raty
do 25000zł. Wystarczy nawet do 36 miesięcy,
dowód osobisty. Akcep- bez wizyty przedstawitujemy różne dochody. ciela w domu. Tel 500
Zadzwoń! - 574 510 530 086 705.
Pożyczka na dowód P o ż y c z k i K r e d y t y
do 25 tys. - Potrzebu- - Nowe Biuro - Biuro
jesz gotówki? Dzwoń ! Kredytowe Zaprasza
Pożyczki szybko, ela- Znajdziemy najkorzyststycznie i uczciwie. Od niejsze rozwiązania
500 zł - 25 000 zł. Decy- finansowe. Pożyczki
zja kredytowa nawet w 1 pozabankowe kredyty
dzień. Raty do 36 mie- gotówkowe i konsolidasięcy. Zadzwoń już dziś! cyjne ul. Różyckiego 19
Telefon - 577 752 573 Ip pok 105 tel 697 298
Łukasz
494, 509 870 880

Pożyczki na oświadczenie - akceptujemy
różne dochody, raty miesięczne, gotówka tego
samego dnia, bez wizyt
przedstawicieli. Tel 500086-705.
Sp r a w d z o n a
pożyczka - Nie wybieraj na chybił-trafił. Weź
sprawdzoną pożyczkę
od 500 zł do 25 000 zł.
Zadzwoń 731-377-456
Szybka i bezpieczna
pożyczka - Potrzebna
gotówka? Szybko, bezpiecznie, nawet do 25
000zł. Bez zbędnych
formalności, proste
p r z e j r z y s t e z a s a d y.
Dogodne miesięczne
raty ! Zadzwoń 731-377456 !
Szybka kasa do 25 000
zł ! Minimum formalności
! Tel 731-377-456
Szybka pożyczka posiadasz dowód, rachunek bankowy i masz
ukończone 21 lat, zapraszamy, tel. 500-086-705
Szybka pożyczka pozabankowa, na dowolny cel,
do 25 000 zl. Zadzwoń
731-377-456
Szybkie pożyczki bez
BIK - pożyczki bez weryfikacji BIK, raty miesięczne,
tel 500 086 705.

Fotograf-zdjęcia
do prezentacji firm,
zakładów usługowych,
sprzedawców samochodów, firm handlowych
i produkcyjnych mail:
zspryszak@gmail.com
tel. 691 034 701
Fotograf-zdjęcia
komercyjne, dla przemysłu, usług, handlu na
terenie Dolnego Śląska,
zdjęcia makro, zdjęcia
architektury zspryszak@
gmail.com tel. 691 034
701
Fotograf-zdjęcia
makro w odwzorowaniu
1:1 dla firm, zakładów
produkcyjnych, usługowych. Zdjęcia bardzo
małych przedmiotów w
doskonałej jakości zspryszak@gmail.com tel. 691
034 701

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

PIT - zeznania roczne za
2016 - Fachowe i niedrogie wypełnianie zeznań
rocznych PIT na Zabobrzu. Rozliczanie dochodów krajowych wraz z
możliwością wysyłki lub
złożenia. ul. Różyckiego
19/13 budynek JSM wejście A), tel. 793 022 001

Fotograf-śluby,
chrzty, uroczystości,
zdjęcia dla przemysłu,
handlu, usług, zdjęcia
dokumentalne. Doświadczenie, rzetelność, jakość
tel. 691 034 701
Fotograf-zdjęcia
budynków, mieszkań,
pomieszczeń. Usługi dla
agencji nieruchomości,
fotografujemy profesjonalnie w doskonałej jakości mail: zspryszak@
gmail.com tel. 691 034
701
Fotograf-zdjęcia
do celów komercyjnych,
doskonała jakość na
nośnikach elektronicznych i tradycyjnych mail:
zspryszak@gmail.com
tel. 691 034 701

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

Zapraszamy serdecznie do Restauracji Chybotek ,na pyszne Dania
kuchni regionalnej. Znajdujemy się na samym
końcu drogi u podnóża
gór w Przesiece na Karkonoskiej 44 Zapraszamy
serdecznie Gospodarze 512 141 327
USŁUGI
KSIĘGOWE

USŁUGI
MOTORYZACYJNE

Auto Naprawa Naprawy bieżące-usługi
blacharskie -wulkanizacja. Najniższe ceny
naprawy powypadkowe .
Rabaty dla stałych klientów - Miłków - 572-424280
EUCO S.A. odszkodowania, Pomagamy uzyskać
to co się należy. - 504
251 302
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Na p r awa m o t o c y kli i skuterów - Serwis
Acticam Motocykle
zaprasza na zimowy
przegląd motocykli, skuterów i quadów wszystkich marek. Naprawa,
r e m o n t y, r e n o w a c j e
pojazdów zabytkowych,
kosmetyka i motodetailing. Transport w obie
strony. - 796 586 606
USŁUGI
MUZYCZNE
Nauczyciel gry na
fortepianie - Poszukuje
możliwości dalszej edukacji gry na fortepianie,
dla gimnazjalistki po I
stopniu szkoły muzycznej. - tel. 502496650
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
O p i e ka n a d t w o i m
maluchem - Nasze Mini
Domowe Przedszkole
czeka na każdego
maluszka potrzebującego opieki stałej lub od
czasu do czasu. Nawet
gdy mama z tatą chcą
wyskoczyć do kina. Czekamy i cieplutką, domową
atmosferę zapewniamy: 607 155 751
Opiekunka medyczna
pomoże osobie starszej,
chorej, niepełnosprawnej
- bez zamieszkania tel.
501 676 345
Pomogę w pracach
domowych. Zaopiekuje
się dzieckiem, osobą
starszą tel. 513 246 763
USŁUGI
RÓŻNE
DJ Andrzej imprezy karnawałowe - Prowadzę
jako DJ imprezy karnawałowe, okolicznościowe np 40 stki, mam
bogate doświadczenie,
posiadam własny pełen
sprzęt, przyjeżdżam i
gram, zapraszam do kontaktu astaniszewski56@
gmail.com, tel - 785 999
017
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Firma ARPOL zajmuje Uległeś wypadkowi
się ścinką i pielęgnacją lub kolizji? - Zostadrzew w każdym tere- łeś poszkodowany w
wypadku, kolizji lub ktoś
nie, elastyczny cennik
z Twoich bliskich ucier, dokumentacja fotopiał? Zadośćuczynienie
graficzna, zadzwoń i za doznaną krzywdę.
się przekonaj że warto! Sprawdź, czy i Tobie
- 725-610-322
możemy pomóc. Tel:
Naprawa pralek, zmy- 511383164-odpowiemy
warek, kuchni - Szybka na wszystkie pytania
naprawa u klienta w ten
sam dzień, niski koszt
części i samej usługi.
Serwis dotyczy Pralek,
zmywarek, kuchenek
gazowo-elektrycznych
oraz lodówek. Jesteśmy
do Państwa dyspozycji
7 dni w tygodniu - 783
616 565
Pomoc psychologiczna, terapia krótkoterminowa, psychoterapia
pozytywna, również w
domu klienta tel. 608
294 961
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
W y m i a n a z a m k ó w,
wkładek, klamek, zawiasów, progów, uszczelek
i szyb. Regulacja, konserwacja i regeneracja
okuć obwiedniowych.
Montaż nawietrzaków
okiennych i samozamykaczy. 607 720 825

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
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Profesjonalne
czyszczenie dywanów,
wykładzin dywanowych,
mebli tapicerowanych
oraz tapicerki samochodowej. Ceny konkurencyjne! Dojazd do
klientka w granicach
Jeleniej Góry i najbliższych okolic gratis! 570-917-610

Przewóz osób Dolny
Śląsk - Niemcy, Niemcy
- Dolny Śląsk bilety od
160zł/40 euro. Co 6
przejazd 50% taniej,
nowoczesny 8-osobowy
tabor. Jeździmy z adresu
na adres. Zapraszamy
do współpracy. - 513
993 622

USŁUGI
Tanio posprzątam i
ZDROWIE/URODA
U s ł u g i o g r o d n i - umyje okna! tel. 732
Analizator stanu
cze - Zajmujemy się 959 566
organizmu - Badanie
wszystkimi usługami
USŁUGI
urządzeniem QUANTUM
ogrodniczymi. WszystTRANSPORTOWE
kie prace wykonujemy Autolaweta Jelenia wykrywa m.in poziom
po wstępnych oględzi- Góra - Transport aut - witamin, minerałów, aminokwasów, cholesterolu,
nach i wycenie. Dojazd 512 512 227
różnych toksyn i obciądo klienta zawsze jest Busy do Niemiec i
żeń oraz określa stan
darmowy. Posiadamy Holandii - Cargo Jet
organów i układów orgawłasny sprzęt. Tanio i - Bus to gwarancja najnizmu w ciągu zaledwie 2
solidnie. - 669 147 881 wyższej jakości usług
minut. - 510 126 927
w branży przewozy
USŁUGI
do Niemiec i Holandii. Diagnostyka bioinSPRZĄTANIE
Naszych pasażerów formacyjna - WykrywaP o d c i ś n i e n i o w e zabieramy codziennie nie pasożytów, grzybów,
czyszczenie dywanów, wieczorem spod wska- bakterii, wirusów oraz
zaburzeń pracy organiwykładzin, tapicerek. zanego adresu i zawozmu bezbolesną metodą
Usługi również w firmie, zimy pod wskazany
diagnostyki nieliniowej
odbieram-przywozimy, adres. - +48663151242
NLS- u dzieci i dorosłych.
wysoka jakość usług. Firma Eurovan zajUsuwanie patogenów
Zapraszamy tel. 609 muje się transportem
m i ę d z y n a r o d o w y m częstotliwościami (bio172 300
o s ó b . O b s ł u g u j e m y rezonansem) - 510 126
P r o f e s j o n a l n e Niemcy, Belgię, Holan- 927
czyszczenie dywanów, dię z adresu pod adres. Wynajmę lokal - Mam
łóżek, krzeseł, mate- Wyjazdy z Polski -wtorki- do wynajęcia lokal na
raców oraz tapicerki piątki-niedziele, powroty gabinet kosmetyczny,
samochodowej. Kar- do Polski środy-soboty- manicure od 1.03.2017 w
cher - najlepsze środki poniedz - 515288606, ścisłym centrum przy ul.
na rynku + wieloletnie 757896051
1-go Maja w JG. Gabinet
doświadczenie, zapra- Przeprowadzki - z 25-letnią tradycją. - 504
105 087
szam - 607 155 751
660 468 908
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Vega Test - diagnostyka
- Wykrywanie pasożytów, grzybów, bakterii,
wirusów oraz zaburzeń
pracy organizmu. Usuwanie patogenów częstotliwościami i naturalnymi
kuracjami. Serdecznie
zapraszam w J.G Cieplicach. - 510 126 927
KUPIĘ

Kupie antyki meble,
obrazy, zegary, srebrne
sztućce, monety srebrne
i złote, stare szable,
bagnety, stare srebrne
cukiernice, świeczniki, patefony, polifony,
zegarki kieszonkowe,
dobrze zapłacę, uczciwe
ceny. - 695702259

Kupię medale, odznaki
wojskowe, dokumenty
nadania odznaczeń, stare
zdjęcia czołgów, wojska,
samolotów, pocztówki,
szable, orzełki, mundury,
kolekcje znaczków pocztowych i monety. tel. 692844-021
W komis przyjmujemy
ładną, modną odzież
dziecięcą, damską, buty,
torebki. Przyjęcia w
czwartki i piątki. Sklep
Sara ul. Różyckiego 4a.
Zapraszamy tel. 506 092
349
SPRZEDAM

Krajalnica Ma-Ga
310 P rok produkcji 2010,
stan dobry, cena 1000
zł - 501 624 721

og£oszenia
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Sprzedam dwa fotele
w bardzo dobrym stanie,
mało używane, oparcie
wysokie pod głowę tel.
798 523 541
Sprzedam Nokia 515
Dualsim 5-Mpx czarny+ładowarka+słuchawki,
Nokia Nq 12 Mpx+oryginalne słuchawki+ładowarka+etui, bez simloka
tel. 661 609 760
MIESZKANIA
SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie
w kamienicy w Cieplicach. Mieszkanie o pow.
45m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, piece
kaflowe z możliwością
przerobienia na ogrzewanie gazowe, nowe okna
PCV, komórka, ogródek.
Cena 80 000 zł do negocjacji bez pośredników.
Mój tel 697544227
Tanie nowe z ogródkiem.
Okazja - Oferujemy tanie
nowe bezczynszowe
mieszkania pod Jel. Górą
40-80m2 (największe są
dwupoziomowe), każde
z własną działką rekreacyjną w cenie od 95.000
do 130.000 zł. Bardzo
niskie koszty utrzymania.
- 530 177 227

3-pokojowe 64m spokojna okolica - Mieszkanie położone w cichej
dzielnicy Piechowic
(Górzyniec). Ciepłe, nie
wymaga żadnego wkładu
finansowego. 3pok +
kuchnia, łazienka, piwMIESZKANIA
nica. Miejsce postojowe.
CHCĘ WYNAJĄĆ
Piec CO. Cena 220 000zł.
Zadbane. - 793 977 338 Poszukuje do wynajęcia małego mieszkania
95 tyś Zab. I, 2 pok. na parterze w kamienicy
38,7m2 - Mieszkanie lub blokach tel. 575 512
ciepłe, b. słoneczne, IV 744
piętro, 2 pokoje, kuch- Szukam do wynajęcia
nia, łazienka z WC. mieszkania w Jeleniej
Niski czynsz, atrakcyjna Górze lub okolicach, minilokalizacja - Paderew- mum 2 pokoje, konieczskiego 12. Odświeżone, nie zadbane. Najchętniej
do zamieszkania. Bez na dłużej. Pośrednikom
pośredników. - 500 435 dziękuję. - 690 198 988
355
MIESZKANIA
Sprzedam mieszkanie MAM DO WYNAJĘCIA
40m 109 tys. - Sprze- Kawalerka w centrum
dam mieszkanie 40m Jeleniej G - Kawalerka
dwa pokoje duży taras przy Placu Ratuszowym
(50m), kuchnia, łazienka, w JG, dla 1 max 2 osób
p o d w ó r k o , p a r k i n g . umeblowana i wypoWszystko po remoncie sażona. Koszt 750,-zł
nowe okna, elewacja, + pozostałe opłaty (~
instalacje. Centrum 1 go 400,-zł)+ kaucja 1000zł.
maja drugie piętro ogrze- Kontakt 605-726-548
wanie i woda z sieci. - Mam do wynajęcia małą
kawalerkę na Mickie695 898 335
Sprzedam mieszkanie wicza, tylko dla odpo50m2 na Kiepury party- wiedzialnej, pracującej
cypacja 50 tys. tel. 733 osoby, 420zł+liczniki tel.
518 687 360
583 064
Mieszkanie w centrum
Sprzedam mieszkanie
- Przytulne mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry.
o pow. 42m2 (2 pokoje,
63m2 (3 pokoje, kuchnia, kuchnia, łazienka). Parłazienka, przedpokój), ter. Umeblowane. 3 min
słoneczne, 1 piętro. Bez od Placu Ratuszowego.
czynszowe. Jest piwnica O g r z e w a n e p i e c e m
i miejsce parkingowe. kaflowym (tanio). Cena
Kamienica ocieplona, 500zł+czynsz 250zł+menowa elewacja, domofon. dia. Do wynajęcia od
zaraz. - 695 605 121
- 790-810-606

Pięknie mieszkanie
dwupokojowe, nowowyremontowane, pełne
umeblowanie, wysoki
standard, ekonomicznie,
w centrum ul. Świętojańska, wysoki parter.
1500zł.+media+kaucja
2000zł. Proszę dzwonić
od godz. 11.00 do 19.00
- 501 558 284
Pokój - mały w domu
jednorodzinnym, rtv,
wi-fi, dostęp do łazienki,
kuchni, cisza, spokój,
noclegi. - 698 673 047
Wynajmę mieszkanie 4 pokoje 73 m2 ul.
Kiepury Jelenia Góra
cena za wynajem 1600
zł plus media plus kaucja
3 oddzielne pokoje plus
salon z aneksem kuchennym parking na pojazd,
piwnica - 603 879 101
Wysoki standard Wynajmę dużą kawalerkę przy głównej ulicy
w Jeleniej Górze. Nowe
budownictwo, winda,
własny parking, balkon,
garderoba, wysoki standard, pralka, umeblowana i bardzo ciepła.
1250zł + rachunki. - 733
270 072
MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Dopłacę do zamiany
kawalerki na dwupokojowe ale na Zabobrzu I
piętro lub parter. Moja
kawalerka po kapitalnym
remoncie, nic nie trzeba
robić tel. 510 172 730
Zamiana- własnościowe
spółdzielcze 37m2 na
parterze, eleganckie,
zadbane, zabezpieczone
zamienię na dom lub
mieszkanie do 50m2,
warunki do uzgodnienia
tel. 575 512 744
DOMY
SPRZEDAM

Mam do sprzedania
połowę pięknej willi poniemieckiej w Cieplicach,
dom i mieszkania po
kapitalnym remoncie,1
piętro 150mkw, poddasze użytkowe ponad
100mkw, garaż, piwnica,
ogród, spokojna okolica
- 500 586 308

Sprzedam dom jednorodzinny wolnostojący
lub zamienię na mieszkanie z dopłatą tel. 730
092 560
Sprzedam wyremontowany dom w zabudowie bliźniaczej z 1920r.
(118m2) z ogrodem o
pow. 560m2 w Przesiece.
Woda, gaz, prąd, kanalizacja, tel., net. 3 sypialnie, salon z aneksem
kuchennym.400 tys. do
negoc. - 501 181 132
DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Działka budowlana, 70
000zł - Działka budowlana o powierzchni 600
m2 przy ulicy Granicznej w Jeleniej Górze.
Piękna okolica, widok
na Śnieżkę. Wszystkie
media w drodze. Cena
70.000. Działka 23/9 w
cenie. - 693 456 755
Grunt rolny Mirsk Sprzedam działkę rolną
w jednym kawałku 4,65h,
2 zł cena za metr kwadratowy. Działka znajduje się
na terenie gminy Mirsk.
- 609 164 698
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Lokale biurowe z parkingiem - ostatnie 3 lokale
do wynajęcia w centrum
w spokojnym miejscu,60
miejsc parkingowych
biurowiec, ul. Grottgera
7,wysoki standard, monitoring, ochrona, internet,
serwerownia, super lokalizacja - 500 586 308
Mam do wynajęcia lokal
o pow. 70m2 w centrum
Szklarskiej Poręby tel.
792 560 407
Wynajmę 4 pokoje
Jelenia Góra ul.Kiepurydługi okres, trzy oddzielne
pokoje plus salon z aneksem kuchennym cena
1600 zł plus opłaty za
media , kaucja 1500 zł 603 879 101
Wynajmę prywatny
kiosk Ruch Cieplice pod
Koroną za 500 zł miesięcznie faktura Vat - 515
206 238

Sprzedam lub wynajmę
działkę inwestycyjna
1388m2 na przedmieściach Kowary, trasa
Kowary- Karpacz, częDZIAŁKI
KUPIĘ
ściowo ogrodzona - 507
Kupię działkę w Podgó- 706 562
NIERUCHOMOŚCI
rzynie najlepiej w lokaliLOKALE
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
SPRZEDAM
zacji koło ul. Podgórnej,
Krótkiej, czekam na pro- Sp r z e d a m l o k a l / Sprzedam magazyn
pozycję kom 721-733- sklep 50 m przy termach 425m2 ogrzewany z biurem 75m2 tel. 500 168
726
cieplickich, woda , tel , 910
zaplecze , parking , przy
DZIAŁKI
NIERUCHOMOŚCI
przystanku cena 49 000
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
MAM
DO WYNAJĘCIA
Bez pośredników w - 507 311 803
Do wydzierżawienia trzy
Kostrzycy -warunki ZabuLOKALE
pomieszczenia w lokalu
dowy-846 m.kw. prosto- MAM DO WYNAJECIA użytkowym na parterze
kąt, widok na Śnieżkę. Lokal w ścisłym cen- w Cieplicach Śląskich
Ładna. Tel.501-700-426. trum - 280m - Mamy - na magazyn, sklep,
usługi. Kontakt tel. 693Działka budowlana do wynajęcia lokal w
295-435
Podgórzyn - 6750m2 z ścisłym centrum miasta.
Do wynajęcia od
widokiem na cale pasmo Główne wejście do lokalu zaraz pomieszczenie
gór, bardzo dobry dojazd, znajduje się od strony gospodarcze, 16 M2,
przyłacza sa, blisko skle- deptaku. Nieruchomość na strzeżonej posesji,
pów, stacji benzynowej, posiada dużą witrynę kraty antywłamaniowe
możliwość podziału w wystawową. Lokal nie w oknach, monitoring,
dowolny sposób.53zl/ posiada on ścian działo- pomieszczenie czyste,
suche i zadbane. Czynsz
m2 - 798 138 892
400 zł. - 515 331 107
wych. - 530 310 000
Działka budowlana,
600 m2, - Działka budowlana o powierzchni 600
m2 przy ulicy Granicznej w Jeleniej Górze.
Bardzo piękna okolica,
dookoła zieleń, cisza. W
sąsiedztwie same domy
jednorodzinne, widok na
Śnieżkę. W pełni uzbrojona. Cena 70 000zł. 693 456 755
Mam do wynajęcia parter
domu w Cieplicach 75m2,
ogród, nowa dzielnica tel.
603 139 918
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