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Podczas aukcji charytatywnej na Placu Ratuszowym udało się zebrać ponad 41 tys. zł!

To absurd.
Już kolejny

Wybudowany za ok. 16,5 miliona złotych stadion przy ul.
Złotniczej nie dla wszystkich
sportowców?
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SPORT

Czy tracimy
Superligę?

Organizatorki: Agnieszka Wrocławska i Beata Wójtowicz wykonały olbrzymią pracę, ale zmęczenie
jakie odczuwały z pewnością było
przyjemne, bowiem miały prawo
czuć się spełnione. W akcję włączyli
się rodzice i uczniowie z klasy Gosi, a
także wiele innych osób i instytucji,
które uatrakcyjniły przebieg imprezy w centrum miasta – osobiście
lub poprzez przekazanie
atrakcyjnych nagród do
licytacji.
Wś r ó d f a n t ó w
były m.in. dwie
koszulki Roberta
Lewandowskiego z
autografem, które
„poszły” za 4 tys. i
4,6 tys. zł. Była też
piłka z podpisami piłkarskiej reprezentacji
Polski (wylicytowana za
3,1 tys. zł), koszulki z autografami Justyny Kowalczyk, Mai
Włoszczowskiej, Zbigniewa Bońka,
piłka ręczna z podpisami KPR-u
Jelenia Góra, okulary Gucciego,
mnóstwo voucherów, zabawek i
innych cennych przedmiotów. Mobilizacja ludzi z ogromnym sercem
była niesamowita, a wydarzenia pod

Ratuszem śledziła z mamą sama
zainteresowana – Gosia Kocniowska
(dzięki wideokonferencji).
Imprezę uświetniły występy artystyczne: zespołu Sachiel – zwycięzców VII edycji programu „Must
be the music”, tancerki z No Name
Dance Stu-

dio, zespół
Agat czy jeleniogórski zespół disco
polo Jacaro. Fani motoryzacji mieli
okazję zasiąść za kierownicą samochodu terenowego, rajdowego,
maluchów czy quada. Przez cały
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Jaki kolor miejskich autobusów?
Jeszcze tylko kilka dni możemy
wybierać nową kolorystykę jeleniogórskich autobusów MZK. Jak dotąd
głos oddało już ponad 1200 osób.
Ankieta zamknięta zostanie w środę,
31 maja, o północy. Wyniki poznamy
na początku czerwca.
Wtedy dowiemy się także, kto z
głosujących otrzymał: 1 bilet okre-

sowy, 10 zestawów upominkowych
MZK oraz 15 egzemplarzy najnowszego wydawnictwa na rynku lokalnym „Jelenia Góra dawniej i dziś.
Miasto na fotomontażach” autorstwa
Marcina Wójcika. Narody zostaną
rozlosowane wśród osób, które
oddały swój głos.
(MZK)

Głosować można tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXpWcOtVS32jf7u-GyKgxYna5oMBNY3c9VcQydsWK-r2NINw/viewform?c=0&w=1

Ekipa z Kotliny Jeleniogórskiej
w sportowej rywalizacji nie obroniła ekstraklasy. Zabrakło 5 sek.
do szczęścia.
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dzień wolontariusze zbierali datki
do puszek, co łącznie ze środkami z
aukcji da kolejny obraz serdecznej
Jeleniej Góry, która w potrzebie
potrafi się mobilizować i wspierać
tych, którzy tego potrzebują.
Także niesamowita mobilizacja
kolegów, koleżanek i rodziców
uczniów Szkoły Podstawowej Nr
11 pokazuje jak wielkie serca mają
jeleniogórzanie, którym bliski jest
los Małgosi Kocniowskiej. Po akcji,
przeprowadzonej 13 maja na Placu
Ratuszowym, szkoła nie ustaje w
działaniach. W Jeleniogórskim
Centrum Kultury uczniowie koła teatralnego
zaprezentowali
zabawne skecze, a dochód
ze spotkania
oczywiście
zostanie
przeznaczony na
pomoc dla
Małgosi.
Spotkanie z
kółkami teatralnymi zorganizowała
Bożena Gromadzka, nauczycielka języka polskiego z
SP 11. Na scenie sali widowiskowej
wystąpiły dzieci z klasy szóstej i
piątej: Kabaret Horrorek i Teatrzyk
Zielona Gęś.
Małgosia Kocniowska jest drugą
dziewczynką z klasy 6 f, która wal-

Kolejne wydanie gazety
Jelonka.com
ukaże się 26 czerwca

Fot. Przemek Kaczalko
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Niesamowity przebieg miała aukcja charytatywna, która
odbyła się na Placu Ratuszowym na rzecz Małgosi Kocniowskiej. Jeleniogórzanie pokazali jak cudownymi ludźmi
potrafią być i szczodrze wsparli dziewczynkę walczącą z
nowotworem.

czy z chłoniakiem (pierwszą była
Natalka Gajda. Jak mówią ludzie
dobrej woli wspierający dziewczynkę i jej mamę w potrzebie, cały czas
walczą tak jak Gosia. - To jest taki

układ: my walczymy tu i robimy
swoje, a dziewczyny walczą w klinice i tam robią swoje – podkreśliła
Agnieszka Wrocławska.
Przemek Kaczałko

Akcję wspiera stowarzyszenie bezrobotnych

Trwa walka o tańsze parkowanie
Akcja nazywa się „15 minut”, a jej celem jest zmiana opro- nią ilość podpisów, to zostanie podgramowania parkometrów (lub wymiana na nowe), aby jęta odpowiednia uchwała – uważa
Janusz Jędraszko,
pierwsze 15 minut parkowania w strefie było darmowe.
zachęcając do
Trwa zbiórka podpisów.
Wniosek kierowany do Rady Miejskiej Jeleniej Góry ogłosili we wrześniu ubiegłego roku lokalni działacze
PiS, ale mimo upływu niemal 8
miesięcy nadal nie zdecydowali się
przekazać petycji do radnych i nie
zdradzają ile podpisów udało się jak
dotąd zebrać. - Zimą trudno zbierać
podpisy na ulicy, więc jak zrobiło się
cieplej nasi wolontariusze ponownie
wychodzą na ulice – powiedział
Oliwer Kubicki, jeden z inicjatorów
akcji, który chce zebrać kilka tysięcy
podpisów. - W tej chwili mamy ich
kilkaset, i stale ich przybywa – powiedział radny PiS.

Inicjatywę wspierają bezrobotni. Czasami jest taka sytuacja, że rodzice
odwożą dzieci do przedszkola, szkoły
i dlaczego za chwilę postoju mają
płacić za parkowanie? - argumentuje
Janusz Jędraszko, prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób
Bezrobotnych. Do siedziby
stowarzyszenia,
przy ul. Wolności
28 można przychodzić od poniedziałku do
piątku w godz.
10:00 – 14:00. - Jeśli
nazbieramy odpowied-

wsparcia akcji.
Przemek
Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko

Zmiana warty w kilku miejskich szkołach, ale nie tylko
odbyła się uroczyście z udziałem
prezydenta.
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Fot. Przemek Kaczalko

Cudowni ludzie pomagają Gosi

29 maja 2017 r.
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Ze Związkiem Gmin Karkonoskich przestało już Miastu być po drodze

KRAJ

Kowarexit się rozwodzi?
W porządku obrad znajdowały się
projekty uchwał dotyczącej zwolnienia dyrektorów szkół od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
oraz ustalenia wymiaru tych zajęć
wicedyrektorom w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Kowary, a także w
sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt
3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych
w szkołach i przedszkolu, dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Kowary. Ponadto przyjęto
uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Centrum B.1
oraz w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Kowary dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej

POWIAT

Podgórze – część południowa.
Najważniejszym punktem obrad był jednak projekt uchwały
o wystąpieniu ze Związku Gmin
Karkonoskich, który wydawało się,
że przejdzie bez problemu, bowiem
pod wnioskiem podpisało się 9 z
15 radnych. W sali rajców obecny
był również były burmistrz Kowar
Mirosław Górecki, który zdecydowanie sprzeciwia się pomysłowi
wystąpienia z ZGK, nazywając to
cofnięciem się o 25 lat. To właśnie
Kowary były jednym z miast założycielskich związku, ale jak podkreślają
zwolennicy „Kowarexitu”, ich miasto
ma niewielkie korzyści z tego tytułu,
a jest wręcz traktowane gorzej od pozostałych udziałowców. - Sentyment
na pewno jest, ale żyjemy w takim
świecie, że nie sentymenty się liczą,
a ekonomia i jakość wykonywanej
pracy – powiedziała burmistrz Bożena Wiśniewska.
Obecna burmistrz Kowar tłumaczy, że konflikt zaognił się z powodu
polityki śmieciowej Karkonoskiego
Centrum Gospodarki Odpadami. Nam zależy na czystości w Kowarach,
mieliśmy dużo problemów z czystością za czasów, kiedy obsługiwało

Fot. Przemek Kaczalko

Kowary przymierzają się do opuszczenia Związku Gmin
Karkonoskich. Decyzja miała zapaść 11 maja na sesji Rady
Miejskiej Kowar, ale niespodziewanie na wniosek radnego
Pitucha ogłoszono przerwę w obradach, żeby przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami.

Pielgrzymi na Spotkanie Młodych
Lednica 2000, będą mogli pojechać pociągami PKP Intercity. Od 2 do 4 czerwca
w Lednogórze zatrzyma się w sumie 28
pociągów przewoźnika.
Bilety można kupić z oferty weekendowej. Umożliwiają one wielokrotne
przejazdy pociągiem w ramach jednego
biletu od piątku 2 czerwca (od godz.
19.00) do poniedziałku 5 czerwca

(do godz. 6.00 rano). Cena biletu w
drugiej klasie wynosi 81 zł i umożliwia
przejazdy dowolnymi pociągami TLK i
IC. Natomiast z biletem weekendowym
MAX za 164 zł można podróżować w
drugiej klasie pociągów. Rozkład jazdy
i informacje o biletach można znaleźć
na stronie: intercity.pl lub pod nr. tel.
19 757.
(IC)

WOJCIESZÓW

W cyrku doszło do wypadku

nas KCGO poprzez firmę Kama z
Mysłakowic. Uważamy, że poprzez
naszą firmę może być taniej – KCGO
w przetargu zaproponowało 1,3 mln,
a nasze Eko Kowary zaproponowały
1,029 mln – liczby mówią same za
siebie, a po drugie w naszej firmie
zatrudniamy pracowników z naszego terenu, a po trzecie z tego tytułu,
że spółka mieści się w Kowarach
będziemy mieć odpisy z podatku –
wylicza korzyści z „rozwodu” z ZGK
Bożena Wiśniewska, która podkreśla,
że od dłuższego czasu nie mogła się
doprosić konkretnych wyliczeń od

KCGO, co składa się na taką cenę,
a nie inną.
Władze Kowar są świadome, że nie
odzyskają majątku włożonego przez
25 lat do Związku Gmin Karkonoskich. - To majątek iluzoryczny, bo to
np. pałac w Bukowcu – powiedziała B.
Wiśniewska. Inne działania, które w
Kowarach były prowadzone przez ZGK
(np. kulturalne) największe miasto powiatu chce organizować samodzielnie.
Decyzja musi zapaść do końca czerwca,
a ewentualne wystąpienie ze związku
nastąpi z końcem roku.
Przemek Kaczałko
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Kto zabija żmije?

Na sesji raporty
o bezpieczeństwie
WEPA
PIECHOWICE SP. Z O.O.

– W ostatnich dniach otrzymaPodobną decyzję radni podjęli w liśmy informacje i zdjęcia zabitych
Sprawozdania Pań st wowej
higienicznych
zatrudni
stosunku do informacji
Komendanta gadów.
St r a ż y Po ż a producent
r n e j i Ko m e n d ypapierów
Żmije, które są jeszcze bardzo
Miejskiej Policji, były głównymi Miejskiego Państwowej Straży Pożar- ospałe ze względu na niskie tempeost atniej Sesji Rady Powiatu nej w Jeleniej Górze o stanie bezpie- ratury, starają się łapać słońce, więc
Jeleniogórskiego, gdzie omawia- czeństwa ochrony przeciwpożarowej wychodzą na drogi, bo tam najszybno również kwestie związane z oraz zagrożeniach pożarowych ciej schną i się nagrzewają. Niestety,
powiatu w 2016 roku. Komendant tam też najszybciej giną. Nie pod
bezpieczeństwem.
Radni przyjęli sprawozdanie z podkreślił, że strażacy mają ogromne kołami samochodów, ale są celowo
działalności komendanta Miejskiej potrzeby sprzętowe, część samocho- zabijane – napisali na Facebooku
Policji w Jeleniej Górze, który dów ma już po 14 lat i powoli przy- pracownicy Karkonoskiego Parku
wystąpił z informacją o stanie mierzają się - przy wsparciu Powiatu Narodowego.
porządku i bezpieczeństwa pu- Jeleniogórskiego i Miasta Jeleniej
(KPN)
blicznego na obszarze powiatu Góry - do zakupu 3-4 pojazdów na
za 2016 rok. - Na dzisiaj można przestrzeni lat 2017-2018.
Rada Powiatu przyjęła także „Popowiedzieć, że nastąpiło realne
Wymagania:
- Żmije nie atakują ludzi. Zwykle
obniżenie
poziomu przestępczości wiatowy program profilaktyczny w
i poprawa skuteczności policji, zakresie promowania i wdrażania
same spełzają nam z drogi, a jeśli
ale najistotniejsze
jest to, że nasi prawidłowych metod wychowaw•
Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZHRVSHFMDOQRĞFLDXWRPDW\ND
leżą na szlaku, to wystarczy je
mieszkańcy mają prawo czuć czych w stosunku do dzieci w
ominąć. Są pod ochroną od 1986
SU]HP\VáRZDPHFKDWURQLNDHOHNWURPHFKDQLND
się bezpieczni – powiedział insp. rodzinach zagrożonych przemocą
Zbigniew Markowski, komendant w rodzinie na lata 2017 – 2020”.
roku – informuje KPN.
mechanika,
Przemek Kaczałko
miejski Policji
w Jeleniej Górze.
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W środę, 24 maja, ok. godz. 17.00,
podczas pokazu cyrkowego w Wojcieszowie przesunął się zestaw
siedzeń i widzowie spadli
na ziemię. Do przybyłego zespołu
ratownictwa
medycznego
zgłosiło się
15 o s ó b :
13 d z i e c i
i dwoje
dorosłych.
Jedno dziecko zo st a ł o
przewiezione
do szpitala na
rutynowe badania.
Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało.
Obrażenia to otarcia i potłuczenia.
- W cyrku złożyły się ławki, na
których siedzieli ludzie z dziećmi w
różnym wieku. Między innymi ja też
tam byłem wraz z córką. Jednemu z
dzieci metalowa konstrukcja przycisnęła nogę, aby mu pomóc, musiałem

rękami wyrwać drewnianą deskę,
aby uwolnić nogę – relacjonował
nam jeden z widzów.

- Kiedy
przyjechaliśmy na miejsce, wszyscy widzowie byli już na
zewnątrz, spektakl został przerwany
– powiedział dowódca zmiany st. asp.
Mirosław Chojecki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotoryi.
(Tor)

W okresie ochronnym łowili ryby i „wpadli”

Kłusownicy poniosą karę
Fot. KMP Jelenia Góra

2

Funkcjonariusze Wydziału
Prewencji KMP w Jeleniej
Górze oraz Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w
Jeleniej Górze zatrzymali
25 maja kłusowników.
To dwaj mieszkańcy powiatu
jeleniogórskiego w wieku 42 lat i 63
lata, którzy są podejrzani o przestępstwo połowu ryb na odcinku rzeki
Bóbr, który jest objęty zakazem połowu ze względu na okres ochronny.
Zatrzymani mężczyźni tłumaczyli,
że nie wiedzieli o obowiązującym
zakazie, a złowione ryby chcieli
przeznaczyć na własne potrzeby.
będą na terenie powiatu jelenio- ta Gorzelak z KMP w Jeleniej
- Działania zmierzające do górskiego prowadzone cyklicznie Górze.
ujawniania tego typu przestępstw - zapowiada podinsp. Małgorza(112)

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Pierwszy sekundnik

Zmiana warty w szkołach, ale nie tylko odbyła się uroczyście w Ratuszu

Od kilku lat jeleniogórscy radni
starali się przekonać władze miasta
do zamontowania sekundników
na niektórych skrzyżowaniach. Nie
udało się Rafałowi Szymańskiemu,
nie przeszedł wniosek Konrada
Sikory w ramach Jeleniogórskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017, ale
po zmianie dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów udało się i
pierwszy odmierzacz czasu wisi nad
skrzyżowaniem ulic Sobieskiego –
Aleja Jana Pawła II.
Rafał Szymański (PiS) interpelacją
z 8 stycznia 2013 roku proponował
zamontowanie sekundników, ale
zdaniem władz miasta nie było
takich możliwości prawnych. Pod
koniec ubiegłego roku z podobną
inicjatywą wyszedł radny klubu
niezależnych i mimo sprzeciwu
dyrektora MZDiM, wydawało się, że
dojdzie do realizacji. Nie doszło.
Jak się okazało, zmiana dyrektora
MZDiM po przejściu Czesława Wandzla na emeryturę wystarczyła, bowiem
Norbert Łukaniuk już po tygodniu
urzędowania, podjął taką decyzję i na
jeleniogórskim skrzyżowaniu pojawił
się pierwszy sekundnik. Kolejny ma
stanąć u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i
Alei Jana Pawła II.
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
(Przemo)

Wręczenie nominacji na
dyrektorów jeleniogórskich
szkół oraz pożegnanie doświadczonej dziennikarki Gazety Wrocławskiej i
komendanta miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
– było okazją do oficjalnego
spotkania, które odbyło się
w jeleniogórskim Ratuszu.
W Szkole Podstawowej Nr 5 na
dyrektorkę wybrano Beatę Kopecką,
w Szkole Podstawowej Nr 6 – Marię
Guszałę, w Szkole Podstawowej Nr
7 – Elżbietę Rybak, w Zespole Szkoły
Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr
5 – Zbigniewa Stępnia, w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 –
Iwonę Kumek, a w Zespole Szkół
Elektronicznych i Gimnazjum Nr
3 – Mirosław Ciesielskiego. Są to
dotychczasowi dyrektorzy wyżej wymienionych placówek, natomiast w
trzech przypadkach nastąpi zmiana
osób dowodzących. W Zespole Szkół
Przyrodniczo-Usługowych i Bursy
Szkolnej na dyrektora wybrano
Pawła Dernogę, w Zespole Szkół
Technicznych „Mechanik” – Piotra
Iwańca, a w Młodzieżowym Domu
Kultury – Macieja Cytarzyńskiego,
który dotychczas pełnił obowiązki
zastępcy dyrektora. W uroczystości
uczestniczyli wszyscy poza nowym
dyrektorem MDK, jednak prezydent
zapewnia, że Maciej Cytarzyński

Fot. Przemek Kaczalko

Jedni przychodzą, inni odchodzą

otrzyma nominację w innym terminie.
Alina Gierak – dziennikarka Gazety Wrocławskiej (Polska The Times)
odchodzi na emeryturę, podobnie
jak komendant miejski Państwowej
straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
Prezydent Marcin Zawiła podkreślał, że przed nowymi i urzędującymi
dyrektorami stoją trudne zadania.
- Umiejętność pozyskania dzieci do
swoich szkół nie będzie łatwa, bo
między poprzednim rokiem a tym, to
prawie 600 dzieci mniej – zaznaczył
M. Zawiła.
Wśród nowych twarzy są dwaj
młodzi (przyszli) dyrektorzy – funkcję

obejmą od 1 września 2017 r. - Czuję
jakie to dla mnie ogromne wyzwanie
i zaszczyt, żeby poprowadzić tę szkołę,
która bardzo dobrze rokuje jeśli chodzi o zapotrzebowanie rynku pracy,
szkoła bardzo nowoczesna. Uważam,
że mogę się wpisać w tę nowoczesność
i charakter tej szkoły – stwierdził Piotr
Iwaniec, który zrzeknie się mandatu
radnego przed objęciem funkcji. - Moja
koncepcja zakłada pełną współpracę
z całą społecznością szkolną, bo to
taki organizm, którego sprawne
funkcjonowanie zależy od zdrowia
wszystkich poszczególnych organów
- dodał polonista z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1.
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Remont się ślimaczył
Miała być gotowa do końca 2016
roku, następnie do końca kwietnia
2017 r., ale w drugiej połowie maja
nadal były nieznaczne braki w remoncie ulicy Wyczółkowskiego, choć
była już ona wreszcie przejezdna.
Czy w związku z opóźnieniem
wykonawca zapłaci kary umowne? Będziemy rozmawiali z wykonawcą,
żeby znaleźć takie wyjście, które zadowoli obie strony – stwierdził na początku kwietnia zastępca prezydenta
miasta Jerzy Łużniak. Zapytany o to
samo w połowie maja twierdził, że
nie chce iść z tą sprawą do sądu.
- Wiemy, że z jednej strony firma
przekroczyła terminy, z drugiej przedstawia swoje argumenty, które
też powinniśmy uwzględnić i tutaj są
rozmowy pomiędzy wykonawcą a
MZDiM odnośnie kar i rozwiązania
tego problemu – powiedział Jerzy
Łużniak.
Wśród pomysłów na zadośćuczynienie jest m.in. wykonanie nawierzchni do budynków socjalnych
czy poprawa stanu ulicy Hofmana,
który w wyniku objazdów uległ
pogorszeniu.
(Przemo)

Z kolei Paweł Dernoga to nauczyciel historii w Zespole Szkół
Przyrodniczo-Usługowych i Bursy
Szkolnej, który pełni też obowiązki wicedyrektora, a od września
samodzielnie poprowadzi placówkę. - Niż demograficzny dotyka
każdą ze szkół i główny nacisk
trzeba stawiać na marketing i reklamę, wzmacnianie tych unikatowych kierunków, które mamy
(tj. technik weterynarii, technik
leśnik , t echnik archit ektur y
krajobrazu), a nie poszukiwanie
czegoś nowego – powiedział Paweł Dernoga.
Przemek Kaczałko ZU]HĞQLDU
ROZMAITOŒCI

WEPA PIECHOWICE SP. Z O.O.
producent papierów higienicznych zatrudni
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Polsko – czeskie wędrowanie śladami przodków
Nasz region ma bardzo ciekawą historię. Przez wieki
należał do różnych państw, był polski, czeski, habsburski
czy pruski. Przede wszystkim jednak żyli tu ludzie, którzy zachwycali się pięknem tej okolicy i tworzyli ją sobie
poddaną.
To piękno, wspólne korzenie i historię starali się odkryć uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach i Základni škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou (Czechy), realizując projekt „Śladami
przodków”. Celem projektu było
nawiązanie trwałych kontaktów
transgranicznych pomiędzy młodzieżą szkolną, poszerzenie wiedzy
o kulturze i historii regionu sąsiada,
integracja uczniów ze szkół współpracujących. Projekt „ Śladami
przodków” był współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków
budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Nysa. Zarówno szkoła
jak i gmina pozyskała na realizację
zadań kwotę 8 493,51 euro.
W ramach realizacji projektu szukaliśmy wspólnych korzeni, odkrywaliśmy ile nas łączy. Atutem było

to, że obie miejscowości znajdują
się na terenie, gdzie w dużej mierze
historia obu krajów (a także niektóre rody arystokratyczne mające
swoje posiadłości na
Śląsku i w Czechach), wy warły duży
wpływ na
architekturę polskoczeskiego
pogranicza. Projekt
zakładał organizację dwóch kilkudniowych spotkań
po polskiej stronie Karkonoszy
(3 - dniowe dla uczniów z Polski
i Czech od 7 do 10 roku życia i 5 dniowe dla uczniów z Polski i Czech
od 11 do 13roku życia.), w trakcie
których realizowane były działania
związane z poznaniem historii Sło-

wian, zwyczajów, wierzeń,
kultury, języka.
To w a r z y s z y ł y
temu prezent ac je
multimedialne, wizyty
w muzeum, wycieczki tematyczne, spotkania przy muzyce, tańcu
i śpiewie. Wszelkie działania odbywały się w grupach bilateralnych,
co niewątpliwie wpłynęło na integrację uczniów z obu szkół oraz ich
kompetencje językowe. Uczestnicy

projektu w trakcie jego trwania
wypracowali mapę ciekawych
miejsc polsko- czeskiego pogranicza (mapa zostanie wydana
w formie kalendarza ściennego),
polsko-czeski słowniczek dla dzieci,
książko-bajki polsko-czeskiej literatury dziecięcej. Podsumowaniem
będzie spotkanie kadry pedagogicznej i władz samorządowych
z Kowar i Svobody, podczas którego
przeprowadzona zostanie ewaluacja projektu.

Jak się okazało granica ustanowiona między naszymi państwami
jest barierą tylko i wyłącznie administracyjną, a ludzie, jeśli mają
otwarte serca, wszędzie znajdą
przyjaciół. Tego owocnie dowiedli
uczniowie w czasie tych kilku dni
wspólnych zajęć, zabaw i przede
wszystkim nawiązywania nowych
kontaktów. Potrafiliśmy zmierzyć
się ze stereot ypami, zanurzyć
w kulturze, sztuce i życiu codziennym naszych, wspólnych przecież,

przodków. Mamy nadzieję, że
realizacja projektu wpłynie na
zacieśnienie kontaktów między
szkołami jako instytucjami kulturotwórczymi. Wspólnie wypracowane
przez kadrę polską i czeską metody
i formy realizacji projektu w zakresie poszerzania wiedzy i doświadczeń uczniów będą narzędziem
do wykorzystania w kolejnych
przedsięwzięciach tego typu.
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Kowarach
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Dla konkurencji rzutowych szkoda porządnego stadionu?

No i znów kolejny absurd!
Fot. Przemek Kaczalko

Jakiś czas temu Jelenia Góra
zasłynęła w ogólnopolskich
mediach za sprawą zakazu
gry w piłkę nożną w hali
Zespołu Szkół Technicznych
„Mechanik”. Czy doczekaliśmy się kolejnego absurdu
– tym razem na wybudowanym za ok. 16,5 miliona
złotych stadionie przy ul.
Złotniczej, zarządzanym
przez miejską spółkę Termy
Złotnicza w 2016 roku, a na 27 maja być przede wszystkim udostępniany
Cieplickie?
zaplanowano tu lekkoatletyczne młodzieży, aby się rozwijała w tym
Zakaz nie dotyczy wszystkich,
bowiem wielu jeleniogórzan doskonale pamięta Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce,
które odbyły się w Parku Sportowym

mistrzostwa Dolnego Śląska. Młodzi
sportowcy mogą być przekonani, że
tak kosztowny stadion, który oprócz
roli piłkarskiej ma też stanowić bazę
dla rozwoju lekkiej atletyki powinien
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Park w Maciejowej stale pięknieje

Fot. TAB

Do planów spędzania wolnego
czasu w naszym regionie mieszkańcy oraz weekendowi goście powinni
dołączyć spacer po zyskującym
coraz większą popularność parku
w Maciejowej. To założenie parkowe
zyskuje coraz większą popularność
poprzez prowadzone w nim roboty
remontowe oraz rekultywacyjne.
Największy jednak rozgłos zyskało
przez prace braci Gromadzkich:
Pawła i Janka, którzy z pasją odkrywają i przybliżają historię miejsca
oraz poprzez zdjęcia do kręconego
ubiegłego lata w jego niesamowitej
scenerii horroru.
Obecnie prace ekipy remontowej
koncentrują się na wieży widokowej.
Można zauważyć położone podłogi
na dwóch najniższych kondygnacjach. Wokół panuje porządek, teren
jest plantowany. Pracuje tutaj koparka, która przywraca drodze kształt

kierunku, jednak w praktyce – są
wyjątki.
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze organizujący zawody
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych rozgrywa
konkurencje rzutowe na stadionie
przy ul. Lubańskiej, gdzie baza „woła
o pomstę do nieba”. Dobrej jakości
murawa dostępna jest głównie dla
piłkarzy (amatorskich rozgrywek
klasy B, IV ligi czy ostatniej ligi
kobiet, a ostatnio dla harcerzy), a
także dla lekkoatletów, ale tylko dla
konkurencji biegowych, skoków
wzwyż czy w dal.
Konkurencje rzutowe zostały
rozegrane dzień wcześniej na stadionie przy ul. Lubańskiej. - Pchnięcie
kulą, rzut dyskiem i oszczepem
robiliśmy tam, w związku z tym,
że tutaj nie ma takiej możliwości.

sprzed kilkudziesięciu lat. Są też
plany dotyczące stawów: pierwszy z
nich, zarazem największy, powinien
być „odrestaurowany” na początku
lata. Idąc dalej w kierunku wschodnim parku spotykamy pracowników
porządkujących teren. Nie sposób
tam zauważyć nowych oznaczeń na
ścieżkach. Mają one żółte tło i prowadzą do wąwozu. Spacerując po
parku odnajdujemy liczne gatunki
roślin, resztki starych schodów, dziś
prowadzących donikąd. Największe
wrażenie robią potężne stare drzewa, które sięgają ponad trzydziestu
metrów.
Aby do parku wejść, trzeba wysiąść z autobusu MZK nr 2 na przystanku Maciejowa - kościół i przejść
około stu metrów dalej, następnie
skręcić w prawo w drogę bezpośrednio do niego prowadzącą.
(TAB)

Patrole rowerowe

Zamieszanie na Chełmońskiego
kierunku powinno to być i
nastąpiła zmiana, zgodnie
z którą jednokierunkowa
jest od skrzyżowania z ulicą
Matejki w kierunku Sudeckiej,
a na odcinku od Sudeckiej
do ulicy Przeskok jest dwukierunkowa – wyjaśnia
Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry.
- Tak miało być od samego
początku, tylko decyzja uzgodniona
między poprzednim dyrektorem
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
a mną gdzieś się zawieruszyła w
papierach w MZDiM – tłumaczy
zastępca prezydenta.
Przemek Kaczałko

Podczas żaru lejącego się z nieba, będzie ochłoda

Są już kurtyny na upały

W weekend 20-21 maja policyjne
patrole rowerowe pojawiły się w
Jeleniej Górze. Funkcjonariusze najczęściej pełnić będą służbę właśnie w
weekendy oraz w okresie zwiększo- Ślędząc prognozy pogody
nego ruchu turystycznego.
Przedsiębiorstwo Wodo-

ciągów i Kanalizacji „Wodnik” już przygotowało się
na ewentualne upały, które
mają zagościć w naszej szerokości geograficznej. W
Jeleniej Górze stoją już trzy
kurtyny wodne, z których
mieszkańcy i turyści chętnie korzystają, gdy jest zbyt
gorąco.

- Patrole rowerowe w szczególności odwiedzają miejsca trudno
dostępne dla patroli zmotoryzowanych, tj. między innymi: parki
między blokami na jeleniogórskim
Zabobrzu, place zabaw, zielone
skwerki, a także park Żiżki, park
na Wzgórzu Krzywoustego, przy
ul. Morcinka, Plac Ratuszowy i Plac
Piastowski w Cieplicach, parkingi
przy marketach , ul. 1-go Maja , a
także ścieżki rowerowe – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik
KMP w Jeleniej Górze.
(112)
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Na ulicy Chełmońskiego
w Jeleniej Górze 16 maja
br. zmieniono organizację
ruchu, w myśl której była to
droga jednokierunkowa od
strony ulicy Sudeckiej do
okolic podziemi. Jak się
okazało, nie o to chodziło
pomysłodawcom i błąd
już naprawiono. Kolejną
zmianą.
- Zmiana organizacji ruchu była
wielokrotnie wnioskowana przez
mieszkańców, z tego względu, że jest
to odcinek niebezpieczny – dojścia
do szkoły podstawowej oraz sklepu
To kwestia konfliktu interesów, bo i stacji paliw. Później zdaliśmy
tutaj są grupy piłkarskie – przyznał sobie sprawę, że akurat nie w tym
Ireneusz Taraszkiewicz, dyrektor
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w
Jeleniej Górze. Jednak czy nie po to
został wybudowany stadion lekkoatletyczno-piłkarski?
Jak wyjaśnia Miłosz Sajnog, wiceprezes Term Cieplickich – konkurencje rzutowe są inwazyjne
dla murawy i po takich zawodach
potrzebne są 2-3 dni na regenerację.
- Standardowo jak są rozgrywane
mecze po zawodach, to prosimy,
żeby konkurencje rzutowe były
rozgrywane w innym miejscu –
powiedział M. Sajnog. - MOS rozgrywał gimnazjadę w czwartek, a
my mieliśmy w sobotę biathlon i
piłkarzy, a w niedzielę mecz IV ligi.
Potrzebujemy 2-3 dni, żeby piłkarze
sobie nóg nie powykręcali – wyjaśnia wiceprezes.
Przemek Kaczałko
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Tradycyjnie, kurtyny postawiono na Placu Ratuszowym (przy
fontannie Neptuna), u zbiegu ulic
Konopnickiej i 1 Maja oraz na Placu
Piastowskim w Cieplicach (nieopodal
wejścia do Parku Zdrojowego).
Przypomnijmy. Zanim „Wodnik”
kupił specjalne bramki, podczas
upałów Miasto zapewniało ulgę
mieszkańcom i turystom angażując
Ochotniczą Straż Pożarną z Raszyc
i Jagniątkowa przy użyciu sprzętu
Państwowej Straży Pożarnej.
Przemek Kaczałko

Korzyść z zakupu jest podwójna,
bowiem użycie bramek to mniejsze
zużycie wody, a chłodzenie przyjemniejsze, bowiem woda jest bardziej zamgławiona, a nie spadająca kropelkowo.

Fot. Przemek Kaczalko
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Fot. Przemek Kaczalko
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Młodzi artyści z Polski i Ukrainy ukradli serce publiczności

JELENIA GÓRA

Festiwal tańca i radości

Wspaniałe stroje, różnorodne style
taneczne i fantastyczna atmosfera
płynąca z serc młodych uczestników
sprawiały, że tego wydarzenia, które
po raz drugi odbywało się w naszym
mieście, nie można było przegapić. W
tym czasie jeleniogórskie Cieplice tętniły życiem, radością i tańcem, a młodzi
artyści z Polski i Ukrainy pokazali się
szerokiej publiczności.
Festiwal w formule konkursu organizowany jest w celu propagowania
i popularyzacji wszystkich typów i
rodzajów choreografii wśród dzieci
oraz młodzieży z Polski i Ukrainy.
Rodzaje tańca: show taneczne, taniec

Decyzją profesjonalnego jury, złożoklasyczny, ludowy, stylizowany taniec
ludowy (folk), street dance show, tańce nego m.in. z gwiazd ukraińskiej sceny
towarzyskie oraz wolne kategorie tanecznej, nagrodę Grand Prix uzyskała grupa Viktoria z Czerkas (Ukraina),
taneczne.
która zachwyciła publiczność w finałowym występie. Najlepsza choreografia:
Splesk ze Lwowa (UA), Najlepszy wyraz
artystyczny: Sołomija Tkacziwska
(Iwano-Frankowsk), Odkrycie Festiwalu: zespół AZS Tanero (Nysa, PL) oraz
zespół Kaskad (miasto Chmielnicki,
UA), Nagroda od Wiceministra Edukacji Narodowej Marzeny Machałek: za
upowszechnianiem wiedzy o źródłach
tańca - zespół Źródło z miasta Dolyna
(UA). Nagroda od Posła na Sejm RP
Wojciecha Murdzka: za pielęgnowanie
tradycji tańca klasycznego - Dziecięca
szkoła Choreograficzna z Iwano-Frankowska (UA). Nagrody specjalne za
wkład w rozwój polsko-ukraińskich

relacji kulturalnych: zespół K Dance
z Jawora (PL) oraz zespół Edelweiss z
miasta Równe (UA).
Podczas finałowej gali organizatorzy: Stowarzyszenie Promocji Sztuki
ARS MUNDUS oraz Stowarzyszenie
ART FRANKIVSK dziękowali władzom
miasta oraz Zdrojowemu Teatrowi
Animacji za wsparcie w organizacji
przedsięwzięcia. Były też nagrody i
podziękowania dla przedstawicieli
patronów wydarzenia – parlamentarzystów Wojciecha Murdzka (były
prezydent Świdnicy) oraz Marzeny
Machałek (wiceminister edukacji). Ze
strony władz miasta padła deklaracja
kontynuowania festiwalu w naszym
mieście. - Zapraszamy za rok! - zadeklarował zastępca prezydenta Jeleniej
Góry Jerzy Łużniak.
Przemek Kaczałko

Podczas uroczystości wręczono awanse i nagrody, były wspomnienia i życzenia

Świętowali nasi wspaniali strażacy
miejski PSP bryg. Jerzy Sładczyk.
Uroczystość w JCK była okazją do
kolejnego pożegnania zasłużonego
dowódcy, a wśród uczestników był
dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny,
Fot. Przemek Kaczalko

W wyjątkowym roku – 25-lecia
powołania Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - doszło do
zmian kadrowych, bowiem po wieloletniej służbie na emeryturę udał
się dotychczasowy komendant

władze powiatu (Anna Konieczyńska – starosta, Eugeniusz Kleśta
– przewodniczący Rady Powiatu)
oraz wielu innych gości.
Podczas uroczystości – tradycyjnie – wręczono nagrody i
awanse strażakom, był też czas na
wspomnienia i życzenia – przede
wszystkim t ylu powrotów, ile
wyjazdów.
Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczalko

a także przedstawiciele czeskich
strażaków z Liberca, Jablonca
nad Nysą, Semily oraz policjanci
z komendantem insp. Zbigniewem
Markowskim na czele, leśnicy,
komendanci straży pożarnych z
okolicznych powiatów, posłanka
Zofia Czernow, samorządowcy
– w tym prezydent Jeleniej Góry
oraz włodarze Karpacza, Janowic Wielkich, Starej Kamienicy,
Podgórzyna, Mysłakowic, Kowar,

Dzień Strażaka przypada na 4 maja – wtedy jeleniogórscy
strażacy wzięli udział w mszy św. w parafii przy ul. Morcinka, natomiast 16 maja w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. Bankowej odbyły się powiatowe
uroczystości.

wszystkich
serdecznie zapraszam
– powiedział Tadeusz Wnuk, dyrektor
Teatru im. Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Górze.
Tytuł: „Ania z Zielonego Wzgórza”.
Autor: Lucy Maud Montgomery.
Reżyser: Andrzej Ozga. Scenografia:
Katarzyna Sankowska. Opieka scenograficzna i światła: Mariusz Napierała. Kostiumy: Katarzyna Sankowska.
Choreografia: Tomasz Tworkowski.
Kierownictwo muzyczne: Jacek Szreniawa. Muzyka: Zbigniew Karnecki.
Teksty piosenek: Maciej Wojtyszko.
Adaptacja: Henryka Królikowska.
Aranżacje i nagrania: Robert Obcowski. Występują: Anna Ludwicka-Mania, Iwona Lach, Bogusław
Siwko, Elwira Hamerska-Kijańska,
Elżbieta Kosecka, Marta Kędziora,
Małgorzata Osiej-Gadzina, Magda
Kępińska, Kazimierz Krzaczkowski,
Jacek Paruszyński, Andrzej Kępiński,
Bogusław Kudłek, Jacek Grondowy,
Stefan Krzysztofiak (gościnnie).
Premiera: 1.06.2017 r. godz. 18:00.
Kolejne terminy: 2.06, 3.06 - godz.
18:00, 2.06, 6.06, 7.06, 8.06, 9.06
- godz. 10:00. Bilety na: https://
www.tiketto.pl/Detale/show_event/2727790
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko

JELENIA GÓRA

Już 1 czerwca ostatnia premiera
Teatru Norwida przed remontem.
Jeleniogórscy aktorzy przybliżą nam lekturę doskonale znaną młodzieży, a
więc „Anię z Zielonego
Wzgórza”. Jak podkreślają twórcy, nie tylko
młodzi powinni tę
sztukę zobaczyć.
- Będzie to musical
rodzinny, a więc z założenia dzieci będą się
bawić, a dorośli nie będą
się nudzić – zapowiada Andrzej Ozga, reżyser spektaklu
muzycznego „Ania z Zielonego
Wzgórza”. Jak mówią twórcy, jest to
historia stara jak świat, która nigdy
nam się nie znudzi, ponieważ każdy
z nas czuje się czasami samotny,
próbuje odnaleźć się wśród innych
ludzi, znaleźć przyjaźnie, dlatego los
bohaterki powieści Lucy Maud Montgomery jest wszystkim bliski.
Reżyser podkreślił, że publiczność
z pewnością nie będzie się nudzić.
- Mamy w zespole aktorkę Iwonę
Lach, która gra jedną z głównych
postaci i jest ona naszą encyklopedią
„Ani z Zielonego Wzgórza”. Zna od
podszewki wszystkie części i jeżeli
czegoś nie wiemy, pani Iwona nam
natychmiast wyjaśnia, dlaczego padają takie słowa, a nie inne – zdradził
kulisy powstawania sztuki w jeleniogórskim teatrze Andrzej Ozga.
W rolę Ani wcieli się Anna Ludwicka-Mania, Marylę (opiekunkę) zagra
Iwona Lach, a opiekuna Bogusław
Siwko. - Poza tym zagrają prawie
wszyscy aktorzy zespołu Teatru
Norwida – zapowiada reżyser.
Premiera z okazji Dnia Dziecka
będzie ostatnim nowym spektaklem
przed planowanym remontem budynku, który ma się rozpocząć od
września br. - Duża premiera na Dużej Scenie – 1 czerwca o godz. 18:00,

Fot. Przemek Kaczalko

- To były trzy dni (19-21 maja)
niesamowitej zabawy muzycznej. Znakomite dzieciaki i młodzież z Polski i Ukrainy. Pogoda
dopisała, więc mieli też frajdę,
bo było też zwiedzanie Kotliny
Jeleniogórskiej – podsumował
Tomasz Kościów, współorganizator II Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Choreograficznej Silesian Dance Festiwal.

Ostatnia premiera przed remontem

Fot. Przemek Kaczalko
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Po latach tracimy Superligę?

doświadczenie – powiedział Daniel
Jończy, trener MKS Paulinum. Celem zawodów była przede wszystkim popularyzacja tej dyscypliny
sportu, która w Jeleniej Górze ma
już spore tradycje. Przypomnijmy,
po raz trzeci z rzędu uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 w Jeleniej Górze uczestniczyli
w Szkolnych Mistrzostwach Świata
(2013 – Portugalia, 2015 – Turcja,
2017 – Włochy). Młodzież z „Żeroma” na co dzień trenuje właśnie
w klubie MKS Paulinum i w dzisiejszych zawodach również brali
udział. Organizatorzy zapraszają
chętnych na treningi we wtorki
i czwartki o godz. 16:00 do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jeleniej
Górze.
Na zakończenie dyplomy wręczał
dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu w Jeleniej Górze, którego
pracownicy zaangażowali się w organizację imprezy, a upominki dla
zawodników przekazał przedstawiciel Wydawnictwa Turystycznego
PLAN. Puchar naczelnika zdobyli:
„Elektronik” (licea), Gimnazjum
Nr 1 (gimnazja), SP 11 (szkoły
podstawowe).
(Przemo)

W pierwszym spotkaniu, rozegranym w środę (24.05) w Chorzowie
miejscowy Ruch, który rozgrywki
I ligi zakończył na drugim miejscu
- zwyciężył 28:24. Zgodnie z przewidywaniami rewanż w stolicy Karkonoszy nie był łatwym zadaniem,
ale realnym. Początek spotkania nie
układał się po myśli jeleniogórzanek,
które przez większą część pierwszej
połowy musiały gonić wynik. KPR
od stanu 0:2 co chwilę dochodził
na jedną bramkę, ale dopiero w 23.
minucie zdołał wyrównać na 8:8,
jednak minutę później było 8:10. Końcówka pierwszej połowy należała
już do miejscowych, które najpierw
wyrównały na 10:10, a w ostatniej
akcji meczu pięknym trafieniem spod
własnej bramki popisała się bezcenna Monika Ciesiółka – bramkarka
żółto-niebieskich ustaliła wynik do
przerwy na 13:12.
Po zmianie stron KPR pokazał,
że nie przejdzie obok meczu i z
każdą minutą nadzieje kibiców na
utrzymanie w Superlidze rosły. W 38.
minucie jeleniogórzanki prowadziły
już 17:14, ale trzy kolejne trafienia
były dziełem przyjezdnych. Czasu
było coraz mniej, a podopieczne
Michała Pastuszko nie odpuszczały,

REGION Jak jeździć bezpiecznie motocyklem lub skuterem?

Projekt: Z ulicy na tor
Sezon motocyklowy 2017 można uznać za otwarty. Widać to wyraźnie po coraz większej liczbie jednośladów na ulicach naszego miasta i regionu oraz kilku zdarzeniach
drogowych z udziałem motocyklistów.
Do wspólnej zabawy, zdobywania
umiejętności, wiedzy i testowania
swoich możliwości, wszystkich początkujących pasjonatów motocykli
jak i doświadczonych kierowców, a
zwłaszcza młodzież zachęca jeleniogórzanin Kamil Łabieniec - zawodnik
Wyścigowego Motocyklowego
Pucharu Polski, zdobywca
tytułu wicemistrzowskiego
wyścigów motocyklowych
w sezonie 2015 i czwartego
miejsca w klasyfikacji sezonu 2016 Pucharu Polski.
Jeśli chciałbyś rozpocząć swoją
karierę w wyścigach, albo jedynie
trenować w bezpiecznych warunkach na torze, zgłoś się na oficjalny
facebookowy fanpage Kamila: Kamel
Racing #86, gdzie uzyskacie wszystkie
niezbędne informacje jak jeździć
bezpiecznie, zadbać o rozwój swoich
umiejętności lub rozpocząć swoją
przygodę z wyścigami.
(MDvR)
Fot. Użyczone

drzew. Takich torów w Polsce jest kilka,
a najbliższe dwa tory zlokalizowane są
w Zielonej Górze i Opolu. Jeden tor w
Polsce (Tor Poznań), to obiekt pełnowymiarowy

z homologacją Międzynarodowej Federacji
Motocyklowej i Samochodowej. Blisko
Jeleniej Góry zlokalizowane są także
tory zagraniczne: w Czechach Brno
i Most, a w Niemczech tor Lausitz i
Sachsenring.

Fot. Przemek Kaczalko

Niebywałych emocji dostarczyły szczypiornistki KPR–u
Jelenia Góra i Ruchu Chorzów, kibicom zgromadzonym 27 maja w hali przy ul.
Złotniczej. W rewanżowym
spotkaniu baraży o Superligę podopieczne Michała
Pastuszko musiały wygrać
co najmniej czterema bramkami, aby utrzymać status
zespołu ekstraklasowego.

w 53. minucie prowadziły 22:20, a na
trzy minuty przed końcem zdobyły
upragnioną bramkę na 25:21 – był
to wynik dający w dwumeczu utrzymanie jeleniogórzankom, bowiem
w przypadku zwycięstwa czterema
golami, o tym kto zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej piłkarek
ręcznych, decydowała liczba goli
zdobytych w meczu wyjazdowym.
Dwie minuty przed końcem zespół
Jarosława Knopika trafił na 25:22,
ale w odpowiedzi Sylwia Jasińska powracająca do wysokiej dyspozycji po
kontuzji, strzeliła na 26:22 i zaczęło
się nerwowe odliczanie do ostatniej
syreny. Jak się okazało, w ostatniej
akcji meczu - na 5 sekund przed końcem, Piotrkowska zdobyła swojego
jedynego gola w tym spotkaniu, ale
za to na wagę awansu do Superligi.

Ogromna radość chorzowianek i łzy
jeleniogórzanek stały się faktem. Po
19 latach KPR najprawdopodobniej
opuści szeregi Superligi.
Dziewczyny z całych sił walczyły
o zwycięstwo, bardzo dobrze w
obronie ustawiała się Agata Skowrońska wymuszając faule w ataku,
odrodziła się Ola Tomczyk, która
była najskuteczniejszą zawodniczką
naszego zespołu, indywidualnie
kryta była Asia Załoga, ale i tak
mocno przyczyniła się do zwycięstwa, a Sylwia Jasińska zagrała na
wysokim poziomie wielokrotnie
biorąc ciężar wykończenia akcji na
własne barki. Kolejny raz bardzo
dobrze między słupkami spisała się
Monika Ciesiółka, ale mimo pozostawienia serca na boisku ekipa z
Kotliny Jeleniogórskiej w sportowej

KARPACZ

REGION

Docenili saneczkarzy
26 maja w Urzędzie Miejskim w
Karpaczu odbyło się spotkanie z
saneczkarzami. Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek wręczył sportowcom listy gratulacyjne, stypendia,
nagrody i drobne upominki.
Otrzymali je sportowcy z Klubu
Sportowego Śnieżka Karpacz, którzy
poprzez swoje sukcesy sportowe w tej
dyscyplinie osiągnęli w 2016 roku
znakomite wyniki, godnie promując
Karpacz na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach
Świata. Zwracając się do zawodników burmistrz Karpacza podkreślił,
że udział w tych wydarzeniach
sportowych zarezerwowany jest wyłącznie dla wybitnych sportowców.
Potwierdzeniem tego jest fakt, iż
większość z nich to członkowie kadry
narodowej saneczkarstwa lodowego,
a to niewątpliwie powód do dumy.
Stypendia sportowe otrzymali:
Jakub Kowalewski, Nadia Chodorek, Weronika Kościelniak, Tomasz
Sieniuta, Wiktoria Kościelniak,
Maria Sadłucka. Nagrody sportowe
otrzymali:
Maciej Kurowski, Adam Wanielista, Artur Petyniak, Mateusz
Sochowicz.
(MDvR)

rywalizacji nie zdołała obronić
ekstraklasy - zabrakło 5 sekund do
szczęścia...
Jak mawiają optymiści, nadzieja
umiera ostatnia, więc w kuluarach
dużo się mówi o szansach KPR-u na
pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, bowiem do planowanej
zawodowej PGNiG Superligi mogą
nie zgłosić się zespoły z Gdańska czy
Kościerzyny, ale do pełni szczęścia
potrzeba przede wszystkim większego wsparcia ze strony władz miasta i
sponsorów jeleniogórskiego sportu.
<b>KPR Jelenia Góra - KPR Ruch
Chorzów 26:23 (13:12)
KPR:</b> Ciesiółka (1 gol), Hoffman, Filończuk - Tomczyk 8, Jasińska
7, Załoga 6, Bilenia 2, Kobzar 1,
Oreszczuk 1, Skowrońska, Janas.
Przemek Kaczałko

Lucyna Kornobys błysnęła formą

Pracowity okres ma za sobą
jeleniogórzanka Lucyna Kornobys.
W trakcie ostatnich tygodni zawodniczka Startu Wrocław uczestniczyła w mitingach lekkoatletycznych
osób niepełnosprawnych w Bydgoszczy i Słubicach.
- W Bydgoszczy otworzyłam sezon dobrymi wynikami. W oszczepie uzyskałam wynik 17,02cm,
w dysku 20,40 natomiast w kuli
8,15, co stanowi lepszy wynik niż
w Rio de Janeiro. Ponadto zostałam
najlepszą zawodniczką mitingu.
W Słubicach w ten weekend rów-

nież wyniki były dobre. Oszczep
stabilizuje się - 16,52, dysk - 19.94,
natomiast kula najlepiej - 8,20.
Wyniki bardzo mnie zadowalają,
bo ze startu na start się stabilizują
i dają szansę na dobre starty w
zbliżających się „wielkimi krokami” Mistrzostwach Świata w lipcu
w Londynie. Dodatkowo udało mi
się zdobyć puchar za drugie miejsce
w konkurencjach technicznych
kobiet i za drugą lokatę w rzucie
dyskiem - wyznaje szczęśliwa Lucyna Kornobys.
(MDvR)
Fot. Użyczone

Fot. Przemek Kaczalko

Biegi na Wzgórzu Kościuszki

Jak jeździć bezpiecznie i odpowiedzialnie motocyklem lub skuterem?
Teoretycznie takich umiejętności powinniśmy nauczyć podczas szkolenia
kandydatów na kierowców. Jednak
niewielka liczba godzin szkoleniowych
i małe doświadczenie praktyczne
w zakresie technik kierowania
motocyklem instruktorów
nie sprzyja zdobyciu kompleksowej, wysokiej jakości
wiedzy oraz umiejętności
poruszania się jednośladem.
Takie umiejętności można
nabyć podczas szkoleń doskonalenia techniki jazdy, a także dzięki
regularnym wizytom na odpowiednich
obiektach, takich jak tory wyścigowe. Na
takich obiektach nauczymy się panowania nad motocyklem, wyćwiczymy odpowiednie schematy i odruchy zachowań,
a wszystko pod okiem doświadczonych
instruktorów, bez ryzyka spotkania
na swojej drodze zwierząt, ludzi czy
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W ramach akcji „Cała Polska
biega z mapą” Wzgórze Kościuszki
w Jeleniej Górze było areną zmagań
biegaczy na orientację. W zawodach organizowanych przez MKS
Paulinum wystartowało około 200
zawodników.
Mistrzostwa Szkół Jeleniogórskich o Puchar Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta
Jeleniej Góry były jednocześnie
półfinałami Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady.
Na starcie stanęło w sumie niemal
200 zawodników z terenu byłego
województwa jeleniogórskiego.
- Dostajemy mapę, na której
są wyznaczone punkty i musimy
je wszystkie znaleźć – wyjaśniła
specyfikę biegów na orientację
Kasia. - Jest to na pewno ciekawsze
od normalnego biegania, bo trzeba
przy tym myśleć – nie wystarczy
szybko biegać – dodała uczennica
I LO w Bolesławcu.
Trasy były zróżnicowane w zależności od wieku. Najmłodsi mieli do
pokonania 1,2 km z 7 punktami do
odnalezienia, a starsi 2,5 km i 16
punktów. - Dla kogoś, kto trenuje
biegi na orientację taki park jest
prostą orientacją, więc liczy się

29 maja 2017 r.
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Wybrali miss i bawili się z Łobuzami
Studencka impreza tradycyjnie zwołuje na tzw. jeleniogórskie błonia nie tylko żaków, ale
też dzieci, młodzież i seniorów.
Tegoroczne Juvenalia (18-19
maja) trafiły w gusta młodych
jeleniogórzan m.in. ze względu
na święto kolorów, czyli zabawę
z woreczkami holi wypełnionymi
kolorowymi proszkami.
Otwarcia dokonał prezydent
miasta, który jest absolwentem
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jak wspomina, wbrew
pozorom tam również studenci
potrafią się bawić. - Zapewniam,
że młodzi ludzie z KUL-u bawili
się i bawią. Wtedy trochę inaczej
to wyglądało, bo był stan wojenny. Wszystkim z czachy się dymiło
i w przerwach między zabawami
rozdawało się ulotki, wymieniało
matryce do drukowania – wspomina Marcin Zawiła, który ze sceny zapowiedział (z uśmiechem),
że jak przez najbliższe dwa dni
straż miejska spotka studenta z
książką to wlepi mandat.
Decyzją jury, w którym mieliśmy swój udział na Miss Universe
wybrano Mirosławę Bieszczad z
Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze,
Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. - Pierwszy raz kandy-

dowałam, wcześniej nie miałam
na tyle odwagi i musiałam do tego
dorosnąć – wyznała Mirosława
Bieszczad, studentka II roku studiów magisterskich Uniwersytetu
Ekonomicznego. - Najważniejsze
było to, że z dziewczynami świetnie się bawiłyśmy, wszystkie są
piękne, sympatyczne, zabawne
i teraz wszystkie idziemy potańczyć – dodała Miss Universe.
Z kolei tytuł Miss Publiczności przypadł Adriannie Galik,
również z UE. - Z dziewczynami
strasznie się zaprzyjaźniłyśmy,
była świetna atmosfera. W ogóle
nie można było odczuć r ywalizac ji – przyznała Adrianna
Galik, która poleca wszystkim
dziewczynom start w konkursie
piękności.
Szalona zabawa odbywała się
przy dźwiękach ser wowanych
przez zespół Sachiel - zwycięzców
"Must be the Music", a przede
wszystkim z Łobuzami. Po części
dyskotekowej wielu uczestników
bawiło się do białego rana w klubach Piwnica, Kwadrat, Parkova
oraz Mess. Zabawa była jeszcze
następnego dnia. A na zakończenie organizatorzy zaserwowali
dawkę rapu. Gwiazdą wieczoru
był donGURALesko.
Przemek Kaczałko

Fot. Tomasz Raczyński

8

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 maja 2017 r.

9

2017-03-31 godz. 23.45 - 2017-05-26 godz. 20.45
PRACA
DAM PRACĘ

CH Sudecka Gastronomia 14zł/h
- Poszukujemy dyspozycyjnych
osób od zaraz do pracy zmianowej w CH Sudecka w Jeleniej Górze na cały etat. Wysokie
zarobki, praca zmianowa, możliwość nadgodzin. Praca przy
obsłudze klienta w gastronomi.
- 505 895 466

12-20/h na rękę praca w biurze
- Zdalna obsługa klientów B2B
(komputer, mail, telefon). Konsulting, szkolenia biznesowe
dla dużych firm w całej Polsce.
Rzetelnych, pracowitych, komunikatywnych. Elastyczne formy Cristal Resort Szklarska
współpracy. - info@staworzyn- Poręba zatrudni recepcjonistę.
ski.com
Atrakcyjne wynagrodzenie, elaBarman/barmanka - styczny grafik i uśmiechnięta
Zatrudnimy doświadczoną osobę załoga - 605-144-142
ze znajomością koktajli, parzenia Dla studentów - wysoka pensja
kaw, obsługi gości oraz utrzyma- - kelnerki/ kelnerzy - Atrakcyjna
nia porządku w miejscu pracy. pensja. Praca na weekendy,
Oferujemy atrakcyjne warunki lub w wybrane dni, lub zmiany
zatrudnienia. info@restauracja- nocne, lub na stałe. Dwór Korona
Karkonoszy w Sosnówce k. Karlord.pl - 570 581 896
pacza. Telefon: g. 10.00-19.00 Blacharz samochodowy z
605 144 021
dośw. - Witam, szukam do pracy
blacharza samochodowego Do biura z j.niemieckim - Zatrudz doświadczeniem. Umowa nimy Panią do prac biurowych
o pracę. Proszę dzwonić pod z dobrą znajomością j.niemiecpodany numer telefonu. Pozdra- kiego. Praca na terenie Jeleniej
Góry. CV proszę przesłać na
wiam. - 608 594 819
e-mail: p.gaj@ruben-bau.eu Blue Mountain Resort - pral- 537 576 390
nia - Nowy obiekt w Szklarskiej
Do placówki Super-Pharm w
Porębie poszukuje osób do pracy
Galerii Sudeckiej w Jeleniej
na stanowisku obsługa pralni.
Górze poszukujemy osoby na
Oferujemy atrakcyjne warunki
stanowisko Kasjera Sprzedawcy.
wynagrodzenia numer telefonu: Zainteresowanych prosimy o
539 220 088
przesłanie cv na adres: sperlik@
Blue Mountain Resort-pokojowa - Nowy obiekt w Szklarskiej
Porębie poszukuje osób do pracy
na stanowisku pokojowa. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia - 539 220 088

superpharm.pl

Doradca Finansowy - Praca !
- Praca przy sprzedaży pożyczek
pozabankowych - nie wymagamy doświadczenia, oferujemy
wysokie prowizje 6 % od kwoty
brutto pożyczki. Sprzedajesznie odbierasz rat. Zadzwoń lub
wyślij CV proficreditjg@wp.pl 728 874 309

Blue Mountain Resort-recepcja
- Nowy obiekt w Szklarskiej Porębie poszukuje osób do pracy na
stanowisku recepcjonista. Oferujemy atrakcyjne warunki wyna- Dorywcza praca - sprzągrodzenia numer telefonu: 602 tanie - Potrzebna energiczna,
sumienna, bez nałogów Pani
385 600
do dorywczej pracy w Ośrodku
BlueMountainResort
Wczasowym w Karpaczu. Praca
Konserwator - Nowy obiekt w
w charakterze pokojowej-poSzklarskiej Porębie poszukuje do
mocy na zmywaku. Kontakt: 501
pracy, atrakcyjne warunki wyna666 950
grodzenia. Szczegóły na naszej
Doświadczona opiekunka
stronie internetowej w zakładce
zaopiekuje się dzieckiem, osobą
praca. Prosimy o przesłanie CV
starszą tel. 504 545 522
na adres: rekrutacja@bmresor
Dr. Schneider zatrudni kobiety
Budowa Mirsk-Gryfów-Jelenia
i mężczyzn na stanowiska pro- Zatrudnię pracowników budowdukcyjne przy montażu małych
lanych z okolic Mirska, Gryfowa
elementów. Praca na trzy
i po trasie do Jeleniej Góry oraz
zmiany. Bezpłatne dojazdy,ciez samej Jeleniej Góry. Praca w kawe dodatki, premie i dopłaty
fajnej brygadzie, dobre warunki do przedszkoli i żłobków. - rekrupracy i płacy. - 504 159 890
tacja@dr-schneider.com
Budowa, remonty - Firma Dr. Schneider zatrudni osoby
budowlana z 25 letnim stażem na stanowiska produkcyjne przy
zatrudni- tynkarzy, regipsiarzy obsłudze wtryskarek. Praca trzyoraz do innych prac wykończe- zmianowa. Oferujemy bezpłatne
niowych na terenie Jeleniej Góry. dojazdy, comiesięczne premie i
Tylko poważne oferty, dla chcą- bogaty pakiet socjalny. - rekrutacych pracować 508 936 573
cja@dr-schneider.com

Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ogłasza
konkurs dotyczący zatrudnienia
na stanowisku Głównego księgowego. Więcej informacji na
www lub pod nr telefonu (75)6415-132

Karczma Skalna w Miłkowie Konserwator - Cristal
zatrudni Kelnerkę na dobrych Resort Szklarska Poręba szuka
warunkach. - 692 495 233 Irena konserwatora na umowę zleceKarpacz kucharka, kelnerka nie. Elastyczny grafik, umowa
- zatrudnie w Pensjonacie w zlecenie - 605-144-142

Firma budowlana z ponad 25
letnim stażem zatrudni do prac
na terenie Jeleniej Góry i okolic
tynkarzy, regipsiarzy oraz innych
robót np. dociepleń itd. Tylko
osoby z doświadczeniem! Więcej info 508 936 573

złożyć osobiście lub wysłać na
adres e-mail izabela.jacak@
o2.pl . Więcej info pod nr tel. 668
331 624

Karpaczu kucharkę i kelnerkę/
pokojową. Możliwość zakwateDyspozytorka - Stowarzy- rowania. - 696 504 506
szenie Taxi potrzebuje dyspozy- Kelner/Ka - Metafora
torkę, przyuczymy (najlepiej ze Pub&Restaurant zatrudni osoby
znajomością pracy na kompute- do pracy na stanowisku kelner/
rze). - 665 665 722
ka. CV wraz ze zdjęciem można

Kelner/Kelnerka - Cristal
Resort Szklarska Poręba poszukuje kelnera / kelnerki. Atrakcyjne
Firma poszukuje pracowników wynagrodzenie, elastyczny grafik
- montażystów, montażystów i miła atmosfera - 605-144-142
stolarki. Miejsce pracy: SzklarKelnerka - atrakcyjna penska Poręba Kontakt: wojciech.
sja - Oferujemy stałą umowę lub
lysiak@sunet.com.pl Kom. 510
możliwość pracy na pół etatu.
073 756
Atrakcyjne wynagrodzenie, pryFX Sport Sp. z o.o. zatrudni watną opiekę medyczną i szkoszwaczki (z możliwością przy- lenia. Dwór Korona Karkonoszy
uczenia). Informacje w siedzibie w Sosnówce k. Karpacza. Telefirmy przy ul.Waryńskiego 23 w fon w godz.: 10.00-19.00. - 605
Jeleniej Górze - 513 153 665
144 021
Gastronomia-kucharz/ Kelnerka - Sorrento Ristokelner.... - Dam pracę w rante - Zatrudnimy kelnera/kę.
restauracji nad morzem (Mię- Minimalne wymagania: doświaddzywodzie) już od 24.04.br czenie, znajomość języka
dla: kucharz, pomoc kucharza, obcego, zdolność samodzielpomoce kuchenne, kelnerki, nego myślenia, pasja, pozytywna
barmanka. Praca dobrze płatna, energia. CV proszę przesyłać na
zakwaterowanie. Czekam na email z dopiskiem "Kelner". Pilne.
telefon bądź SMS 509 752 380 - 757 525 928
Grafik / Projektant - Brintons
Agnella - światowej sławy producent wykładzin obiektowych
zatrudni grafika/plastyka/projektanta do działu projektowego
(biuro w Kowarach k. Jeleniej
Góry). - 606 969 687

Kelnerka, Kelner Sorrento
- JG - Zatrudnimy kelnera/kę.
Minimalne wymagania: doświadczenie, znajomość języka
obcego, zdolność samodzielnego myślenia, pasja, pozytywna
energia. CV proszę przesyłać na
Hotel *** Tango - Hotel *** email z dopiskiem "Kelner". Pilne.
Tango w Jeleniej Górze zatrudni - kontakt@sorrento.pl
kelnera/kelnerkę na umowę
Kelnerka/kelner - Zatrudo pracę. Praca stała, dobre
nimy kontakt tel. 605 598 712
zarobki. Prosimy przesyłać CV
i LM na adres kierownikga- Kelnerki - Zatrudnimy
strodg@onet.pl, tel. 695 553 935 doświadczone kelnerki/kelnerów do pracy w ogródku gastro- 695 553 935
nomicznym w okresie letnim
Hotel Pałac Pakoszów zatrudni
(od zaraz). Atrakcyjne zarobki
pracownika recepcji ze znajomo(wysokie napiwki w zależności od
ścią języka niemieckiego. Oferty
zaangażowania) info@restauraprosimy przesyłać na adres:
cjalord.pl - 570 581 896
k.wolinska@palac-pakoszow.pl
Kierowca - Hurtownia branży
- 795 418 277
spożywczej z Jeleniej Góry
Hotel Tango zatrudni kuchaposzukuje kierowcę kat. B. CV
rza - Hotel Tango w Jeleniej
Górze zatrudni kucharza na prosimy wysyłać na mail algaumowę o pracę. Praca stała, stro18@gmail.com

Lektor j.angielski i niemiecki
- Centrum Nauki W&W poszukuje od września lektorów języka
angielskiego oraz niemieckiego.
Oferujemy bardzo atrakcyjne
Konstruktor automatyk stawki! CV proszę przesyłać na
- Zakres prac: projektowanie adres sekretariat@centrumnauszaf sterowniczych, wymaga- kiww.pl tel. 501 555 355
nia: wykształcenie min.śred- Magazynier - Dr. Schneider
nie, doświadczenie zawodowe poszukuje osoby na stanowimin.2lata w obszarze automatyki sko Magazyniera z doświadczeprzemysłowej, znajomość j.an- niem i uprawnieniami do obsługi
gielskiego - 756105577, praca@ wózków widłowych. Praca w
km-system.pl
systemie trzyzmianowym, bezKontroler jakości - Huma- płatny dojazd z JG i wielu innych
n&Hunter zatrudni Kontrolera miejscowości. - rekrutacja@drjakości w Jeleniej Górze! Oferu- schneider.com
jemy: umowa zlecenie, 2zmiany, Magazynier 2500 - Hurtownia
możliwość nadgodzin, atrakcyjne warzyw zatrudni magazyniera i
dodatki płacowe za nadgodziny. kierowcę busa kat. B wymagana
Oczekujemy: zaangażowania, praktyka, wiek do 45 lat też z
spostrzegawczości. - praca. Ukrainy nie karany na pełny etat
wroclaw@human-hunter.pl
2500 CV-składać osobiście 9-13
Kontroler jakości Niemcy w Hurtowni Warzyw ul Sobie- Exact Systems zatrudni do skiego 25 - 508 137 507
kontroli jakości w Niemczech. Mechanik/Frezer - Obsługa
Wymagamy prawa jazdy oraz frezarko-wkrętarki, wiertarki stowłasnego samochodu (zwra- łowej, piły jednogłowicowej,
camy koszty przejazdu). J.nie- szlifierki, tokarki, umiejętność
miecki w stopniu podstawowym. czytania rusunku technicznego.
Praca od zaraz - 725 256 386
Umowa o pracę, bezpłatne
Koordynator wesel/ imprez dojazdy do/z pracy, LuxMed,
- Masz doświadczenie jako kel- Multisport - rekrutacja@drner/ka. Oferujemy stałą umowę. schneider.com
Atrakcyjne wynagrodzenie, pry- Metafora Pub & Restaurant
watną opiekę medyczną i szko- zatrudni młode i sympatyczne
lenia. Dwór Korona Karkonoszy osoby na stanowisku barman.
w Sosnówce k. Karpacza. Tele- CV wraz ze zdjęciem można
fon w godz.: 10.00-19.00. - 605 złożyć osobiście lub wysłać na
144 021
adres e-mail . Zatrudnimy osoby
Kucharka - Panią do śniadań do pracy na stałe oraz do pracy
z Karpacza lub bliskiej okolicy na sezonowej Więcej informacji po
okres wiosenno-letni przyjmę. - nr tel. 668 331 624.
517 762 171
Miejski Zakład KomunikaKucharz - atrakcyjna pen- cyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze
sja - Atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudni do pracy kierowców. CV
prywatna opieka medyczna, proszę przesyłać na mzkjg@
szkolenia, stała umowa, moż- mzk.jgora.pl lub osobiście w
liwość rozwoju pasji kulinar- Sekretariacie. Tel. 757 648 736
nych. Do zespołu Szefa Kuchni. Narzędziowiec - Dr. SchneDwór Korona Karkonoszy w ider zatrudni Narzędziowca
Sosnówce. Tel: 10.00-19.00. - w dziale utrzymania ruchu na
Kucharz - atrakcyjna pensja
wtryskarni. Praca w systemie
Kucharz - Metafora Pub&Re- trzyzmianowym. Mile widziane
staurant zatrudni doświadczo- doświadczenie przy usuwaniu
nego kucharza. CV ze zdjęciem awarii maszyn/wtryskarek. Bezmożna złożyć osobiście lub płatne dojazdy. - rekrutacja@drwysłać na nowy.tlen.pl izabela. schneider.com
jacak@o2.pl Umówienie spo- Nowy obiekt w Szklarskiej Porętkania oraz więcej informacji po bie poszukuje osób do pracy na
nr tel. 668 331 624
stanowisku pokojowa. Oferujemy
Kucharz/ kucharka - Poszu- atrakcyjne warunki wynagrokujemy kucharza lub kucharki z dzenia Prosimy o CV na adres:
doświadczeniem na stanowisko rekrutacja@bmresort.pl
szef kuchni w domu wczaso- Obsługa prasy sublimacyjwym w Karpaczu. Gwarantujemy nej - FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
wysokie zarobki i możliwość roz- pracownika do obsługi prasy subwoju. - 606 899 115
limacyjnej. Informacje w siedzibie
Kucharz/ pomoc kuchenna firmy przy ul. Waryńskiego 23 w
- Witam. Zatrudnię od zaraz Jeleniej Górze. - 513 153 665
kucharza- bardzo dobre zarobki! Obsługa termoprasy - FX
Pomoc kuchenną - możliwość Sport Sp. z o.o. zatrudni pracowprzyuczenia. - 665-779-554
nika do obsługi termoprasy do

Kierowca Taxi - W związku
z dynamicznym rozwojem firmy
oraz rosnącą liczbą klientów,
Sudety Radio Taxi poszukuje
Inżynier elektryk - Praca dla kierowców do współpracy. - 665
inżyniera ze znajomością branży 665 722
elektroenergetycznej Poszuku- Kierowca, kurier - dam pracę
jemy osób na stanowiska: - inży- kierowcy kat B. Wiek 25-35lat z
nier budowy - projektant/asystent Jeleniej Góry. Z doświadczeniem
projektanta Oferujemy wysokie prowadzenia busa. Umowa o Kurier - Praca w charakterze sublimacji. Informacje w siedzibie
zarobki. Siedziba: Jelenia Góra dzieło lub umowa o pracę. Dobre kuriera, teren: Cieplice, Piecho- firmy przy ul. Waryńskiego 23 w
zarobki - 600 406 044
- 668 271 250
wice, Sobieszów - 601 855 816 Jeleniej Górze. - 513 153 665
dobre zarobki. Prosimy przesyłać CV i LM na adres kierownikgastrodg@onet.pl, tel. 695 553
935 - 695 553 935
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Ochrona Jelenia Góra Agencja Ochrony Krajewski
BIS zatrudni pracownika obsługi
monitoringu. Mile widziani emeryci służb mundurowych. - 609
486 000

og£oszenia

Opieka, podstawy niemieckiego! - Poszukuje opiekunki
z podstawową znajomością j.
niemieckiego. Podopiecznamobilna seniorka, chora na parkinsona, ma stomię oraz alergię
Oferujemy stałą umowę. na gluten i laktozę, mieszka
Atrakcyjne wynagrodzenie, pry- sama wyjazd od 1.06, stawka
watną opiekę medyczną i szko- 1100€ - 721 177 679
lenia. Dwór Korona Karkonoszy Opiekunka - Szukam opiew Sosnówce k. Karpacza. Tele- kunki do osoby starszej. Więfon w godz.: 10.00-19.00. - 605 cej informacji pod nr. tel 793
144 021
150 007
Operator CNC - szukamy
pracownika na stanowisko operator cnc wymagane doświadczenie zawodowe w pracy z
maszynami sterowanymi numerycznie zdolności manualne
mile widziana znajomość programów CAM możliwość przyuczenia - 756105577 / praca@
km-system.pl
Operator maszyn skrawających - Poszukujemy operatorów
maszyn skrawających (frezer,
tokarz, strugacz) oraz operatorów maszyn cnc do pracy w
jeleniej górze. zainteresowanych
zachęcam do kontaktu tel. 693
013 524
Operator prasy krawędziowej - Zatrudnimy pracownika
na stanowisko - Operator Prasy
Krawędziowej CNC. Praca
dwuzmianowa. Przyuczymy do
zawodu. Wymagana podstawowa znajomość rysunku technicznego. CV na email: info@
studio-metal.pl
Operator transferu - FX Sport
Sp.z o.o. zatrudni pracownika do
obsługi prasy termotransferowej.
Istnieje możliwość przyuczenia.
Informacje w siedzibie firmy przy
ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej
Górze. - 513 153 665
Opieka Niemcy - Opiekunki
do Niemiec. Umowa zlecenie,
ubezpieczenie, atrakcyjne wynagrodzenie 1200€ - 1500€, zwrot
kosztów przejazdu. Komunikatywna znajomość j.niemieckiego.
- 75 783 51 82 lub 721 177 679
Opieka w Niemczech - Legalna
praca od zaraz. Wynagrodzenie
od 1300e,plus zwrot za dojazd
150e.wymagana kom. znajomość języka. Szczegółowe info
pod nr telefonu. Nie pobieramy
żadnych opłat. Zapraszam - 511
844 939

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pomoc kuchenna - Zatrudnię
zarejestrowaną osobę bezrobotną w wieku do lat 30 lub 50+
w charakterze pomocy kuchennej. Umowa o pracę. Wymagane
doświadczenie na podobnym
stanowisku i dyspozycyjność.
Opiekunka, pomoc domowa - info@restauracjlord.pl - 570
Podopiecznym jest samodzielny 581 896
mężczyna nie wymagający czyn- Pomoc kuchenna / kucharz ności opiekuńczych, do obowiąz- Zatrudnię pomoc kuchenną z
ków należy gotowanie, robienie możliwością przyuczenia i kucharza na dobrą stawkę. Praca w
Opiekunka 1200€ - Poszukuję zakupów, sprzątanie, pranie
Jeleniej Górze. - 665-779-554
opiekunki do Ulm, podopieczna etc. Wymagany komunikatyny
chodząca o rollatorze, mieszka niemiecki, stawka 1100€ - 721 Pomocnik Kucharza Sorrento - Zatrudnimy pomoc
ze zdrowym mężem, wyma- 177 679
gany komunikatywny niemiecki, Ośrodek Politechniki Wro- kuchenną na cały etat. Wymawyjazd 31.05 na min. 6 tyg., inter- cławskiej Limba w Karpaczu gane doświadczenie w kuchni,
net, legalne zatrudnienie. - 721 przyjmie na etat kucharkę lub zorganizowanie, bezkonflikto177 679
pomoc kuchenną umiejącą goto- wość. CV prosimy przesyłać na
email lub pozostawić w Sorrento.
Opiekunka 1400€ netto! - wać tel. 75 76 194 03
- kontakt@sorrento.pl
Opiekunka z dobra znajomością
Ośrodek wypocz. zatrudni
j. niemieckiego i prawem jazdy
Poszukuje kierowcy kat. C+E
do samotnej, leżącej seniorki. panią - Do wzmocnienia naszej , uprawnienia w transporcie mięWyjazd 07.06 na 6-8 tygodni. żeńskiej załogi ośrodek wypo- dzynarodowym. Wszelkie inforWłasne miszkanie, internet. - czynkowy w Jagniątkowie macje tel. 601 764 227
zatrudni panią na stanowisko
721 177 679
Poszukujemy osób chętnych
Opiekunka do Hessheim pokojowej lub pomocy kuchendo pracy na stanowisko barman,
nej.
Dojazd
MZK
linia
15.
504
1250€ - Poszukuje opiekunki z
barmanka w Pub-ie Belfast jak
806
600
komunikatywnym niemieckim
i do pracy sezonowej kelnerek
do seniorki na wózku inwadzkim, Pani pokojowa / Holowa - Cripomaga w transferze, nie trzeba stal Resort Szklarska Poręba na ogródku gastronomicznym.
dźwigać, jest osobą spokojną, zatrudni panią pokojową oraz Informacje pod numerem tel.
depresyjną, dom jednorodzinny, holową. Atrakcyjne wynagrodze- 502667208 i 501328176.
internet, wyjazd od 01.06 - 721 nie, elastyczny grafik i uśmiech- Poszukujemy pani na sta177 679
nowisko pokojowa do domu
nięta załoga - 605-144-142
wczasowego do Karpacza. - 606
Opiekunka do Pani - 1380€!
Pilnie poszukiwana opiekunka
899 115
- Poszukuję opiekunki z dobrą
znajomością j. niemieckiego do Niemiec od 01.06.2017 r.na Poszukujemy samodzielnej
i prawem jazdy do opieki na 6-8 tygodni.Z komunikatywnym księgowej - Wymagane: staż
leżącą Panią o spokojnym uspo- j.niemieckim. 1350€ + zwrot w księgowości min.3 lata, księsobieniu. Dla opiekunki wła- kosztów przejazdu. - 75 783 51
gowania zakupu w Rewizorze,
sne mieszkanie z dostępem do 82 lub 721 177 679
kasa pomocnicza, rozrachunki.
internetu, wyjazd 07.06, - 721 Pilnie poszukiwana opiekunka
Prawo jazdy kat. B. Miejsce
177 679
od 31.05 na dwa miesiące. pracy: Szklarska Poręba KonOpiekunka Niemcy 1250 Komunikatywny j.niemiectakt: sekretariat@sunet.com.pl
€ - Agencja Respekt zatrudni ki.1200€ + zwrot kosztów przeopiekunkę z komunikatywną jazdu. - 75 783 51 82 lub 721 Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Kowarach
znajomością j. niemieckiego do 177 679
zatrudni fizjoterapeutę. Warunki i
Hessheim. Podopieczna jest na
wózku inwalidzkim, bez demen- Pilnie przyjmę do pracy - W forma zatrudnienia do uzgodniecji, wymagana pomoc w trans- ramach aktywizacji zawodowej nia. Kontakt: telefon 756415705,
ferze. Więcej info. telefonicznie poszukujemy kandydatów, któ- mail: pcz_kadry@op.pl - 756
rzy utracili pracę w winy praco- 415 705
- 721 177 679
Opiekunka -Niemcy 1400 dawcy na stanowisko kierowca, Prac. produkcyjny z p.jaz. C+E eur - Potrzebna opiekunka do magazynier, konwojent. wysokie P.W. Juro-Trans Zakład Drzewny
seniora w Niemczech okolice zarobki! gwarancja zatrudnienia, w Kowarach zatrudni pracownika
Karlsruhe . Legalna praca . ciekawa praca! - 601 999 465
produkcyjnego posiadającego
Dobre zarobki . Komunikatywny Płatne, 3 miesięczne staże w prawo jazdy kategorii C+E. CV
język niemiecki i doświadczenie projekcie Nowa Praca + szkole- proszę wysyłać na maila: juro- 512 712 755
nie zawodowe. Otrzymasz do trans@wp.pl. - 757 182 528
5.470 zł. - 605 591 462
Praca - konserwator - S.M.

Wydawca: HIGHLANDER’S GROUP Marek Tkacz. Adres redakcji: 58-500 Jelenia
Góra, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13/2, tel. 75 754 44-00, email: redakcja@
jelonka.com. Redaguje zespół: redaktor naczelna - Bożena Bryl-Chrząszcz; zastępca
redaktora naczelnego (p.o.) - Przemek Kaczałko; Angelika Grzywacz-Dudek – dziennikarz, Mateusz Dzień vel Rakoczy – dziennikarz, Mikołaj Bachur (praktykant).
Współpraca: Joanna Siekierska, Anna Szamulewicz, TAB, Tomasz Raczyński (fotoreporter).
Grafika, DTP – Dominik Pędziwol, grafika – Wojtek Skórecki, 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

Opiekunka Pomoc Domowa
Niemcy - Fundacja Medico Live
poszukuje osób chętnych do
podjęcia pracy jako opiekunka
/n osób starszych w Niemczech .(warunki niemieckie)
tel.512712755 - 512 712 755

P o k o j o wa / p o m o c
kuchenna - Pensjonat w Karpaczu zatrudni, na stałe bądź
dorywczo. Oferujemy umowę o
pracę. Proszę o kontakt w godzinach 9.00-18.00 - 888-929-018

Pomoc kuchenna - Metafora
Pub&Restaurant zatrudni osobę
na stanowisko pomoc kuchenna
CV ze zdjęciem można złożyć
osobiście lub wysłać na nowy.
tlen.pl izabela.jacak@o2.pl Umówienie spotkania oraz więcej info
pod nr tel. 668 331 624

Znajdziesz nas m.in.:

Tesco Cieplice, ul. Wolności
Sanatorium Agat - Cieplice
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
CM Orle - Cieplice ul. Cieplicka 83
Przychodnia Źródło - Cieplice ul. Sprzymierzonych
Zorka Społka z o.o - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
Sanepid
Hurtownia Renoma - Jelenia Góra ul. Wolności
Medicta - Jelenia Góra ul. Wolności
Solarium - Jelenia Góra ul. Wolności
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra ul. Wolności 28
Kaufland - Jelenia Góra - Zabobrze
Chata Polska - Jelenia Góra - Zabobrze
Dzięciołowski - Jelenia Góra ul. Paderewskiego
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra ul. Mostowa
Pasaż Grodzki
Ratusz
Delikatesy DD - Jelenia Góra ul. Solna
Hotel Europa - Jelenia Góra ul. 1 Maja
Smakosz
Restauracja Relax - Jelenia Góra ul. 1 Maja 60
Przychodnia Zaborze - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Chata Polska Trzcińskiego
Szpital - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Ginekomed - Jelenia Góra ul. Kiepury
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra ul. W. Pola
Hurtownia Duko - Jelenia Góra ul. W. Pola
Energetyka - Jelenia Góra ul. w. Pola
Urząd Miasta - Jelenia Góra ul. Sudecka 29
Urząd Pracy - Jelenia Góra ul. Podchorążych
Starostwo
Firma przewozowa Ro-Ko - Jelenia Góra ul. Kazimierskiego 5
Hurtownia Best - Jelenia Góra ul. Sobieskiego 56
Bar Tado - Jelenia Góra ul. Karola Miarki
Prokostal - Jelenia Góra ul. Karola Miarki42
Jeleniaplast - Jelenia Góra ul. Społdzielcza
Draexlmaier
Nowa Zorka
Rembud
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra Rynek
Pub Belfast - Jelenia Góra Rynek
DD ul. Sobieskiego
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Klub Kwadrat - Jelenia Góra ul. Bankowa
MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka
Przychodnia - Jelenia Góra ul. Nowowiejska
Szkoła tańca Kurzak-Zamorski
Pub Spokojnej Starości
DD Wincentego Pola
Urząd Skarbowy - Jelenia Góra ul. Wolności
Arnika Pl Piastowski
Jelfa
Biuro Informacji Turystycznej Plac Ratuszowy
Redakcja Jelonka - Jelenia Góra ul. M Skłodowskiej-Curie 13/2

Praca Karpacz - Pensjonat
w Karpaczu przyjmie na sezon
Panią do śniadań i sprzątania.
Umowa zlecenie - 517 762 171

Praca od zaraz przy produk-

Praca kelner/ka - Hotel Tango
w Jeleniej Górze zatrudni kelnera/kelnerkę na umowę o pracę.
Praca stała, dobre zarobki. Prosimy przesyłać CV i LM na adres
kierownikgastrodg@onet.pl, tel.
695 553 935

Praca Opieka Niemcy - Praca

Praca- kucharz - Hotel Tango
w Jeleniej Górze zatrudni kucharza na umowę o pracę. Praca
stała, dobre zarobki. Prosimy
przesyłać CV i LM na adres kieZwiązkowiec w Jeleniej Górze rownikgastrodg@onet.pl, tel. 695
zatrudni na umowę o pracę 553 935
konserwatora. Wykształcenie Praca kurier - przyjmę na
zawodowe elektryczne z uprawstanowisko kurier, wymagane
nieniem do 1kW Tel. 75 75 42
prawo jazdy kat B oraz zaświad623
czenie o niekaralności . - 531Praca /zatrudnienie / kelner859-972
kelnerka tel. 605 598 712 zapraPraca od zaraz - Przyjmę do
szamy
Praca dla kucharza - Zatrud- pracy na stanowisko kucharz,
nimy na atrakcyjnych warunkach pomoc kuchenna oraz barmankucharza do dynamicznie rozwi- sprzedawca, umowa o prace,
jającego się obiektu w Szklarskiej praca dwuzmianowa od 6-14 i
10-18, telefon 504 272 623
Porębie. Tel: 535 791 991

cji plastików. Woj-kat sp.z o.o.
Poznańska 20 Jelenia Góra tel.
756 475 564
dla opiekunek osób starszych w
Niemczech. Sprawdzone miejsca/legalne zatrudnienie/wysokie
składki ZUS/komfortowe przejazdy. Osoby powinna cechować
empatia, cierpliwość i życzliwość
wobec seniorów. - 734 427 734
Praca sezonowa nad morzem
- Przyjmę do pracy nad morzem
do sklepu spożywczego oraz
gastronomii. Praca z zakwaterowaniem. Mile widziane osoby
uczące się. Wymagana książeczka sanepidu. - 781 324
808
Praca w Belgii przy wentylacjach oraz hydraulice... Stawka
11,12 euro. Zapewniam mieszkanie. Od zaraz wymagania : własna działalność, A1 płatność co
2 tyg zawsze na czas, język nie
wymagany - 0048724313596
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Praca w biurze 14-20zł na
rękę - Pozyskiwanie klientów na
terenie całego kraju. Praca przy
komputerze, internet, CRM, telefon. Rzetelnych, komunikatywnych, pracowitych. Chcących
się uczyć, rozwijać. - info@staworzynski.com

Pracownik Kontroli Jakości
- firma Flywood w Karpnikach
poszukuje Pań na stanowisko
kontroli jakości. Po okresie próbnym umowa o pracę! Praca w
systemie dwumianowym. Nie
wymagamy doświadczenia! CV
prosimy przesłać na adres e-mail
Praca w Holandii - Zatrudnimy - 757677031/office@flywood.pl
: -operatora maszyn z doświadPracownik kuchni w Pizza
czeniem /branża spożywcza
Hut - Gwarantujemy szkolenie
-spawaczy metoda MIG/MAG ,
chętnie z certyfikatem VCA -zbro- w miłej atmosferze i szansę na
jarzy -ślusarzy -pracowników zdobycie doświadczenia.Ciezieleni miejskiej -pracowników kawa, stabilna praca w młodym
zespole. Grafik dostosowany do
produkcji - 0031 686818919
indywidualnych potrzeb
Praca w Nest Banku S.A. Dołącz do naszego zespołu i Pracownik na produkcji rozwiń z nami skrzydła! Poszu- Firma Betform Art w Janowicach
kujemy kandydatów na stanowi- Wielkich zatrudni pracownika do
sko opiekun klienta w placówce produkcji betonowych wyrobów
partnerskiej. Umowa o pracę na ogrodowych – telefon 75-75stałe, samochód, komputer, tele- 15-777; biuro@betform-art.pl fon.E mail praca15@go2.pl - 501 75-75-15-777
576 052
Pracownik produkcji - JZO
Praca w Szwecji - Pilnie poszu- zatrudni osoby na umowę o
kuję zleceniobiorców usług pracę przy produkcji soczesprzątających w Szwecji. Stawka
wek okularowych. Wymagania:
85sek/h. Chętni powinni mieć
min. wykształcenie zasadnicze,
skończone 30 lat. Mile widziane
sprawność fizyczna, spostrzepary z autem. Praca stała i od
gawczość, odporność na monozaraz. 536893287 530828048
tonną pracę, praca na 3 zmiany
Praca-Karpacz, 3-4 razy
- +48756414120 / mpatlewicz@
w tygodniu - Potrzebna uczciwa
jzo.com.pl
Pani do pracy /sprzątanie/ w
dobrze utrzymanym pensjona- Pracownik produkcji w Czecie w Karpaczu. Praca 3-4 razy chach - Persona-Direktservice
w tygodniu. Dobre warunki pracy poszukuje pracowników produkcji do Czech. Nie wymagamy
i płacy tel. 660 474 649
Pracownicy Produkcyjni - znajomości języka ani doświadFirma Flywood w Karpnikach czenia. Oferujemy 2800-3500
zatrudni pracowników produk- zł netto/m-c, zakwaterowanie,
cyjnych. Dajemy umowę o pracę! rabaty na posiłki. Tel: 533 105
Praca w systemie trzyzmiano- 666
wym. Nie wymagamy doświad- Pracownik produkcyjny czenia! CV prosimy przesłać Praca w trybie 3-zmianowym.
na adres e-mail. - 757677031/
Wymagane zdolności manuoffice@flywood.pl
alne, dokładność, sumienność.
Pracownik Biurowy - pon Oferujemy: umowę o pracę,
do ptk - Poszukuję osób do bezpłatne dojazdy do/z pracy,
pracy jako Telefoniczny Doradca prywatną opiekę medyczą, kartę
Klienta Biznesowego. Umowa
Multisport, świadczenia z ZFŚS o pracę, wynagrodzenie podrekrutacja@dr-schneider.com
stawowe+premie. Zapewniamy
szkolenie oraz pracę na pełny Przedstawiciel ds. Medyczetat. Praca od zaraz z możliwo- nych - Firma z siedzibą we Wrościami rozwoju. Kontakt: k.mach- cławiu poszukuje Przedstawicieli
nik@leasingteam.pl, numer 509 w branży medycznej (B2B) z
32 90 13
doświadczeniem min. 1 rok w
Pracownik do auto-myjni - sprzedaży lub obsłudze klienZatrudnię pracownika do ręcznej tów indywidualnych oraz firm.
myjni w Sobieszowie. Więcej info CV na: rekrutacja@3s7.pl - 601
350 361
pod nr tel. 732 918 191

Przygotowanie deserów,
drinków - Hotel Gołębiewski w
Karpaczu zatrudni osobę do
przygotowania deserów i drinków
(bufetową). Praca zmianowa na
umowę. CV proszę wysyłać na
email : kadryk@golebiewski.pl
lub dostarczyć osobiście do kadr.
- 757 670 715
Przyjmę do pracy - Dom wczasowy "Mieszko" w Karpaczu
poszukuje osoby na stanowisko
recepcjonisty, kelnera, zaopatrzeniowca. - 783 993 561

Spawacz MIG-MAG stal,
aluminium - Spawacz Firma
zatrudni spawaczy MIGMAG (stal, aluminium)
przy wykonaniu naczep do
samochodów ciężarowych.
Miejsce pracy: okolice
Jeleniej Góry. Praca stała
- umowa o pracę Informacje dodatkowe pod nr - 574
700 031

Sklep obuwniczy w Karpaczu
zatrudni ekspedientki. Praca
stała. Kontakt: +48 697 069
380,CV i list motywacyjny proszę
przesłać na adres: tatrzanski@
dworek.biz
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Sprzedaż produktów finansowych i ubezpieczeniowych
na terenie sklepu Leroy Merlin. Praca w trybie zmianowym.
Podstawa + premia, umowa o
pracę oraz dodatkowe benefity.
Wymagane wykształcenie min.
średnie. - oney_rekrutacja@
oney.com.pl

Zastępca szefa kuchni
- Zatrudnimy doświadczonego kucharza na stanowisko zastępcy szefa kuchni.
Oferujemy umowę o pracę i
miłą atmosferę. Wymagana
dyspozycyjność i znajomość
branży gastronomicznej.
info@restauracjalord.pl - 570
Stolarz - praca - Poszu- 581 896
kujemy do pracy stolarzy do Zatrudnię - kierowcę kat
zakładu w Jeleniej Górze - Sobie- C-B, mechanik samochodowy,
szowie. Zainteresowanych pro- operator koparko-ładowarki,
simy o kontakt telefonicznie lub pracownicy do robót drogomailowo na adres sniezek@ wych i kolejowych tel. 605
poczta.fm - 692 617 034
237 871 -

Spawacz tworzyw sztucznych - JTEC Sp z.o.o
zatrudni spawaczy tworzyw
sztucznych. Oferty prosimy
kierować na adres: info@
Przyjmę pracowników i jtec.pl
Szukam fryzjera fryzjerki do
pomocników ogólnobudowla- Specjalista ds.sprze- salonu fryzjerskiego proszę o
nych również ludzi z poza Polski daży - Telefoniczna sprze- kontakt pod podanym numerem
d a ż r e k l a m w p o r t a l a c h - 500298415
- 664 941 498
t u r y s t y c z n y c h , m o t y w a - Szukam Fryzjerki - Witam
Recepcjonista/ recepcjo- cyjny system prowizyjny.
poszukuje fryzjerki do salonu frynistka - Poszukujemy osoby na O c z e k u j e m y - k o m u n i - zjerskiego proszę o kontakt pod
stanowisko recepcjonisty ze zna- katywności i swobody w podany numer 0757522276
jomością języka niemieckiego do nawiązywaniu kontaktów Szukam kobiety do pracy w
dynamicznie rozwijającego się przez telefon. CV: a.pia- barze w Piechowicach, praca w
scik@netfactory.pl - 691
obiektu w Szklarskiej Porębie.
godz. od 14 lub 15, możliwość
933 525
przeszkolenia. - 691952208
Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Sprzątaczka / SprząTel: 535 791 991
Szukam opiekunki do osoby
tacz - Firma sprzątająca
Ruch turystyczny- sprzedawca obecnie poszukuje osób starszej. Jelenia Góra-Cieplice.
Wszelkie informacje pod nr. tel.
- Praca przy obsłudze ruchu do sprzątania obiektu biu793 150 007
turystycznego w okolicach Jele- rowego w tym biur i terenu
Tynkarz, pomocnik - Praca
niej Góry i nie tylko. Wymagana zewnętrznego w centrum
dla tynkarza, pomocnika tynkaJelenie
Górze.
Oferujemy
podstawowa znajomość obsługi
prace na umowy o pracę, rza. Dobre warunki i zarobki komputera. Proszę dzwonić 501wymagane orzeczenie o 500 741 676
616-036.
niepełnosprawności - 660 Wulkanizator Niemcy Zadania: •
Serwis sprzątający - Wrocław 567 125
- Firma sprzątająca obecnie
poszukuje osób do sprzątania
obiektu biurowego w tym biur i
terenu zewnętrznego w centrum
Jelenie Górze. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności,
tel:660-567-125
Serwisant / automatyk - Dr.
Schneider zatrudni pracownika na stanowisko Serwisant
Urządzeń Montażowych. Mile
widziane doświadczenie w serwisie maszyn oraz zainteresowanie
automatyką przemysłową. Praca
na trzy zmiany. - rekrutacja@drschneider.com

29 maja 2017 r.
ZU]HĞQLDU

Zatrudnię budowlańców
- Firma budowlana z 25 letnim stażem zatrudni- tynkarzy, regipsiarzy oraz do innych
prac wykończeniowych na
terenie Jeleniej Góry. Tylko
fachowców! Oferta dla osób
poważnych, chcących pracować - 508 936 573
Zatrudnię dekarzy (oraz
majstra) wysokie zarobki
umowa pomocnikom dziękuje - 793 676 758
Zatrudnię do Pensjonatu
Karkonoski w Karpaczu recepcjonistkę-kelnerkę. Zapraszam
osoby pozytywnie nastawione
i lubiące swoją prace. Kontakt
tel. 502 333 379 lub biuro@
karkonoski.com
Zatrudnię ekipy tynkarskie oraz szpachlarza - 500
741 676
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Zatrudnię ekspedientkę na
3-4 dni w tyg. w sklepie spożywczo-mięsnym (soboty pracujące)
mile widziane doświadczenie w
handlu, atrakcyjne wynagrodzenie tel. 517 800 376

Zlecę firmie, ekipie remonty
- Zlecę doświadczonym firmom lub ekipom kompleksowe
remonty pomieszczeń (przygotowanie powierzchni, gładzie,
malowanie, płytki, renowacja
Zatrudnię fryzjerkę/a - Salon stolarki drzwiowej łącznie około
Fryzjerski Bond zatrudni do pracy 1300 m2). Praca w Kowarach fryzjerke lub fryzjera z doświad- 600 223 052
czeniem. Wysokie zarobki,
MOTORYZACJA
umowa o prace, możliwość ciąCZĘSCI
SPRZEDAM
głego rozwoju. Zapraszamy do
Auto
części
Jelenia Góra współpracy. - 695 560 668
Nasza solidność i szybkość dziaZatrudnię mężczyznę do
łania w połączeniu z atrakcyjną
pracy w kamieniarstwie. Wymagania - prawo jazdy kat.B, dobry oferta cenową sprawiają , ze
stan zdrowia. Telefon kontaktowy świadczymy usługi na najwyższym poziomie. - 511 209 408
668 170 995
Zatrudnię murarza zbrojeniarza oraz dekarzy z doświadczeniem bez nałogów alkoholowych
praca na cały sezon letni i zimowy
- 793 676 758
Zatrudnię na budowę - Firma
zatrudni zbrojarzy oraz cieśli szalunkowych, praca o okolicach
Jeleniej Góry, dowóz do pracy,
umowa na stałe. - 695 878 214

Auto szrot Jelenia Góra - Nasza
solidność i szybkość działania w
połączeniu z atrakcyjną oferta
cenową sprawiają , ze świadczymy usługi na najwyższym
poziomie. - 533 533 443

Opony zimowe na felgach
stalowych 4x195x65RT15 91T
- do sprzedania 250 zł tel. 799
247 396

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

Auto skup 533533442 - 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.
Auto skup dobre ceny
511209408 - 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.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Sprzedam seat leon 2005
przebieg 244tys, 1.9TDI
110KM,klima, 6airbag, elektryka
szyby, technicznie stan BDB na
bieżąco serwisowany nowy kompletny rozrząd - 503 554 411

Dominująca Para - Zdominujemy Cię. Info na temat spotkania udzielamy tylko telefonicznie.
Numery zastrzeżone są ignorowane. Nie odpisujemy na sms. 574 498 473

VW Golf V 2005r poj. 1,4 benzyna ABS ESP, c. zamek, klima,
przeb. 178800 el. szyby, 8xAIRBag el. lusterka, podgrzewane
fotele cena 10799 zł tel. 794
228 275

Kobieca namiętna 30 latka z
biustem 7, spełni twoje najskrytsze marzenia i pragnienia... tel.
509 644 864

BMW e39 2.0 automat tiptronic - Do sprzedania posiadam
BMW e39 2.0 benzyna z 1998
Nice british-german man seeks
roku. Nowe opony i akumulator. Wszystkie wymiany tj. oleje,
polish frends youu should speak
płyny, części eksploatacyjne VW Passat B5 Spalona komora a little english or german, please
silnika.99r.1.6 benzyna +gaz. phone: 0049 351 4423978
Auto skup dobre ceny robione na bieżąco. Ważny przegląd
i
OC.
Zapraszam
na
jazdę
Cena 1000zł tel. 665 733 272
533533443
Poznam - kulturalnego mężpróbną. - 606 631 191
Auto skup Jelenia Góra czyznę, który szuka dłuższej
ANONSE
Dbamy o zadowolenie naszych Do sprzedania Mazda 3 2006 r. z
MATRYMONIALNE
znajomości. Jestem atrakcyjną,
Klientów, bo wiemy, że nasz pro- ekonomicznym silnikiem 1.6 Diepuszystą, radosną dziewczyną
Adam
dla
pań
tel.
663
739
968
fesjonalizm jest kluczem do ich sel Spalanie 4,5L/100km - Samoi mam 25 lat. Szukasz tego
zaufania. Mamy świadomość, chód doinwestowany z ważnym Dla Interesującego - 25-letnia,
że jedna transakcja może prze- przeglądem i OC.Cena 15.900 ładna panna o rubensowskich samego? Napisz i poznajmy się rodzić się w stałą współpracę. - do negocjacji - możliwość kre- kształtach z przyjemnością szalona-romantyczka@wp.pl
511 209 408
dytowania bez BIK i KRD - 606 pozna interesującego Pana. Poznam kobietę z JG - Poznam
A u t o z ł o m a u t o s k u p 631 191
Cel: przyjemność i przyjaźń kobietę do sexu bez prezerwa500403803
Mazda 626 Kombi 1.8 benzyna- (bez sponsoringu). Napisz coś tyw. Kieszonkowe nie mniej 200
A u t o z ł o m a u t o s k u p +lpg 105KM Przebieg 248000km o sobie i dołącz zdjęcie. Pozdra- dla dziewcząt i 150 dla kobiet.
787009777
Stan dobry Dwa komplety kół wiam Panów ;) - szmaragdowa_ Oferty na SMS. Kulturalny emeAuto złomowanie 513513382 oraz koło dojazdowe Przegląd dusza@wp.pl
ryt - 693 347 004
- Zajmujemy się skupem samo- techniczny ważny do lutego 2018
chodów do złomowania, wysta- Cena 5500zł do negocjacji Tel:
wiamy legalne dokumenty do 519 593 876
wyrejestrowania pojazdu. pojazd
Opel Corsa 1,4 Polska super
:<6<à$1,(606
odbieramy we własnym zakrestan
Wyposażenie
centralny
sie.
zamek, autoalarm, 2 poduszki,
606 GR  ]QDNyZ ZáąF]QLH ] SUH¿NVHP ]QDNDPL L RGVWĊSDPL PLĊG]\
Dbamy o zadowolenie naszych
Z\UD]DPL 3URVLP\ QLH XĪ\ZDü SROVNLFK OLWHU  ą Ċ ü á Ğ Ĕ y Ī Ĩ Z
wspomaganie kierownicy, ABS,
Klientów, bo wiemy, że nasz proWUHĞFL 606 RUD] GRáąF]Dü ]GMĊü32'$:$1< %ĉ'=,( 7</.2 180(5
elektryczne szyby i lusterka, pod7(/()218=.7Ï5(*2:<6à$1<=267$à606:V]HONLHLQQHIRUP\
fesjonalizm jest kluczem do ich
NRQWDNWX ]DZDUWH Z WUHĞFL 606 QLH EĊGą SXEOLNRZDQH  QS HPDLO **
zaufania. Mamy świadomość, grzewane lusterka, na jesień było
DGUHV\VWURQ:::
remontowane
zawieszenie
501
że jedna transakcja może przerodzić się w stałą współpracę. - 210 013

Skoda Octavia 1,6 MPI z
LPG - Auto kupione w salonie, pierw. właściciel, serwisowane.(I rejestr.26.01.2011). Rok
prod.2010.LPG fabryczne, wym.
rozrządu 11.2016;wym.tarcz i
Zatrudnię pomoc kuchenną klocków 08.2016.metalic beż.
Przebieg 134000 tys km. Do
w Pierogarni. - 505 116 700
negocjacji - 509 407 493
Zatrudnię pszczelarza lub
osobę do pomocy na pasiece. Sprzedam felgi aluminiowe
wraz z letnimi oponami Michelin
Nr 695 681 574
185/65 R15. ET35.5x112. 88T
Zatrudnię technika dentyrok 2001 6mm bieżnik .komplet 4
stycznego do pracy w Centrum
7947943104
szt za600 zł. - 603 304 586
Protetyki Dentystycznej. - 603
Kupie każde auto - Zapamiętaj!
130 402
MOTORYZACJA
Już dłużej nie musisz męczyć
KUPIĘ
Zatrudnię: spawacza, tokasię sprzedażą swojego starego
rza, frezera, ślusarza, pszczela- Auto kasacja auto skup - samochodu, postaw na nowe
rza lub osobę do przyuczenia do Dbamy o zadowolenie naszych auto! Dzwoń na 513513382 i
pomocy na pasiece. Nr kontak- Klientów, bo wiemy, że nasz pro- sprzedaj nam swój stary samotowy 695 681 574
fesjonalizm jest kluczem do ich chód od ręki i za gotówkę.
Zatrudnimy Kelnerkę Miłków zaufania. Mamy świadomość, Kupię samochód używany
- Karczma Skalna w Miłkowie że jedna transakcja może prze- marki KIA o małym przebiegu
zatrudni kelnerkę na dobrych rodzić się w stałą współpracę. - o pojemności do 1,4, produkcja
warunkach. - 692 495 233 Irena 794 794 304
po 2004r, do kwoty 20 tys. zł tel.
517 556 707
Auto
kasacja
auto
skup
Zatrudnimy kierowcę z kat.
Dbamy
o
zadowolenie
naszych
Kupimy każde auto całe i uszkoC, E w przewozach międzynarodowych. Praca na umowę. - Klientów, bo wiemy, że nasz pro- dzone - Kupimy każde auto osofesjonalizm jest kluczem do ich bowe i ciężarowe do 3,5t.chcesz
601 718 982
się legalnie, bez stresu, bez
Zatrudnimy osoby z orzecze- zaufania. Mamy świadomość,
dodatkowych kosztów pozbyć
że
jedna
transakcja
może
przeniem o niepełnosprawności do
auta? Może być bez opłat, uszkorodzić
się
w
stałą
współpracę.
sprzątania marketów na terenie
dzone, do napraw, złomowania,
Jeleniej Góry. Umowa o pracę. 885 775 445
holujemy po wypadku, transport
Kontakt pon. - pt. w godz. 8-15, Auto kasacja auto skup - Zapagratis - 881-225-859
tel. 601 156 466.
miętaj! Już dłużej nie musisz
Skup aut do 10 tyś - Skup aut
Zatrudnimy pizzera oraz męczyć się sprzedażą swojego osobowych oraz dostawczych
pomoc kuchenną na cały etat. starego samochodu, postaw na płatność gotówka dobre ceny forWymagane doświadczenie, nowe auto! Dzwoń na 511511486 malności na miejscu zapraszam
spryt i dobry humor. CV proszę i sprzedaj nam swój stary samo- - 721 912 463
wysyłać na kontakt@sorrento.pl chód od ręki i za gotówkę.
Skup aut powypadkowych lub przynieść do Restauracji przy Auto kasacja auto skup - ZapaDbamy o zadowolenie naszych
Placu Ratuszowym 15
miętaj! Już dłużej nie musisz Klientów, bo wiemy, że nasz proZatrudnimy programistę PHP męczyć się sprzedażą swojego fesjonalizm jest kluczem do ich
mid/senior. Ciekawe projekty, starego samochodu, postaw na zaufania. Mamy świadomość,
fajny zespół. Biuro w Jeleniej nowe auto! Dzwoń na 794794804 że jedna transakcja może przeGórze. Info: biuro@netfactory.pl i sprzedaj nam swój stary samo- rodzić się w stałą współpracę. chód od ręki i za gotówkę.
- 509 202 060
7947943804
Zatrudnię Panią w kwiaciarni " Liwia" w Jeleniej Górze
na Zabobrzu ul: Różyckiego
13. Praca do przyuczenia na
cały lub pół etatu. - 757541610,
509416060

Skup aut wszystkich 511511486
- Zapamiętaj! Już dłużej nie
musisz męczyć się sprzedażą
swojego starego samochodu,
postaw na nowe auto!

2*à26=(1,$

Opel Zafira 7 osób bdb garażowany - Do sprzedania ładny
zadbany Opel Zafira na 7 osób,
silnik, skrzynia i blacharka stan
idealny, reszta na bieżąco serwisowane. 2.0 DTI 101KM przebieg 205tys Cena do uzgodnienia
- 503 554 411
Seat Arosa 1.0 bardzo tanio! Witam mam do sprzedania seat
arosa 1.0 benzyna kolor niebieski
blacharka idealna jest niewiele
do zrobienia dlatego niska cena
auto jeździ cena 1500 zl więcej pod telefonem do delikatnej
negocjacji - 530 888 365
Sprzedam auto Audi A4 B5
Avant, 2000r przebieg 375 tys
ważne opłaty cenna 8000 zł lub
zamienię na Sedan Bora Passat A3 A4 A6 diesel lub Gaz, tel.
786 255 538
Sprzedam Citroena C4 Coupe,
2006r. 2.0 HDI bogata wersja
VTR+(m.in. duża kolorowa navi,
full skóra).Przebieg 213500km.
Auto zadbane i doinwestowane.2 komplety kół z nowymi
oponami letnimi. Cena 17000zł
- 601830953 lub 697421027
Sprzedam Opel Combo 2000r.
1,7 Diesel, stan dobry, mały przebieg, opłaty tel. 503 508 120
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Poznam pana po 70-ce z własnym lokum, bez rażących nałogów. Pana niewysokiego, który
pragnie się zaprzyjaźnić aby
nie czuć się samotny tel. 721
241 501
Poznam panią do 30l, szczupłą
35 l. Zapewniam miłe towarzystwo, lojalność i co miesięczny
dochód. Proszę o zdjęcie poglądowe. Pozdrawiam i do zobaczenia... Kontakt: cypis790@vp.pl
Szukam koleżanek do współpracy w usługach towarzyskich
w centrum Jeleniej Góry. Tel.
509644864. Zapraszam również miłych panów na niezapomniane chwile.
Tylko u nas urzeczywistnisz
swoje najskrytsze pragnienia...
Tel. 509 644 864

USŁUGI
BUDOWLANE
Cyklinowanie starych podłóg i nie tylko - 697 707 989
Cyklinowanie, układanie
parkietów, podłóg, paneli tel. 733
101 353
Dystrybucja akcesoriów
do żelbetów oraz dystansów
do zbrojenia, wynajem stempli
budowlanych metalowych zapraszamy dowóz na budowę. - 661
876 441
Fotowoltaika pv instalator promocyjne ceny do końca kwietnia. Instalacje fotowoltaiczne
do twojego domu. Zmniejszysz
rachunki za energię elektryczną
o 80 %. Zapłać za instalacje
nawet 50% mniej. Zapraszamy
do kontaktu 661 731 610
K a n a l i z a c j a udrożnianie i oczyszczanie
odpływów. Hydraulika kompleksowa tel. 609 172 300
Kostka brukowa brukarstwo
- Oferujemy usługi brukarskie;
- układanie kostki brukowej,
granitowej, parkingi, chodniki,
podjazdy, opaski wokół domów,
ogrodzenia panelowe. Posiadam koparki. Na materiały mam
rabaty. - 665 323 034
Malowanie tel. 609 172 300
Malowanie, tapetowania, gładzie suche zabudowy, panele,
cała wykończeniówka solidnie i za rozsądne ceny pracuję
dokładnie i czysto! Podpowiem
wycenie i wykonam prace na
czas. Zapraszamy - 572 822
255

Posadzki betonowe - Wykonam posadzki betonowe. Jesteśmy ekipą solidną, posiadającą
długoletnią praktykę. Cenę
uzgadniamy indywidualnie u
klienta. - 796 308 006

Instalacje, awarie, pomiary
- Serdecznie zapraszamy do
korzystania z usług w zakresie
usuwania awarii, układania i
pomiarów instalacji elektrycznych
wewnętrznych oraz zewnętrzRemont balkonów/loggi - Zlecę nych. - 781 628 651
wykonanie remontu balkonów/ Kompleksowa elektryka
loggi we Wspólnocie Mieszkanio- - wykonawstwo, naprawy i
wej w Jeleniej Górze. Szczegóły remonty instalacji elektrycznych,
dot. zlecenia pod nr tel. 787 333 teletechnicznych, odgromowych,
zbiorczych... odbiory projekty
647 od poniedziałku do piątku.
kosztorysy pomiary wszystko
Remonty płytki łazienki - Wykow jednym miejscu (gwarancja
nujemy pełne remonty mieszkań;
F-VAT) - 508-128-971
łazienki płytki gładzie regipsy
malowania panele zabudowy Naprawa AGD - Naprawa praitd. Oferujemy pełne doradztwo lek, odkurzaczy, Jelenia Góra ul.
rzetelność wykonywanych prac Karłowicza 25 tel. 603 835 483
oraz pomoc z materiałami. - 792 Naprawa pralek, zmywarek, AGD - Szybka naprawa u
180 534
klienta w ten sam dzień, niski
Serwis okien i drzwi - Naprawa
koszt części i samej usługi. Serokien i drzwi. Regulacja i konwis dotyczy Pralek, zmywarek,
serwacja. Wymiana zamków,
kuchenek gazowo-elektrycznych
wkładek, klamek, zawiasów
oraz lodówek. Jesteśmy do Pań,uszczelek i szyb. Zabezpiestwa dyspozycji 7 dni w tygodni
czanie okien i drzwi przed wła- 783 616 565
maniem. Montaż nawiewników,
samozamykaczy, czujek. 607 Pomiary elektryczne, przeglądy - Firma wykonująca
720 825
pomiary i przeglądy instalacji
Solidnie wykonam remont elektrycznych i odgromowych
mieszkania na terenie Jelenia zaprasza do współpracy. ProGóra - 731 454 773
fesjonalnie, szybko i w elastyczWynajmę - Sprzęt budow- nych godzinach, wycena gratis
lany wraz z operatorem z prze- 781 628 651
znaczeniem do prac: -ziemnych Wykonujemy profesjonalne
-rozbiórkowych -budowla- systemy zabezpieczeń: Alarmy,
nych -Transportowych. Stawki Kamery (CCTV), Systemy przewynajmu do uzgodnienia telefo- ciwpożarowe. Projektujemy i
nicznie. Zapraszam do kontaktu. instalujemy systemy nagłośnie- 601 566 570
niowe typu PA i DSO. - +48 728
Wynajmę sprzęt budowlany 225 374
wraz z operatorem do robót
USŁUGI
rozbiórkowych, ziemnych oraz
FINANSOWE
budowlanych. Zapraszam zainteresowanych do kontaktu. - 601 9.000 Złotych na dowód! Zadzwoń i umów się na spo566 570
tkanie. Nie sprawdzamy w BIK i
Zatrudnię pracowników
KRD. Raty miesięczne, bez wizyt
budowlanych i drogowych tel.
przedstawiciela. Akceptujemy
605 237 871
różne formy dochodów. Wiek
Zdun piece kaflowe kominki, pożyczkobiorcy 18-80 lat. Rówkominki dymne budowa naprawa nież dla osób z komornikiem. czyszczenie konserwacja. Profe- 668 682 335
sjonalne wykonanie w dostępnej
Ale szybka gotówka do 25.000
cenie tel. 510 172 730
zł! Sprawdź - 570 392 986

USŁUGI
EDUKACJA

Matematyka na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjum – profesjonalnie i skutecznie. Posiadam dwudziestoletnie
doświadczenie zarówno w pracy
w szkole,jak również w udzielaniu korepetycji z matematyki. Podejmę się prac wykończe694 054 681
niowych, gładzie, regipsy itp tel.
531 353 730
USŁUGI
Podnośniki wynajem, usługi
- Oferujemy wynajem podnośnika koszowego o wys. roboczej do 20 m. Wykonujemy
również usługi na podnośniku.
Więcej informacji pod nr tel: 533
660 750.

Posadzki - Wykonam posadzki
betonowe. - 796 308 006

Atrakcyjna pożyczka minimum formalności 570 392 986
Do 50.000 zł na dowód! Pożyczka na dowód osobisty do
50.000 zł. Masz wpisy w bazach
dłużników - to nie problem. Niskie
raty miesięczne, spłata na konto.
Akceptujemy różne formy dochodów-nie pobieramy dodatkowych
opłat. Zadzwoń - 668 682 335

Dodatkowa kasa dla każdego! - Potrzebujesz dodatkowej
ELEKTRYCZNE
gotówki ? Jesteśmy dla Ciebie
Instalacje Elektryczne Awa- z nami możesz zyskać do 25
rie - Wykonuje instalacje elek- 000 zł. Minimum formalności.
tryczne, wymianę kabli na nowe Zadzwoń 731-377-456
w blokach betonowych z wielkiej Dodatkowa kasa dla zadłupłyty, awarie, instalacje niskoprą- żonych - Jesteś wpisany/a w
dowe, pomiary końcowe. Profe- bazach, a może masz komorsjonalnie, szybko i tanio. - 500 nika?! Nie martw się, pomożemy!
664 100
Zadzwoń 731-377-456

Duża gotówka dla każdego! Potrzebujesz gotówki ? Z nami
możesz zyskać do 25 000 zł. Tel.:
731-377-456

Pożyczka na dowolny cel Masz nagłe wydatki? Potrzebujesz pilnie gotówki? Akceptujemy
różne formy dochodu. Zadzwoń:
Ek s p r e s g o t ó w k o w y ! 724 104 631
Pożyczka do 25.000 zł! - 570 Pożyczka na dowolny cel 392 986
Potrzebujesz gotówki? Dzwoń!
Gotówka dla każdego do 25 Pożyczki szybko, elastycznie i
000 - Potrzebujesz pieniędzy? uczciwie. Od 1000 zł - 25 000
Zadzwoń! Przejrzyste warunki! zł. Decyzja kredytowa nawet
Jeśli masz zajęcie komornicze, w 1 dzień. Raty do 36 miejesteś w BIK i KRD- Nie stanowi sięcy. Zadzwoń już dziś! - 724
to dla nas żadnego problemu. U 104 631
nas dostaniesz od 500 do 25 000 Pożyczka na dowód do 50.000
Tel: 731377456
zł - Zadzwoń i umów się na spoGotówka na dowód osobisty
- Szybka pożyczka na oświadczenie do 9.000 zł bez sprawdzania w bazach, niskie raty
miesięczne, brak opłat za rozpatrzenie wniosku, akceptujemy
różne formy dochodów, oraz
osoby z komornikiem. Zadzwoń
! - 668 682 335

Leasing - różne Firmy Leasing dla Firm w szerokim
zakresie. Istnieje możliwość uzyskania leasingu bez weryfikacji
w bazach dłużników. Uproszczone procedury. Leasing na
środki transportu, wyposażenie
biur, gabinetów lekarskich. - 531
358 181
Leasing | Kredyty Samochodowe - leasing pojazdów - również na oświadczenie, od 1 dnia
działalności, z negatywną historią
kredytową, na długi okres czasu!
Pożyczki oraz Kredyty Samochodowe - finansowanie w sumie
nawet do 15 lat! - tel. 795 005
835; e-mail: info@i-leasing.eu
Nowe Biuro Kredytowe Zabobrze - Pożyczki gotówkowe do 20
000 zł, min formalności. Pożyczki
pozabankowe bez BIK i z komornikiem Konsolidacje kredytów
bankowych i poza bankowych.
Jelenia Góra/Zabobrze. Zapraszamy, zadzwoń i się umów 509 870 880
Odszkodowania dla Frankowiczów - Masz kredyt hipoteczny
we frankach ? Sprawdź, czy
możesz ubiegać się o zwrot rat
nadpłaconych w związku z zastosowaną przez bank klauzulą
indeksacyjną bądź waloryzacyjną. Zadzwoń Zweryfikujemy
- 534 342 420
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Ubezpieczenia - Komunikacyjne– OC, AC, NNW, ASS,
Ubezpieczenie Szyb Majątkowe– domów, mieszkań, domków letniskowych, domów w
budowie Firmowe- OC działalności gospodarczej, majątku firm
- 791 333 068

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubna i portretowa - Wykonuję artystyczne
zdjęcia aparatami cyfrowymi
oraz analogowymi. Serdecznie
zapraszam do współpracy, mam
jeszcze wolne terminy na reportaże ślubne w 2017 roku. - info@
przybylowicz.com

tkanie. Nie pobieramy żadnych
opłat. Akceptujemy różne formy
dochodów, oraz osoby zadłużone, z wpisami w BIK, KRD,
ERIF. Niskie raty miesięczne, Fotografia Okolicznościowa
spłata na konto. Zadzwoń ! - 668 - Fotografia jest moją pasją ,od
682 335
wielu lat wykonuje zdjęcia do
Pożyczka na oświadczenie publikacji ,książek itp. ,Kocham
- Szybka pożyczka na oświad- Ludzi " to pozwala mi wykonyczenie, również dla osób zadłu- wać wyjątkowe niepowtarzalne
żonych, z komornikiem, oraz fotografie z Państwa udziałem.
wpisami w bazach dłużników. Polecam usługi. - 606986380/
Nie pobieramy żadnych opłat. triada@dip.pl
Niskie raty. Spłata na konto.
USŁUGI
Kwoty od 500 zł do 30.000 zł GASTRONOMICZNE
668 682 335
Poszukujemy kelnerów/kelPożyczka na poratowanie nerek. - Hotel Jan *** w WojRatalne, minimum formalności,
cieszycach k. Jeleniej Góry
tel. 785 524 362
poszukuje osoby do pracy na
Pożyczka z dojazdem do stanowisko: kelner/kelnerka.
klienta tel. - 570 392 986
Atrakcyjne warunki !!! CV proszę
Pożyczka! Szybko i dyskret- przesyłać na adres: jan@hotelnie - Decyzja kredytowa w 5 min jan.pl - 757 693 031
od złożenia darmowego wnioUSŁUGI
sku. Kwoty od 500 do 25 000
MOTORYZACYJNE
zł. Długi okres kredytowania do
36m-c. Zadzwoń i przekonaj się Naprawa skuterów. Możliwy
o Naszej jakości : 731-37-456 - dojazd do klienta. Proszę o kontakt pod numerem telefonu 500
731 377 456
Pożyczki dla zadłużonych 606 904 lub 519 651 456
- Kredyty gotówkowe szybko i
dyskretnie. Bez BIK, na oświadczenie, również z komornikiem.
Zapraszamy umów się na spotkanie tel. 509 870 880

Pożyczki na oświadczenie - Pożyczki do 25000 na
oświadczenie, bez BIK również
z komornikiem. Zapraszamy
umów się telefonicznie 572 332
154 lub 509 870 880
Pożyczki Pozabankowe także na oświadczenie - szeroka
oferta! Również dla osób ze złą
historią kredytową! Millennium
Kredyty: ul. 1 Maja 50, Jelenia Góra (vis-a-vis szkoły Handlówki). Zapraszamy! - tel. 75
619 7 619, kom. 884 351 224

Pilnie potrzebujesz gotówki?
- Najszersza oferta pożyczek
pozabankowych. Dostępne
pożyczki na oświadczenie oraz
dla osób zadłużonych. W ofercie
także kredyty bankowe. Zapraszamy do biura: Jelenia Góra-Za- Pusty portfel i nie wiesz skąd
bobrze, ul. Wiejska 29a/5. - 781 wziąć gotówkę ? Zadzwoń i weź
222 323
pożyczkę do 25 000 zł. Tel. 731Potrzebujesz gotówki? 377-456
Zadzwoń - 570 392 986
Szybka pożyczka na dowód !
Pożyczka do 25 000 zł. Mini- - Potrzebujesz szybkiej gotówki?
mum formalności ! Okres kre- zadzwoń 721035507 i umów się
dytowania do 36 m-c Zadzwoń: na spotkanie - jesteśmy dla ciebie - 721 035 507
731-377-456 - 731 377 456

Serwis motocykle, skutery,
quady - Acticam Motocykle serwis motocykli, skuterów i
quadów wszystkich marek.
Naprawy bieżące, remonty,
renowacja pojazdów zabytkowych, przygotowanie do sportu,
części. Zapewniamy transport.
Zadzwoń! - 796 586 606

USŁUGI
MUZYCZNE
Profesjonalny zespół na
wszelkie imprezy 783 011 110
Sprzedam Roland E-80 Roland E-80 MUSIC WORKSTATION + pokrowiec + karta
pamięci 4GB z bogatą biblioteką
midi,styli i mp3. Instrukcja pl. Stan
idealny.Odbiór osobisty- kontakt
Jelenia Góra kom.601480206
Cena 3 500,00zł - 601 480 206
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
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Zespół na przejęcia, eventy Zespół Vuklan grający polskiego
blusa rocka uprzyjemni swoim
występem każde przyjęcie również poprawiny, swoim dobrym
klimatem muzycznym podniesie
pozytywną atmosferę wśród słuchaczy. - 604 250 507

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Całodobowo zaopiekuje się
dzieckiem, osobą starszą tel. 513
246 763
Kobieta opiekun medyczny
pomoże osobie starszej, chorej,
niepełnosprawnej, bez zamieszkania tel. 501 676 345
Osoba (kobieta) o wysokiej
kulturze osobistej zaopiekuje
sie osobami starszymi i dziećmi
w każdy dzień tygodnia, dyspozycyjność 24 godziny. - 731
718 759

USŁUGI
RÓŻNE

og£oszenia
Naprawa pralek, zmywarek, AGD - Szybka 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 tygodni
- 783 616 565

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Centrum wynajmu aut dostawczych - Jesteś zainteresowany
zadzwoń 789 155 886 lub 793
240 653 lub napisz kontakt@
hdlogistyka.pl czynne całą dobę
przez 7 dni . Fiat Ducato, Iveco
Pomoc dla " Frankowiczów " - Daily, Peugot Boxer, gotowe do
Zadzwoń - bezpłatnie sprawdzę transportu międzynarodowego
czy możesz uzyskać od Banku Oliver - Trans przewóz osób
nienależnie pobrane opłaty zwią- - Firma nasz świadczy usługi
zane z kredytem we Frankach. przewozowe osób do Niemiec,
Działamy na terenie całej PolBelgii, Holandii z adresu pod
ski. Prowizja płatna po uzyskaadres, wyjazdy z Polski wtorki,
niu świadczenia od Banku. - 534
piątki, niedziele i powroty do
342 420
kraju środy, soboty, poniedziałki
Serwis okien i drzwi - Naprawa zawsze rano. - 515 288 606
okien i drzwi. Wymiana zamków, wkładek, szyldów, klamek, Przewóz osób 8+1 kraj i
uszczelek i szyb. Regulacja i zagranica, obsługa imprez okokonserwacja okuć. Zabezpiecze- licznościowych, transfer na lotninia antywyważeniowe do okien ska itp. - 668 311 311
i drzwi. Montaż nawiewników i Usługa transportowa do 3,5t
samozamykaczy - 607 720 825 auto dostawcze kontener. - 600
348 534
USŁUGI

SPRZĄTANIE

Wypożyczalnia Przyczep F.U.H"Cullex" Świadczymy usługi
w zakresie wypożyczania przyczep jak i usług transportowych
na terenie całej UE. Posiadamy
Podciśnieniowe czyszcze- największy wybór przyczep na
nie dywanów, wykładzin, tapi- terenie Kotliny Jeleniogórskiej i
Karpacz tanie pokoje pracow- cerek. Usługi również w firmie, okolic. - 534 111 803
odbieramy-przywozimy. Zapra- Wypożyczalnia przyczep,
nicze - 792 464 407
szamy tel. 609 172 300
lawet, bagażnik rowerowy. NajKlimatyzacja, serwis klimatyzacji - instalacje i serwis klima- Pranie tapicerek, sof, kanap! większy wybór przyczep na teretyzacji stacjonarnych * szeroki - Profesjonalne pranie tapicerek nie Kotliny. Usługi transportowe.
wybór modeli * fachowa obsługa samochodowych, czyszczenie Znajdziesz nas w Komarnie k.
* czysty i estetyczny montaż i pielęgnacja tap. skórzanych i Jeleniej Góry. Szukaj cullex-a Nasze montaże można spraw- elem. plastikowych. Pranie sof, 534 111 803
kanap, krzeseł itp. Używam
dzić na Facebook: Optiklimat tylko najlepszej chemii. Moż530 857 676
USŁUGI
liwy dojazd! Super ceny! - 791
ZDROWIE/URODA
Konstruktor odzieży dam- 122 926
skiej - Marka odzieżowa poszuUsługi Sprzątające - Atrak- Analiza stanu organizmu kuje do współpracy konstruktora
cyjne ceny na usługi. Pranie Badanie urządzeniem Quantum
odzieży damskiej. - 536 366
dywanów, kanap, woskowanie określa m.in poziom witamin,
969
i polerowanie parkietu, linoleum, minerałów, aminokwasów, choKontenery na odpady, gruz, sprzątanie po remontach, czysz- lesterolu, metali ciężkich, różnych
możliwość załadunku, sprząta- czenie parą. Wszystko to oraz toksyn oraz opisuje stan organów
nie posesji, pomieszczeń ffv - więcej w atrakcyjnych cenach. - i układów organizmu w ciągu
zaledwie 2 minut. - 510 126 927
519 873 688
504 996 236
Bezpłatne porady prawne dla
wszystkich osób zainteresowanych w każdy wtorek od 11.0015.00 ul. Teatralna 1 pok. 311
Jelenia Góra, po wcześniejszej
rejestracji telefonicznej tel. 602
467 812

Pięknie wyczyszczę dywany,
wypoczynki, krzesła itp. Karcher, wieloletnie doświadczenie
- zapraszam - 607 155 751

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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CHIRURDZY ONKOLODZY
Poradnia Onkologiczna ONKOMED
Jelenia Góra , ul. Letnia 2
'U:LHVĄDZ-DQLN
'U*HUDUG2ZVLDĆVNL
CHOROBY PIERSI
ZNAMIONA BARWNIKOWE
KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
BADANIA PROFILAKTYCZNE

5(-(675$&-$bb
Bars- zabieg na ciało i
umysł - Głęboki energetyczny
proces uwalniający napięcia
i blokady w życiu i w ciele,
transformujący i otwierający
na radość, zdrowie, obfitość
oraz poczucie spełnienia i
lekkości w każdym obszarze
życia. - 510 126 927

SPRZEDAM

Do sprzedania: filtr do wody,
brama garażowa - Do sprzedania: filtr do wody, brama garażowa
na pilota(niemiecka), betoniarka
mała 220V niemiecka, chłodziarko-zamrażarka, telewizor Sony
Diagnostyka nieliniowa płaski 50 cali tel. 503 508 120
NLS - Wykrywanie pasoży- Lodówka Indesit-Inox tów, grzybów, bakterii, wiruZadbana, czysta bez korozji
sów oraz zaburzeń pracy
o r g a n i z m u b e z b o l e s n ą lodówka Indesit - kolor Inox
metodą diagnostyki nielinio- 159cm wysokość, szerokość 60
wej NLS- u dzieci i dorosłych. cm , głębokość 65,5 cm. Cena
Usuwanie patogenów często- 600 zł pilne - 608 631 862
tliwościami (biorezonansem)
Mam do sprzedania wózek dzie- 510 126 927
Polecę świetnego chirurga cięcy nowy, krzesło rozkładane
- chirurgia ogólna, naczy- ze stolikiem, fotelik do samoniowa, układ tętniczo-żylny, chodu tel. 663 569 799
transplantologia tel. 605 523
Meble na wymiar rzeźbione 932
Zajmujemy się produkcją mebli
Prywatna abonamentowa
opieka medyczna sposobem drewnianych z litego drewna.
na dostęp do lekarzy specjali- W ofercie drzwi wewn, zewn
stów oraz lekarzy pierwszego ,meble, stoły i wiele wiele innych.
kontaktu. Bez zbędnych kole- Więcej informacji udzielę na
jek i wydatków za wizyty prymaila . robert_es77@o.pl - 781watne! - 601 350 361
723-198

KUPIĘ

W komis przyjmujemy ładną,
modną odzież dziecięcą,
damską, buty, torebki. Przyjęcia w czwartki i piątki.
Sklep Sara ul. Różyckiego
4a. zapraszamy na zakupy
tel. 506 092 349

Sprzedam ladę chłodniczą
wagę elektroniczną madesa z
legalizacją metkownice, wszystko
w dobrym stanie po likwidacji
sklepu, ceny do uzgodnienia tel.
601 661 830
Sprzedam łóżko solarne Ergoline 600 Clasic, nowe lampy,
zagłówki, balsamy, możliwość
transportu, cena do negocjacji
tel. 663 801 031
Sprzedam telewizor "40" Sony,
bramę garażową na pilota, betoniarka 230V, filtr do wody, chłodziarko-zamrażarka, kuchenka
mikrofalowa tel. 503 508 120

PRZYJMĘ
Przyjmę ziemie do Sosnówki
tel. 799 247 396

SZUKAM
Poszukuję świadków w
związku z uderzeniem przez
taksówkarza drugiego taksówkarza. Do zdarzenia doszło 24
czerwca 2016r ok. północy na
dworcu PKP tel. 500 778 353

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie w centrum
zadłużone lub do remontu, najchętniej w bloku (zabobrze lub
cieplice) ok. 40-60 mkw. Płatność
gotówka nawet następnego dnia.
- 790 417 077

MIESZKANIA
SPRZEDAM
4 pokoje 90m2 osobne wejście,
ogród - 4 pokoje 90m2 osobne
wejście ogród spokojne miejsce
bez czynszowe okolice lotniska,
sprzedam lub zamienię na 50m2
Zabobrze II lub III, cena do negocjacji tel. 513 563 233

og£oszenia

w SRQLHG]LDñHN
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Cieplice, termy, widok na
góry - Mieszkanie po remoncie. Blok został wyremontowany w ubiegłych latach.
Z okien widok na góry. Do
mieszkania przynależy piwnica. W razie pytań proszę o
kontakt. - 603 130 402
Duże mieszkanie do
remontu - Sprzedam mieszkanie 162,3 m2 do remontu
(5 pokoi), drugie piętro, al.
Wojska Polskiego. Zajmuje
całą kondygnację. Świeżo
wyremontowana klatka schodowa. Miejsce parkingowe na
podwórku. 149.000 PLN - 516
923 480

Sprzedam mieszkanie 41,77m2 Zabobrze,
2-pokojowe, kuchnia-aneks,
łazienka-wc, loggia, piwnica,
dogodna lokalizacja, po wcześniejszym remoncie, tel.608
384 283 pryw. - 661 692 724
Sprzedam mieszkanie
49m2 na Zabobrzu, II piętro,
duża logia, bez pośredników
tel. 694 577 736
Sprzedam mieszkanie z
garażem podziemnym w ścisłym centrum, II piętro, 62m2
+ 5m2 balkon, 4 pokoje, cena
199 900 zł tel. 574 093 620

Mały pokój - Mały pokój dla
1 osoby w domu jednorodzinnym, rtv, internet, media,
dostęp do łazienki, kuchni.
Niedaleko hotelu Mercure. 698 673 047

Dom Sędziszowa działka
6400m2 - Dom położony w
malowniczej okolicy. - dwie
łazienki - 4 pokoje - poddasze
do zagospodarowania - budynek gospodarczy z garażem
Mam do wynajęcia mieszka- - kotłownia w przybudowce
nie w domku jednorodzinnym (wejście również bezpośred50 m2, osobne wejście, par- nio z domu) - 794 373 554
ter, kuchnia, łazienka, pokój, Dom w Jeleniej Górze sprzewszystkie media, umeblo- dam - Witam serdecznie i
wane cena 1400 zł + kaucja zapraszam do zapoznania
1400 zł tel. 503 508 120
się z ofertą sprzedaży domu
Mam do wynajecia pokój w w Jeleniej Górze. Powierzchmieszkaniu 2 pokojowym dla nia to około 200m. 6 pokoi na
kobiety pracującej, czynsz 380 2 piętrach. Atrakcyjna lokalizł + opłaty licznikowe + kaucja zacja w willowej dzielnicy. Po
remoncie. PN - 539 005 505
tel. 75 71 30 897

Sprzedam-zamienię
mieszkanie 100m2, Ip, piece,
okolica Małej Poczty na mieszkanie 2 pokojowe 40-50m2 z Mam do wynajęcia kawalerkę
CO tel. 607 679 845 - 607 na Zabobrzu I, umeblowana, 4
piętro tel. 531 088 877 - 531
679 845
088 877

M2 bezkosztowe centrum
miasta - Piękne mieszkanie
bezkosztowe na zamkniętym osiedlu! Centrum miasta,
słoneczne dwa pokoje. Nie
MIESZKANIA
wymaga dużych nakładów
CHCĘ WYNAJĄĆ
finansowych. Cena do negocjacji: 170 000zł. Biuro nieru- Szukam 2-3 pok, z garażem
chomości Indepro QFF - 793 - Spokojne małżeństwo szuka
mieszkania do wynajęcia w
946 850
Jeleniej Górze/Cieplicach,
Mieszkanie 3 pok - na 2-3 pokoje, z pralką i lodówką,
Noskowskiego 4, na 5 pię- koniecznie z garażem. Do 800
trze, po remoncie, środkowe zł + rachunki. - 881 260 311
,ciepłe, słoneczne, odnowiona
Szukam mieszkania do
klatka i nowa winda świetna
wynajęcia - Chętnie na dłucicha lokalizacja obok kortów,
żej, w Jeleniej Górze lub
bez pośredników - cena 195
okolicach. Posiadam stałe
tys zł - 501 557 026
dochody. Cena wynajmu do
Mieszkanie 3 pokojowe 900 zł/miesięcznie. Pośredni- Rozkładowe 3 pokojowe kom dziękuję. - 606 631 191
mieszkanie z balkonem z
Szukam pokoju do wynajęcia
widokiem na S gory i Chojnajchętniej Zabobrze lub blinik o pow. 50.3m2.IV piętro
skie okolice. Dzwonić rano lub
na Osiedlu Famposkim w
wieczorem tel. 721 241 501
Cieplicach niedaleko Parki.
Po generalnym sprzątaniu do
MIESZKANIA
remontu. Ogrzewanie miej MAM DO WYNAJĘCIA
791 039 135
Bezczynszowa w centrum
Piękna Przestronna KawaJG - Umeblowana kawalerka
lerka - Sprzedam piękną przena 2 piętrze kamienicy w censtronną kawalerkę 33m2 w trum JG.Aneks kuchenny,
Sobieszowie po kapitalnym łazienka z prysznicem, piec
remoncie z możliwością prze- akumulacyjny. Koszty 800 zł
robienia na dwa pokoje, kuch- + media wg zużycia + jednia, łazienka, przedpokój, nomiesięczna kaucja. - 665
spiżarka, piwnica oraz ogró- 339 020
dek, cena 87 000 - 882 712
Kawalerka w centrum
201
Jeleniej Góry przy Wojska
Sprzedam kawalerkę cen- Polskiego, dla 1 max. 2 osób,
trum JG - Sprzedam przy- umeblowana i wyposażona w
tulną kawalerkę o pow. 29 sprzęty AGD, 1 miejsce postom2 w centrum Jeleniej Góry, jowe w cenie. Koszt 800,-zł +
po remoncie, wolna od zaraz. ~400 opłaty + 1000,-zl kaucja
Niskie opłaty i koszty utrzy- - 605 726 548
mania. Cena do uzgodnienia
Komfortowe Jel. Góra
- 790 603 111
Elsnera 8 - Od maja 2017
S p r z e d a m m i e s z k a n i e komfortowe umeblowane 2
2-pokojowe 56 m2. Cena pokoje , kuchnia, łazienka
115000 zł do negocjacji. Wię- 39m2, Jelenia Góra ul.Elsnera
cej informacji udzielę telefo- 8 , 700zł + czynsz do JSM . nicznie. - 721 817 080
693 647 365
Sprzedam mieszkanie 3 Mała kawalerka bez czynpokojowe - Sprzedam miesz- szowa - Kawalerka (ok. 21
kanie 63m 3 pokoje na Zabo- m2)umeblowana na 2 piętrze
brzu ul Noskowskiego. piętro kamienicy w centrum Jeleniej
1,winda 2 balkony,piwnica Góry. Opłaty 800 zł / miesięcz.Możliwość dokupienia garażu nie + media wg zużycia(prąd
przy ul Wiejskiej. - 501 312 i woda) + 800 zł kaucja - 665
928
339 020

Pilnie sprzedam dom w
Jeleniej -Cieplicach stan bardzo dobry. Nie wymagający
nakladow finansowych przez
najbliższe lata,W cichej dzielMam do wynajęcia mieszkanicy a jednocześnie wszystkie
nie 45m2 luksusowe, aparpotrzebne instytucje, sklepy,
tamentowiec z miejscem
szkoła - 731 384 688
parkingowym ul. Elewów,
super wyposażone, 1400 zł Sprzedam dom o pow.
za m-c tel. 730 895 155 - 730 100m2 z działką 2ar, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, przy ul. Mic895 155
kiewicza tel. 506 031 097
Mam do wynajęcia mieszkanie os. Pomorskie w domu Sprzedam dom vis a vis
jednorodzinnym, osobne wej- Sądu na Mickiewicza z możście, parter, duża kuchnia, liwością na biura notarialne
łazienka, pokój 50m2, wszyst- z zamieszkaniem tel. 506
kie media, umeblowane, cena 031 097

1400 zl+kaucja tel. 503 508 Sprzedam stary dom do
120
remontu we wsi Przecznica
Słon e c zn a kawalerka wraz z piękną działką i stawem
38m2 w centrum miasta przy hodowlanym oraz budynkiem
ulicy Chrobrego, nowe budow- gospodarczym, atrakcyjna
nictwo. 900zł+opłaty. Tel: 510 cena do negocjacji - 607 757
367
648 006

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Dopłacę do zamiany kawalerki na dwupokojowe, ale na
Zabobrzu I piętro lub parter.
Moja kawalerka po kapitalnym remoncie I piętro tel. 510
172 730
Zamienię kawalerkę dostosowaną do osoby niepełnosprawnej, miejskie ogrzewanie, niski
czynsz, I piętro na dwupokojowe tel. 510 172 730
Zamienię mieszkanie
socjalne 32m2 2 pokoje
kuchnia łazienka mieszkanie zadbane czynsz 100zł na
wieksze może byc zadłużone
więcej inf pod numerem tel.
721 215 162

Dom Sędziszowa działka
6400m2 - Dom położony w
malowniczej okolicy. - dwie
łazienki - 4 pokoje - poddasze
do zagospodarowania - budynek gospodarczy z garażem
- kotłownia w przybudowce
(wejście również bezpośrednio z domu) - 794 373 554
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Pensjonat wydzierżawię
- Małżeństwo z doświadczeniem wydzierżawi pensjonat w
Karpaczu. - 882 359 723

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Biura 13m-29m od 700zł/
miesiac - Posiadam do wynajęcia biura przy ul. Wolności
142 w budynku przychodni na
1 piętrze. Biura od 13 do 29m2
w cenie od 700PLN brutto/
miesiąc z wliczonym prądem,
wodą, ciepłem i wywozem
śmieci. - 888 995 267

Dom w Jeleniej Górze sprzedam - Witam serdecznie i
zapraszam do zapoznania
się z ofertą sprzedaży domu
w Jeleniej Górze. Powierzchnia to około 200m. 6 pokoi na
2 piętrach. Atrakcyjna lokalizacja w willowej dzielnicy. Po Do wynajęcia lokal handlowo
remoncie. PN - 539 005 505 - usługowy 50 m Cieplice,
Pilnie sprzedam dom w przy przystanku, kościele i
Jeleniej -Cieplicach stan bar- sanatoriach Parking, woda,
dzo dobry. Nie wymagający telefon, zaplecze, toaleta, 2
nakladow finansowych przez wejścia, witryna od ulicy Cienajbliższe lata,W cichej dziel- plickiej Cena 1100 + Vat - 507
nicy a jednocześnie wszystkie 311 803
potrzebne instytucje, sklepy, Mam do wynajęcia sklep w
szkoła - 731 384 688
centrum Cieplic 57m2, cena
Sprzedam dom o pow. 1100 zł + VAT tel. 507 311
100m2 z działką 2ar, 4 pokoje, 803
kuchnia, łazienka, przy ul. MicNIERUCHOMOŚCI
kiewicza tel. 506 031 097

POZOSTAŁE

Sprzedam dom vis a vis
KUPIĘ
Sądu na Mickiewicza z możGaraż
murowany!
- Kupię na
liwością na biura notarialne
Karłowicza
garaż
murowany.
z zamieszkaniem tel. 506
Od zaraz! 506347137
031 097

Sprzedam stary dom do
NIERUCHOMOŚCI
remontu we wsi Przecznica
POZOSTAŁE
wraz z piękną działką i stawem
SPRZEDAM
hodowlanym oraz budynkiem
Domek
holenderski 3x10m
gospodarczym, atrakcyjna
tanio
Do
sprzedania 10km
cena do negocjacji - 607 757
od
Jeleniej
Góry
domek holen367
derski atlas Albino 980 cena
17.000zł wymiary około 3x10m
DOMY
LOKALE
[salon z kuchnią, dwie sypialMAM DO WYNAJĘCIA
SPRZEDAM
Mam do wynajęcia pokój Sprzedam pawilon na tar- nie, toaleta z prysznicem, WC]
w mieszkaniu studenckim. gowisku Zabobrze. 9 m2. Ide- Na kołach do załadunku tel.
Mieszkanie jest bardzo kom- alny na warzywa lub kwiaty. 606458655
fortowe, estetyczne i zadbane. Od zaraz. 10 000zł - 601 966 Działka rekreacyjna - Sprzedam działkę rekreacyjną ogroKuchnia i łazienka w bardzo 386
dową. Altana murowana, pokój
dobrym stanie. Zapraszam do
z kuchnią, WC, weranda.
oglądnięcia. - 669 538 053
LOKALE
Prąd, woda, bardzo zadbana.
CHCĘ WYNAJĄĆ
DZIAŁKI
Lokal Handlowo usługowy - Ogrodzenie wokół działki.
KUPIĘ
Do wynajęcia Lokal handlowo Lokalizacja: Mickiewicza 68
Mysłakowice, Czarne usługowy 50 m Cieplice, przy "Chemik". - 882 104 595
i okolice - Kupię uzbrojoną przystanku i kościele Woda , Sprzedam magazyn ogrzedziałkę bud. bezposrednio prąd , witryna na ulice , toa- wany 425m2, z biurem 75m2,
od właściciela, do 1200m2, leta , zaplecze 1100 + Vat - dobry dojazd tel. 500 168
Mysłakowice, Czarne i oko- 507 311 803
910
lice. Z wjazdem od północy
lub wschodu. Proszę o SMS
z numerem działki, oddzwonię. - 501 375 391

DOMY
SPRZEDAM

DZIAŁKI
SPRZEDAM

Dom 1/2 Małcużyńskiego
390.000 - Sprzedam parter
nowego nowego domu (apartament)89 m2. Dwa miejsca
parkingowe + ogród. Przygotowany projekt na adaptację. wszystkie media. Nowy
ul. Małcużyńskiego. - 506
122 702

Dom 1/2 Małcużyńskiego
390.000 - Sprzedam parter
nowego nowego domu (apartament)89 m2. Dwa miejsca
parkingowe + ogród. Przygotowany projekt na adaptację. wszystkie media. Nowy
ul. Małcużyńskiego. - 506
122 702
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