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Etos wystartuje?
W jeleniogórskim Klubie Kwadrat odbyło się pierwsze z otwartych spotkań nowej grupy, która
planuje zmobilizować mieszkańców z różnych środowisk do
przedstawienia pomysłu na Jelenią Górę. Przedstawiciele Etosu
nie kryją, że mogą wystartować
w wyborach samorządowych do
Rady Miejskiej.
Organizatorzy spotkania: Paweł
Gluza i Paweł Staworzyński przybliżyli zasady i cel spotkania oraz
ideę powołania stowarzyszenia
ETOS Jelenia Góra. Następnie
rozpoczęto panele dyskusyjne.
- Dla nas najistotniejsze jest to,
żeby wymyślić pomysły na to, co
można w Jeleniej Górze zmienić,
poprawić. Jeżeli przerodzi się to
w ruch, który wystartuje w wyborach samorządowych, to będzie
dobrze - powiedział Paweł Gluza,
wiceprezes stowarzyszenia.
- Mamy mieszankę młodości z
doświadczeniem. Chcemy skonfrontować ich poglądy i dowiedzieć się, co myślą o Jeleniej Górze
– dodał.
P. Kaczałko
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Magdalena F. nie przyznaje się do spowodowania tragedii

Proces ws. śmierci dzieci
Przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze ruszył 18
czerwca proces matki trojga dzieci, które zginęły na początku grudnia ubiegłego roku w tragicznym pożarze w
Piechowicach.

Kobieta, która na rozprawę została
dowieziona z Aresztu Śledczego we
Wrocławiu, stanęła przed sądem
pod zarzutem popełnienia dwóch
przestępstw, w tym nieumyślnego
sprowadzenia zdarzenia w postaci
pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu 17 mieszkańców budynku przy
ulicy Przemysłowej w Piechowicach,
następstwem czego była śmierć trojga
jej dzieci w wieku 8, 6 i 4 lata.
Ponadto podejrzanej zarzucono
wielokrotne narażenie w okresie od
stycznia do grudnia 2017 roku swoich
dzieci na niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu poprzez nierealizowanie
ciążącego nad niej obowiązku opieki,
co miało między innymi przejawiać
się w wielokrotnym pozostawianiu
ich samych w mieszkaniu lub w obecności uzależnionego i pozostającego
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Ulgi w czynszu dla spółki kupieckiej

Na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Rady Miejskiej Jeleniej Góry, które
odbyło się 20 czerwca, radni opiniowali m.in. wniosek Spółki Kupieckiej
Targowisko Zabobrze o obniżkę
czynszu.
Na początek radni z Komisji Rozwoju odwiedzili Targowisko Zabobrze, gdzie spotkali się z zarządcą
- ten przedstawił plany rozwoju
spółki związane m.in. z rozbudową,
zadaszeniem części górnej, budową
parkingu, przesunięciem części
handlowej w dół, w stronę granicy
z obiektem Biedronki.
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pod wpływem alkoholu dziadka, a
także wielokrotne pozostawianie
ich bez opieki na podwórku w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni oraz
w ubraniu nieadekwatnym do pory
roku i panującej pogody.
Na wstępie rozprawy sędzia prowadzący Daniel Strzelecki odrzucił
wniosek obrońcy Magdaleny F., który
domagał się wyłączenia jawności
rozprawy, z uwagi na ważny interes
rodziny oskarżonej. Sędzia uznał, że
społeczność lokalna ma prawo śledzić
przebieg postępowania za pośrednictwem mediów, zaś ewentualne szkody
dla rodziny kobiety mają charakter
tylko hipotetyczny. Następnie występujący w charakterze oskarżyciela
prokurator Sebastian Ziembicki
odczytał akt oskarżenia.
Magdalena F., która przez większość rozprawy płakała lub urywała

Fot. Grzegorz Kędziora
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twarz w dłoniach nie przyznała się
do winy, jednocześnie odmówiła
składania wyjaśnień oraz odpowiedzi
na pytania oskarżenia oraz sądu. W tej
sytuacji sędzia odczytał jej zeznania
złożone podczas śledztwa. Wynikało
z nich, że feralnego wieczoru gdy
doszło to tragedii zostawiła dzieci
pod opieką swojego ojca, zaś sama
udała się zbierać złom. Jako, że dwa

Pożegnanie ze szkołą na lato

- Zarządca przedstawił też, jak
wygląda sytuacja bieżącego handlu, jakie dochody uzyskuje spółka. Wszystko to wygląda bardzo
ładnie. Wniosek dotyczy obniżki
czynszu, który obecnie wynosi
32 tys. zł miesięcznie, do 24 tys./
m-c. Zaoszczędzone pieniądze chce
przeznaczyć na bieżące utrzymanie
spółki, w związku ze zwiększeniem
wydatków na media, ochronę i inne
prace - wyjaśnia Miłosz Kamiński,
radny z Zabobrza.
Zarządca targowiska wnosił o
obniżkę czynszu o 25 proc., ale
radni postanowili wydać pozytywną
opinię na 20-procentową obniżkę.
Wniosek spółki dotyczył też przedłużenia dzierżawy do 2033 roku,
na co komisja również wyraziła pozytywną opinię. Ostateczną decyzję
w tej sprawie, na mocy zarządzenia, Na ponad dwa miesiące uczniowie pożegnali się 22 czerwca ze szkolnymi ławkami.
podejmie Prezydent Jeleniej Góry.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze z ostatniego dzwonka cieszyło się prawie
Przemek Kaczałko tysiąc uczniów.
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Kolejne wydanie
gazety
JELONKA.COM

ukaże się
30 lipca

Agnieszka i Oskar były zamknięte
na klucz.
W dalszej części rozprawy swoje
zeznania składali pierwsi świadkowie.
Byli wśród nich: dziadek dzieci Kazimierz D. oraz były mąż Magdaleny F.
Ten pierwszy skorzystał z prawa do odmowy złożenia zeznań, ze względu na
bliskie pokrewieństwo z oskarżoną.
Grzegorz Kędziora

dni wcześniej w mieszkaniu za nieuregulowane rachunki odłączono
energię elektryczną mieszkanie było
oświetlone wkładami do zniczy. Kobieta twierdziła że klamki okienne,
w mieszkaniu wymontowała gdyż
najmłodsze z dzieci wychodziło
przez nie i bała się że może wypaść.
Jednocześnie zaprzeczyła jakoby
drzwi do pokoju gdzie spały Dominik,
Fot. WAC
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To było podpalenie?
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wszczęła postępowanie
w sprawie pożaru na wysypisku
odpadów w Kostrzycy, do którego
doszło 17 czerwca. Pierwsze ustalenia śledczych wskazują, że mogło
dojść do podpalenia.
Pod kierunkiem prokuratora
prowadzone były oględziny, w
których udział brał między innymi biegły z zakresu pożarnictwa.
Zabezpieczono także nagrania z
monitoringu. Ze wstępnej opinii
biegłego wynika, że mogło na
wysypisku w Kostrzycy dojść do
podpalenia.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej
Górze, w związku z wytycznymi
Prokuratora Krajowego dotyczącymi licznych pożarów wysypisk
odpadów jakie miały miejsce w
ostatnim czasie na obszarze kraju.
(WAC)

Już wkrótce na Wzgórzu Kościuszki upieczemy steki

Grillowanie w parku
W jeleniogórskim parku na Wzgórzu Kościuszki otwarty
zostanie 1 lipca bezpieczny teren do rodzinnego piknikowania. Przygotowują go pracownicy MPGK.
- Na wniosek wiceprezydenta
Jerzego Łużniaka nasi pracownicy
tworzą pierwsze w jeleniogórskich
parkach miejsce do grillowania
- mówi Katarzyna Wierska - Kuberka, wiceprezes MPGK. - Powstają
trzy duże granitowe grille i stół.
Oczywiście, będzie także instalacja
sanitarna oraz woda. Jeśli pomysł się
spodoba, podobne miejsce powstanie

w Parku Norweskim.
Park Miejski na Wzgórzu Kościuszki, ze względu na plac zabaw,
szczególnie chętnie odwiedzają
mamy z dziećmi. Pełni on także
funkcje edukacyjne; sportowe; jest
dla jeleniogórzan popularnym terenem spacerów i odpoczynku. Łąka
piknikowa, która ma być monitorowana, usytuowana będzie nieco na

uboczu, pomiędzy stawem a placem
zabaw. Spędzający na niej wolny czas
nie powinni więc zakłócać spokoju
tym, którzy go szukają spacerując
parkowymi alejami.
- Dodatkową atrakcją tego rejonu
Wzgórza Kościuszki są tarasy obsadzone różami i funkiami - dodaje
Katarzyna Wierska - Kuberka.
Natomiast pod koniec września,
po okresie lęgowym ptaków, pracownicy MPGK zaczną rewitalizować
park położony wokół zabobrzańskiego „zameczku”. Będą tam ławki,
powstanie plac zabaw i oświetlenie.
(MPGK)
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Zamknięty nagle most był pułapką na Ostrowie

Fot. Użyczone: www.elka.pl/Filip Wybieralski
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Dzieci uwięzione na wyspie

Przez dobę grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w powołałem sztab kryzysowy. Byłem też weł Domagała. Jeleniej Górze wraz z mieszkańcami oraz turystami była w stałym kontakcie z opiekunką dzieci Dzwoniłem w tej
z Jeleniej Góry. Zostałem przez nią sprawie do pana
odcięta od świata na wyspie w Brennie.
Miało to miejsce w połowie czerwca
po decyzji urzędników z Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy w Poznaniu. Z dnia na
dzień i bez powiadomienia lokalnego
samorządu, zlecili oni zablokowanie
mostu za pomocą metalowych ze
względu na jego zły stan techniczny.
Wyznaczono wprawdzie alternatywną
drogę dojazdową, lecz - jak się okazało
- jest ona własnością osoby prywatnej,
która również zablokowała przejazd.

W pułapce oprócz stałych mieszkańców znalazła się przebywająca w
ośrodku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
z Jeleniej Góry grupa uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 2.
- O zbyt pochopnie, moim zdaniem,
zablokowaniu przejazdu przez most
bezzwłocznie poinformowałem odpowiednie służby oraz prokuraturę
– powiedział nam wójt gminy Wijewo
Mieczysław Drożdżyński. - W celu
rozwiązania tej kuriozalnej sytuacji

poinformowany, że w piątek (15.06)
o godzinie 12.00 mają zaplanowany
powrót do domu. Obiecałem jej, że
wtedy na pewno będą mogły opuścić
wyspę i tak też się stało. Decyzją sztabu
kryzysowego, bariery zagradzające
wjazd na most zostały usunięte, a
ruch przywrócony – dodał samorządowiec.
Sytuację w Brennie monitorował na bieżąco Naczelnik Wydziału
Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Pa-

wójta M. Drożdżyńskiego, który
uspokoił mnie, że
wszystko jest pod
kontrolą i dzieci
zgodnie z planem
wyjadą do domu.
Tak też się stało –
powiedział Paweł
Domagała.
Grzegorz
Kędziora
JELENIA GÓRA

Pomiary prędkości
W dwóch miejscach w Jeleniej
Górze pojawiły się przydrożne urządzenia do pomiaru prędkości, które
informują kierowców o ewentualnej
konieczności zdjęcia nogi z gazu.
Pierwsze urządzenie postawiono
przy ul. Bronisława Czecha – w
okolicy Szkoły Podstawowej Nr 15, w
drodze do niepublicznej szkoły STO
w Sobieszowie. Niedawno pojawił się
też drugi pomiar – przy ul. Sudeckiej,
przed Szkołą Podstawową Nr 7.
- Mamy pierwsze sygnały, że pomiary sprawdzają się. Jeżeli będzie
pozytywny odzew, to trzeci pojawi
się przy ul. Wrocławskiej (Maciejowa) – powiedział Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
- Staramy się stawiać je tam, gdzie
jest zagrożenie w ruchu dzieci chodzących do szkoły – poinformował
zastępca Marcina Zawiły.
P. Kaczałko
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Nagrody (kolejne) dla Kontrabasisty
Z kolejnymi nagrodami za monodram
„Kontrabasista” według
Patricka Suskinda, w
reżyserii Krzysztofa
Pulkowskiego, powrócił
z odbywających się w
Rosji i Albanii festiwali
małych form teatralnych i monodramów aktor działającego przy
Osiedlowym Domu Kultury Teatru
„Maska” Krzysztof Rogacewicz.
Oba festiwale mają swoją określoną, uznaną markę wśród miłośników teatru. Impreza w Albanii
pod nazwą Albamono, odbywa
się w mieście Korce. W tym roku
w programie znalazło się dziesięć
monodramów, w wykonaniu aktorów z wielu krajów. W tym gronie
K. Rogacewicz został wyróżniony

nagrodą za najlepszą
rolę męską.
Druga z imprez to 8.
Festiwal Małych Form Teatralnych i Monodramów
LUDI w rosyjskim mieście
Orzeł. Jeleniogórski aktor
otrzymał na nim specjalną nagrodę jury. Po zakończeniu
festiwalu „Kontrabasistę” mogli też
obejrzeć dwukrotnie na scenie Teatru
Modern mieszkańcy Moskwy
- Moja „przygoda” z tym spektaklem, który powstał na 20-lecie
Teatru „Maska” trwa już od października 2015 r. Zrobiłem go, bo
jest wartościowy pod względem
przekazu, bo porusza najistotniejsze
kwestie, jak: ja w świecie, miłość,
samotność – mówi aktor.
Grzegorz Kędziora

Wracam... dla Jeleniej Góry
Gdy w latach 80. prowadził działalność gospodarczą na terenie Jeleniej
Góry, zauważył rozpoczynający się proces rozwarstwienia społeczeństwa.
Nowobogaccy w koniunkturze przemian, przy likwidacji PGR-ów zdobywali
majątki, a ci, którzy tracili pracę często popadali w ubóstwo, patologię. _- Już
wtedy zacząłem pomagać i wstąpiłem do Unii Pracy_ – wspomina Kazimierz
Klimek. Przez wiele lat udzielał się społecznie poprzez partię, która w statucie miała pomoc słabszym i uboższym. Nawet, gdy jego polityczne drogi
z Unią Pracy się rozeszły, nie przestał wspierać potrzebujących i robi to do
dnia dzisiejszego.
W latach 2002-2006 Ka- codawców, bowiem nieczęsto Rada Miejska nie identyfikuje
zimierz Klimek był radnym zdarza, aby obcokrajowcom w się z pomocą bieżącą na rzecz
Rady Miejskiej Jeleniej Góry. wieku powyżej 55. roku życia mieszkańców, tylko zajmuWówczas był najaktywniej- dawano umowę na stałe. W je się partyjnymi interesami.
szym radnym pod względem tym czasie pracował dla firmy Stale interesuję się tym, co się
ilości interpelacji, wniosków i Dräger jako monter instalacji dzieje w Jeleniej Górze – mam
zapytań do Prezydenta Jerzego medycznych w szpitalach, a tutaj rodzinę i chciałbym żyć
Kusiaka. Jako radny przyczynił także przy hydraulice, jednak w mieście, w którym czuję się
się do powstrzymania wielu stałe zatrudnienie, wysokie bezpiecznie, a nie co wybory
egzekucji komorniczych, jak zarobki i uznanie wśród za- zastanawiać się co jakaś strona
również był inicjatorem wielu chodnich sąsiadów nie są na narzuci mieszkańcom _– dodał
uchwał, w tym m.in. związa- tyle mocne, żeby przysłonić K. Klimek.
nych z wykupem mieszkań za chęć służenia mieszkańcom i
Stowarzyszenie powstało w
jeden procent oraz wynajmem Miastu Jelenia Góra.
2006 roku i ma na koncie wiele
mieszkań do remontu.
_- W Niemczech nie mam na sukcesów. Są to zazwyczaj spraSwoją aktywność na rzecz co narzekać, ale chcę wrócić do wy eksmisji, czy przekazanie
mieszkańców zmuszony był Jeleniej Góry i ponownie uczest- ubrań, zabawek, mebli, sprzętu
ograniczać przez wyjazdy za- niczyć w życiu publicznym. Nie AGD dla potrzebujących. _- Najrobkowe do Niemiec, ale i wszystko można kupić za pie- ważniejsza jest pomoc drugietam sprawdził się jako solidny niądze _– podkreśla Kazimierz mu człowiekowi – _zaznacza
pracownik. W 2012 roku wy- Klimek, który w dalszym ciągu – K. Klimek podkreślając swoje
jechał na 1,5 roku, a następ- poprzez stowarzyszenie Korpus motto: CZŁOWIEK RZETELNY
nie od 2016 mógł cieszyć się Pomocy Wzajemnej – pomaga = WIARYGODNY!
uznaniem niemieckich pra- potrzebującym. _- Obecnie
ts
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2018-05-26 godz. 23.00 - 2018-06-22 godz. 21.20
PRACA
DAM PRACĘ
20 zł godz. Operator
koparki CAT 315 - 601
789 262
Bistro Doner Kebab Zatrudnimy osobę do przygotowywania posiłków
i obsługi klienta. 13zl/h,
umowa, wyżywienie. Więcej informacji pod nr tel.
lub osobiście w naszym
punkcie ul. Grunwaldzka
41 - 722 371 722
Budowa ob. gastronomicznego - Murarz lub
znający się na murarce do
postawienia ob. gastronomicznego ok.84m² ścian w
Karpaczu od zaraz. - 788
544 699
Budowa sieci wod-kan,
C.O. - Poszukujemy instalatorów zewnętrznych do
budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i c.o. - 667
329 092
C at e r i n g k i e r o w c a
Karpacz - Poszukujemy
studenta posiadającego
prawo jazdy do rozwożenia cateringu na terenie Karpacza i okolic na
sezon letni. Umowa zlecenie. - 510-291-749
Czarny Kamień w Szklarskiej Porębie zatrudni kelnera/kę na stałe oraz na
sezon letni. Oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie. Cv proszę przesłać na
adres mailowy: gabriela.
kokoszkiewicz@czarnykamien.com - 535 291
086
Czarny Kamień zatrudni
na stanowisko pomoc
kuchenną oraz śniadaniową. Proszę o kontakt
telefoniczny: 535 291
086
Dekarz praca na stałe
- Firma Boryniec & Boryniec zatrudni dekarza na
stałe. Wymagamy wiedzy i
umiejętności niezbędnych
do samodzielnej pracy.
Oferujemy zatrudnienie w
oparciu o umowę o pracę/
umowę zlecenie Kontakt
889-780-050
Dr. Schneider - zatrudnimy magazynierów/
magazynierów log. wewn.
z uprawnieniami na wózki
widłowe i bez uprawnień. Praca 3-zmianowa.
Zapewniamy bogaty
pakiet socjalny i darmowe
dojazdy.CV na rekrutacja@dr-schneider.com 728 441 351

Dr. Schneider w Radomierzu zatrudni operatora
CNC z doświadczeniem
przy obsłudze maszyn
CNC. Praca trzyzmianowa. Oferujemy bezpłatne dojazdy z wielu
miejscowości, premie,
dodatki nocne, pakiet
socjalny. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Dr. Schneider zatrudni
dysponenta w dziale logistyki. Wymagamy znajomości języka niemieckiego
na bardzo dobrym poziomie. Oferujemy bogaty
pakiet socjalny, szkolenia
i comiesięczne premie. rekrutacja@dr-schneider.
com
Dr. Schneider zatrudni
magazynierów - osoby z
uprawnieniami na wózki
widłowe. Praca stała,
umowa o pracę, 3 zmiany.
Wynagrodzenie 3250 zł
brutto po okresie próbnym + dodatki. Bezpłatne
dojazdy, bogaty pakiet
socjalny - rekrutacja@drschneider.com
Dr. Schneider zatrudni
pracowników porządkowych - umowa o pracę,
2 zmiany, bogaty pakiet
s o c j a l n y, b e z p ł a t n e
d o j a z d y d o / z p r a c y.
Doświadczenie przy wykonywaniu prac porządkowych mile widziane.
- rekrutacja@dr-schneider.
com
Dr.Schneider automatyka/serwisanta. Wymagamy doświadczenia w
pracy w firmie produkcyjnej, znajomości zagadnień
dot. automatyki przemysłowej, uprawnień SEP do
1 KV. Trzyzmianowy system pracy. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Dr.Schneider zatrudni
pracowników produkcyjnych na 3 zmiany. Uwaga!
Nowe wyższe stawki. Po
1m-c okresie próbnym
wynagrodzenie min.2750
zł brutto razem z premią+dodatki. To jest nawet do
2200 zł "na rękę" - rekrutacja@dr-schneider.com
Drezno-praca dla
spawaczy - Praca w Niemczech blisko granicy. Pilnie
poszukujemy Spawaczy
MAG i TIG oraz Operatorów CNC. Dobre zarobki!
Co tydzień w domu! 662757607 / tomasz.urbaniak@runtimeservices.de

DZDZ w e Wr o c ł a w i u
zatrudni Kierownika
Ośrodka Kształcenia
Zawodowego w Jeleniej
Górze. Wymagania: operatywność, kreatywność,
wykształcenie wyższe,
doświadczenie min 5 lat
najlepiej w zakresie organizacji szkoleń, pełna dyspozycyjność, zdolność
nawiązywania kontaktów z klientami biegła
obsługa komputera, umiejętność przygotowywania ofert przetargowych,
dysponowanie samochodem. Osoby zainteresowane prosimy o
przesyłanie CV w terminie
do 25.06.2018 na adres
e-mail: dzdz@dzdz.edu.
pl tel. 71/3434642
Exact Systems poszukuje panów do kontroli
jakości tarcz hamulcowych. Praca w systemie
3-zmianowym od zaraz.
Nie wymagamy j.niemieckiego oraz samochodu.
Wymagamy ubezpieczenia z ostatnich 30 dni w
Polsce. - +48 725 260 473
/ work@exactsystems.de
Exact Systems zatrudni
do kontroli jakości części samochodowych w
Niemczech. Praca dla
kobiet, mężczyzn i par.
Wymagamy p.jazdy i auta(zwracamy koszta przejazdów). Możliwość pracy
bez języka niemieckiego. +48 725 257 909 / work@
exactsystems.de
Firma Boryniec & Boryniec zatrudni pomocnika
dekarza na stałe. Wymagamy: Sprawność fizyczna
Obycie z pracą na wysokości Prawo jazdy kat. "B"
Oferujemy: Stałą pracę w
oparciu o umowę Dobre
zarobki - 889-780-050
Firma produkcyjna
ogrodzeń budowlanych
zatrudni handlowca w
Piechowicach do obsługi
sprzedaży produktów na
terenie Polski i Europy.
Wymagany język angielski
w stopniu komunikatywnym. - 601 585 531
Fryzjer bardzo wysokie
zarobki - Salon fryzjerski
Bond w Cieplicach szuka
fryzjera/fryzjerki. Oferujemy najkorzystniejsze
warunki płacowe w Jeleniej Górze oraz b. dużą
ilość klientów. CV proszę
wysyłać na maila: dart.
sklep@gmail.com - 664
097 002

Handlowiec branża Hotel Tango zatrudni
metalowa - Zatrudnię na kucharza, umowa o pracę,
stanowisko przedstawiciel praca w systemie dwa na
hHandlowy w branży śru- dwa, dobre warunki pracy
by-zamocowania, Wyma- i płacy. CV na mail: kiegane doświadczenie w rownikgastrodg@onet.pl
tel. 695 553 935
branży metalowej. Aplikację proszę kierować na Intermarche Jelenia
adres mailowy; pawel@ Góra zatrudni kucharza
oraz do rozbioru mięsapgazamocowania.pl - 507
praca jednozmianowa,
030 053
do działu kas i stoisko
Hotel Tango zatrudni tradycja/sprzedaż wędlin,
kelnera-barmana, samo- serów, garmażerki/-praca
dzielnego kucharza dobre dwuzmianowa. CV prowarunki pracy i płacy, szę składać osobiście u
umowa o pracę kon- kierownika sklepu lub na
takt email: kierownikga- e-meil. - jeleniagora@
strodg@onet.pl
intermarche.pl

Karkonoski Park Narodowy zatrudni specjalistę ds. ekonomicznych,
kandydat(ka) powinien
posiadać wykształcenie
ekonomiczne (średnie lub
wyższe) zakres obowiązków: obsługa programu
finansowo-księgowego w
zakresie ewidencji operacji gospodarczych. CV prosimy przesłać na e-mail:
ada.kulczyk@kpnmab.
pl przesłanie CV będzie
równoznaczne z upoważnieniem KPN do przetwarzania danych osobowych
w zakresie rekrutacji

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Kelner/ka Szklarska
Poręba - Czarny Kamień
Resort&SPA zatrudni
kelnera/kę. Elastyczne
godziny pracy, atrakcyjne
wynagrodzenie, umowa o
pracę, młody zespół. CV
proszę przesłać na maila:
gabriela.kokoszkiewicz@
czarnykamien.com - 535
291 086
Kelnerkę przyjmę do
pracy w restauracji w Karpaczu. Chętnie widziane
także osoby po 40-stym
roku życia. Stawka godzinowa od 12zł na rękę. Tel.
663 641 259
Kelnerzy/Kelnerki Karpacz - Zatrudnimy na
stałe kelnerów/ kelnerki .
Tylko poważne propozycje. Cv prosimy przesyłać pod adres: recepcja@
ksiezagora.com.pl - 730
611 104
Kierowca 2200-2500
euro/netto - Firma z Bautzen (Niemcy) zatrudni
kierowców kategorii C+E
na trasach tylko po Niemczech przy przewozie kontenerów BDF. 2200- 2500
euro netto - 506 034 068
Kierowca C+E - Zatrudnię kierowcę z kategorią prawa jazdy C+E z
doświadczeniem w zawodzie. Praca na terenie
Jeleniej Góry na wywrotkach. Od kandydata
oczekujemy kompletu
dokumentów niezbędnych
do wykonywania zawodu.
- 601 566 570
Kierowca CE - Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym
z uprawnieniami. System pracy tygodniowy lub
dwutygodniowy (zależy
od chęci kierowcy). - 509
463 216
K i e r o w n i k S PA Czarny Kamień Resort & S PA w S z k l a r s k i e j
Porębie zatrudni osobę
na stanowisku kierownik
SPA. CV proszę kierować
na maila: administracja@
czarnykamien.com - 602
645 390
Kontrola Jakości Niemcy(k/m) - Exact Systems zatrudni do kontroli
jakości części samochodowych w Niemczech.
Praca dla kobiet, mężczyzn i par. Wymagamy
p.jazdy i auta(zwracamy
koszta przejazdów). Możliwość pracy bez języka
niemieckiego. - +48 725
260 473 / work@exactsystems.de

Księgową zatrudnię
do biura rachunkowego Doświadczenie minimum
1 rok. Wymagana znajomość podstaw rachunkowości. Mile widziana
znajomość kadr i płac,
pracy z "Płatnikiem" 508130364
Kucharz Jelenia Góra
- restauracja w Jeleniej
Górze. Więcej informacji telefonicznie / Cv prosimy wysyłać na kontakt@
mazurkowachata.pl - 606
991 160
Kucharza do pracy
przyjmę w Karpaczu do
restauracji na deptaku.
Stawka godzinowa od
15zł na rękę. Tel. 663 641
259
Lakiernik Przemysłowy-Niemcy - Exact Systems poszukuje osoby
na stanowisko lakiernika
przemysłowego. Wymagamy doświadczenia,
komunikatywnej znajomości j.niem. i własnego
auta. Zapewniamy zakwaterowanie i niemiecką
umowę o pracę. - +48 725
256 386 / work@exactsystems.de
Montażysta okien lub
pomocnik - Zatrudnię montażystę okien z doświadczeniem lub pomocnika.
Mile widziane prawo jazdy
B, umowa - 757 557 074
MPGK sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko robotnik cmentarza
- grabarz. Umowa o pracę
na pełny etat. Atrakcyjne
zarobki. Więcej informacji na stronie internetowej
Spółki. - 756 420 108
Oferta pracy Norweska Dolina - Nowoczesny
5* Kompleks Wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie poszukuje kandydatów
na stanowiska: kelner/kelnerka, pomoc kuchenna,
kucharz. - 514 467 067
O p e r at o r m a s z y n
CNC - Zatrudnię tokarza
oraz frezera z umiejętnościami programowania
maszyn . Mile widziana
znajomość programów
CAM, zapewniamy bardzo dobre wynagrodzenie
oraz mieszkanie służbowe
- 602 377 991
Opieka w Niemczech potrzebne panie i panowie
do opieki w Niemczech.
Wynagrodzenie min 1300
e plus zwrot 150e za
podróż. Wymagana kom
znajomość języka. Szczegółowe info pod nr tel. Nie
pobieram żadnych opłat. 511 844 939

og£oszenia
Opieka-praca dodatkowa - Poszukuję osoby
do pomocy przy opiece
nad starszą osobą niepełnosprawną, po udarze.
Praca na godziny, kilka
razy w miesiącu możliwa na cały dzień. Więcej
informacji pod nr telefonu
516 049 344.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Praca Restauracja
Metafora Jelenia Góra
Pl.Ratuszowy 50 zatrudni
osobę na stanowisko zmywak w godzinach 18.30 do
23.30. Telefon kontaktowy
504 995 338

PKN Orlen sprzedawca. Zatrudnię kasjera -sprzedawcę, stacja paliw PKN
Orlen ul. Wincentego Pola
4, praca w systemie zmianowym. Umowa o pracę.
- 509 494 902

Pracownicy produkcyjni - Firma Flywood w
Karpnikach szuka pracowników produkcyjnych.
Praca poniedziałek-piątek,
system trzyzmianowy. Nie
wymagamy doświadczenia. CV proszę przesyłać
na emeil office@flywood.
pl - +48 757677031

Pokojowa /pomoc
kuchenna zakwat - Ośrodek Wczasowy Zielone
Wzgórze w Karpaczu
zatrudni osobę sumienną
na stanowisku pokojowa/
pomoc kuchenna. Zapewniamy pokój służbowy
oraz wyżywienie. Prosimy
dzwonić lub wysyłać CV. 504 200 788

Pracownik biurowy Firma handlowa z Jeleniej Góry zatrudni osobę
na stanowisko pomocnik
biurowy. Mile widziane
doświadczenie w obsłudze programu Comarch
Optima i znajomość języków obcych . CV proszę
wysyłać na adres - 600
059 717

Pomoc kuchenna Jelenia Góra - Restauracja w
Jeleniej Górze zatrudni
pomoc kuchenną / pomoc
kucharza. Więcej informacji telefonicznie. - 606
991 160
Pomoc kuchenną operatywną i energiczną przyjmę
do pracy w restauracji w
Karpaczu. Stawka godzinowa od 12zł na rękę. Tel.
663 641 259

Pracownik fizyczny Zatrudnię na stałe osobę
do prac remontowych i
ogrodowych. Praca w Karpaczu i Miłkowie. Kontakt:
502 333 379
Pracownik magazynu
(na wakacje) - Dr.Schneider zatrudni na wakacje
osobę do pracy przy obsłudze magazynu częśc:
wywóz i rozładunek palet
i skrzynek, inne prace
magazynowe. Praca na
2 miesiące, 3zmiany. rekrutacja@dr-schneider.
com

Pracownik utrzymania czystości - Przedsiębiorstwo Usługowe
JAREXS Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy
na stanowisku pracownik utrzymania czystości
w Piechowicach. Oferujemy umowę o pracę i
stałe wynagrodzenie. 0757534222
Produkcja/Kontrola Jakości-DE Exact Systems zatrudni
do kontroli jakości części samochodowych w
Niemczech. Praca dla
kobiet, mężczyzn i par.
Wymagamy p.jazdy i auta(zwracamy koszta przejazdów). Możliwość pracy
bez języka niemieckiego. +48 725 260 473 / work@
exactsystems.de

Sklep obuwniczy w
Karpaczu zatrudni ekspedientki. CV oraz list
motywacyjny proszę przesyłać na adres tatrzanski@dworek.biz ,lub
zgłoszenia telefoniczne
+48 697 069 380.
Sklep obuwniczy w
Karpaczu zatrudni ekspedientki. CV oraz list
motywacyjny proszę przesyłać na tatrzanski@dworek.biz lub zgłoszenia
telefoniczne. - 697 069
380

Spawacz Bautzen i
Goerlitz - Praca dla Spawaczy MAG w Bautzen i
Goerlitz (Goerlitz również
TIG). Od zaraz. 10,95€/h
brutto + 2,50€/h netto.
Niemiecka umowa. Info
pod tomasz.urbaniak@
Przyjmę do pracy od runtimeservices.de Tel.
zaraz: stanowisko bar- 662757607
manka w J. Górze ul. K.
Sprzątaczka biurowa Miarki 44, tel. 504272623
Firma sprzątająca zatrudni
lub 757678641
pilnie osoby do sprzątaP r z y j m ę d o p r a c y nia, oferujemy pracę na
operatora koparki lub cześć etatu lub cały, praca
koparko-ładowarki. tel. dla osób z orzeczeniem,
663-347-959, 570-499- praca na rano lub popołu424
dnie. - 660 567 125
Przyjmę murarza. Wię- Teatr szuka człowieka! cej informacji udzielę tele- Teatr im. Cypriana Kamila
fonicznie. - 514 168 845 Norwida poszukuje osoby
Recepcja Szklarska
Poręba - Czarny Kamień
Resort & SPA zatrudni
pracownika recepcji. CV
proszę wysłać na adres:
d.lachowicz@czarnykamien.com - 533 352 214

Pomocnik-konwojent-hurtownia Praca w hurtowni piwa
Restauracja Mazuri napojów. Praca przy
kowa Chata zatrudni panią
załadunku, rozładunku i Pracownik ochronydo sprzątania restauracji,
sklep
sport
Zatrudrozwozie towaru. Praca
pielęgnacja kwiatów. Więnię
do
ochrony
sklepu
fizyczna - 601 388 792
sportowego na ok. 130h cej informacji telefonicznie
Praca - Zatrudnię do miesięcznie. Praca w prze- - 606 991 160
krojenia i pakowania pie- dziale czasowym 10-20,
Restauracja Metaczywa - 604 105 283
wszystkie dni tygodnia. fora Jelenia Góra Pl.RaPraca dla kelnerki od Zadzwoń 668 019 005
tuszowy zatrudni na
zaraz - Zatrudnię kel- Pracownik produk- bardzo dobrych warunnerkę od zaraz, restau- cji - montaż - Zatrudnimy kach pomoc kuchenną z
racja Relax ul. 1 Maja pracowników produkcyj- doświadczeniem. Telefon
Jelenia Góra tel. 669 754 nych w branży automo- kontaktowy 504 995 338
122
tive, praca 3-zmianowa/ Restauracja w cenPraca na skupie złomu Z a p e w n i a m y b o g a t y trum Karpacza zatrudni
i składzie opału w Jeleniej pakiet socjalny i darmowe kelnera/kelnerkę. OferuGórze koło lotniska. Wię- dojazdy. CV na rekruta- jemy; wysokie zarobki,
cej informacji pod nr. tel. cja@dr-schneider.com - możliwość zakwaterowa661 692 800
728 441 351
nia, umowę o pracę. - 733
Praca opieka Niemcy - P r a c o w n i k S P A 787 014
Praca dla opiekunek osób S z k l a r s k a P o r ę b a - Restauracja w Jelestarszych w Niemczech. Czarny Kamień w Szklar- niej Górze zatrudni kuchaSprawdzone oferty, wyso- skiej Porębie zatrudni rza z doświadczeniem.
kie składki ZUS, komfor- terapeutę/kę do pracy w Zapewniamy umowę o
towe przejazdy. Osoby SPA. Oferujemy atrak- pracę wysokie wynagrozainteresowane muszą cyjne wynagrodzenie. CV dzenie. Więcej informacji
cechować się empatią, proszę wysyłać na adres telefonicznie, CV procierpliwością i życzliwo- mailowy: kierownikspa@ simy wysyłać na kontakt@
ścią wobec seniorów. - czarnykamien.com - 795 mazurkowachata.pl - 606
991 160
870 506
734 427 734

na stanowisko: realizator
oświetlenia. Dokumenty
aplikacyjne prosimy składać do dnia 12-07-2018 r.
w Dziale Kadr Teatru: ul.
Sudecka 16 m 5 bądź na
adres e-mail kadry@teatrnorwida.pl Więcej informacji na www zakładka
aktualnosci - kadry@teatrnorwida.pl
Termy Cieplickie-pracownik Strefy SPA - Spółka
Termy Cieplickie prowadzi nabór na stanowisko
pracownika Strefy SPA.
Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV
do dnia 29 czerwca 2018
roku do godz. 14.00 na
adres e-mail: promocja@
termycieplickie.pl Dołącz
do naszego zespołu!
Ultima Auto zatrudni - W
związku z dynamicznym
rozwojem firmy, Ultima
Auto – Autoryzowany
dealer Skoda, Kia i Isuzu
zatrudni samodzielnego
specjalistę ds. kadr i płac
ze znajomością programu
Comarch Optima. Aplikacje prosimy przesyłać na
adres praca@ultima-auto.
pl lub w siedzibie firmy
przy ul. Fałata 1 w Jeleniej Górze

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie
internecie
w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie
wwinternecie

Willa Karpacz 15 zł/
godz/netto - Zatrudnię
Panią do pracy w małej
willi w Karpaczu (centrum) Przygotowanie
śniadań i pokoi. Umowa
o pracę,15 zł godz/netto
- 601 571 222
Zatrudnię dyrektora
gospodarstwa rolnego.
C V p ro szę prze sył a ć
na adres email: gospodarstworolnegb@gmail.
com pilne - 757 130
947
Zatrudnię fryzjera/
kę w centrum miasta
tel. 75 75 326 49, 698
958 276
Zatrudnię kelnerka
/ kelner - Restauracja
w Karpaczu zatrudni
osobę na stanowis k o k e l n e r k a / k e l n e r.
Wa r u n k i p r a c y ( c z a s
pracy oraz wynagrodzenie do ustalenia).
Wszelkie informacje
pod numerem telefonu
600 805 363
Z at r u d n i ę k i e r o w ców z kat. C, operatora
na koparko-ładowarkę,
pracowników do robót
drogowych tel. 605 237
871
Zatrudnię kucharza
oraz pomoc - Restauracja w Karpaczu zatrudni
osobę na stanowisko
kucharz oraz pomoc
k u c h e n n ą . Wa r u n k i
pracy (czas pracy oraz
wynagrodzenie do ustalenia). Wszelkie informację pod numerem
telefonu 600 805 363

Z at r u d n i ę m e c h a nika maszyn budowlanych (koparki, ładowarki)
pojazdy ciężarowe. Praca
na terenie Jeleniej Góry
w siedzibie firmy na
warsztacie. Wymagamy
doświadczenia na podobnym stanowisku. - 695
395 016
Zatrudnię operatora
koparki jednonaczyniowej. Praca na terenie
Jeleniej Góry. Wymagamy doświadczenia na
podobnym stanowisku.
Mile widziane dodatkowe
uprawnienia w zakresie
maszyn budowlanych. transport@jerzynowak.pl
Zatrudnię operatora
tokarek cnc. Doświadczenie nie jest wymagane,
możliwość nauki. Kontakt
w dni robocze w godz.
8-14. - 605 377 911
Zatrudnię pracownika
z prawem jazdy zakres
obowiązków utrzymanie porządku na posesji, obsługa narzędzi i
urządzeń ogrodniczych.
Wymagania komunikatywność, sumienność,
uczciwość tel. 602 689
222
Zatrudnię pracowników budowlanych, cieśli,
zbrojarzy. - 667 329 092
Z at r u d n i ę t o k a rza CNC z umiejętnością pisania programów.
Praca na oprogramowaniu FANUC oraz Siemens
. Zapewniamy Bardzo
dobre wynagrodzenie 602 377 991
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Z at r u d n i ę t o k a r z a
oraz frezera CNC
z doświadczeniem
w programowaniu
maszyn. Praca na
opr Siemens oraz
Fanuc. Mile widziana
znajomość oprogramowania CAM.
Zapewniamy bardzo
dobre warunki płacowe - 602 377 991
Z at r u d n i m y j a k o
pomoc kuchenną do
pensjonatu w centrum Szklarskiej
P o r ę b y. U m o w a o
pracę - atrakcyjne
zarobki. - 782 039
996
Z at r u d n i m y p r a cownika budowlanego, więcej info pod
n r. t e l . 6 9 2 4 4 6 7 4 7
Z at r u d n i m y r e k r u tera - Firma zatrudni
pracownika biurowego
- na s tanowis k o s pecjalista ds. rekrutacji.
Praca na terenie Jeleniej G ór y. CV pr os z ę
przesłać na adres:
p.gaj@ruben-bau.eu
- 576 033 941
Z at r u d n i m y s e r w i santa lub asystenta
serwisanta urządzeń grzewczych,
wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.
Zapewniamy umowę
o pracę, wysokie
zarobki oraz szkolenia zawodowe.
Wymagana znajomość podstaw elektryki lub elektroniki.
Zadzwoń pod numer
75 7550400 lub
wyślij CV na adres
sekretariat@climaheat.pl.
Zlecę wykonanie
prac budowlanychwykończeniowych
takich jak: szpachlowanie, malowanie,
montaż ścianek działowych, układanie
płytek ceramicznych
w Jeleniej Górze.
Te l : 6 0 2 4 9 4 1 6 4 ;
604 597 193

ROZMAITOŒCI
og£oszenia

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Auto szrot Jelenia Góra
- Prowadzimy sprzedaż
używanych części samochodowych do aut wszystkich marek. W swojej
ofercie mamy zarówno
części blacharskie ,i jak
również oryginalne części mechaniczne. - 511
209 408
MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup dobre ceny Chcesz sprzedać samochód? Zadzwoń do nas
tel. 503 503 192. Solidna
i rzetelna wycena, płacimy gotówką, Dojazd do
klienta gratis. Działamy na
terenie całego województwa dolnośląskiego
Auto skup dobre ceny
- Jeśli posiadasz auto na
sprzedaż, które jest zniszczone, skorodowane, bez
polisy i nie wiesz co z nim
zrobić, zadzwoń - przyjedziemy, zapłacimy, zabierzemy, za auto zapłacimy
gotówką - 512 512 227
Auto skup dobre ceny
- Jeśli posiadasz auto na
sprzedaż, które jest zniszczone, skorodowane, bez
polisy i nie wiesz co z nim
zrobić, zadzwoń - przyjedziemy, zapłacimy, zabierzemy, za auto zapłacimy
gotówką - 514 514 591
Auto skup dobre ceny
500 403 803
Auto skup dobre ceny
787 009 777
Auto skup dobre ceny
885 775 445
Auto skup Jelenia Góra
- Jeśli posiadasz auto na
sprzedaż, które jest zniszczone, skorodowane, bez
polisy i nie wiesz co z nim
zrobić, zadzwoń - przyjedziemy, zapłacimy, zabierzemy, za auto zapłacimy
gotówką - 794 794 104
Auto złom auto skup 513
513 382
Auto złomowanie 511
511 486

29 maja2018
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Auto złomowanie auto S p r z e d a m a u d i A 4
skup - 794 794 304
B5 Avant 1.8T z LPG.
Auto złomowanie skup Rok produkcji 1998,150
aut - Skup aut w całej KM,przebieg 292 tys. LPG
Polsce. Zajmujemy się Stag 4 założony w marcu
skupem samochodów 2013 r.w maju b/r wymieosobowych i ciężarowych nione filtry i wykonany
na terenie całego kraju. przegląd instalacji LPG,w
Jesteśmy zainteresowani marcu b/r wymieniony rozpojazdami w każdym sta- rząd z pompą wody olej
nie technicznym - 514 oraz filtry. Samochód w
514 485
ciągłej eksploatacji służy
A u to z ł o m o wa m i e do dojazdu do pracy,
Jelenia Góra - 511 209 ekonomiczny koszt prze408
jazdu 100 km to ok. 25
Autozłomowanie 533 zl. Świeżo po przeglądzie
533 443
ważny do 11.06.2019,
Kupię każde działające OC do 10.08.2018 r. Audi
auto w cenie do 1000zł. do poprawek blacharPrzegląd i OC - niepo- sko lakierniczych więc
trzebne - 660 393 211
cena 3900 do negocjacji.
Skup Aut 796 508 957 Zapraszam do oględzin. gotówka - kupie samo- 796 830 605
chody cale uszkodzone Sprzedam Mitsubishi
powypadkowe , sprowa- ASX Invite 2010r. 1,8 Diedzone , wersje angielskie sel 116 KM oryginalny
osobowe dostawcze tereprzebieg 144500 klinowe za gotówkę odbiematyzacja, el. lusterka,
ram własnym transportem
el.szyby, kierownica wieJelenia Góra i okolice
lofunkcyjna, tempomat
Skupujemy samochody
zadbany cena 29 800 osobowe, ciężarowe, auto607 644 684
busy całe i uszkodzone Sprzedam passata b-5
885 775 445
rok 1998 1,6 benzyna
+lpg z przebiegiem 202
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
tys przegląd ważny do 02
BMW 740i benzyna, 1995 2019 homologacja butli
rok, cena 6700 tel. 881 lpg ważna do 2026r cena
761 207
3200 tel 508 231 306
Mini Cooper 2008/2009 Sprzedam Renault Tha1.6D - Auto sprowadziłem lia 1.4 benzyna 2004 rok.
wiosną 2018 kupione w Pomimo dużego przeserwisie, a nie od jakiegoś biegu 545 tyś, autko
Turka, Rosjanina itp. (nie nie posiada śladu rdzy
jeździło w firmie, miało wszystko wymieniane na
jednego prywatnego wła- bieżąco. Cena bardzo
ściciela - pilot Lufthansy
niska 1900zl ze względu
- można to sprawdzić). na wyjeżdżam za granice
609 299 360
- 503 473 285
Mitsubishi ASX - SprzeSprzedam Subaru
dam Mitsubishi asx 2010
1.8 diesel 116 KM el.szyby, Legacy 2.0, 2004 rok
tempomat, klimatyzacja, prod, przebieg 275000km,
alu felgi, przebieg 144000, benzyna+ gaz. Instalacja
serwisowany, nowe klocki ciekłego wtrysku gazu,
hamulcowe przód i tył ekonomiczna i bezobsłuzadbany cena wyjściowa gowa, zbiornik 62l. Felgi
34 900 do negocjacji - 607 aluminiowe+ kpl. stalowych. - 660 451 589
644 684
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Sprzedam Toyote Yaris
r.p2008 przebieg 166
tys km, wersja z ABS,
poduszki kierowca, pasażer, nowe letnie opony,
drugi właściciel. Kupiony
w salonie, zadbany. - 503
021 196
Sprzedam VW Touran
1,9TDI 7 miejscowy 2006r,
rok w kraju nie wymaga
nakładów finansowych
oraz Opla Vectre 2002r
1,8 benzyna sedan tel.
603 139 918
Tanio Opel Astra - Choć
wyglądem nie szpanuje,
jeździ, skręca i hamuje.
Trochę lakier odrapany, w
środku czysty i zadbany.
Oddam chętnie w dobre
ręce, zapłać tysiąc, nie
chcę więcej. - 507 033
889

USŁUGI
MATRYMONIALNE
Dam 200 zl - Poznam
kobietę z Jeleniej do spotkań towarzyskich. Facet
lat 67. - 693 347 004
Francuski 24/7 Zapraszam - Francuski perfekt
24h duży biust spotkanie
w aucie ! - 537 116 947
Francuski 24H w aucie
- Zapraszam na Francuski
perfekt 24h duży biust w
aucie lub na wyjazd - 578
581 720
Kinga 25 latka zaprasza
na erotyczne igraszki i
niezapomniane chwile tel.
665 254 483
N o wa w m i e ś c i e 35-letnia szatynka,b4,kobiecych kształtów
zaprasza na spotkania w
których możliwy jest każdy
rodzaj sexu (anal, fbg,
fisting). - 794-737-219
Przyjmę koleżankę do
współpracy - oferta towarzyska tel. 783 149 596

og£oszenia
ROZMAITOŒCI

Sara 40-latka zapra- Ogólnobudowlane Tanie remonty w dobie
sza miłych panów na miłą - glazura, panele, hydrau- k r y z y s u . R e m o n t y
zabawę tel. 691 943 975 lika i inne roboty wysta- d r o b n e p r z e r ó b k i
Słodka Asia zaprasza wiamy fak. vat tel. 733 b u d o w l a n e n a Tw o j ą
kieszeń. Zadzwoń! tel.
550 815
tel. 509 644 864
721 647 789
Wyjazdy 24h zapra- Poszukuję tynkarzy
16zl za m2 - szukam tyn- U s ł u g i r e m o n t o w e
szam - 578 581 720
karzy, ekip tynkarskich, - W y k o n u j e m y p r a c e
Zapraszam na Francupomocników budowlanych budowlano remontowe.
ski perfekt 24h duży biust
oraz osób wykwalifiko- Murarstwo, suche tynki,
w centrum + wyjazdy - 578
wanych w dociepleniach p ł y t k i . P r a c u j e m y n a
581 720
budynków zapewniam terenie Jeleniej Góry,
sprzęt oraz normalne Karpacza ,szklarskiej
USŁUGI
Poręby. Proszę dzwoBUDOWLANE
zarobki co tydzień - 500
nić, przyjedziemy
Brukarstwo konstruk- 741 676
natychmiast. - 739 646
cje drewniane - Witam Punkt recyklingowy - 717
firma podejmie zlece- Sprzedajemy: Kruszywa
Wspólnota Miesznia wszystkiego rodzaju Humus siany odsiew Piakaniowa zleci remont
brukarskie, ogrodzenia ski żwiry Utylizujemy: Gruz
elewacji budynku w
mury oporowe adaptacje betonowy Gruz Ceglany
Szklarskiej Porębie .
terenu oraz konstrukcje Ziemia z wykopów Asfalt
Tynki tradycyjne. Przeddrewniane dachy wiaty żelbet(słupy) Utylizacja
miar robót po zgłoszealtany, wykonujemy rów- płatna od każdej tony niu telefonicznym pod
nież remonty mieszkań od Czynne Pn-Pt 7-16 Zapra- nr 607-148-078
A do Z. - 782 037 887
szamy - 669 711 776
Zduństwo, budowa,
Cyklinowanie, ukła- Regipsy - szpachle - przebudowa, remonty
danie parkietów i podłóg, malowanie - Profesjonalny i czyszczenie pieców
Stolwir, tel. 733 101 353 montaż płyt gipsowo-kar- k a f l o w y c h . S z y b k o ,
Dachy kompleksowo tonowych ściany działowe tanio i solidnie tel. 530
- Wykonujemy pokrycia ,sufity podwieszane, sufity 791 178
dachowe oraz montaż dekoracyjne, izolacje pod- Złota rączka - Karwięźby dachowej, montaż daszy, szpachlowanie pacz - Oferujemy usługi
podbitek dachowych, ada- ,malowanie. Zapraszamy w zakresie wszelkich
ptacja poddaszy, zdejmo- do skorzystania z usług n a p r a w i d r o b n y c h
wanie i utylizacja azbestu, naszej firmy. - 536 803 r e m o n t ó w . P o g o t o wie techniczne. Możliremonty dachów, odśnie- 552
żanie dachów dachy- Solary - Serwis - Mon- wość stałej współpracy
rudy@wp.pl - 665 974 taż - Kompleksowy prze- - umowa. Preferowany
813
gląd i serwis instalacji rejon Karpacza. - 728
394 960
Kompleksowe wykoń- solarnych do c.o. i c.w.u.
USŁUGI
czanie wnętrz, ocieplenia oraz inne usługi hydrauFINANSOWE
liczne. Montuje i serwitel. 602 689 981
Koparka teleskopowa - suje instalację solarne od Pożyczki na dowolny
Oferujemy wynajem łado- 2010 roku więc znam się cel, minimum formalności tel. 666 062 587
na tym. - 601 798 039
warki teleskopowej 14m
udźwig 3,5tony wraz z
operatorem przeznaczona
do pełnej obsługi inwestycji budowlanych. Maszyna
posiada łyżkę, widły paletowe, zawiesia. - 668 358
481

w poniedzia³ek
w poniedzia³ek
w gazecie,
w gazecie,
codziennie
codziennie
wwinternecie
internecie

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Strony WWW, sklepy i
aplikacje - Zrobię strony
internetowe na zamówienie dla zainteresowanych. Profesjonalny
projekt, polska, holenderska i angielska wersja językowa, strona
przygotowana pod SEO
i marketing. - 600 777
167
USŁUGI
KSIĘGOWE
Księgowość podatki
kadry bhp - Kancelaria
Podatkowa TAX. Jelenia
Góra, Wolności 17a/1.
Podatki księgowość
kadry płace BHP profesjonalnie. Reprezentacja w czasie kontroli i
postępowań.(długoletnie
doświadczenie). Skargi
do sądów WSA - 510
243 264
USŁUGI
MUZYCZNE
Oprawa muzyczna Profesjonalna oprawa
muzyczna różnych uroczystości. Zapraszamy
do kontaktu. Szczegółowe informacje pod
numerem telefonu 692
746 039
Profesjonalna
oprawa muzyczna.
Różnorodny repertuar,
dostosowany do potrzeb
klienta. Więcej informacji pod numerem tel. 692
746 039
Wesela, imprezy, DJ
wokal na żywo. Muzyka
akordeonowa, repertuar polski zagraniczny,
oświetlenie, nagłośnienie, cena umowna
"Muzyk Orkiestra" tel. 75
75 339 21, 692 046 727
USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opiekunka zaopiekuje się dzieckiem
- Doświadczona opiekunka zaopiekuje się
dzieckiem, osobą starszą tel. 504 545 522
Osoba z zamieszkaniem - Szukam osoby
najlepiej na rencie
lub emeryturze która
zamieszka ze mną,
nakarmi psa, przypilnuje domu itp. Więcej
info przez telefon - 696
107 277
Zaopiekuje się dzieckiem, osobą starszą tel.
513 264 763

Zaopiekuje się starszą osobą lub małżeństwem w zamian
za mieszkanie, teren
J e l e n i e j G ó r y, o f e r t y
poważne tel. 798 692
607

Umyję okna tel. 534
349 963
Wykonam prace:
mycie okien, prasowanie, zakupy, sprzątanie tel. 504 545 522

USŁUGI
RÓŻNE
K o pa r k a g ą s i e n i cowa tanio fundamenty,
odwodnienia, melioracje, wykopy - 794 942
888
Numerologia, Tarot
- Numerologia kabalistyczna, uniwersalna
matryca życia- Tzolkin, Tarot - osobiście,
skype, telefon - zapraszam - 534 808 808
Serwis okien i drzwi
- Naprawa okien i
drzwi. Wymiana zamków, wkładek, klamek,
zawiasów uszczelek i
szyb. Regulacja, konserwacja, regeneracja.
Montaż nawiewników, samozamykaczy,
zabezpieczeń antywyważeniowych. Robert 607 720 825
Usługi ogrodnicze Koszenie pielenie rabat
nawożenie porządkowanie ogrodów zapraszam posiadam własny
profesjonalny sprzęt 795 165 431
Usługi Ogrodnicze
IL FIORE - W ramach
n a s z e j o f e r t y, w y k o nujemy m.in. koszenie
t r a w n i k ó w, z a k ł a d a nie trawników, usługi
pielęgnacyjne ogrodów i innych terenów
zielonych itp. Dla stałych klientów zniżki i
rabaty. - 506 922 322
U s taw i a n i e a n t e n
SAT, DVB-T - Montaż,
modernizacja, ustawienia. Szybko, tanio
i dobrze na profesjonalnym sprzęcie. 20
letnie doświadczenie w branży TV-SAT.
Hotele, domki, wspólnoty mieszkaniowe.
Szybkie terminy. F-VAT
tel: 535 208 100

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Taxi: Jelenia Góra i
okolice - Lotnisko Wroc ł a w. S z y b k o , b e z piecznie i na czas. Auta
klimatyzowane, czyste,
k i e r o w c y n i e p a l ą c y.
Inne trasy poza Jelenią
Górę w atrakcyjnych
cenach. - 724 074 797

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pranie dywanów oraz
tapicerek - Firma Ecomyjnia zaprasza do
korzystania ze swoich
usług. Pranie dywanów, wykładzin, mebli
tapicerowanych oraz
skórzanych. Pranie
tapicerek samochodowych oraz kompleksowe sprzątanie
wnętrza. - 884 929
235

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Gabinet medycyny
holistycznej - Obniżanie poziomu stresu
przed różnego rodzaju
egzaminami, np. na
prawo jazdy, matura,
studia oraz przed ważnymi wydarzeniami w
życiu np. ślub, rozwód, zmiana pracy, itp.
Zapraszam! - 534 808
808
Paznokcie hybrydowe
i żelowe - Zapraszam
na paznokcie żelowe,
hybrydowe. Manicure
hybrydowy 40zł Przedłużenie paznokci
metodą żelową 70 zł.
Uzupełnienie 60 zł Zdjęcie hybrydy/żelu 20 zł.
Tel: 731-377-456
Terapia antynikotyn o w a - Te r a p i a b i o rezonansem jest dla
każdego palacza niezależnie od stażu palenia i ilości wypalanych
dziennie papierosów.
Jest ona bezbolesna,
bezinwazyjna, nie ma
skutków ubocznych. 510 126 927
Wykrywanie obciążeń organizmu - Wykryw a n i e p a s o ż y t ó w,
grzybów, pleśni, bakterii, wirusów oraz zaburzeń pracy organizmu
metodą diagnostyki nieliniowej NLS. Usuwanie
patogenów biorezonansem i naturalnymi kuracjami - 510 126 927
MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie
na wysokim parterzepierwszym piętrze, 2
pokoje ok. 50 m2,Zabobrze II,III /Kiepury/ 664 270 111
Kupię mieszkanie - do
kapitalnego remontu.
Oferty ze zdjęciami proszę przesyłać na adres
e-mail lr83lr@gmail.
com - 723 808 528

og£oszenia
Pilnie poszukuje
kawalerki lub dwupokojowego, do drugiego piętra dla starszej osoby.
Płatność gotówką ABN
Stępień 662 009 800

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Pilnie sprzedam mieszkanie 32m2 w Jagniątkowie, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka,
piwnica, pomieszczenie z piecem co. Pełna
własność. Cena do
negocjacji 60.000 zł 0783071957
Sprzedam 50 m2,
Jelenia Góra - Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie w bloku
wielorodzinnym na II
piętrze. W skład mieszkania wchodzą pokój z
aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka z
WC oraz przedpokój.
Ogłoszenie od osoby
prywatnej. - 0048 603
815 048
Sprzedam kawalerkę
32m2, parter, ul. Gałczyńskiego, bez pośredników tel. 881 761 207
Sprzedam mieszkanie - 2 pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze,
na parterze. Mieszkanie
do remontu i własnej
aranżacji. Powierzchnia
całkowita mieszkania
77,58 m2, pow. mieszkalna 47 m2 - 0048 603
815 048
Sprzedam mieszkanie 86m2 parter CO do
remontu, ul. Wojska
Polskiego 12/2, cena
110 tys. zł. tel. 513 265
716
MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia kawalerka w centrum Jelen i e j G ó r y. - 5 1 9 1 2 7
061
Kawalerka w centrum Jeleniej G - Kawalerka w JG, dla max, 2
osób, pokój z aneksem
kuchennym, przedpokój, łazienka, 25 m2, IIp
(winda), Koszt najmu
900,-zł + ~400 pozostałe opłaty czynszowe
i licznikowe + 1300,-zł
kaucja zwrotna. Ko 605 726 548
Mam do wynajęcia
mieszkanie 2 pokojowe, kompletnie umeblowane, po kapitalnym
remoncie, od połowy
lipca tel. 506 298 241
Mam do wynajęcia
pokój na Zabobrzu. tel.
791 489 563
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Mieszkanie Jelenia Góra 53 metry 2
pokoje wynajmę - 570
296 671

Działka w J-GórzeDziwiszów - budowlana o
pow.1001m² w Dziwiszowie os. Leśne Zacisze,
Pokój do wynajęcia wszystkie media. Cena
w domu jednorodzin- 75zl/m², bez pośredników.
nym dla pani rencistki - 885 342 947
lub emerytki tel. 574 S p r z e d a m d z i a ł k ę
budowlaną o pow. 26ar (nr
216 430
działki 43312) w KaczoroMIESZKANIA
wie tel. 502 573 247
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 70
m2 (okolice Małej Poczty,
do remontu, wysoki parter)
na mniejsze wyremontowane w Cieplicach (osiedle Orle) po remoncie.
Szczegóły pod numerem
telefonu 509 132 969.

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Działka budowlana w
Dziwiszowie na osiedlu
Leśne Zacisze o pow.
1019m². Wszystkie media,
widok na góry, Cena 75zl./
m² - 885 342 947

DOMY
KUPIĘ

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Kupię nowy dom w Cieplicach, mile widziana Poszukuje lokalu lub
większa działka. Tel. 795 miejsc w lokalach gastronomicznych itp pod
040 200
wstawienie urządzeń rozDOMY
rywkowych tel. 669 801
SPRZEDAM
832
Sprzedam dom w Cieplicach o pow.130m2: 5
LOKALE
pokoi, 2 łazienki z wc, 2 MAM DO WYNAJECIA
kuchnie. Lokalizacja bar- Do wynajęcia lokal przy ul.
dzo dobra. Idealny dla Pocztowa 7. Powierzchrodziny lub pod wyna- nia: 68m2 - duże okna; jem pokoi. Ogrzewanie 2 niezależna wejścia (1 od
gazowe i węglowe. Oferta ulicy oraz 2 od podwórka)
prywatna. - 609 842 593 - łazienka, - magazyn /
Sprzedam dom z działa- kuchnia, - sala główna, jącą piekarnią - zakładem ogrzewanie elektryczne p i e k a r n i c z o - c u k i e r n i - 502 124 503
czym w centrum Jeleniej L o k a l w c e n t r u m Góry. Budynek składa się wynajmę lokal po remonz 2 kondygnacji. Parter cie w centrum na parterze
pomieszczenia produk- z witryną, z wejściem bezcyjne z częścią handlową. pośrednim, 93m2 -cena
Na piętrze rozkładowe do uzgodnienia. Tel. 795
mieszkanie. - 601 435 040 200
070
Lokal w nowym budynku-deptak - lokal o pow.
DZIAŁKI/GRUNTY
163 m2 przy 1-go Maja,
KUPIĘ
położony na parterze z
Kupię działkę w Ciepli- dużą witryną , z zaplecach, pow. 2000 m2 pod czem socjalnym w nowozabudowę jednorodzinną. c z e s n y m b u d y n k u z
tel. 795 040 200
windą. Cena 6000 netto
do rozmów. ART-DOM
DZIAŁKI/GRUNTY
Developer S.p.z.o.o - 795
SPRZEDAM
Działka budowlana 040 200
w Dziwiszowie na osie- Międzyszkolny Ośrodlu leśne Zacisze o pow. dek Sportu w Jeleniej
1019m², wszystkie media, Górze zaprasza do skłapiękne widoki, dużo zie- dania ofert na wynajem
leni, do centrum 5 min pomieszczenia bistro na
samochodem. Cena 75zl./ terenie basenu miejskiego
przy ul. Sudeckiej 59.
m² - 885 342 947
Działka budowlana w Szczegóły pod nr telefonu
75 769 71 40
Dziwiszowie-os. Leśne
zacisze o pow 2020m²,
wszystkie media, do centrum 5min. samochodem,
piękne widoki, cisza. Cena
75zl./m² bez pośredników.
- 885 342 947

POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia
pomieszczenie 40 m2 ul.
Różyckiego 4a 300 pln 535 303 007
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Samochody elektryczne hit, czy kit?

te powołały do życia spółkę National
City Lines. Nieoficjalnym celem
powołania spółki było wykupienie
wszystkich amerykańskich linii
tramwajowych i zastąpienie ich liniami autobusowymi. W roku 1949
firmie General Motors udowodniono
nielegalne działania monopolistyczne i ukarano grzywną w wysokości
5000 dolarów za każde przejęte
przedsiębiorstwo To wszystko odbywało się po to aby, jak czas okazał,
skutecznie zlikwidować konkurencje
w postaci elektrycznych środków

transportu o ekologii. Transport
bardzo silnie i negatywnie wpływa
na środowisko naturalne i może w
mniejszym stopniu, ale ma to też
miejsce w przypadku samochodów
elektrycznych.
Po pierwsze - auta elektryczne
produkowane są z surowców, których wydobycie niszczy środowisko
naturalne, a energia używana w
procesie produkcji pochodzi głownie
z paliw kopalnych. Porównanie kosztów środowiskowych w tym emisję
gazów cieplarnianych, różnych

transportu.
Kolejnym znaczącym epizodem
był rok 1996 gdy pojawił się samochód EV-1 firmy GM, jak na tamte
czasy miał rewelacyjne osiągi: ok.
240km zasięg i 9sek do 100kmh.
W 1999 pojawiła się jego druga
generacja a w 2002 roku program
został oficjalne zamknięty i prawie
tysiąc wyprodukowanych aut, które
były użytkowane w formie wypożyczenia (przeważnie dla osób ze
świata mediów) zostało natychmiast
wycofane, większość zniszczono, a
nieliczne sztuki trafiły do muzeów.
Okazało się bowiem, że przemysł
motoryzacyjny bał się strat związanych z obniżeniem sprzedaży części
zamiennych (EV-1 nie potrzebował
wymiany oleju, filtrów i innych
czynności związanych w wizytami w
autoryzowanych serwisach, przynajmniej w takiej skali jak samochody
z napędem spalinowym). Branża
paliwowa też obawiała się gwałtownej utraty dochodów.
Czy samochody elektryczne są
ekologiczne? W obecnym stanie technologii nie, nie są. Są o jakieś 20-30%
mniej uciążliwe dla środowiska.
Pierwszy mit dotyczy ekologii,
tzn. nie można mówić w kontekście

środków transportu przeprowadzili
naukowcy m.in z Uniwersytetu w
Minesocie i Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii wyniki ich
badań wykazały iż proces produkcji

1835 r. pierwszy pojazd elektryczny Sibrandusa
Stratingha (www.rug.nl/)
struktorem miał być holenderski
profesor Sibrandus Stratingh.
Upowszechnienie pojazdów elektrycznych stało się możliwe po 1859
roku, po zbudowaniu przez francuskiego naukowca Gastona Plante akumulatora. Pierwszy pojazd
elektryczny zasilany z akumulatora
skonstruował Francuz Trouve w 1881
roku. Zasięg pierwszych pojazdów
wynosił od 16 do 40 km, a prędkość

dzając taśmę montażową i masowo
produkując model T za niecałe 300$
wypchnął z rynku droższe pojazdy
elektryczne. Oferta producentów
samochodów elektrycznych skierowana była do ludzi zamożnych,
mieszkających w mieście. Wybuch
II wojny światowej spowodował
zaniechanie prac nad pojazdami
elektrycznymi. Nastąpił natomiast
gwałtowny rozwój silników spa-

Benz Carl Friedrich - 1885 r. pierwszy pojazd z
silnikiem benzynowym (www.fanmercedesbenz.com)
maksymalna 14 km/h.
Dopiero w 1885 roku Benz zaprezentował pierwszy pojazd z silnikiem
spalinowym.
Do roku 1900, przed wielkim
rozkwitem silników spalinowych,
pojazdy elektryczne biły rekordy
prędkości i długości przebytych
tras, czego przykładem był pojazd

linowych, które miały możliwość
powszechnego zastosowania w
pojazdach militarnych.
Po wojnie General Motors wspólnie z niektórymi koncernami paliwowymi i produkującymi ogumienie
(Firestone Tire, Standard Oil California) rozpoczął proces wykupu spółek
transportu publicznego. Korporacje

samochodów elektrycznych emituje
znacznie więcej gazów cieplarnianych niż produkcja typowego pojazdu o klasycznym napędzie
Po drugie - uważa się, iż użytkowanie aut elektrycznych jest już bardzo
ekologiczne, tymczasem jak wynika
z raportu ADAC wszystko zależy od
źródła energii. Przykładowo VW
UP z silnikiem diesla emituje 149
gCO2/km, a jeśli byłby to silnik na
gaz ziemny emisja zmniejszyła by
się do 85g, jeśli VW jest pojazdem w
100% elektrycznym, a prąd pochodzi
z elektrowni węglowej emituje (w
rachunku Wheel to Wheel) 123 g
CO2/km, przy obecnym mixi energetycznym Niemiec emisja będzie
na poziomie 77g/km.
Jak twierdzą norwescy badacze,
w krajach UE przy obecnym miksie
zaopatrzenia w energię upowszechnienie samochodów elektryczny
wywoła zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych tylko o 10-24%.
Dlatego dziś, gdy auta elektryczne
zdobywają coraz większą popularność, są to może pierwsze niezdarne
kroki, ale niezmiernie cieszą, bo
są przejawem rozwoju i postępu.
Ogromna w tym zasługa Tesla Motors ale jeszcze większa firmy Toyota,
która nieprzerwanie od wielu lat
rozwija tą technologię.
Oczywiście musimy tylko uważać,
aby obecne deklaracje wielu koncernów samochodowych nie były pozor-

ne. Obiecują one wzrost produkcji
aut elektrycznych, ale nie do końca
są tym zainteresowane, tzn. wszystko to zaczęło się w roku 2008, kiedy
Komisja Europejska wyznaczyła dwa
cele dla producentów aut – w 2015
r. auta miały emitować średnio najwyżej 130 g CO2 na każdy kilometr,
zaś w 2021 r. max 95 g. Przy czym ta
średnia to nie średnia ze sprzedaży
aut, ale średnią z gamy. Tzn., bierzemy modele i ich wersje silnikowe
oferowane oficjalnie w danym roku
przez firmę i wylicza, ile przeciętnie
dwutlenku węgla produkują. Np.
blisko 600-konny model X6 MBMW
emituje 258 g/km (teoretyczna kara
za jeden egzemplarz to prawie 12 tys.
euro), ale wspólnie z i3 ma już tylko
129 g i mieści się w unijnych limitach. Czyli wprowadzenie do oferty
samochodów elektrycznych pozwala
koncernom uniknąć setek milionów
euro kar i jednocześnie nadal produkować nieekologiczne auta.
Należy się cieszyć z tego, iż
auta elektryczne coraz częściej
zaczynają sie pojawiać na naszych
drogach. Oznacza to albowiem, że
postępu nie da się powstrzymać,
można go spowolnić, ograniczać
ale nie powstrzymać. Mówię o
tym, bo ostatnie kilkadziesiąt
lat to nieustanne próby zahamowania rozwoju alternatywnych
rozwiązań w transporcie przez
duże koncerny samochodowe i
paliwowe To wszystko pozwala
bardzo optymistycznie patrzeć
w przyszłość, w przyszłość którą
będziemy mieli o ile wcześniej
ludzkość swoimi nieprzemyślanymi decyzjami nie zniszczy wraz
z naszą planetą. Dlatego, poza
wszystkimi innymi kwestiami,
najważniejszym zadaniem dla
naszego pokolenia, dla obecnych
czasów jest zachowanie środowiska naturalnego, dla przyszłych
pokoleń.
Hubert Papaj
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kierowany przez Camille Jenatzy,
który przekroczył barierę prędkości
105 km/h.
Już ponad 116 lat ma pierwsza
hybryda która powstała 1900 roku
- auto Lohner-Porsche.
W 1912, po drogach USA jeździło
ok 34 tysiące pojazdów t było ok. 5%
ogólnej liczby pojazdów, na dzisiejsze
czasy byłoby to ok. 50mln pojazdów
a mamy tylko niecałe 2 mln.
Kres autom elektrycznym położył
najpierw H. Ford, który wprowa-

www.wikipediia.org

Samochodów jest na świecie
ponad 1,2 miliarda z czego elektrycznych i hybrydowych zaledwie 0.2%
(2 mln). Rocznie sprzedaje się ok. 95
mln nowych aut z czego elektrycznych jedynie 1 mln. Dlaczego tak
jest? Przecież silnik elektryczny ma
już blisko 200 lat i był pierwszy.
Najpierw parę słów o historii. W
1828 roku Ányos Jedli skonstruował
pierwszy model napędu elektrycznego, a w 1835 roku, powstał pierwszy
pojazd elektryczny, którego kon-

www.wikipediia.org

Dlaczego coraz więcej osób kupuje auta elektryczne,
auta kilka razy droższe od benzynowych, o kilkukrotnie mniejszym zasięgu i ograniczonej liczne miejsc
do ładowania? To zasługa nowoczesnego marketingu,
czy przekonanie, że są bardziej ekologiczne. Ale czy
na pewno?

