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Część radnych grzmi na rosnące zadłużenie, ale większość grzecznie klepie kolejne pożyczki

Miasto „wkręca” się w długi
JELENIA GÓRA

Aleja drzew
pod topór?

Mieszkańców Alei Wojska
Polskiego zaniepokoiły numery,
które zostały namalowane na
przydrożnych drzewach. Czy ktoś
chce je wyciąć?
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SPORT

Turniej tenisa
pełen emocji

Na koniec roku długi Jeleniej Góry są obliczone na ponad
153 mln zł, przy budżecie 2016 szacowanym na 333 mln
zł. Gdyby jeszcze kolejne pożyczki były brane na inwestycje.
Ale nie. Ostatni kredyt, w wysokości 24 mln zł, ma być przeznaczony na potrzeby bieżące i „rolowanie” poprzednich
kredytów. Czyli pętla zadłużenia zaciska się coraz bardziej
bez pożytku dla mieszkańców. Co będzie za rok?
Koalicja klubu prezydenta Jeleniej
Góry (Razem Zmieniamy Jelenią
Górę) i SLD nie ma wystarczającej
większości, ale z pomocą przychodzi
kilku radnych klubu PO. Podczas
wrześniowej (6.09) sesji Rady Miejskiej wystarczyło 10 głosów „za”,
aby zadłużyć miasto na kolejne 24
miliony złotych.
W punktach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania dla
Przedmieścia Południowego oraz
rejonu ulic Cieplickiej i Polnej, radni
zdecydowaną większością poparli
projekty. Ponadto do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej
Góry i Powiatu Jeleniogórskiego
oddelegowano Konrada Sikorę (klub
PO), a dyskusja rozgorzała dopiero
przy punkcie dotyczącym emisji
obligacji na kwotę 24,2 mln zł.
- Z tego 10,5 miliona idzie na wydatki bieżące, mówiąc kolokwialnie
na przejedzenie, a 13,7 na zrolowanie
starego długu – powiedział Ireneusz
Łojek z klubu PiS. - Te wszystkie
środki w żaden sposób nie będą
przekładały się na możliwości inwestycyjne miasta – dodał szef klubu

Prawa i Sprawiedliwości.
Skarbnik Miasta Janina Nadolska podkreślała, że obligacje były
uwzględnione w Budżecie Miasta na
rok 2016, który radni przegłosowali
w grudniu.
W głosowaniu radni klubu prezydenta RZJG głosowali „za”:Anna
Bałkowska, Danuta Wójcik, Stanisław Dziedzic. W sesji nie wziął
udziału Wojciech Łużniak). Rradni
klubu SLD: Wojciech Chadży i Robert
Obaz również poparli projekt (Józef
Rypiński postanowił nie głosować w
tej sprawie, a Józef Kusiak był nieobecny), natomiast wsparcie, dzięki
któremu udało się przegłosować kolejne zadłużenie przyszło z klubu PO.
Projekt poparli: Krzysztof Kroczak,
Anna Ragiel, Konrad Sikora, Alicja
Szklarska i Bożena Wachowicz-Makieła. Od decyzji wstrzymał się Piotr
Iwaniec, a przeciwko emisji obligacji
na kwotę 24,2 miliona złotych byli:
Dawid Jezierski, Ireneusz Łojek,
Józef Rypiński, Rafał Szymański,
Janina Ziętek (wszyscy klub PiS)
oraz Leszek Wrotniewski (klub PO).
Mimo uczestnictwa w sesji (oprócz

Fot. Przemek Kaczalko

Po robotach drogowych na
ulicy Mostowej nie usunięto z
jezdni tymczasowego (żółtego)
oznaczenia przejścia dla pieszych. To zagrożenie!
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J. Sarzyńskiego) głosu nie oddali
Oliwer Kubicki (PiS) oraz Zbigniew
Ładziński (klub SLD). Podsumowując 10 radnych głosowało „za”, 1
wstrzymał się, 6 przeciwko, a 3 nie
zagłosowało.
Przemek Kaczałko/Red
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Kamienica ul. Bankowa 8 w Jeleniej Górze 733 m2

ma już 10 lat!
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Kamienica w dobrym
stanie technicznym
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www.wroclaw.proficredit.pl
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Dochody miasta w 2016 roku mają opiewać na kwotę 333 miliony złotych, a wydatki
będą o przeszło 10 milionów większe. Największymi inwestycjami (uzależnionymi
od ewentualnego wsparcia z programów unijnych miało być: rozpoczęcie budowy
obwodnicy Maciejowej, remont wiaduktu w Goduszynie, drugi etap ulicy Łomnickiej
czy remont ulicy Wyczółkowskiego…
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Zmiany organizacyjne w placówce pod Szrenicą mają ją ocalić od likwidacji

Na ratunek „szkole życia”
Fot. Robert Czepielewski

Początek roku szkolnego przyniósł spore zmiany w Zespole
Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej
Porębie. W miejsce zespołu został powołany Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy, który będzie pracował tylko z
młodzieżą niedostosowaną społecznie, wcześniej w ramach
ZPRW były umieszczone także dzieci z zagrożeniem niedostosowania społecznego.
- Pomysł połączenia MOS i MOW
od początku budził wiele kontrowersji - mówi Sylwester Urbański,
dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia
w powiecie jeleniogórskim. - Problem
polegał na tym, że w MOW znalazły
się dzieci niedostosowane społecznie,
które zostały skierowane do ośrodka
przez sąd rodzinny. Natomiast w MOS
przebywały dzieci zagrożone niedostosowaniem i w wyniku połączenia
tych placówek w Zespół skutek był
taki, że dzieci zagrożone stawały się
niedostosowane. Do tego dochodziły
różnice wiekowe podopiecznych –
podkreślał dyrektor.
Innym powód rozwiązania placówki to aspekt ekonomiczny, gdyż
w pewnym momencie w ośrodku
MOS przebywało tylko 9 osób, dla
których prowadzenie ZPRW było
nieopłacalne dla powiatu.
Przyszłość więc placówki malowała się w czarnych barwach.
W maju nastąpiły pierwsze wypowiedzenia warunków pracy, a
pozostali nauczyciele nie byli pewni
swojego losu. W tej sytuacji Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze zdecydo-

wało się na restrukturyzację. ZPRW
z dniem 31 sierpnia został rozwiązany, a MOS został zlikwidowany.
Struktura Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego została zachowana.
Została też podjęta decyzja, że w
kompleksie po byłym ZPRW
będą przebywały tylko
dzieci nieprzystosowane społecznie.
Rozpoczęto
odnowę pomieszczeń w
budynku po
byłym ośrodku socjoterapii z myślą o
umieszczeniu
w nim 24 dziewcząt nieprzystosowanych społecznie. Po
wielu zabiegach powiatu,
Ośrodek Rozwoju Edukacji zgodził się na umieszczenie dziewcząt
w Szklarskiej Porębie.
- Odnowienie pomieszczeń i przybycie tych dziewczyn oraz zmiany restrukturyzacyjne spowodują, że ośrodek będzie utrzymywał się z subwencji

SZKLARSKA PORĘBA

To był jarmark na złoty medal

oświatowej, co bardzo pomoże powiatowi w
funkcjonowaniu tego ośrodka - zaznaczył Sylwester Urbański.
Innym działaniem, który wspomoże i rozwinie placówkę jest przyKOWARY

Historia sportu

Fot. Robert Czepielewski

Awans piłkarzy MKS „Olimpia”
„Zdolny Jarmark” w Szklarskiej wszystkich uczestników jarmarku Kowary do III ligi zgrał się czasoPorębie Dolnej, który odbył się 17 organizatorzy przygotowali wiele wo z obchodami 70–lecia sportu w
września przyciągnął tłumy. Było atrakcji. Nie jest wykluczone, że Kowarach. W ramach jubileuszu,
to-HVWHĞP\ZEUDQĪ\KDQGOXGHWDOLF]QHJRZLRGąF\PSU]HGVLĊELRUVWZHPSRVLDGDMąF\PSRQDGSODFyZHNZ(XURSLH1DV]HMSURVWHM
wspólne przedsięwzięcie Gminy jarmark odbędzie się też w przyszłym Miejski Klub Sportowy „Olimpia”
LSU]HMU]\VWHMNRQFHSFMLRGODW]DZG]LĊF]DP\VROLGQ\LVWDOH]ZLĊNV]DMąF\VLĊZ]URVWREURWyZL]\VNyZ
Szklarska
Poręba, MOKSiAL–u oraz roku.
Kowary zorganizował wystawę pt. „70
Robert Czepielewski lat kowarskiego sportu 1946–2016”. Jej
Urzędu Miasta w Harrachovie. Dla
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
uroczyste otwarcie miało miejsce 10
września w „Gościńcu na Starówce”.
Na wystawie zaprezentowano zdjęcia z
archiwów: Bogdana Andrzejewskiego,
Anny Burdach, Wiktora Cemloka, BogMiejsce pracy: Jelenia Góra (ul. Sobieskiego 37)
dana Fiodorka, Jerzego Grzyba, Lecha
Kozubka, Henryka Mazura, Krzysztofa
Oferujemy:
Musiatowicza, Andrzeja Niestora,
Janusza, Pawła i Zbigniewa Piepiory,

G\QDPLF]QąLDPELWQąSUDFĊZ]HVSROH
Zbigniewa Sęka, Jana Wachowiaka.

]DWUXGQLHQLHRG]DUD]
Wystawa jest czynna do końca li
SUDFDZSHáQ\PLQLHSHáQ\PZ\PLDU]HJRG]LQ
stopada. Można ją oglądać za darmo,

DWUDNF\MQ\SDNLHWVRFMDOQ\ERQ\Ī\ZLHQLRZHXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQHLJUXSRZHUyZQLHĪ
codziennie w godz. 12.00-20.00 w
GODF]áRQNyZURG]LQ
Gościńcu na Starówce w Kowarach

PLáąDWPRVIHUĊSUDF\

PRĪOLZRĞüDZDQVXQDVWDQRZLVNR]DVWĊSF\NLHURZQLNDOXEQDVWDQRZLVNRNLHURZQLNDVNOHSX
przy ul. 1-go Maja 23.

JUXQWRZQHV]NROHQLH
(Z-P)

Kasjer-Sprzedawca

POWIAT

Bitwa wygrana, ale wojna trwa

Bitwa wygrana, ale wojna trwa
Jeleniogórskie Starostwo Powiatowe zaskarżyło do Sądu Administracyjnego uchwałę, na mocy której
Sejmik Województwa Dolnośląskiego
przekazał drogę DW 368 i DW 369
w zarząd jeleniogórskiego powiatu.
Na to w powiecie zgody nie było i
sprawa trafiła do sądu. 23 września
Wojewódzki Sąd Administracyjny
przychylił się do skargi starostwa na
naruszenie przez sejmik przepisów.
- Oprócz Starostwa Powiatowego
uchwałę Sejmiku zaskarżył także
Wojewoda Dolnośląski jako organ
nadzoru. To, że WSA połączył te
dwie skargi jest bardzo ważne dla
obrazu sytuacji. WSA uznał, że
niezgodnie z prawem materialnym,
czyli ustawą o drogach publicznych
stąpienie przez Pozostała podjęta ta uchwała – powiewiat do konkursu
działa Anna Konieczyńska, starosta
organizowanego
jeleniogórski.
przez Dolnośląski Urząd Pracy
w Ramach RPO.
Dzięki temu już
udało się pozysk ać kwot ę w
wysokości 1 mln
zł. To pozwoli na tzw.
działania zawodoznawcze, odbywania praktyk w
zakładach pracy, terapię. Ponadto
poprzez cross finansing, 10 proc.
tej kwoty zostanie przeznaczona
na potrzeby dostosowania istniejącej infrastruktury do potrzeb
projektu.
Robert Czepielewski

POWIAT

Na tym sprawa jeszcze się nie kończy. Po pierwsze, sejmik pewnie odwoła się od wyroku sądu, a po drugie
dopóki wyrok się nie uprawomocni,
powiat zostaje zarządcą drogi.
Jak stwierdziła Anna Konieczyńska, po uprawomocnieniu się wyroku Powiat na pewno wystąpi do
Sejmiku Wojewódzkiego o zwrot
poniesionych kosztów na utrzymanie dróg.
Przypomnijmy. Spór toczy się
o drogi do przejścia granicznego
Przęłęcz Okraj-Pomezni Boudy, które
decyzją sejmiku zostały pozbawione
kategorii dróg wojewódzkich i stały
się powiatowymi. - Abstrahując
od podstaw prawnych uchwały,
drogi zostały przekazane w okresie
zimowym, kiedy powiat miał już
rozstrzygnięte przetargi na utrzymanie dróg.
Robert Czepielewski
Fot. Robert Czepielewski
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Rząd pomoże finansowo przebudować drogi

Promesa na 1,3 mln złotych
Jeleniogórskie starostwo powiatowe otrzymało promesę z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie rewitalizacji dróg, które zostały zdewastowane
w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2012 i 2016.
Wysokość dotacji będzie wynosić 1
302 000 zł. nie więcej jednak niż 80
proc wartości zadania po udzieleniu
zamówienia publicznego. Środki te
zostaną wykorzystane na przebudowę skarpy drogi powiatowej 2646D
w Siedlęcinie na ulicy Płoszczyńskiej,
która w wyniku intensywnych opadów deszczu (2016 r.) uległa obsunięciu. W przypadku tej inwestycji
dotacja z MSWiA wyniesie 120 000 zł.
(wartość zadania została wyceniona
na 150 000 zł)
Kolejną inwestycją z przyznanych
środków, będzie przebudowa drogi

powiatowej 2744D na
ponad 6 kilometrowym odcinku drogi
Jeżów Sudecki – Czernica. Droga ta w 2012
roku została zniszczona przez długotrwałe
opady deszczu. Dofinansowanie ze
środków ministerialnych wyniesie 1
200 000 zł (wartość zadania została
wyceniona na 1 500 000 zł).
- Promesa otwiera drogę starostwu
do podjęcia dalszych czynności. W
przypadku tych inwestycji musimy przygotować zakres prac jakie

będą dokonywane i ogłosić przetarg
dla wykonawcy. Trochę bardziej
skomplikowana jest sprawa jeżeli
chodzi o odcinek drogi 2744D Jeżów
– Czernica. Prace na tym odcinku
drogi są bardzo czasochłonne, w związku z
czym chcemy wykonać
ich jak najwięcej przed
nadejściem zimy. To
co chcemy wykonać
w pierwszym etapie
to ściąć pobocza, udrożnić rowy
na całej długości i położyć jedną
warstwę masy ścieralnej. Chodzi o
to, żeby maksymalnie wykorzystać
te środki w tym roku – mówi Anna
Konieczyńska, starosta powiatu
jeleniogórskiego.
Robert Czepielewski

Rekordowo tłocznie w Karkonoszach
Oczekujemy:

Władze parku już w ubiegłym roku z tym komfort wędrowania przy takim
30 proc. więcej turystów
Nawet doGRĞZLDGF]HQLDZSUDF\ZKDQGOX
odwiedzi
w Z\VRNLHMNXOWXU\RVRELVWHMLXSU]HMPRĞFLZREHFNOLHQWyZ
tym roku Karkonoski Park odnotowały wzrost liczby turystów i tłumie spada, ale nie jest takich dni

Narodowy
–JRWRZRĞFLGRSRGHMPRZDQLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL
szacują władze parku. - Już zakładają, że jeśli jesień będzie pięk- bardzo dużo – mówił szef parku.

Coraz więcej turystów wybiera alterdzisiaj
że liczba turystów w lipcu na, spodziewają się również wielu
 wiemy,
XF]FLZRĞFL
i sierpniu w porównaniu do tego samego turystów, zwłaszcza w weekendy. - W natywne szlaki, mniej popularne, niekieokresu roku ubiegłego to jest 25-30 ubiegłym roku sezon nie zakończył się dy trudniejsze, ale mają większy komfort
3URVLP\RSU]HVáDQLHDSOLNDFMLZIRUPDFLHSGINRQLHF]QLH]GRSLVNLHPÄ.DVMHU-HOHQLD*yUD´ZW\WXOH
procent
więcej – powiedział Andrzej Raj, w październiku – trwał cały listopad do wędrowania. Władze KPN nie przymiee-maila QDDGUHVUHNUXWDFMDFKRU]RZ#DOGLSOOXERGRVWDUF]HQLHGRNXPHQWyZDSOLNDF\MQ\FKGRVNOHSX$/',
dyrektor
KPN. To wynika z wielu powo- połowy grudnia. Są takie weekendy rzają się aktualnie do wprowadzenia
Z-HOHQLHM*yU]HSU]\XO6RELHVNLHJRZ]DPNQLĊWHMNRSHUFLH]GRSLVNLHPÄGRUąN.LHURZQLND5HMRQX´
dów: sytuacji geopolitycznej na świecie, w grudniu, że mamy porównywalną limitów na szlakach. W przypadku
ale,QIRUPXMHP\ĪHNRQWDNWXMHP\VLĊZ\áąF]QLH]Z\EUDQ\PLRVREDPL1DGHVáDQ\FKGRNXPHQWyZQLH]ZUDFDP\
również z tego, że Karkonosze stają liczbę turystów do lipca i sierpnia – za- Karkonoszy byłoby to bardzo trudne do
się coraz bardziej atrakcyjne, szlaki są znaczył Andrzej Raj, który spodziewa realizacji. Karkonosze to nie Tatry, które
dobrze przygotowane, wyremontowane, się, że „pęknie” liczba 2,5 miliona tury- mają kilka dolin i ruch wejściowy do paroznakowane.
Są też łatwo dostępne przy stów w 2016 roku. - To ma swoje plusy ku jest mocno skanalizowany. Natomiast
3URVLP\R]DZDUFLHQDVWĊSXMąFHMNODX]XOLZDSOLNDFML
:\UDĪDP]JRGĊQDSU]HWZDU]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FK]DZDUW\FKZPRMHMRIHUFLHSUDF\GRFHOyZ]ZLą]DQ\FK]UHNUXWDFMą
dobrej
pogodzie – podkreślił dyrektor i minusy, bywa tak, że na Śnieżce jest u nas tych wejść jest kilkadziesiąt.
]JRGQLH]XVWDZąRRFKURQLHGDQ\FK]GQLD']LHQQLN8VWDZ1U3NW 
Przemek Kaczałko
10 tysięcy ludzi dziennie – w związku
Karkonoskiego
Parku Narodowego.

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Planujesz zbudować dom? Możesz dostać dopłatę

Z programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą korzystać nie tylko osoby, któformalności związanych z uzyska- systemem gospodarczym w prore po raz pierwszy kupują nieruchomość z rynku pierwotnego. Beneficjentami
niem dopłaty i kredytu. Wnioski gramie MDM będą przyjmowane
o zwrot kosztów na budowę do 30 września 2018 r.
programu mogą być również Polacy, decydujący się na budowę domu systemem
gospodarczym. Dopłatę stanowi wtedy zwrot części kosztów poniesionych na
materiały budowlane.
przekroczyć 100 mkw. W przymieszkaniowe, dlatego warunkiem
jest również nieposiadanie obecnie
ani w przeszłości mieszkania lub
domu. Wyjątkiem jest oczywiście
budynek, który chcemy zmodyfikować za pomocą dopłaty. – Przeszkodą nie jest też własna działka
budowlana lub rekreacyjna. Nie
ma także wytycznych dotyczących
technologii wznoszenia nieruchomości. Istotna jest za to data
wydania pozwolenia na budowę
po 1 stycznia 2014 r. – dodaje
Łukasz Borko, Dyrektor oddziału
firmy doradztwa finansowego
Expander.

Wspomniany program kojarzy się
głównie z możliwością otrzymania
dofinansowania na zakup mieszkania lub domu. Nie wszędzie
jednak takie lokale są dostępne
lub oferowane na rynku. Dobrze
zatem wiedzieć, że istnieje również
możliwość uzyskania wsparcia
w sytuacji, gdy sami zdecydujemy
się zbudować dom. W takiej sytuacji możemy liczyć na zwrot części
podatku VAT od materiałów budowlanych. Dotyczy to wydatków
m.in. na okna, drzwi, tapety, cegły,
dachówki, cement, gips, wełnę
mineralną i inne materiały objęte
wyższą stawką VAT po 2004 r.

Komu przysługuje wsparcie
finansowe?
O zwrot kosztów mogą ubiegać
się jednorazowo osoby, które nie
ukończyły 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę. W przypadku małżeństw kryterium wieku dotyczy młodszego
partnera. Program z założenia ma
być wsparciem dla osób młodych,
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
pragnących
zaspokoić potrzeby

określić w nim m.in. na co zostały
poniesione wydatki, czyli na budowę budynku, jego rozbudowę
czy nadbudowę. Konieczne będzie
również przedstawienie wykazu
faktur za wykorzystane materiały,
ich wartość oraz wielkość łącznego
zwrotu podatku VAT. Zwracana
jest kwota wynosząca 65,22 proc.
zapłaconego podatku. Maksymalna kwota, którą może otrzymać
beneficjent oscyluje w okolicach
30 tys. złotych i jest obliczana na
podstawie określonego w ustawie
współczynnika. Jeśli złożymy
prawidłowy wniosek, środki powinny wpłynąć na wskazane konto
Dopłata nie tylko z kredytem
w ciągu 4 miesięcy – mówi Łukasz
Budujący systemem gospodarczym Borko.
mogą ubiegać się o zwrot kosztów
niezależnie od tego, czy finansują Najważniejsza powierzchnia,
inwestycję kredytem, czy ze środ- a nie cena
ków własnych. Po dofinansowanie W przypadku budowy domu sysnależy zgłosić się do urzędu skar- temem gospodarczym wysokość
bowego nie później niż do końca wsparcia nie jest uzależniona
roku kalendarzowego, w którym od lokalizacji nieruchomości –
zaczęto użytkować dom. – Aby Najważniejszym ograniczeniem
otrzymać dopłatę należy prawi- w tym wypadku jest powierzchnia
dłowo wypełnić wniosek. Trzeba użytkowa lokalu, która nie może
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padku rodziny z trójką dzieci mówimy o 110 mkw. Ustawodawca
ma na myśli pomieszczenia takie
jak: pokoje, kuchnię, spiżarnię
czy korytarze. Do tej przestrzeni
nie wliczają się natomiast m.in
tarasy, balkony, szafy, schowki
w ścianach, antresole czy piwnice. Warto również dodać, że
dofinansowanie przysługuje nie
tylko, gdy budujemy nowy dom,
ale też gdy chcemy rozbudować
lub nadbudować obecny budynek
np. o użytkowe poddasze – mówi
Łukasz Borko.
Zaletą programu jest również to,
że domy wznoszone systemem gospodarczym nie są objęte karencją.
Oznacza to, że beneficjenci mogą
w pełni dysponować nieruchomością i nie będą zobligowani do
oddania zwrotu np. w przypadku jej sprzedaży lub wynajmu.
O szczegóły warto dopytać doświadczonych doradców finansowych w oddziale Expandera przy
ul. 1 Maja 65 w Jeleniej Górze.
Doradcy bezpłatnie udzielą wszelkich informacji i pomogą dopełnić
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Banery na ogrodzeniu muzeum militariów u wielu budzą sprzeciw

- Kilka dni po tym, jak Muzeum Historii i Militariów
w Jeleniej Górze zyskało
nowe oblicze, godność tego
miejsca zbezcześciły wielometrowe banery reklamowe,
które zawisły na ogrodzeniu
– mówi Janusz Szczecki,
turysta z Pomorza . – To
brak szacunku dla historii
– dodaje pani Barbara z
pobliskiego osiedla.
Janusz Szczecki do Jeleniej Góry
przyjeżdża dość często. I zawsze podczas swojej wizyty odwiedza miejsca
kultury i sztuki. - W tym roku byłem
w Jeleniej Górze jakiś czas – opowiada turysta. – Szczęśliwie podczas
mojej wizyty odbyło się otwarcie
Muzeum po przeniesieniu na Sudecką ekspozycji z Łomnicy. Kolekcja
pojazdów i urządzeń militarnych
jest bardzo cenna dla historii, dlatego
nie mogłem się pogodzić, kiedy na
początku września na ogrodzeniu
muzeum, tuż obok plansz opowiadających historię, pojawiły się ogromne
banery reklamowe stacji benzynowej
czy apteki. To zaśmiecanie przestrzeni publicznej, a przecież instytucje
kultury powinny dawać przykład.
Zgłosiłem swoje zastrzeżenia do
kierownika muzeum i usłyszałem,
że są to banery sponsorów. Te argumenty do mnie nie przemawiają, bo
kulturę, sztukę i historię powinno się

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Reklamy bezczeszczą historię?

traktować z należytym szacunkiem –
dodaje Janusz Szczecki.
Pani Barbara mieszkająca nieopodal muzeum dodaje, że tak duże
banery są nie tylko wyrazem braku
szacunku dla historii, ale również
kłują w oczy i szpecą drogę prowadzącą do Karpacza. - Zadzwoniłam
w tej sprawie do kierownika, który
odpowiedział mi, że banerów nie
można ściągnąć, bo w umowie ze
sponsorami jest zapis o umieszczeniu
ich w tym miejscu i w takiej wielkości. Zapytałam czy loga tych firm nie
można zamieścić np. na materiach
promocyjnych (ulotkach) oraz na
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Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

ki od firm, które często określają
warunki takiej współpracy i my nie
mamy nic do powiedzenia. Tak było
w tym przypadku. Sponsorzy pomogli nam przenieść ekspozycję, ale w
zamian mają te banery reklamowe
na ogrodzeniu. Musimy się z tego
zobowiązania wywiązać. Jest nam
przykro, że kogoś zawiedliśmy, ale
tuż przy wzniosłych założeniach i
planach dopada nas rzeczywistość.
Zastanowię się, jak to wszystko wypośrodkować i czy można coś w tej
sprawie zmienić – dodała Gabriela
Zawiła.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Te pasy muszą szybko zniknąć
- Kilka tygodni temu remontowano barierki mostu na ulicy Mostowej w Jeleniej Górze, namalowano
na ten czas żółte pasy i ustawiono znaki pionowe, informujące
o przejściu dla pieszych. Obecnie
znaki pionowe zdjęto, a żółte pasy
wciąż są. Czy musi dość do tragedii,
aby ktoś odpowiedzialny za wprowadzanie ludzi w błąd wykonał
swoją pracę należycie? – pyta Robert Kardyś z Jeleniej Góry.
Chodzi o tymczasowe pasy przed
mostem od strony Tesco. - To
było przejście tymczasowe, które po zakońc z e n i u re m o n t u
miało być zlikwidowane – mówi
nasz Czytelnik.
– Tymczasem
zdjęto znaki
i n fo r m a c y j ne pionowe,
jednak pasy
z o s t a ł y. P o nieważ pracuję
w bezpośrednim
sąsiedztwie tego
miejsca, widzę prawie codziennie, jak na
tych pasach ktoś przechodzi.
W ostatnich dniach o mało nie
doszło do potrącenia pieszego.
Tydzień temu ktoś zamalował pasy
czarną farbą, ale już jej nie ma, bo
„zeszła” z jezdni – dodaje Robert
Kardyś.
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze Cze-

sław Wandzel tłumaczy, że podczas
upałów żółte tworzywo nałożone
na jezdnię zespoliło się z asfaltem
i nie można go teraz zdjąć. - W najbliższych dniach wykonawca remontu mostu, ponownie zamaluje
żółte pasy czarną farbą, co będzie
rozwiązaniem tymczasowym do
mrozów – mówi. – Mamy nadzieje,
że pod wpływem minusowych temperatur to żółte tworzywo stwardnieje i łatwiej go będzie oderwać.
Jeśli jednak
tak się

nie stanie, na
wiosnę trzeba będzie sfrezować
ten fragment ulicy i położyć nową
nawierzchnię. Tymczasowe pasy
okazały się bowiem trwalsze, niż
wiele z trwałych przejść dla pieszych – dodaje dyrektor MZDiM.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Remontu jak nie było, tak nie ma
– Dlaczego na ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze do dzisiaj
nie rozpoczęła się przebudowa
tej ulicy? – pytają nasi Czytelnicy,
którzy stracili nie tylko nadzieję na
remont, ale także cierpliwość dla
wykonawcy, który nie wywiązuje
się ze swoich obietnic.
- Informacja o wyborze oferty
była podana do publicznej wiadomości 22.07.2016 r., a wykonawca
ma 150 dni na zakończenie robót,
od dnia podpisania umowy. Tymczasem minęły już dwa miesiące, a
na ulicy nic się nie dzieje. Czy ktoś
w mieście w ogóle nadzoruje tę
inwestycję?– grzmi pan Tomasz z
Jeleniej Góry.
Na początku września Tomasz
Frygiel, dyrektor Jeleniogórskiego
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
zapewniał, że firma przygotowywała się do rozpoczęcia inwestycji i 9

stronie internetowej muzeum, gdzie
zakładka nazwana „sponsorzy” jest
pusta, ale nie otrzymałam żadnej
konkretnej odpowiedzi. Odesłano
mnie do dyrekcji, której nie można
zastać – dodaje jeleniogórzanka.
Od Gabrieli Zawiły, dyrektor Muzeum Karkonoskiego, w którego
skład wchodzi Muzeum Historii i Militariów, usłyszeliśmy podobne słowa
jak nasi Czytelnicy, ale i obietnicę.
- Mieszkańcy i turyści chcieliby, by
muzea były dostępne w jak najszerszym spektrum, na co często brakuje
pieniędzy – mówi Gabriela Zawiła.
– Dlatego musimy pozyskiwać środ-
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września rozpocznie znakowanie
drogi, a dzień później ściąganie
starej nawierzchni. Tomasz Frygiel
tłumaczył zawile, że w szczycie
prac budowlanych miał problem z
zakupem materiałów, a także czekał
na zatwierdzenie nowej organizacji
ruchu.
Prezydent Marcin Zawiła nie
ukrywa, że Miasto ma problem z
wykonawcą, ale teraz zerwać z nim
umowy nie może. – Prawdopodobnie JPRD kończy inną inwestycję i
dlatego nie rozpoczęło jeszcze prac
na ul. Wyczółkowskiego – mówi
prezydent Marcin Zawiła. – Na
tym etapie nie możemy jednak
zerwać umowy, bo wykonawca nie
przekroczył terminu zakończenia
prac. Jeśli nie wywiąże się z umowy, zastosujemy wobec niego kary
umowne – dodaje.
Angelika Grzywacz-Dudek

„15 minut” dla aut
Lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości chcą zmian w strefach płatnego
parkowania w Jeleniej Górze. Akcja
nazywa się „15 minut”, a jej celem jest
zmiana oprogramowania parkometrów
(lub wymiana na nowe), aby pierwsze
15 minut parkowania w strefie było
darmowe. - To jest odpowiedź na głosy
mieszkańców – podkreślił Oliwer Kubicki, radny PiS.
Politycy argumentują, że założenia
wprowadzenia stref płatnego parkowania zostaną wzmocnione, bowiem
wprowadzano je, aby wymusić większy
ruch w centrum i skrócić czas pobytu –
tym samym miejsca postojowe nie są
blokowane. - Jeżeli ktoś przyjeżdża tylko
zostawić starszą osobę w przychodni,
na chwilę do apteki czy skorzystać z
bankomatu, będzie miał możliwość
(po pobraniu biletu) parkowania za
darmo przez 15 minut i wiadomo, że
nie będzie impulsu, aby zostać dłużej
– dodał Oliwer Kubicki zaznaczając, że
podobne rozwiązanie proponowali w
Gorzowie Wielkopolskim radni Platformy Obywatelskiej. Przykładem miasta,
gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje
jest Opole. - Rozmawiałem dzisiaj z wiceprezydentem Opola, który stwierdził,
że mieszkańcy bardzo sobie chwalą ten
sposób organizacji i sprawdza się szczególnie przy szkołach, przedszkolach czy
przychodniach – powiedział radny PiS.
Podpisy mają być zbierane w centrum
miasta przy parkometrach, a także poprzez internet. - Zapraszamy na stronę
petycjeonline.com. Tam będzie można
poprzeć naszą akcję bez wychodzenia z
domu – mówią działacze PiS-u.
(Przemo)
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Za bursę galeria
Ruszyła budowa nowego obiektu,
który stanie na miejscu byłej bursy
„Ekonomika” przy skrzyżowaniu Al.
Jana Pawła II z ul. Grunwaldzką w
Jeleniej Górze. Za około pół roku otwarta
zostanie tu mała galeria handlowa.
Jak już pisaliśmy, teren byłej bursy o
powierzchni około 5 tys. mkw. wraz z
zabudowaniami kupiła od miasta firma
Jatom ze Strzałkowa (województwo
wielkopolskie) za 1 mln 700 tys. zł.
Nowy właściciel wyburzył wszystkie
obiekty, które groziły zawaleniem i teraz
buduje na ich miejscu nowy obiekt.
- Będzie to mała galeria handlowa, ale
na razie nie możemy jeszcze zdradzić
produktów, które się w niej pojawią –
mówi Tomasz Łęcki, współwłaściciel
firmy Jatom. – Część umów z najemcami
pasażu już została podpisana, część jest
negocjowana. Możemy tylko powiedzieć, że pojawią się tu różne produkty,
różnych marek. Wszystkie informacje
podamy najprawdopodobniej w grudniu – dodaje Tomasz Łęcki.
(Angelika)
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Mieszkańców Alei Wojska Polskiego zaniepokoiły numery na pniach

Te drzewa pod topór?
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali” – te słowa Jana Pawła II są drogowskazem
dla Anny Poręby z Sobieszowa. To społeczniczka,
sportsmenka, ale również współorganizująca
różnego rodzaju zawody sportowe. To w końcu
pasjonatka, podróżniczka, autorka książki o
Sobieszowie…
- Jesteśmy zaniepokojeni drzewami przy Alei Wojska Polskiego
w Jeleniej Górze, na których (na
odcinku pomiędzy sądem a salonem samochodowym „Mercedes”)
pojawiły się numery wymalowane
pomarańczową farbą – mówi Jędrzej
Hałatek, prezes Stowarzyszenia
Mieszkańców i Sympatyków Alei
Wojska Polskiego w Jeleniej Górze.
Czy miasto chce wycinać zdrowe
drzewa? – pyta.
- Już raz Stowarzyszenie przykuwało się do drzew i ich broniło przed
piłami i toporami. Jak do tej pory
nie zauważono więcej numeracji
na następnych drzewach, ale nie
wiemy, czy nie pojawią się kolejne
i co najważniejsze, nie wiemy, w
jakim celu je oznaczono – dodaje
Jędrzej Hałatek.
Cezary Wiklik, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wyjaśnia, że trwa inwentaryzacja drzew
rosnących przy ul. Wojska Polskiego,
bo część z nich – ze względu na wiek
i schorzenia – będzie musiała zostać

wycięta. Podobnie, jak niektóre z pozostałych, które
zostaną usunięte ze względu na konieczność przebudowy sieci podziemnych
lub przebudowę ulicy.
- Ulica ta powstawała u
progu XX w. i planowano
wówczas zadrzewienie
niskie, podobne, jak na
ulicy Klonowica – wyjaśnia
rzecznik Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze Cezary Wiklik. - Ale
w latach powojennych nie przycinano tu koron i drzewa rozrosły się
ogromnie. Szczyty niektórych sięgają
ponad dachy trzypiętrowych kamienic. Ze względu na wiek, niektóre
konary są spróchniałe lub suche, co
stanowi zagrożenie dla przechodniów i aut. Korzenie najwyższych
drzew rozsadzają z kolei instalacje
podziemne i powodują zalewanie
dróg i zawilgacanie piwnic domów
– dodaje Cezary. Wiklik.
Jednocześnie, rzecznik Urzędu
Miasta zapewnia, że: „równolegle

z wycinką drzew, które dendrolog
i konserwator zabytków uznają za
możliwe do usunięcia, zostaną dokonane nowe nasadzenia, przynajmniej
w relacji 1:1, albo korzystniejszej
dla przyrody, ze względu na to, że
małe drzewa mogą rosnąć gęściej.
Ponadto nie będzie jednorazowej, totalnej wycinki, a stopniowa wymiana
drzew, rozciągnięta na lata. Żadne
drzewo, którego stan i wielkość nie
zagraża bezpieczeństwu i nie stanowi
przeszkody dla realizacji budów nie
będzie wycięte, i żadne drzewo nie
zostanie usunięte bez uzgodnień z
konserwatorem przyrody i dendrologiem”.

Anna Poręba potrzebę pomagania innym wyniosła z rodzinnego domu

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali” –
te słowa Jana Pawła II są drogowskazem dla Anny Poręby z
Sobieszowa. To społeczniczka, sportsmenka, ale również
współorganizująca różnego rodzaju zawody sportowe.
To w końcu pasjonatka, podróżniczka, autorka książki o
Sobieszowie…
Najważniejsza dla Anny Poręby jest
rodzina. Za nią oddałaby życie, z wzajemnością. Całym sercem i duchem
wspiera ją bowiem mąż Tadeusz i
córka Paulina. Oczkiem w głowie
A. Poręby jest wnuczek Wojtuś. A
pomaganie innym, społecznictwo i
pasje są w ich rodzinie przekazywane
z pokolenia na pokolenie.
- Potrzebę pomagania innym
przekazała mi moja mama Teresa
(75 lat), która nigdy nie potrafiła
przejść obojętnie obok potrzebującego – opowiada Anna Poręba.
– Pracowała z dziećmi i młodzieżą
w szkole przy ul. Leśnej. Zawsze
dla wszystkich miała otwarte serce
i dobre słowo, a także pomocną
dłoń. To od niej przejęłam ten dar
zauważania ludzkich potrzeb. Część
osób przychodzi do mnie i mówi mi
o swoich problemach, ale są tacy,
którzy nie przyjdą, a ja widzę, że
jest im ciężko. Wtedy nie mogę nie
pomóc - dodaje.
Anna Poręba, jako członek Stowarzyszenia Sympatyków Sobieszowa
(gdzie działa od kilkunastu lat),
współorganizuje ze Szkołą Podstawową nr 15 i jej dyrektorem Zbi-

gniewem Stępniem różnego rodzaju
zawody sportowe. Jako wolontariuszka pomaga co roku w organizacji
Biegu Piastów. Jej Stowarzyszenie
od wielu lat kontynuuje organizację
rodzinnych festynów sportowych w
Sobieszowie.
Jednak nie tylko z organizacji
imprez i festynów znana jest Anna
Poręba. Przede wszystkim kojarzona
jest z bezkompromisowości w walce
o rozwój swojej dzielnicy. Trzyma
pieczę nad każdą inwestycją, reaguje na każdą fuszerkę i zgłasza
wszystkie postulaty mieszkańców
Sobieszowa, których jest nieformalną przedstawicielką. Często
jest krytykowana i podziwiana za
bezpośredniość i mówienie głośno
tego, co myśli.
W minionym roku Anna Poręba
została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Sobieszowa”. Nadało jej
ten tytuł Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa w uznaniu zasług
i działalności społeczno-sportowych
i kulturalno- oświatowych na rzecz
lokalnej społeczności Sobieszowa dzielnicy Jeleniej Góry.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Użyczone

Społeczniczka z krwi i kości

KOMENTARZ
Anna Poręba to postać nietuzinkowa nie tylko ze względu na mnogość swoich
działań, pośrednich czy bezpośrednich. Nie tylko ze względu na swoje wielkie
serce, liczne akcje na rzecz ubogich dzieci i dorosłych. Nie tylko ze względu na
niezliczone pasje. Ale przede wszystkim ma zdolność dzielenia się swoją energią i
wiarą w to, że wszystko jest możliwe. To kobieta, która w lot podejmuje się działania
na rzecz innych. To w końcu jeleniogórzanka, która nigdy nie dała się upolitycznić
ani przypisać do jednej instytucji. Nasi Czytelnicy znają ją również z licznych zdjęć
oraz relacji z zawodów, wydarzeń, przedsięwzięć. Ze względu na swoją skromność,
nie podpisuje się nazwiskiem. Chcemy jej bardzo podziękować za dotychczasową,
wzorową współpracę z Jelonką.com.

Angelika Grzywach-Dudek  

- Niezależnie od potrzeb związanych z ochroną przyrody naglącą
potrzebą jest też „odsłonięcie” zabudowy ulicy (i jej zrewitalizowanie),
bo jest to znakomity przykład początków secesji. Oznacza to konieczność
usunięcia tych drzew, które przesłaniają zabytkowe balkony, zdobienia
elewacji, itp. oraz zagrażają całości
elewacji. Za tą opcją głosuje niemała
część wspólnot mieszkaniowych
właśnie z Aleiy Wojska Polskiego,
które naciskają władze miasta na
przyspieszenie działań rewitalizacyjnych – dodaje Cezary Wiklik.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Stadion do remontu
Ogłoszono przetarg na opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego przebudowy stadionu
przy ul. Lubańskiej. – Przymierzamy
się do budowy boiska ze sztuczną
nawierzchnią, na której przez cały
rok będą mogli trenować zawodnicy
z naszych klubów, a także z klubów
z całej Polski, którzy zgłaszają się
do nas z pytaniem o możliwość
trenowania, jednak warunkiem
jest sztuczna nawierzchnia – mówi
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta
w Jeleniej Górze.
- Przewidujemy budowę boiska
treningowego, przebudowę sanitariatów, infrastruktury technicznej,
w tym – zasilania, renowację trawiastej płyty głównej, i in. – mówi Jerzy
Łużniak. - Przebudowa stadionu
została ujęta w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jeleniej Góry na
lata 2015-2023 – dodaje wiceszef
miasta.
A obszar jest rzeczywiście ciekawy, bowiem u progu XX wieku
istniał tam nie tylko stadion piłkarski, ale też bardzo popularne
kąpielisko. Standardy kąpieli przez
sto lat zmieniły się ogromnie, popularność kąpielisk otwartych
także. Istnienie „Term Cieplickich”
potwierdza zresztą, że łatwiejsze w
utrzymaniu (i bardziej rentowne)
są obiekty całoroczne, niż odkryte,
ale… nostalgia pozostaje. O tym, jak
wyglądało to miejsce prawie sto lat
temu można się przekonać oglądając
kartę listopadową jeleniogórskiego
kalendarza na 2017 rok.
(Angelika)
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Zabił siekierą konkubinę i ranił córkę
Pijany 45–letni Marek L. z Jeleniej
Góry wtargnął w nocy 7 września
do mieszkania swojej 38–
letniej konkubiny i zadał jej
dwa ciosy siekierą w okolicę głowy. Do tragedii doszło w Cieplicach przy
ul. Cieplickiej. Policję
zawiadomili sąsiedzi.
Kobieta zmarła po
przewiezieniu do
szpitala, do którego
z obrażeniami ciała
przewieziono córkę
napastnika i ofiary.
Na szczęście u 18latki nie byłozagrożenia życia.
Jak infor muje
rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Violetta
Niziołek, do zabójstwa
doszło pomiędzy północą a godziną pierwszą. – O zdarzeniu policja
otrzymała informację od
sąsiadów o godz. 0:40. Na
miejsce wysłano patrol policji,
który na schodach wielorodzinnego budynku zauważył wychodzącego mężczyznę. Okazał się
nim podejrzany ok. 45-letni Marek
L. – informuje Violetta Niziołek.
W chwili zatrzymania mężczyzna
miał 2,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna
przyznał się do zabójstwa.
- Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że Marek L. zadał kon-

kubinie
kilkanaście
ciosów siekierą w okolice głowy
oraz górnej części ciała i rąk – informuje Violetta Niziołek. - Następnie
zaatakował swoją córkę Aleksandrę,
której zadał, przy użyciu tej samej
siekiery, co najmniej dwa ciosy w
głowę oraz w plecy – dodaje.
Angelika Grzywacz Dudek
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W programie JST są świetne sztuki teatrów z Polski i Niemiec

Spotkania teatralne tuż, tuż

Kres Kresów w Bazylice Mniejszej

Krzesimir Dębski dał się już poznać jeleniogórzanom jako kompozytor,
skrzypek jazzowy, autor książki, a 17 września w Bazylice Mniejszej św.
Erazma i Pankracego jako dyrygent. Była to okazja, aby wysłuchać oratorium „Kres Kresów” dedykowanego ofiarom Wołynia.
Oratorium napisane przez Krzesimira Dębskiego do tekstów kresowego
poety Krzysztofa Kołtuna jest osobistą podróżą artysty. To właśnie na Wołyniu
i w Galicji z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęli jego dziadkowie. W koncercie organizowanym przez Agencję Koncertowo-Wydawniczą SOLO wystąpiła
również żona muzyka Anna Jurksztowicz, a także Orkiestra Filharmonii
Sudeckiej w Wałbrzychu oraz Wrocławski Chór Kameralny.
W repertuarze oratorium znalazły się utwory, kompozycji Krzesimira
Dębskiego takie, jak: „Psalm I” - na chór i orkiestrę / Czesław Miłosz –
słowa, „Missa Brevis” - na chór i orkiestrę, „Kres Kresów” - Oratorium na
chór i orkiestrę, „Litania wołyńska”, „Bitwa Warszawska 1920”, „Ogniem i
Mieczem – Szarża jazdy polskiej”, „Syberiada polska – Nim kartka spłonie”
śpiew - Anna Jurksztowicz, „Dumka z Ogniem i Mieczem” śpiew - Anna
Jurksztowicz, Krzesimir Dębski – skrzypce oraz „Trojak” (utwór oparty
na folklorze zamojskim).
Przemek Kaczałko
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na czasie, mówi o tolerancji, tudzież nietolerancji. Przedstawienie
zaproszone zostało przez Agencję
Koncertowo-Wydawniczą „Solo”,
które stało się naszym partnerem
w 46. JST – mówił dyrektor Teatru
Norwida.

2 października - „Welcome Home
Boys” w reż. Kinoteatru Mumio.
- Spektakl przygotowany przez Kabaret Mumio, który przybrał już
nazwę Kinoteatru. Zetkniemy się
z ich abstrakcyjno-absurdalnym

Konrad Tomaszewski zamierza wyjechać z Jeleniej Góry

To już przesądzone. Mimo deklaracji władz miasta sprzed
ponad roku oraz wykonanej pracy przez artystę Konrada
Tomaszewskiego, o atrakcję turystyczną wzbogaciła się
Bystrzyca Kłodzka zamiast stolicy Karkonoszy.
Dlaczego 15 miesięcy od czasu
deklaracji władz miasta i rozpoczętych działań przez lokalnego
artystę, nadal nie możemy przemierzać filmową ścieżką? - Aleja
Gwiazd jest, natomiast pojawiła
się w zupełnie innym miejscu niż
to było planowane pierwotnie. Pan
prezydent, tradycyjnie zresztą, nie
dotrzymał słowa robiąc brzydkiego
psikusa mi i mieszkańcom Jeleniej
Góry. W efekcie kolejne elementy
Alei Gwiazd jadą do Bystrzycy
Kłodzkiej – powiedział Konrad
Tomaszewski.
Jak dotąd artysta sportretował
ponad 20 osób, m.in. Janusza Majewskiego, Krzysztofa Zanussiego,
Jerzego Hoffmana, Kazimierza
Kutza, Roberta Gonerę. Jednocześnie Konrad Tomaszewski zapowiada, że na październik szykuje
pożegnalną wystawę w przestrzeni

miejskiej, na której zaprezentuje
efekt współpracy z wielkimi ludźmi
kultury.
- Dość prominentny kolega partyjny pana Zawiły kiedyś powiedział, że woli dwa razy dobrze
obiecać, niż raz dotrzymać słowa.
Myślę, że coś jest na rzeczy – stwierdził Tomaszewski deklarując, że
zdecydował się opuścić Jelenią
Górę.
- Dzwoniła do mnie pani z informacji turystycznej pytając, czy
Galeria Gwiazd jeszcze istnieje.
Powiedziałem, że tak – była bardzo
zdziwiona. Powiedziała, że wszyscy pozostali uciekli. Uważam,
że w takich sytuacjach należy iść
z prądem, a nie pod prąd i skoro
wszyscy uciekają, to dlaczego ja
mam zostać? - kontynuował Konrad
Tomaszewski. Już 4 września w Bystrzycy Kłodzkiej swoje wizerunki w

Fot. Przemek Kaczalko

Nie będzie Alei Gwiazd

Alei Gwiazd będą odkrywać Grażyna
Wolszczak i Janusz Majewski.
Czy zdaniem prezydenta brak Alei
Gwiazd w Jeleniej Górze to strata dla
miasta? - Na pewno tak. Twórca tej
Alei Gwiazd przybył do Jeleniej Góry
przed pięcioma laty. Powiedział, że
jedyna rzecz, której mu potrzeba, to
lokal, w którym mógłby prowadzić
działalność. W myśl zasady, że artystów zapraszamy, taki lokal dostał.

Później, mam wrażenie, że miał
oczekiwania dotyczące rozwoju
swojego przedsięwzięcia, ale przy
tak rozbudowanym finansowaniu
kultury nie mogliśmy tego finansować. To wybór każdego wolnego
artysty – powiedział Marcin Zawiła
podkreślając, że nikomu nie może
zagwarantować pełnego finansowego działalności twórczej.
Przemek Kaczałko

humorem, który doskonale
znamy – mówił T. Wnuk.
3 października - „Alois Nebel” w reż. Stefana Wolframa
z Teatru im. Gerharta Hauptmanna z Zittau (Niemcy). - To
komedia, na podstawie tej
komedii został nakręcony
film, który został nagrodzony
w 2011 r. Europejską Nagrodą
Filmową, a scenariusz był
nominowany dwukrotnie do
Oscara. Ten spektakl będzie
grany (dosłownie) na Dużej
Scenie, będzie opatrzony
polskimi napisami – opisał
sztukę niemieckiego teatru
Tadeusz Wnuk.
4 października, na zakończenie 46. JST – „Bar
pod zdechłym psem” w reż.
Emiliana Kamińskiego z
Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. - Jest to monodram
Dariusza Bereskiego - człowieka,
który zaczynał swoją karierę na deskach Teatru C. K. Norwida – mówił
Tadeusz Wnuk.

- Jest to repertuar przygotowany już
przez nowego dyrektora. Miał mało
czasu na to i myślę, że w przyszłym
roku będzie mógł w pełni pokazać
swoją koncepcję spotkań teatralnych
– mówiła Irena Kempisty, naczelnik
Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze.
Jak podkreślają organizatorzy,
bilety sprzedają się bardzo dobrze i
należy się spieszyć, bowiem przed
spektaklem może ich już nie być.
- Bilety można nabyć w kasie
teatru lub poprzez stronę www.
teatrnorwida.pl – powiedziała Sylwia
Rehlis z Działu Marketingu Teatru
Norwida. - Jedynym wyjątkiem jest
spektakl zaplanowany na 1 października („Matki i Synowie”), na który
trzeba osobiście kupić bilet w kasie i
mimo że uruchomiliśmy dwa przedstawienia, tych biletów jest bardzo
mało – dodała S. Rehlis.
46. JST są dofinansowane przez
Miasto Jelenia Góra w kwocie 55
tysięcy złotych. Pozostałe środki
pochodzą od sponsorów oraz mają
zwrócić się ze sprzedaży biletów.
Przemek Kaczałko
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Odszedł Ryszard Wojnarowski
11 września w jeleniogórskim
szpitalu zmarł Ryszard Wojnarowski. Miał 79 lat. To najwybitniejsza
Postać sceny Jeleniogórskiego Teatru im. C.K. Norwida. Przez ponad
28 lat pracy zagrał tu ponad 50 ról.
Wśród nich była niezapomniana
rola Papkina, która
otworzyła
Mu drogę
d o Te a t r u
Polskiego w
Warszawie.
Ryszard
Wojnarowski urodził
się 18 maja
19 37 ro k u
we Lwowie.
Debiutował
w 1955 roku
w Teatrze im. Solskiego w Tarnowie. Do Jeleniej Góry przyjechał w
1957 roku i do roku 1986 występował w Teatrze im. C. K. Norwida.
Od 1987 do 1990 roku grał w
Teatrze Polskim w Warszawie. Po
powrocie do Jeleniej Góry widzowie oglądali go na scenie Teatru

Animacji oraz Teatru Maska. Był
nie tylko wspaniałym aktorem,
ale również ciepłym, życzliwym
człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru.
Aktor został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria
Artis. Nie
zdążył go
odebrać.
Medal żonie artysty
wręczył dyrektor Teatru im. C.
K. Norwida
w Jeleniej
Górze Tadeusz Wnuk.
Rodzina,
przyjaciele
i znajomi
pożegnali Go 17 września na
cmentarzu komunalnym w Piechowicach. Podczas ceremonii
pogrzebowej laudacje wygłosili:
ks. Kubek, aktor Krzysztof Rogacewicz i burmistrz Piechowic
Witold Rudolf.
Robert Czepielewski
Fot. Robert Czepielewski

- Przed nami sześć dni Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych – mówił
na konferencji prasowej Tadeusz
Wnuk, dyrektor jeleniogórskiego
teatru. Na inaugurację (29 września
o godz. 18:00) będzie „Skazany na
bluesa” w reż. Arkadiusza Jakubika
z Teatru Śląskiego w Katowicach.
- Jest to olbrzymie widowisko – w tym spektaklu
gra właściwie cały zespół.
Jest muzyka na żywo, ściśle
powiązana ze spektaklem o
życiu i twórczości Ryszarda
Riedla i jego walce z tym, z
czym jak się później okazało,
nie mógł wygrać – mówił T.
Wnuk zachęcając do udziału.
Spektakl odbędzie się dzięki
dofinansowaniu Spółdzielni
Rękodzieła Artystycznego z
Bolesławca.
Ponadto w kolejnych
dniach zobaczymy:
30 września - „Sprzedawcy gumek” w reż. Andrzeja
Bartnikowskiego z Teatru A.
Mickiewicza w Częstochowie.
- To znakomicie napisana
sztuka, podana niebanalnie,
a autor nazywa ją „smutną
komedią” Hanocha Levina –
opisał spektakl T. Wnuk.
1 października - „Matki i Synowie”
w reż. Krystyny Jandy z Teatru Polonia w Warszawie. - To wielokrotnie
nagradzana sztuka, z powodzeniem
grana na Broadway’u. Jest to temat

Fot. Przemek Kaczalko

Za kilka dni wystartuje 46. edycja Jeleniogórskich Spotkań
Teatralnych. Będzie okazja, aby w Teatrze im. C. K. Norwida
zobaczyć znakomite sztuki przygotowane przez teatry z
różnych stron Polski, a także z Niemiec. Spektakle odbywać
się będą w dniach od 29 września do 4 października na
Dużej Scenie jeleniogórskiego teatru.

sport
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Józef Lipień wyróżniony

To był turniej pełen zaciętych meczy i wielkich emocji

Najmłodsi tenisiści w akcji
Za nami Dziecięcy Turniej
Tenisowy o Puchar Dyrektora MOS-u w Jeleniej Górze.
Zawody cieszyły się sporym
zainteresowaniem, a wysoka
frekwencja była najlepszym
przykładem na to, że takiego turnieju brakowało w
ostatnich latach w Jeleniej
Górze.

Kilka dni wcześniej pomysł przegłosowali radni Rady Miejskiej, a 10
września uroczyście wręczono akt
nadania Honorowego Obywatela
Jeleniej Góry zapaśnikowi Józefowi Lipieniowi, byłemu mistrzowi
świata i srebrnemu medaliście
Igrzysk Olimpijskich w Moskwie.
Ceremonia odbyła się przy okazji
rozpoczęcia 56. Turnieju o Złoty Pas,
który po latach wrócił do hali przy
ul. Złotniczej.
To niezwykle miła uroczystość. Józef Lipień to wspaniały sportowiec,
wychowanek jeleniogórskich zapasów, tutaj zdobywał złote medale w
grupach juniorskich, seniorskich.
Potem walczył już na świecie o najważniejsze tytuły – mówił Czesław
Czerniec, były trener i sędzia klasy
międzynarodowej.
To wyjątkowy moment również
dla wyróżnionego. - To dla mnie
wyjątkowa chwila. W 1967 roku
wyjechałem z Jeleniej Góry i po
tylu latach pierwszy raz się tu pojawiłem. Tradycja zapasów w Jeleniej
Górze zawsze była duża, zawody
odbywały się na poziomie. Jelenia
Góra umiała to wszystko zorganizo-
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wać i gdyby byli seniorzy, to byśmy
nie odchodzili. Wtedy było tyle młodzieży, że na jednym treningu było
200 osób – wspominał Józef Lipień.
- Trzeba wychować znowu talenty i
je pielęgnować, mamy coraz mniej
młodzieży, bo siedzą przed komputerami – dodał Honorowy Obywatel
Jeleniej Góry życząc młodzieży, żeby
„walczyła z zębem i nie zniechęcała
się porażkami, bo zapasy to sport dla
cierpliwych”.
Po latach impreza wróciła do
hali przy ul. Złotniczej w Jeleniej
Górze. - Bardzo się cieszę z tego
powodu. Chcielibyśmy, żeby ten
turniej nawiązywał do lat poprzednich, w 1983 roku startowało tu
400 zawodników – wyznał Czesław
Czerniec, współorganizator turnieju
obok spółki Termy Cieplickie i Urzędu Miasta Jeleniej Góry. W turnieju
wzięło udział 91 zawodników, w tym
reprezentanci Jeleniogórskiego Centrum Sportów Walki Jelenia Góra
oraz Karkonosze Stara Kamienica.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Marcel Kaczmarek z Kostrzyna nad Odrą.
(Przemo)

Najmłodsza kategoria wiekowa
przyniosła rodzicom chyba najwięcej emocji. Mecze były zacięte i
wyrównane. Najlepszy okazał się
Marcel Guziński, który jak się później
okazało zajął wysokie drugie miejsce
w starszej kategorii wiekowej. W tej
kategorii wyróżnić musimy dwie
dodatkowe osoby poza podium.
Pierwsza z nich to Jakub Głowacki,
który mimo tego że nie uplasował
się na podium, to pokazał się z
bardzo dobrej strony. Pewne jest,
że w przyszłości będzie plasował się
coraz wyżej. Druga osoba to Tatiana
Młynarska, której organizatorzy
przyznali nagrodę Fair Play, Tatiana
podczas gry pokazała niezłomny i
silny charakter, którego mogą jej
pozazdrości inni uczestnicy.

Wyniki Kat Czerwona:
1. Marcel Guziński 2008
2. Jakub Szopiński 2008
3. Filip Troć 2008

Bardzo mocno obsadzona okazała
się kategoria wiekowa chłopców do 9
lat. Faworyci przeszli przez eliminacje bezproblemowo, aby następnie
stoczyć zacięte boje o puchary. W
meczu finałowym spotkali się Jakub
Szustak z Marcelem Guzińskim.
Chłopcy mieli już okazję grać ze sobą

Rowerowe święto z Mają Włoszczowską

Maja Włoszczowska, podobnie jak w Rio de Janeiro, dała
się wyprzedzić tylko jednej rywalce. W wyścigu MTB rozgrywanym na Wzgórzu Paulinum
jeleniogórzanka miała okazję
po raz kolejny zaprezentować
się miejscowym fanom kolarstwa górskiego. Zwyciężyła
legenda MTB Gunn Rita Dahle,
a Polka straciła do Norweżki
72 sekundy.
Wrześniowy weekend (10-11.09)
w stolicy Karkonoszy był rowerowym
świętem, gdyż poza gwiazdami na
starcie firmowanym przez dwukrotną
srebrną medalistkę Igrzysk Olimpijskich, odbyła się również Parada
Rowerów, której uczestnicy finiszowali
tuż przed startem elity kobiet.
- W tym roku mamy chyba najmocniejszą stawkę ze wszystkich lat,
dlatego myślę, że to też będzie bardzo
trudny wyścig, ale mam nadzieję,
że ta publiczność doda mi energii i
pomoże zwyciężyć - mówiła przed
startem Maja Włoszczowska. Na mecie
jeleniogórzanka - bardzo zmęczona, ale

Fot. Tomasz Raczyński

Druga lokata w stolicy Karkonoszy

zadowolona przyznała, że trasa była
bardzo ciężka. - Wspaniała trasa, wspaniali kibice, każdy dał z siebie wszystko
niezależnie od tego na którym miejscu
dojechał - dodawał po starcie Maja
Włoszczowska.
Władze miasta samozwańczo powtarzają, że Jelenia Góra jest rowerową
stolicą Polski. - Na pierwszym miejscu
jest jelonek, ale rowery też są naszym
znakiem firmowym - stwierdził Marcin
Zawiła, prezydent Jeleniej Góry. Obiektywnie rzecz ujmując, trzeba przyznać,
że dzięki Paradzie Rowerów wyścig
czołowych kolarzy górskich świata ob-

serwowała spora liczba fanów, bowiem
jeleniogórzanie uwielbiają jeździć na
rowerach, ale niekoniecznie oglądać
jak inni jeżdżą. Tym razem połączenie
imprez wyszło na plus.
Po raz drugi w historii wyścig firmowany przez Maję Włoszczowską
posiadał kategorię HC, czyli drugą po
Pucharze Świata. - Mamy taką nadzieję
z Mają, że kiedyś ten Puchar Świata
uda nam się w Polsce, w Jeleniej Górze
zorganizować – wyznał Maciej Grabek,
organizator dwudniowych zawodów w
Jeleniej Górze.
(Przemo)

na turniejach tenisowych poza Jelenia Górą, tak więc każdy wiedział na
co stać przeciwnika. Oboje przystąpili
do meczu bardzo skoncentrowani.
Pierwszy przełamał rywala Marcel
i wyszedł na prowadzenie, jednak
Jakub przełamał powrotnie aby w
ostateczności wygrać cały mecz.
Widowisko zebrało sporą ilość kibiców, którzy na zmianę oklaskiwali
wspaniałe zagrania z jednej i drugiej
strony.

Fot. Użyczone/MOS
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Wyniki Kat Pomarańczowa:
1. Jakub Szustak 2007
2. Marcel Guziński 2008
3. Maurycy Dzida 2007

Rozgrywki w kategorii chłopców
do lat 12 były nie mniej interesujące,
a mecze długie i zacięte. Dorośli
jeleniogórscy amatorzy mogliby
spokojnie uczyć się od tych dzieci
utrzymywania piłki w korcie. Zwyciężył Bartosz Głowacki, mimo tego iż
nie miał łatwej grupy. W eliminacjach
stoczył zacięty mecz z Antkiem Dzidą,
który nie miał możliwości pokazać
swoich umiejętności w meczach
finałowych właśnie ze względu na
wyeliminowanie go przez Bartka Głowackiego. Mecze finałowe chłopców
trwały bardzo długo, a najwytrwalsi
kibice do końca oklaskiwali coraz
to lepsze zagrania forehandowe i
backhandowe chłopców.

Pozostałe mecze były bardziej
wyrównane i zawodniczki musiały
zaprezentować się z najlepszej
strony, aby przejść eliminacje,
a następnie uplasować się na
podium.

Wyniki Kat.
Zielona Dziewczynki:

Wyniki Kat. Zielona Chłopcy:

1. Wiktoria Kurec
2. Natalia Pniak
3. Oliwia Kibiń

W kategorii dziewcząt do lat
12 bezkonkurencyjna okazała się
Wiktoria Kurenc, tracąc w całym
turnieju t ylko jednego gema.

Na kortach tenisowych odbył się
także turniej rodzinny. W każdym
zespole startowała osoba dorosła
wraz przedstawicielem młodego
pokolenia. Najpierw zawodnicy
przebrnęli przez eliminacje w
grupach, a następnie cztery ze-

JELENIA GÓRA
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1. Bartosz Głowacki
2. Wiktor Kowalski
3. Jakub Marciniak

Spokojna wygrana Orlika
Po kompromitacji w meczu pucharowym (0:10 z Bielawianką) piłkarki
Orlika Jelenia Góra znacznie lepiej
spisują się w rozgrywkach ligowych. W
meczu 2. kolejki III ligi (ostatnia klasa
rozgrywkowa) zespół Roberta Stachowskiego pokonał Grom Udanin 3:0 i ma
na swoim koncie 4 punkty.
Pierwsza kolejka nowego sezonu
to wyjazdowy pojedynek z Polonią
Świdnica, gdzie mimo prowadzenia 3:1,
w ostatnich dziesięciu minutach jeleniogórzanki dały sobie wbić dwa gole i mecz
zakończył się podziałem punktów. Na
inaugurację przed własną publicznością
było już znacznie lepiej, ale rywal nie
był też zbyt wymagający. Poza kapitan
Gromu Joanną Furmaniuk, trudno było
znaleźć mocne punkty wśród gości, co
wykorzystały miejscowe. Pierwszy
gol padł w 41. minucie, a jego autorką
była Adrianna Sidorska. Co ciekawe,
w 42. minucie to Furmaniuk musiała
powiedzieć sędziemu głównemu, że
w tej klasie rozgrywkowej gra się po
40 minut, po czym sędzia odgwizdał
przerwę. Po zmianie stron jeleniogórzanki nadal były stroną przeważającą.
Efekty zobaczyliśmy już w 51. minucie,
kiedy to Klaudia Chrabąszcz pokonała
bramkarkę gości. Wynik na 3:0 ustaliła
w 72. minucie Daria Rogozińska.
(Przemo)

społy awansowały do meczów
finałowych. Najbardziej zaciętym
spotkaniem okazał się półfinał
pomiędzy zespołem Pankowskich
a teamem Kaszewski / Młynarski.
Pojedynek został rozstrzygnięty
dopiero w tie-breaku. Wygrali
Antoni Pankowski i Przemysław
Pankowski, którzy sięgnęli później
po tytuł mistrzowski.

Wyniki Debel Rodzinny:

1. Pankowski Antoni / Pankowski
Przemysław
2. Kacper Kaszewski / Bartosz
Młynarski
3. Adam Bykowski / Andrzej
Muszyński
(MDvR)

Brąz Łukasza w Zagrzebiu
Bardzo dobrze dla jeleniogórskiego
badmintonisty Łukasza Cimosza
zakończył się rozegrany w Chorwacji
turniej badmintona – „Zagreb U17
Open”, zaliczany do klasyfikacji
punktowej Europejskiej i Światowej
Federacji badmintona.
Długa podróż do gorącego o tej
porze Zagrzebia nie przeszkodziła rozpocząć sezon 2016/2017 od
zdobycia medalu. - Piąte miejsce w
grze pojedynczej oraz trzecia lokata
i brązowy medal w grze mieszanej
z Karoliną Szubert (Wrocław) to

świetny wynik. Dolnośląska para od
tego sezonu występuje w kategorii
junior młodszy grając na turniejach
ze starszymi zawodnikami dlatego
taki wynik i to jeszcze na imprezie
międzynarodowej bardzo cieszy, a zarazem potwierdza ich wysoką pozycję
w Europie. Mam nadzieję, że następne
turnieje w kraju czy za granicą przyniosą kolejne sukcesy - powiedział
obecny na turnieju Adam Cimosz,
ojciec, a zarazem trener badmintona
w KS Chojnik Jelenia Góra.
(MDvR)
Fot. Użyczone
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W rocznicę II wojny światowej
W 77. rocznicę wybuchu II wojny
światowej w Jeleniej Górze odbyła się
uroczystość upamiętnienia tragicznych
wydarzeń, które mają być przestrogą
dla kolejnych pokoleń. Przy Mieczach
Piastowskich w Parku Zdrojowym
spotkali się kombatanci, przedstawiciele
władz samorządowych, organizacji
pozarządowych oraz szkół.
Uroczystość poprowadził płk. Marek
Gołębiowski z Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników
„Radar”. Uświetniła ją orkiestra dęta
Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze, a wśród uczestników tradycyjnie
można było spotkać kombatantów i
przedstawicieli organizacji pozarządowych, dla których ważna jest pamięć o
wydarzeniach historycznych.
- Jak zwykle na początku września
spotykamy się tutaj, aby razem oddać
cześć, wyrazy szacunku tym, którzy
brali udział w walkach 1939 roku, aby
wyrazić pamięć o tych, którzy byli z
nami, ale już ich nie ma. Aby to ważne
wydarzenie dla Polski, dla całego
świata. Trzeba to uczcić i wspólnie
powiedzieć: pamiętamy – mówił
Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej
Góry. Włodarz miasta przypomniał, że
wkrótce będzie rozpatrywany wniosek
o nazwanie jednej z ulic w Cieplicach
imieniem rotmistrza Jana Ładosia –
ciepliczanina.
- Z szacunkiem należy mówić o tych,
którzy walczyli, którzy polegli. Trzeba

pamiętać, że były przyczyny, które
doprowadziły do naszej klęski w roku
1939. O tym trzeba otwarcie rozmawiać
i pamiętać, że polityka zagraniczna II
RP nie była polityką, która była jasna od
samego początku dla naszych sojuszników, do których miano pretensje, że
nas nie wsparli. Z przymrużeniem oka
w okresie międzywojennym patrzono
na ekscesy grup nacjonalistycznych w
Niemczech, w Polsce – traktowano je
jako marginalne, ale to był początek
wielkiego problemu dla Polski i całego
świata – dodał Marcin Zawiła prosząc o
poważne traktowanie historii, również
krytyczne.
W uroczystościach wziął udział kpt
Witold Poławski - jedyny w Polsce żołnierz dywizji gen. Stanisława Maczka.
Był też płk Edward Jakubowski, który
w swoim wystąpieniu tradycyjnie przybliżył tragiczne wydarzenia z okresu
II wojny światowej. - Nasze pokolenie
dobrze pamięta, że cały wrzesień był
pogodnym i słonecznym miesiącem, co
było korzystne dla wrogów. Pamiętam
1 września 1939 roku. Dokonali IV
rozbioru Polski – mówił płk. Edward
Jakubowski, który dwukrotnie podkreślił wagę słów, że historia ten jeden ma
błąd, że wolność krzyżami się mierzy.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod Mieczami
Piastowskimi, a następnie uczestnicy
udali się na tradycyjną grochówkę.
Przemek Kaczałko
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Fot. Przemek Kaczalko
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2016-08-26 godz. 22.00 - 2016-09-24 godz. 18.00
Dam pracę - Przyjmę do pracy
na stanowisko kucharz oraz
pomoc kuchenna, Jelenia
4-5tyś. - Restauracja Lord Góra, K.Miarki 44, tel. 504
Lounge w Jeleniej Górze 272 623
zatrudni doświadczonego
Dam pracę - Zatrudnimy
Szefa Kuchni na umowę o
Panią do sprzątania domu
pracę. Oferujemy wysokie
"Pod Bukami" oraz do pracy w
wynagrodzenie oraz pracę
w zgranym zespole. - 570 kuchni w Szklarskiej Porębie
ul Kasprowicza 13 k. Zatrud581 896
nimy na umowę o pracę.
Barman - Metafora Pub & Wymagana książeczka zdroRestaurant zatrudni młode, wia. - 502 583 512
przebojowe i sympatyczne
osoby na stanowisku barman. Detektyw / Ochroniarz
CV ze zdjęciem można złożyć - Zatrudnimy Detektywa skleosobiście lub wysłać na iza- powego do ochrony obiektów
bela.jacak@o2.pl Umówienie handlowych na terenie Jeleniej
spotkania oraz więcej informa- Góry. Um. zlecenie ,stawka
9,60zł/godz.netto + premia za
cji po nr tel. 668 331 624
efektywność - info@denaliguBrukarz pomocnik - Płaca
ard.pl/ 505 145 288
tygodniowa od zaraz dzwonić
od 7:30 do 20:00 - 502 137 Do przyuczenia operator
CNC - firma Flywood w Karp019
nikach zatrudni operatorów
Brygadzista do Zakł.
CNC. Po okresie próbnym
Drzewnego - P.W. Juro- Trans
umowa o pracę! Praca w
w Kowarach zatrudni brygasystemie trzyzmianowym. Nie
dzistę do Zakładu Drzewnego
wymagamy doświadczenia!
w Kowarach. Wymagane
CV prosimy przesłać na adres
doświadczenie w branży
drzewnej. CV proszę wysłać e-mail. - 757677031/office@
na adres: jurotrans@wp.pl. flywood.pl

PRACA
DAM PRACĘ

Tel: 75 718 25 28. - 605 256 Dział Obsługi Klienta - FX
Sport Sp. z o.o. zatrudni
466
Brygadzista w Firmie pracownika Działu Obsługi
Sprzątającej - Firma sprzą- Klienta. Wymagana znajotająca poszukuje osoby na mość języka angielskiego.
stanowisko brygadzista pra- Zainteresowanie kolarstwem
cujący na terenie obiektów w oraz znajomość branży będzie
Jeleniej Górze oczekujemy dodatkowym atutem. - 756
doświadczenia w zarządzaniu 450 830

Firma Giacomo Conti
zatrudni sprzedawcę do
salonu w Galerii Sudeckiej.
Osoby zainteresowane proszę
o przesyłanie CV na adres
rekrutacja.im@giacomo.pl tel
784 497 426
Hotel Tango pilnie zatrudni
szefa kuchni . Proponujemy
dobrą atmosferę pracy oraz
terminowe wypłaty wynagrodzenia. - Kontakt@hoteltango.
pl
Hydraulik /Grupa hydraulików - Firma budowlana poszukuje hydraulika lub grupę 2/3
hydraulików do pracy na terenie Belgii. Wymagania: działalność gospodarcza, własne
auto, podstawowa znajomość.
j.ang lub niem. Tel: +48 510
926 184
Hydraulik_ Belgia Firma budowlana poszukuje
doświadczonego hydraulika
do pracy na terenie Belgii.
Wymagania: działalność
gospodarcza, własne auto.
Więcej informacji: +48 510
926 184.
Jelenia Góra / serwis
sprzątający, brygadzista Poszukujemy osób do serwisu
sprzątającego oraz brygadzisty. Praca w markecie na terenie Jeleniej Góry. Oferujemy
atrakcyjną stawkę godzinową,
umowę z pełnym ZUSem
oraz dla brygadzisty dodatek
funkcyjny. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach
8-15 tel. 601 156 466

grupą pracowników,, prawa Euro-Taxi 196-25 zatrudni
jazdy kat. B, doświadczenie - kierowców taxi z ważną licenKawiarnia Classico Cafe
508 017 984
cją tel. 602 358 806
- Poszukujemy energicznych
Wydawca: HIGHLANDER`S GROUP Marek Tkacz Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, i uśmiechniętych osób na stanowisko Pracownika Obsługi
ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Klienta w Karpaczu i Jeleniej
Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek Górze. Docelowo umowa o
(zastępca redaktora naczelnego), Przemek Kaczałko (dziennikarz), Karolina Matusewicz pracę. CV proszę przesłać
(dziennikarz), Robert Czepielewski (dziennikarz). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad na adres: info@classicocafe
Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy (sport, ogłoszenia). Mar- - 606 303 625
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Kelner/ka Szklarska
Poręba - ośrodek Mauritius w
Szklarskiej Porębie zatrudni
kelnera/kelnerkę na umowę
o pracę. Informacji udziela
kierownik ośrodka - osobiście
lub pod numerem telefonu 500
111 192

005197124

Gabinet Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp
W ofercie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek,
terapia pękających pięt,
obcięcie i oszlifowanie paznokci zgrubiałych,
oczyszczenie paznokci zmienionych chorobowo,
korekta wrastających paznokci (klamry),
diabetycy zabieg/proﬁlaktyka,
terapia grzybicy paznokci,
rekonstrukcja paznokcia,
masaż stóp,
opatrunki specjalistyczne,
dobór ortez.

Dodatkowo: Zabiegi kosmetyczne twarzy.
Depilacje. Manicure/ Pedicure hybrydowy.

Jelenia Góra, ul. Sygietyńskiego 5/1.

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

|

tel. 536-230-760

|

www.pedi-med.pl

- 20 % na pierwszy zabieg

REKLAMA

Kelnerka - Metafora
Pub & Restaurant zatrudni
młode, przebojowe i sympatyczne osoby na stanowisku
kelnerki. CV ze zdjęciem
można złożyć osobiście lub
wysłać na izabela.jacak@
o2.pl Umówienie spotkania
oraz więcej informacji po nr
tel. 668 331 624
Kelnerka - OwChybotek w Przesiece poszukuje
personelu na stanowisko
kelnerka. CV proszę przesyłać na adres owchybotek@
gmail.com - 512 141 327
Kierowca - Sudety Radio
Taxi przyjmie do współpracy
kierowców. Więcej informacji
pod numerem telefonu - 665
665 722
Kierowca kat. D - Poszukujemy do pracy kierowcy z
aktualnymi uprawnieniami
na kat. D. Praca w turystyce
(bez długich wyjazdów) na
małych i dużych autokarach.
Praca stała na umowę. - 505950-201
Kierowca kat.C,C+E kraj
- Firma z Gryfowa Śląskiego
zatrudni kierowcę z kategorią
prawo jazdy C i C+E w transporcie krajowym. Umowa o
pracę. Więcej informacji pod
numerem tel. 513 107 326
Kierowca z kat C - Zatrudnię kierowcę z kat C do
firmy DHL praca na miejscu
od pon-piątku weekendy
wolne stała pensja+premia
miesięcznie . Mile widziane
doświadczenie - 532 417
741
Kierownik działu telemarketing - Natfactory zatrudni
Kierownika działu telemarketingu z doświadczeniem.
Biuro w Jeleniej Górze. Tel.
509 20 20 60 lub: biuro@
netfactory.pl
Konsultant Terenowy
- Zatrudnimy Konsultantów
Terenowych w Jeleniej Górze
i okolicach. Oczekujemy
zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków, wysokiej kultury
osobistej. - 605-334-599
Kontrola jakości - SGP
GROUP zatrudni osoby do
kontroli jakości we Wrocławiu Zapewniamy! dojazd,
nocleg od pon-pt + dodatki,
atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju
i awansu. Wyślij CV na
adres:praca.wroclaw@sgpgroup.eu
Kontroler Jakości
Niemcy - Exact Systems
S.A. zatrudni przy kontroli jakości w Niemczech.
Wymagamy j.niemieckiego
w stopniu podstawowym
oraz mile widziane osoby
z prawem jazdy i samochodem (zwracamy koszt
przejazdy). - 725256386 /
work@exactsystems.de

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

Kosmetyczka i fryzjerka
- Spa w Hotelu Gołębiewski
zatrudni kosmetyczkę oraz
fryzjerkę na umowę o pracę
na pełen etat. Prosimy o CV
ze zdjęciem. - spa.golebiewska@golebiewski.pl

Kucharz Sorrento Jelenia
Góra - Zatrudnimy Kucharza z
doświadczeniem. Oferujemy:
pracę w młodym zespole w
miłej atmosferze oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
Praca na stałe. CV proszę
wysłyłać na e-mail z dopiskiem
Kucharz - Metafora Pub & "Kucharz" - 757 525 928
Restaurant zatrudni doświad- K u c h a r z / K u c h a r k a
- Pizzeria Kaflarnia w Cieczonego kucharza. CV ze
plicach zatrudni Kucharza/
zdjęciem można złożyć osoKucharkę. - 757 620 020
biście lub wysłać na izabela.
Kucharza z doświadczejacak@o2.pl Umówienie spo- niem. Umowa o prace, premie
tkania oraz więcej informacji pieniężne, wyżywienie. CV
po nr tel. 668 331 624
prosimy wysyłać mailowa
na rekrutacjakebab@o2.pl
Kucharz 2,5-3tyś. - Zatrudlub składać osobiście Doner
nimy kucharza z doświadczeKebabkoło Tesco - 722 371
niem. Wysokie wynagrodzenie 722
uzależnione od posiadanych Lody Tajskie- od zaraz 9zł/h
umiejętności. - 570 581 896
- Poszukujemy 2 młode osoby
Kucharz kelnerka - Kucharz,
kelnerka do pracy przyjmę w
Karpaczu Elastyczne godziny
pracy. Dobre wynagrodzenie.
Pełna umowa o pracę. - 663
641 259

na okres 2 tyg. do produkcji lodów tajskich oraz do
wydawania lodów gałkowanych. Praca od 12-20, wysoka
stawka 7-9zł/h plus napiwki,
więcej info na fb lodytajskiejeleniagóra - 570 581 896
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Metaloplastyka - Firma
zatrudni spawaczy i pracowników fizycznych. Wojcieszyce k/Jeleniej Góry. CV
proszę kierować na email:
info@studio-metal.pl. Zapraszamy
Murarze - Belgia-ciągłość
zleceń - Potrzebny murarz
- najlepiej ekipa murarzy
*Podejmiemy współpracę
z doświadczonymi murarzami. *Praca w Belgii-dobre
zarobki, ciągłość zleceń.
*własna działalność gospodarcza *znajomość j. ang. lub
niem. - 510 926 184
Netto Kowary - Firma Netto
Zatrudni sprzedawców w
sklepie w Kowarach. Zapraszamy osoby pracowite, z
chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja +
premię uznaniową Prosimy
o przesłanie CV: rekrutacja@
netto.pl
Nowy sklep zatrudni Kasjerów - POLOmarket zatrudni
Kasjerów do nowo powstałego sklepu przy ul. J.Kiepury.
Oferujemy umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie. aneta.radom@polomarket.pl
Ochrona Szklarska Poręba
- Agencja Ochrony Krajewski
BIS zatrudni pracownika
ochrony z terenu Szklarskiej
poręby i okolic. Praca na
stałe, atrakcyjne wynagrodzenie. - 605 277 000
Opieka DE bez języka - Opiekunka DE-Rohrbach 700e
lekkie zlecenie bez j.niem.
Do opieki Pan 74l(samotny/
chodzący/samodzielny/
demencja). Prowadzenie
domu,29.09 zwrot kosztów
podróży, um. zlecenie, dostęp
do internetu - 537 076 962
Opieka w Niemczech Jesteś opiekunką dla osób
starszych i chcesz zarabiać
do 1700 euro miesięcznie?
Nie zwlekaj, zadzwoń już
dziś i umów się na spotkanie
z naszym Przedstawicielem
w Twoim Regionie - 733 309
337

Opiekun seniora 1250€
- Podopieczny cierpi na Parkinsona i demencję. Porusza
się o lasce, Trzeba dbać o
higienę Pana,ubierać, rozbierać i asekurować. Żona
Pana gotuje i dba do dom.
Wyjazd na 1.10 za 1250€ 721177679 RESPEKT Diana
Kosytarska
Opiekun/ka do pracy
Niemcy - Jesteś opiekunką
dla osób starszych i chcesz
zarabiać do 1700 euro
miesięcznie? Nie zwlekaj,
zadzwoń już dziś! - 534 269
240
Opiekunka 1330€,od 11.09
- Poszukujemy opiekunki do
mobilnej kobiety w Russelsheim. Pani ma lekką demencję, miejsce jest sprawdzone.
Internet plus telefon. Wymagany d.niemiecki i prawo
jazdy. - 721177679 RESPEKT
Diana Kosytarska
Opiekunka DE-Belgia Opiekunka DE-Belgia 800e
do towarzystwa j.podst. Do
opieki Pani 75l(samotna/
chodząca/samodzielna). Prowadzenie domu,29.09 zwrot
kosztów podróży, um. zlecenie, dostęp do internetu tel.
537 076 962
Opiekunka do kobiety
1230€ - Poszukujemy opiekunki do kobiety cierpiącej
na reumatyzm, leżącej. Sporadycznie siada na wózek.
Kobieta jest sympatyczna
ale zmartwiona swoim stanem zdrowia. Trzeba z nią
dużo rozmawiać i motywować./17.09 - 721177679
Respekt Diana Kosytarska
Opiekunka do kobiety
1250€ - Kobieta z Heidelbergu poszukuje dla siebie
opiekunki na miesiąc do
wsparcia jej we wszystkich
czynnościach higienicznoopiekuńczych. Pani jest
leżąca, ale również sadza
się ją na wózek. Waży 30kg.
- 721177679 Respekt Diana
Kosytarska

Opiekunka do kobiety,1250€ - Poszukujemy opiekunki do 63letniej kobiety
po wylewie, mieszkającej w
okolicy Erfurtu. Pani potrzebuje pomocy w codziennej
higienie, ubieraniu i ćw.rehabilitacyjnych. Wyjazd od
23.09 za 1250€. - 721177679
Respekt Diana Kosytarska

Opiekunka seniora 1200€

Opiekunka do pani Elfriede
- Agencja Interjob24h poszukuje opiekunki dla pani Elfride
(lat 94, wzrost 168cm, waga
74 kg) Emmerich am RheinElten od 18-20.09 na okres
od 6 do 8 tygodni (zmiany).
- +48517490916

kom.niemiecki. Szybki wyjazd

Opiekunka Heidelberg 1250€ - Podopieczna 67 lat,
165 cm, 30 kg jest całkowicie
leżąca, potrzebuje pomocy
w utrzymaniu higieny ciała
i sadzaniu na łóżko, trzeba
zmieniać jej pieluchy, wymagana dobra znajomość j. niemieckiego - 721 177 679

jest zdrowa umysłowo ale z

Opiekunka od 12.09 1300€ - Pilnie poszukuję
opiekunki z dobrą znajomością j. niemieckiego i prawem
jazdy do opieki nad samotną,
chodzącą seniorką w Russelsheim. Sprawdzone miejsce,
dobre warunki mieszkaniowe,
internet. - 721 177 679

Opiekunka- wyjazd do

Opiekunka od 22.09 1250€ - Heidelberg, podopieczną jest leżąca Pani
30 kg, wymaga transferu na
wózek, sprawna umysłowo,
nie wstaje w nocy, mieszka
sama, od opiekunki wymaga
się dobrej znajomośći j. niemieckiego. - 721 177 679

żonka jest zdrowa, para chce

Opiekunka od zaraz
1250€ - Heidelberg - wyjazd
od 22.09, podopieczną jest
leżąca Pani 30 kg, sprawna
umysłowo, nie wstaje w nocy,mieszka sama, wymagana
dobra znajomość j. niemieckiego. - 721 177 679
Opiekunka ok.Erfurtu
1250€ - Poszukujemy opiekunki do miłej kobiety po
wylewie, regularnie rehabilitowanej, mieszkającą z duża
rodziną w kilku sąsiadujących
domach,ok.300km od granicy
polskiej. Wyjazd na 23.09
lub wcześniej - 721177679
Respekt Diana Kosytarska

- Poszukujemy opiekunki
do Pana 92lata,na wózku.
Trzeba transferować z łóżka
na wózek-Pan pomaga. Pflegediest 2xtyg.kąpie.Żona
gotuje obiady. Opiekunka
musi być niepaląca i znać
- 721177679 Respekt Diana
Kosytarska
Opiekunka w DE 1 miesiąc
- Poszukiwana opiekunka do
Pani w Heidelbergu. Kobieta
powodu choroby mięśni leży,
ma 67 lat i 30 kg. nie wstaje
w nocy. Opiekunka powinna
dobrze porozumiewać sie po
niemiecku - Opiekunka w DE
1 miesiąc
Portugali - Poszukujemy
opiekunki z dobra znajomością j. niemieckiego i prawem
jazdy, gotowej do pracy od
1.10 na okres 3- 4 miesięcy.
Pan wymaga opieki, małzabrać opiek. do Portugali
- 721 177 679

Opiekunki 1100-1600€
- Poszukujemy opiekunek
osób starszych gotowych
do podjęcia zatrudnienia od
zaraz lub w późniejszych
terminach. Gwarantowane
atrakcyjne zarobki od 1100€
-1600€ netto, zwrot kosztów przejazdu i ubezpiecz 721177679 RESPEKT Diana
Kosytarska
Pałac Pakoszów- kelner/
ka - Pałac Pakoszow zatrudni
kelnera/kę na umowę o pracę.
CV prosimy przesyłać na
adres k.wolinska@palac-pakoszow.pl - 795 418 277
Pensjonat w Szklarskiej
zatrudni na okres września
lub dłużej osobę do sprzątania pokoi i pomocy przy
śniadaniach. Gwarantujemy
milą atmosferę oraz możliwość zakwaterowania. tel.
606 912 023
Pilnie Pracowników do
Sklepu ! - Zatrudnię pracowników do nowo otwartego
sklepu z panelami i dywanami. Atrakcyjne wynagrodzenie godzinowe+ Premie.
Oferujemy dłuższą współprace, szkolenie wdrażające
i miłą atmosferę pracy. Aplikuj!:) - 605 265 752
Pokojowa - pomoc kuchni
- pensjonat w Karpaczu
zatrudni na umowę o prace
pokojową-pomoc kuchni.
oferty perlasudetow@ig.pl 607 054 063
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Poszukiwana osoba do
pracy - Zatrudnię młodą
osobę do pomocy przy sprzedaży internetowej w Mysłakowicach tel. 669491010 e-mail
kontakt@shopbay.pl - 669
491 010
Poszukiwany kierowca
kat. C. Wymagana karta kierowcy oraz ważne badania.
Praca pn-pt. Dzwonić 9-15
tel. 721 535 039
Poszukuję pracowników
- Poszukuję pracowników
lub ekip do montażu stolarki
okienno drzwiowej. Miejsce
pracy: Szklarska Poręba.
Ofert proszę kierować na:
wbslysiak@gmail.com
Poszukuję pracowników
lub ekip - Poszukuję pracowników lub ekip do montażu
stolarki okienno drzwiowej.
Miejsce pracy: Szklarska
Poręba. Ofert proszę kierować na: wbslysiak@gmail.
com - wbslysiak@gmail.com
Poszukuję pracowników lub ekip - Poszukuję
pracowników lub ekip do
prac budowlanych i montażu
stolarki okienno drzwiowej.
Miejsce pracy: Szklarska
Poręba. Ofert proszę kierować na: wbslysiak@gmail.
com - wbslysiak@gmail.com
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Prac. gospodarczy Szklarska - Agencja Ochrony
Krajewski BIS zatrudni pracownika gospodarczego z
terenu Szklarskiej Poręby i
okolic. Praca na stałe. - 605
097 861
Praca - Zatrudnię do pracy
do pomocy kelnerskiej w pizzerii diabolo w Karpaczu praca
może byc w dni wolne od
szkoły tel. 605 132 668
Praca - Zatrudnię do pracy
do pomocy w pizzeri Diabolo
w Karpaczu praca w weekendy nie kolidująca ze szkołą
kontakt 605 132 668
Praca na stacji paliw Lukoil
- Zatrudnię pracownika na
stacje paliw. Aplikacje proszę
przesyłać na adres PL071@
eu.lukoil.com lub osobiście na
stacje. - 602 624 907
Praca Opieka Niemcy Praca jako opiekunka osób
starszych w Niemczech.
Sprawdzone miejsca, legalne
zatrudnienie, wysokie składki
ZUS. Osoby zainteresowane
muszą cechować się empatią,
cierpliwością i życzliwością
wobec seniorów - 734 427
734
Praca Opieka Niemcy Praca jako opiekunka osób
starszych w Niemczech.
Sprawdzone miejsca, legalne
zatrudnienie, wysokie składki
ZUS. Osoby zainteresowane
muszą cechować się empatią,
cierpliwością i życzliwością
wobec seniorów. - 734 427
734
Praca Opieka Niemcy Praca jako opiekunka osób
starszych w Niemczech.
Sprawdzone miejsca, legalne
zatrudnienie, wysokie składki
ZUS. Osoby zainteresowane
muszą cechować się empatią,
cierpliwością i życzliwością
wobec seniorów. - 734 427
734/691 104 999
Praca Opieka Niemcy Praca jako opiekunka osób
starszych w Niemczech.
Sprawdzone miejsca, legalne
zatrudnienie, wysokie składki
ZUS. Osoby zainteresowane muszą cechować się
empatią, cierpliwością i życzliwością wobec seniorów. 734427734/691104999
Praca przy produkcji plastików - Firma Woj-Kat Sp.
z o.o. zatrudni przy produkcji
donic plastikowych w Jeleniej
Górze. Praca w trybie 3 zmianowym 4 brygady. Wynagrodzenie od 1500-2000zł. netto
- 756 475 564
Praca recepcja - Szukamy
osoby chętniej do pracy w
charakterze recepcjonisty,
umowa o pracę, premie, ciekawe zarobki. Młody zespół,
przyjemna atmosfera pracy.
Mile widziane doświadczenie
na podobnym stanowisku. 668016404 palewicz@hotellas.pl

ROZMAITOŒCI
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Praca w Centrum Fitness
- Poszukujemy pozytywnych,
uśmiechniętych i otwartych
osób do pracy w super atmosferze w centrum fitness. Zainteresowane osoby proszę o
przesłanie CV na adres mkunicka@fabryka-formy.pl - 571
207 500
Praca w domu kultury Przystań Twórcza zatrudni
Specjalistę ds. informatycznych i promocji oraz Animatora kultury. Szczegóły na
naszej stronie lub pod nr tel.
75 71 22 892 - 75 71 22 892
Praca w Niemczech
Senior24 - Praca dla opiekunek osób starszych. Legalne
zatrudnienie, sprawdzone
miejsca, ZUS, EKUZ, bardzo
dobre warunki współpracy,
wysokie zarobki. Senior24,
Groszowa 22a(za Biedronką)
pon-pt.9-15 tel. 757 141 099
Praca w przedszkolu - dla
terapeuty z kwalifikacjami: oligofrenopedagog, rewalidant,
terapia pedagogiczna, pedagogika lecznicza, dodatkowo
wychowanie przedszkolne.
Aplikację kierować na adres
zaczarowany.parasol@interia.
pl - 757 558 620
Praca w Szwecji - Pilnie !
Poszukujemy zleceniobiorców
usług sprzątających w Szwecji. 85sek/h Osoby powyżej
27-miu lat, najlepiej zespoły
dwuosobowe(minimum jedna
kobieta) najlepiej pary z autem.
Praca stała. 530828048 - 536
893 287
Praca z mieszkaniem - stróż
- Praca od zaraz dla stróża –
pracownika gospodarczego
z mieszkaniem! Oferuję stałe
zatrudnienie oraz zakwaterowanie. - 780 031 120
Praca za 15zł i 12zł "na rękę
- Zatrudnimy osoby na pełen
etat (nie studentów) do smażenia i składania burgerów.
Stawka to 12 i 15 zł "na rękę
+ premie". Zainteresowany?
Wyślij Cv na adres: american.
burger@wp.pl - 786 186 190
Pracownicy Produkcyjni firma Flywood w Karpnikach
zatrudni pracowników produkcyjnych. Po okresie próbnym
umowa o pracę! Praca w
systemie trzyzmianowym. Nie
wymagamy doświadczenia!
CV prosimy przesłać na adres
e-mail. - 757677031/office@
flywood.pl
Pracownik działu księgowości - Biuro rachunkowe
poszukuje pracownika do
działu księgowości. Proszę
zainteresowane osoby o przesłanie swojego CV: rekrutacja@biurorgs.eu - 756 442
073
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Pracownik kontroli jakości
- firma Flywood w Karpnikach
zatrudni pracowników kontroli
jakości. Po okresie próbnym
umowa o pracę! Praca w
systemie trzyzmianowym. Nie
wymagamy doświadczenia!
CV prosimy przesłać na adres
e-mail. - 757677031/office@
flywood.pl
Pracownik kuchni w Pizza
Hut - Oferujemy elastyczny
grafik(8-40 h/tydzień). Świetna
atmosfera. Przejrzyste zasady
współpracy i ciekawe szkolenia. Umowa zlecenie lub o
pracę. Wyślij Cv na: PLPHJeleniaGora.JeleniaGora@
amrest.eu - 757 646 622
Pracownik Ochrony, Konwojent - Zatrudnimy pracowników na stanowiska: Pracownik
Ochrony, Konwojent, Pracownik Grup Interwencyjnych.
Wymagamy niekaralności. Dla
osób posiadające wpis na listę
kwalifikowanych pracowników
ochrony i leg - 667-450-083
Pracownik produkcyjny
- LBF Sp. z o.o. zatrudni na
stanowisku Pracownika Produkcyjnego. Praca polega
na produkcji elementów wentylacyjnych. Mile widziane
doświadczenie przy obróbce
metalu. Kontakt: lbf@lbf.com.
pl lub 75 75 - 883 372 620
Pracowników do otwarcia
Sklepu - Pilnie pracowników
do otwarcia NOWEGO sklepu.
Atrakcyjna stawka. Praca od
zaraz! Możliwość dłuższej
współpracy. Zainteresowane
osoby prosimy o kontakt ! 605 265 752
Prasa krawędziowa CNC
- Firma "Studio M",Wojcieszyce k/Jeleniej Góry,zatrudni
pracowników(do przyuczenia)
na prasę krawędziową CNC.
Zapewniamy profesjonalne
szkolenie. Wymagania: znajomość rysunku technicznego,
obsługa komputera. - p.kulig@
studio-metal.pl
Programista PHP - Szukamy do współpracy programisty php z doświadczeniem.
Biuro w Jeleniej Górze. Tel.
509 20 20 60 lub: biuro@
netfactory.pl
Przyjmę do pracy przy
dociepleniach budynków,
stawka od 12 zł na godz.
Kontakt telefoniczny 503 194
641
Przyjmiemy do biura Sudety Radio Taxi przyjmie
Panią do pracy w biurze. Mile
widziana emerytka, rencistka
lub studentka. Więcej informacji pod podanym numerem
telefonu - 609 930 324
Recepcja w hotelu - Pałac
Margot w Karpaczu zatrudni
na recepcję na stałe i dodatkowo. Mile widziana znajomość angielskiego lub
niemieckiego. Mogą być
osoby uczące się. Cv na mail
marketingpalac@gmail.com
lub tel. - 609 179 679

Remonty mieszkań Niemcy
- Legalna, firma jedno osobową, własny dojazd i sprzęt,
zapewnione spanie (pok.
2-3os),kuchnia, łazienka.
Wymagane: malowanie na
biało, zrywanie tapet, szpachlowanie, szlifowanie, ułożenie kafelek i kabli - 504308136
lub 512248641
R e s ta u r a c j a s u s h i
zatrudni - W związku z dynamicznym rozwojem szukamy
do naszego zespołu: kucharz,
pomoc kuchenna, kelner/ka,
kierowca. zainteresowanych
proszę o przesłanie CV na
adres: restauracja@clubsushi.pl - 602 833 272
Sprzątanie apartamentów
- Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni sprzątaczki,
do utrzymania czystości w
chronionych apartamentach.
Stawka 12-15 zł. - 792 444
937
Sprzątanie na nocnej
zmianie w Cieplicach. Umowa
zlecenie a dla niepełnosprawnych umowa o pracę. Wymagania: chęci do pracy i brak
skłonności do alkoholu. Tel.
668 617 638
Sprzedawca Szklarska
Poręba - Netto zatrudni sprzedawców w Szklarskiej Porębie.
Oferujemy: pełen etat, pensję
2150 zł brutto + premię uznaniową do 400 zł brutto, zwrot
za dojazd do pracy Prosimy
o przesłanie cv: mg189509@
netto.pl
Stróż - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu przyjmie
stróża na nocki. Kontakt: 502
333 379
Stylista fryzur - centrum
JG - Studio Trendy HF w JG
poszukuje do współpracy stylistów fryzur z doświadczeniem.
Komfortowe warunki pracy i
możliwość świadczenia usług
na najwyższym poziomie. 757 532 926
Szef Kuchni - Pl. Ratuszowy
- Zatrudnię doświadczonego
Szefa Kuchni i kucharza do
restauracji Lord Lounge w
Jeleniej Górze. Wymagane
doświadczenie, dyspozycyjność i kreatywność. Oferuję
wysokie wynagrodzenie +
bonus, umowa o pracę - 570
581 896
Szukam osób do renowacji
mebli. Tylko z doświadczeniem. - 512 307 938
Zatrudnię do piekarni do
krojenia i pakowania pieczywa
praca stała na umowę 4 godz.
dziennie - 604 105 283
Zatrudnię ekspedientkę Przyjmę do pracy dziewczynę
(również mile widziane osoby
uczące się) do pracy na stoisku kosmetycznym w Galerii
Sudeckiej. Warunki oraz godz
pracy do ustalenia. Praca na
stałe lub sezonowa. - 608
490 110

Zatrudnię kierowcę kat
B , - Zatrudnię kierowcę w
ruchu międzynarodowym Fiat
Ducato 10ep Tylko osoby z
doświadczeniem! wyjazdy
3/1 lub 4/1 Wynagrodzenie
0,27zł/km plus premia Gwarantowane minimum 3500km
tygodniowo - 500 214 133
Zatrudnię kierowcę na
samochód ciężarowy LOHR
Kraj. Dobre warunki zatrudnienia. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Bardzo
dobre warunki - 886 659 146

Zatrudnię Panią do sprzątania w Domu Wczasowym w
Przesiece . Praca od zaraz 757621394 / 502252159
Zatrudnię stolarza, wykonywanie mebli z drewna i inne.
Firma stolarska w Barcinku,
gm. Sara Kamienica, Tel. 608
435 483
Zatrudnię tapicera od
zaraz lub podejmę współprace . Zapewniam wysokie

Zatrudnię Mechanika.
Kowary - Zatrudnię mechanika
z doświadczeniem przy naprawach bieżących samochodów
osobowych i dostawczych.
Praca na pełny etat. Więcej
informacji telefonicznie lub w
siedzibie firmy Juro-Trans ul.
Zamkowa 9. - 605 130 207

zarobki adekwatne do wło-

Zatrudnię na stacji paliw
Orlen w Jeleniej Górze Maciejowa. Umowa o pracę,
system dwuzmianowy. Elastyczny grafik zmian. Więcej
info pod nr tel. 605 074 194

Zatrudnimy osobe do robie-

żonego wysiłku w prace oraz
nienormowany czas pracy (
jeżeli to odpowiada pracownikowi )tel.880-044-951 - 880
044 951
Z at r u d n i m y 1 3 z ł / h nia kebabów i obsługi klienta.
Umowa,13zł/h na ręke + premie, wyżywienie. Tel. 722
371 722
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Zatrudnimy Panie na stanowisko: osoba sprzątająca
- Lokalizacja: Jelenia Góra
(markety):1. al. Jana Pawła
II - praca na dwie zmiany
(6-14, 14-22) lub na zmianę
nocną (22-6) 2. ul. Legnicka praca na dwie zmiany (6-14,
14-22) Kontakt pon. - pt. w
godz. 8-15 tel. 601 156 466.
Pozostałe dni i godziny tel.
661 970 412.
Zatrudnimy przy produkcji
plastików w Łomnicy. Praca na
3 zmiany 4 brygady. Wynagrodzenie 1400-2000 netto - 756
475 564
Zatrudnimy w Kowarach
- Zatrudnimy przy pakowaniu
elementów plastikowych w
Kowarach. Praca na jedna
zmianę Wynagrodzenie ok
1400-1600 netto - 516 574
375
Zlecę wymianę domofonów i inst - Kompletnej instalacji domofonowej dla 31
lokali. Szczegóły: Spółdzielnia
Mieszkaniowa„Cieplice” biuro
w pn,czw 18.00-20.00 przy ul.
Sobieszowska 28 w Jeleniej
Górze, tel.757551929 lub
smcieplice@wp.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Dyplom ASP w Łodzi szukam pracy - cierpiąca na
niedosłuch, 63 lata szuka
ciekawej pracy na 1/2 etatu
(niekoniecznie w zawodzie
wymagającego dobrego słuchu) tel. 605 523 932

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

MOTORYZACJA
CZĘSCI SPRZEDAM
Auto części Jelenia Góra Sprzedajemy używane części
samochodowe do różnych
modeli aut - 533 533 442
Sprzedam opony zimowe
używane na felgach stalowych 195/65/R15/91T, 4 szt
do Renault Scenic II tel. 799
247 396
Szrot Jelenia Góra
787009777 - Sprzedajemy
używane części samochodowe do różnych modeli aut

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup dobre ceny
512512227 - Prowadzimy
skup samochodów wszystkich
marek w każdym stanie technicznym. Płacimy gotówką.
Kupimy od Ciebie i odbierzemy własnym transportem
Twój samochód bez zbędnej
zwłoki.

Auto skup dobre ceny
533533442 - Prowadzimy
skup samochodów wszystkich
marek w każdym stanie technicznym. Płacimy gotówką.
Kupimy od Ciebie i odbierzemy własnym transportem
Twój samochód bez zbędnej
zwłoki.
Auto skup dobre ceny
794794804.
Kupie auto 787009777 - skup
wszystkich aut
Kupie auto w cenie do 3000zł
gotówka od reki zwrot z oc
może być do drobnych napraw
odpowiadam na sms lub proszę dzwonić - 794 794 104
Kupie auto w cenie do 3000zł
gotówka od reki zwrot z oc
może być do drobnych napraw
odpowiadam na sms lub proszę dzwonić - 885 775 445
Kupie każde auto
533533443
Kupie każde auto osobowe
dostawcze czy terenowe
gotówka od reki własny transport legalnie. 7 dni w tygodniu.
Od 8 do 22 najlepsze ceny do
20tys - 697 104 455
Masz auto my je kupimy
- Prowadzimy skup samochodów wszystkich marek w
każdym stanie technicznym.
Płacimy gotówką. Kupimy od
Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód
bez zbędnej zwłoki - 511 209
408
Prowadzimy skup samochodów wszystkich marek w
każdym stanie technicznym.
Płacimy gotówką. Kupimy od
Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód
bez zbędnej zwłoki - 500 403
803
Skup aut 24h extra ceny
- Skup aut osobowe, dostawcze, ciężarowe całe uszkodzone, motocykle oraz ciągniki
rolnicze do 60tyś zł. Gwarantujemy odbiór auta w dniu
zgłoszenia. Gotówka i umowa
od ręki. Zadzwoń lub wyślij 1
sms. Na pewno sie dogadamy.
Pracujemy 7 dni w tygodniu
.Zapraszamy - 500247769
Skup aut 691035913 za
gotówkę - Skup aut 691 035
913 najlepsze ceny i warunki
darmowy dojazd darmowa
wycena formalności na miejscu wszystkie potrzebne
dokumenty przywiozę płatność gotówką natychmiast
- 691 035 913
Skup aut do 20tys zł
697104455
Skup aut Jelenia Góra - Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie
i odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki - 503 503 192

Skup aut Jelenia Góra - Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie
i odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki - 794 794 304
Skup aut Jelenia Góra - Tel
605 56 91 56. Skup wszystkich aut od 98r do 2016r
oferuje najwyższe ceny na
rynku szybki dojazd do klienta
umowa wraz z gotówka od reki
dzwon pytaj! - 605 569 156
Skup aut osobowe, dostawcze, ciężarowe całe uszkodzone, motocykle oraz ciągniki
rolnicze do 60tyś zł. Gwarantujemy odbiór auta w dniu
zgłoszenia. Gotówka i umowa
od ręki. Zadzwoń lub wyślij 1
sms. Na pewno się dogadamy.
Pracujemy 7 dni w tygodniu
.Zapraszamy - 531222823
Skup samochodów BMW Kupię BMW serii 5,6,7,8, X3,
X5, X6, sprawne, uszkodzone,
rozbite, spalone, wersje angielskie, oraz zarejestrowane w
kraju, poniżej ceny giełdowej z
lat 1980-2016 - 607 066 962

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A3 8p 2.0tdi 185km chip
- Audi a3 2003r chip 185km.
pierwszy właściciel w kraju,
półskóry, clima w stref, nagłośnienie bose, felgi 17",nie
wymaga wkładu kasy, autko
zadbane, oc i przegląd do
2017,komplet opon zimowych.
cena 15,500 - 799 186 206
Audi A6 C5 2.5 V6 TDI
163KM - Audi jak w tytule,
doinwestowane, użytkowane
na bieżąco, nie potrzebuje
wkładu finansowego. OC i
przegląd do 04.2017. Wsiadasz i jedziesz. 10500 zł - do
rozsądnej negocjacji. Nie odp.
na SMS. - 693 672 779
BMW 320d 161000 KM 2004r.
- Sprzedam srebrne BMW
kombi sprowadzone z Niemiec
w 2015 r. Pierwszy właściciel
w kraju! Auto od os.prywatnej.
Serwisowany. Samochód
ma przerysowane nadkole.
Ważny przegląd, ubezpieczenie. Cena do negocjacji.
- 669-488-951
Carisma od dziadka db stan
- Sprzedam Carismę 1998r.w
benzynie. W ciągłej eksploatacji przez osobę starszą,
technicznie sprawny. Posiada
przegląd do maja 2017r i
ubezpieczenie do listopada
2016r.Pojazd można oglądać
w Trzcińsk - 781 012 004
Ford Mondeo MK3 Kombi
6500 zł. - Auto po wymianie
turbiny, pompy wtryskowej i
kompletu wtryskiwaczy, ABS,
klimatyzacja, el szyby, immobiliser, radio+CD, poduszki
wspomaganie, koła letnie i
zimowe, el fotel kierowcy OC
i NNW do 30.07.2017r. - 503
074 926

Skoda Fabia 1,4 MPI benzyna+gaz. Auto kupione z
salonu w 2001 roku. Jestem
pierwszym właścicielem. W
autku nie palone. Przegląd
oraz ubezpieczenie ważne
do kwietnia 2017 roku. Dodatkowo dokładam - 667 464
998
Skoda Fabia 1200 cm3
full opcja - ABS, el.szyby i
lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, autoalarm, czujnik parkowania, komputer,
światła przeciwmgielne. Przebieg 120500 km, benzyna,
cena 11500 do negocjacji.
- 609401329
Sprzedam - Kia Sportage
rok 1995 benzyna, przebieg
163.000 km, klimatyzacja,
manualna s. b. napęd terenowy - zmiana rocznie cena
6tys. zl . - 601 572 210
Sprzedam Forda Escorta
1,4 rok 1990, 90700 km, koła
zima, cena 1300 zł tel. 796
937 647
Sprzedam kampera Peugeot 570 Integra, wyposażenie full wypas, rok 1990,
przebieg 135 tys TD 2,5 tel.
602 123 657
Sprzedam Mazda6 2,0 D
145 KM 2006r czarne kombi
exluzive navi skóra po wymianie rozrządu cena do negocjacji 14000 zł hak od 03.2016 w
Polsce, Jelenia Góra tel. 601
898 245

Volkswagen Passat B5 FL
1.9 TD - Stan auta oceniam
bardzo dobrze. Stan techniczny bez wkładu finansowego. Auto zadbane.246tys.
km.Jeżdzone po Niemczech.
Samochód bezwypadkowy,
nie posiada żadnych wad
ukrytych. Bardzo dynamiczny.
- 509 229 109
VW Lupo 1.0, 99r. 128 tys Witam, mam na sprzedaż WV
Lupo, posiada ważny przegląd
techniczny oraz ubezpieczenie, zarejestrowane w PL,
więcej informacji pod nr tel
697752136 (nie odpisuje na
sms)

Sprzedam VW Passat 1999
silnik 1,9 TDI 81,00 KW przebieg 210 tys tel. 602 123 657
Sprzedam w bardzo dobrym
stanie Opla Corse (B) rocznik
1999r. - 667 025 194
Ursus c-330 - Witam, posiadam do sprzedania ciągnik
C-330.Ciągnik ma ważny
przegląd i ubezpieczenie.
Ciagnik posiada nowe opony
stan ciągnika bardzo dobry.
Cena 15tys zł do negocjacji 798 075 299
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Remonty, wykończenia
wnętrz, FV - Firma JCP JAHU
z siedzibą w Szklarskiej
Porębie poszukuje zleceń
na remonty mieszkań, pensjonatów, hoteli, docieplanie
budynków, wymianę stolarki
okiennej itp. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
d - 889 140 620

Renowacja stolarki zabytkowej - Oferujemy kompleksowe wykonanie renowacji
drzwi zabytkowych zewnętrznych jak i wewnętrznych .
Zapewniamy dobór najlepszych materiałów dostępnych
ANONSE
na rynku oraz dwa lata gwaMATRYMONIALNE
Nowa Justyna centrum - Nie- rancji na wykonane prace .
grzeczna sexi szatynka zapra- Ws - 605 622 535
sza do siebie na namiętne, Roboty ziemne Koparkoniezapomniane chwile w Ładowarka; mini Koparka;
swoim towarzystwie - 724 mini wywrotka. Tel. 602-586304 051
138 - 790 027 007
Pokój na dniówki - Szukam
współlokatorki do fajnego Szamba zbiorniki betonowe
mieszkania w centrum jeleniej - Szamba od 4 do 12 tys. m3,
góry. Świetne warunki. Wolne zapewniamy atest, transport,
miejsca od teraz. - 577 491 montaż i 2-letnia gwaran300
cja, szczelne, monolityczne,
Poznam fajną dziewczynę! w ofercie posiadamy włazy
- Michał 29 lat ze Świdnicy żeliwne, płyty najazdowe tir pozna fajną dziewczynę w Radosław 660 513 599
podobnym wieku do wspólnych spotkań. - 609-527-036 Tanie remonty w dobie kryzysu. Remonty drobne przePoznam kobietę na stały
związek w wieku 28-50 lat. róbki budowlane na Twoją
Jestem miłym mężczyzną, kieszeń. Zadzwoń tel. 721
zaradnym, opiekuńczym, 647 789
zmotoryzowanym tel. 577 Usługi ogólnobudowlane
757 923
- Wykonuje hydroizolacje
Poznam Pana niewyso- tarasów i balkonów, dociekiego w wieku 73-75 lat, z plenia i malowanie elewacji,
własnym "M" który pragnie
wykończenia wnętrz. Tanio i
poznać kobietę aby nie czuć
się samotnym tel. 663 714 733 solidnie. - 726 668 328

Sprzedam Mercedesa
MB 100 Rok produkcji 1995
Posiada hak Opłacony ważny
przegląd Stan dobry Ładowność 830kg Rama rurowa
silnik suchy cena 4500zł - 798 dzwonić rano
Praca dla dziewczyn 075 299
Przyjmę dziewczyny do współSprzedam Opla Astre 1997
pracy na terenie jg i okolic.
rok, benzyna ,pojemność 1,4 Luźna atmosfera atrakcyjne
.Ubezpieczona, ważny prze- warunki możliwość dogadagląd, cena 2000 zł. Polecam nia. Pozdrawiamy i zapra- 691 048 929
szamy do współpracy - 667
Sprzedam Reno Clio 2001r 390 904
stan bardzo dobry, garażo- Szukam koleżanek do współwany, szyby automat, klima, pracy w centrum Jeleniej Góry
zamykany na pilota, cena w usługach towarzyskich tel.
509 644 864
5800 zł tel. 731 922 843
Sprzedam VW Golf IV
combi diesel 2003 160000km
w bardzo dobrym stanie - 609
246 412

26 września 2016 r.

Usługi Remontowo-Naprawcze - Malowanie mieszkań,
drobne remonty. Zabudowy
z płyt gipsowo-kartonowych.
Usługi elektryczne-naprawa,
montaż/przeróbki. Układanie
wykładzin, paneli. Montaż
mebli, armatury, kabin, umywalek itp. - 530 066 675

Wylewki Anhydrytowe Wykonujemy Wylewki samopoziomujące anhydrytowe. Są
to idealne wylewki na ogrzeUSŁUGI
wanie podłogowe .Idealnie
BUDOWLANE
równa gładka powierzchnia
Cyklinowanie starych
,wysoki współczynnik przepodłóg - Cyklinowanie i renowacja starych podłóg i ne tylko nikania ciepła ,zadzwoń po
wycenę - 728 994 434
- 697 707 989
Kanalizacja - udrożnianie Zatrudnię pilnie murarzy
i oczyszczenie odpływów. na budowę we Wrocławiu.
Hydraulika kompleksowa tel. praca od zaraz na długi okres
609 172 300
na miejscu zakwaterowanie i
Karpacz-malowanie, bardzo dobre warunki finantapetowanie - Tanio. Bar- sowe. - 530 061 216
dzo solidnie. Odpowiedzialność za powierzone mienie Z d u n - p i e c e k a f l o w e ,
100%. Drobne naprawy - złota kominki, kominy dymne,
budowa, naprawa, czyszczerączka. - 604 539 832
Remonty mieszkań - regipsy, nie, konserwacja. Profesjopłytki, panele. Solidnie i nie- nalne wykonanie w normalnej
drogo tel. 761 317 769
cenie tel. 510 172 730
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Zlecę tynkowanie! Zlecę wykonanie tynków maszynowych. 4
nowe segmenty garażowe z silki- bez okien,
niski budynek - praca
bez rusztowań Możliwość
zlecenia 1 segmentu (ok
300m2) bądź wszystkich
4 (ok 1200m2) - 780 031
120

USŁUGI
EDUKACJA
Korepetycje Matematyka 25zł/h - Student
I V r o k u n a P Wr u d z i e l i
korepetycji dla uczniów
szkoły podstawowej,gimnazjum,liceum. Bezstresowo i skutecznie pomogę
zwalczyć problemy z tym
przedmiotem każdemu!30zł/90min!Pierwsza
1h/15zł!SMS! - 533 753
156
Matematyka i fizyka Korepetycje z Matematyki
i Fizyki dla uczniów gimnazjum, szkół średnich
oraz maturzystów. Koszt
30zł/h. Warunki spotkań
do omówienia. Oferuje
student pwr (w10,AiR),
Paweł Markowski. Kontakt: 505601308
Zajęcia dla mam i
maluszków - Klub aktywnej mamy i aktywnego
malucha. Zajęcia dla
rodziców i dzieci .sms 504 781 739

USŁUGI
ELEK TRYCZNE
Naprawa AGD Naprawa pralek, odkurzaczy, Jelenia Góra ul.
Karłowicza 25 tel. 603
835 483
Naprawa pralek, kuchenek, lodówek, zmywarek,
Tanio, szybko i solidnie.
Naprawa na miejscu u
Klienta, dostępność 7
dni w tygodniu nawet do
późnych godzin wieczornych - 783 616 565

og£oszenia

USŁUGI
FINANSOWE
Bank odmówił Ci kredytu?
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!
Zadzwoń już dziś, nic nie
tracisz, a możesz zyskać
do 25000 zł. Tel.: 731 - 377
- 456
Dodatkowa gotówka Poszukujesz pożyczki gotówkowej - z komornikiem?
Komornik siedzi Ci na karku?
Posiadasz negatywny wpis
w bazach? Potrzebujesz
gotówki? Zadzwoń do nas
731 377 456
Dodatkowe pieniądze Zastanawiasz się skąd wziąć
dodatkową gotówkę ? Nie
martw się, zadzwoń i zapytaj o
pożyczkę! Tel.: 731 377 456
Leasing | Kredyty samochodowe - leasing wszystkich
pojazdów, sprzętu medycznego i maszyn - na oświadczenie, od 1 dnia działalności,
z negatywną historią kredytową! Kredyty samochodowe
dla osób fizycznych. tel. 795
005 835 - e-mail: biuro@millennium-kredyty.pl
Pilnie potrzebujesz gotówki?
- Najszersza oferta pożyczek
pozabankowych. Pożyczki dla
osób prywatnych i firm. Także
z komornikiem. W ofercie również szeroki wybór pożyczek
bankowych. Jelenia Góra-Zabobrze, ul. Wiejska 29a - 781
222 323
Pożyczka - Gotówka na
dowolny cel: - do 25 tys, do 36 miesięcy, - minimum
formalności, Zadzwoń 731
377 456
Pożyczka bez BIK i KRD Oferujemy szybką pożyczkę
do 25.000 złotych ! Pożyczka
dla każdego. Raty miesięczne.
Nie sprawdzamy BIK,KRD.
Zadzwoń i umów się na spotkanie! Tel.: 731-377-456

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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Pożyczka na dobrych
warunkach dla każdego * od
500 zł nawet do 25 000 zł,
* okres kredytowania od 6
do 36 miesięcy, * minimum
formalności, * spłata w m-c
ratach, * szybki przelew pieniędzy na konto - 731 377
456
Pożyczka na dowód osobisty - Kwoty od 500 zł do
25.000 zł.Nie sprawdzamy
BIK i KRD, akceptujemy
Komornika. Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00 - 17.00.Zadzwoń lub
przyjdź do Biura 1 Maja 31/1
Jelenia Góra - 728 874 309
Pożyczka na dowód w
1 dzień! - Do 9.000 zł na
oświadczenie. Nie weryfikujemy BIK i KRD, akceptujemy
zajęcia komornicze. Zadzwoń
! - 668 682 335
Pożyczka w 24 godziny Minimum formalności. Również na oświadczenie. Bez
poręczycieli od 500zł nawet
do 25000zł Szybko i bezpiecznie. Zadzwoń lub wyślij
sms 731-618-008 - 731 618
008
Pożyczki dla firm - Pożyczki
bankowe i pozabankowe dla
firm. Już od pierwszego dnia
działalności gospodarczej.
Zapraszamy do biura: Jelenia
Góra-Zabobrze, ul. Wiejska
29a/3 - 781 222 323
Szybka gotówka - Dla pracującego i dla emeryta, prosta
pożyczka od 500 zł. do 25000
zł. okres kredytowania od 6
do 36 miesięcy Zadzwoń lub
wyślij SMS o treści Kasa na
numer 731-377-456 - 731
377 456
Wyskoczyły Ci nagłe
wydatki ? - Wyskoczyły Ci
nagłe wydatki ? - Ta pożyczka
jest dla każdego, - Bez BIK, Raty od 6 m-c do 36 m-c, - Od
500 zł do 25 000 zł, - Decyzja
w jeden dzień, - Przelew pieniędzy na konto. Zadzwoń
- 731 377 456

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

USŁUGI
MOTORYZACYJNE

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

Serwis Laptopów i PC
dojazd - Dyplomowany
i n ż y n i e r. D i a g n o s t y k a ,
naprawa komputerów PC
i Laptopów w tym apple.
Odwirusowanie czyszczenie instalacja systemu.
Wymiana ekranów gniazd
zasilania. Konfiguracja sieci. Odzyskiwanie
danych. - 605 233 937

Polerowanie reflektorów - Oferuję usługę polegającą na przywróceniu
powłoki klosza do stanu
reflektora mniej więcej
2-letniego auta. Polerowanie wraz z zabezp. przed
promieniami UV. - 601 859
715
Serwis motocykli i skuterów - Serwis, naprawa,
remont/renowacja motocykli, skuterów i quadów.
Szybko, skutecznie, z pasją
do motocykli. Dojedziemy
p o o d b ió r i o d w ie zie m y
pojazd po skończonej pracy
o dogodnej dla Państwa
porze. - 796 586 606

USŁUGI
KSIĘGOWE

USŁUGI
MUZYCZNE

USŁUGI
INFORMAT YCZNE

Księgowość, Podatki,
Kadry BHP - Kancelaria
Podatkowa TAX. Jelenia
Góra, Wolności 17a/1.
Podatki, księgowość,
kadry, płace, BHP profesjonalnie. Reprezentacja
w czasie kontroli i postępowań podatkowych (długoletnie doświadczenie).
- 510 243 264
Na problemy podatkowe:
TAX - Podatki, księgowość:
sprawdzamy, naprawiamy
po innych, „wyprowadzamy
n a p r o s t ą ” k o r y g u j e m y.
Profesjonalnie. Długoletnie doświadczenie. Kancelaria Podatkowa TAX.
- 510 243 264
Zakładamy firmy PITer - Zakładasz firmę
? Pomożemy w otwarciu
działalności gospodarczej, doradzimy w wyborze formy opodatkowania
oraz pozyskaniu środków na rozwój. Niedrogo
poprowadzimy Twoją księgowość. Ul. Sudecka 51,
JG - 791 161 344, 75 62
70 800

EFBE Music - DJ, wodzirej
- Jesteśmy legalnie działającą firmą. Zajmujemy się
kompleksowym prowadzeniem małych i większych
imprez okolicznościowych.
Profesjonalne nagłośnienie, efektowne światła i
charyzmatyczny DJ. Zapraszamy:) - 792 408 662
Profesjonalny sprzęt
nagłośnieniowy i oświetleniowy wypożyczę, mogę
też ewentualnie zagrać.
783 011 110
W e s e l a , i m p r e z y, D J
wokal na żywo. Muzyka
akordeonowa, repertuar
polski-zagraniczny, oświetlenie, nagłośnienie, cena
umowna "Muzyk Orkiestra"
tel. 75 75 339 21, 692 046
727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Dwie opiekunki szukają
pracy w niemieckiej rodzinie tel. 783 548 098
Opieka całodobowa
do starszej - Potrzebuję
opieki z zamieszkaniem do
79 letniego taty. Mogłyby
być dwie Panie na zmianę.
Praca w Jeleniej Górze Cieplice. Oferta dla zainteresowanych z dla całej
Polski - 666 844 081

USŁUGI
RÓŻNE
Potrzebujesz pomocy
doraźnie lub na stałe?
Dzwoń. Moje atuty:
dyspozycyjność, dobra
organizacja w prowadzeniu domu, umiejętności
kulinarne, cierpliwość,
wysoka kultura osobista, bezpieczny kierowca
z w ł a s n y m a u t e m . Te l .
726290939
Serwis Okien i Drzwi Naprawa okien i drzwi.
Regulacja , konserwacja
i regeneracja. Wymiana
zamków, wkładek, zawiasów , klamek ,uszczelek i
szyb zespolonych .Lokalizacja i likwidacja strat
ciepła w oknach PVC.
Robert 60772082 - 607
720 825

og£oszenia
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Usługi różne - Usługi
ogólnobudowlane rozbiórki, wyburzenia ogrodnicze wycinka przecinka
drzew. Usługi porządkowe
sprzątanie posesji strychów mieszkań posiadamy
własne kontenery zabieramy wszystkie odpady.
Najtaniej - 782 037 887

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerek, usługi również w
firmie. Odbieramy-przywozimy. Wysoka jakość usług.
Zapraszamy tel. 609 172 300
Posprzątam, umyję okna
w mieszkaniu na Zabobrzu.
Tylko Zabobrze lub bliskie
okolice tel. 663 714 733 dzwonić rano
Tanio posprzątam mieszkania, umyję okna, klatki schodowe. Zadzwoń tel. 732 959
566

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Tani transport busem - najlepsza cena na długie trasy w
regionie - 697 335 784
Transport, przeprowadzki
- Oferuje usługę transportu
bu se m m a x , m o ż l i w o ś ć
wnoszenia-znoszenia po
wcześniejszym uzgodnieniu
konkurencyjne ceny - 697
335 784
Wynajmę najnowszego
busa 9 osobowego reno trafica z kierowcą lub bez. Przewozy od drzwi do drzwi calą
Europa. - 884 209 117

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Bars- zabieg na ciało i umysł
- Głęboki energetyczny proces uwalniający napięcia i
blokady w życiu i w ciele,
transformujący i otwierający
na radość, zdrowie, obfitość
oraz poczucie spełnienia i
lekkości w każdym obszarze
życia. - 510 126 927
Masaż - Masaż częściowy i
całościowy. Dojazd do klienta
- 537 194 699
Masaż - Masaż u klienta
w domu masaż całego ciała
Masaż gorącymi kamieniami,
masaż klasyczny Masaż relaksacyjny Masaż twarzy Masaż
leczniczy - 537 194 699
Masaż z dojazdem do klienta
- Zapraszam na masaż który
wykonam w Twoim domu!
Jestem dyplomowanym technikiem masażystą który pracował w szpitalu, centrum fitness
oraz najlepszych hotelach w
Karpaczu. Masaże dostosowane do klienta. - 881 777
490

Stylizacja paznokci z
dojazdem - Przedłużanie
żelem na formie/szablonie
60zł. Żel na własnej płytce
50zł.Manicure hybrydowy
40zł.Kompleksowy pedycure
50zł .Posiadam markowe produkty do stylizacji Jestem do
dyspozycji 7 dni w tygodniu
- 664 033 958
Vega Test - diagnostyka
- Wykrywanie pasożytów,
grzybów, bakterii, wirusów
oraz zaburzeń pracy organizmu. Usuwanie patogenów
częstotliwościami i naturalnymi kuracjami. Serdecznie
zapraszam w J.G Cieplicach.
- 510 126 927

KUPIĘ
Skup różne monety i banknoty - Kupię różne monety
obiegowe, nieobiegowe,
kolekcjonerskie oraz banknoty z dowolnego kraju i
okresu czasu, bilon walut
kantorowych, wszelkie obce
waluty, gg:28741173,tel./
sms/791417347,waluciarz@
onet.pl - 791 417 347
W komis pryzmujemy modną
odzież dziecięcą, damską,
męską oraz buty i torebki.
Sklep Sara, Zabobrze ul.
Różyckiego 4a tel. 506 092
349. Zapraszamy na zakupy
SPRZEDAM
Biały stół rozkładany - Stół
rozkładany w stylu ludwikowskim przemalowany na biało
(blat zabezpieczony farbą
utwardzającą). Wys 78, szer
90, dł 140 (230). 950 zł. Za
wadę na blacie dodaję bieżnik. Odbiór osobisty centrum
JG. - 500 084 244
Sprzedam zmywarkę
BEKO, kuchenkę gazową,
stół rozkładany sosnowy.
Cena do uzgodnienia tel. 731
922 843
Tanio sprzedam segment
brązowy na wysoki połysk
oraz 2 biurka w tym 1 pod
komputer tel. 504 091 111
Zmywarkę Whirlpool na
części - do zabudowy Whirlpool 6 letnia na części uszkodzona pompa myjąca cena
100 zł - 512 556 300

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupę mieszkanie bez pośredników w Jeleniej Górze 2 pok.,
I p., z balkonem, do 42m2 tel.
881 784 746
Kupię mieszkanie do remontu
blisko centrum Jeleniej Góry.
(50-70 m2). tel. 606610877
Kupię pilnie mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry od 5070 m2, najlepiej do remontu
(ale niekoniecznie) Bez
pośredników - 668 016 404
Kupię mieszkanie w Jeleniej
Górze bez pośredników do
42m2, Ip, 2 pok. z balkonem
tel. 501 227 958

MIESZKANIA
SPRZEDAM
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
Mieszkanie 102m 210tys
centrum - Sprzedam mieszkanie w centrum 1go maja
ogrzewanie i woda miejska
bezczynszowe balkon. Piwnica, strych podwórko parking
po remoncie 102 metry trzy
pokoje drugie piętro - 695
898 335
Sprzedam mieszkanie 40m
dwa pokoje, kuchnia, łazienka
podwórko parking duży taras.
Wszystko po remoncie nowe
gotowe do zamieszkania 109
tys centrum 1go maja 2 piętro ogrzewanie miejskie bez
czynszowe. - 695 898 335
Sprzedam mieszkanie 55m
69 tys - Sprzedam mieszkanie
na poddaszu 32m (55 po podłodze)po kapitalnym remoncie ,balkon, bez czynszowe,
ogrzewanie i woda miejska,
strych, piwnica, podwórko,
parking centrum 1go maja
wszystko nowe tel. 695 898
335
Sprzedam mieszkanie
56m2 do remontu, cena
100000 zł tel. 694 577 736

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam niekrępującego
pokoju do IIp na Zabobrzu u
używalnością kuchni i łazienki,
ulice Różyckiego, Paderewskiego, Karłowicza lub centrum JG tel. 663 714 733

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia pokój umeblowany - Pokój dla pracującego
Cieplice - 518 116 316
Kawalerka Jelenia góra
22 m2 - Pokój z aneksem
+ łazienka, umeblowany i
wyposażony (pralka, lodówka,
TV) 600 zł (czynsz) + 245
(woda, śmieci, ogrzewanie) +
liczniki prądu. Balkon, piwnica.
Dostępny od 1 października
2016 - 601 240 643
Mały pokój z dostępem do
kuchni, łazienki, rtv, wi-fi. 10
min. do UE. - 698 673 047

Mam do wynajęcia pokój
w bloku. Czynsz wynosi
410zł plus rachunki.
Średnio wychodzi 500zł
miesięcznie. Mieszkanie
jest duże i przestronne.
Wspólna kuchnia z salonem, łazienka. Jest dostęp
do internetu - 790 791
169
Mieszkanie 2 pokojowe nieumeblowane o
pow.51m2 na Zabobrzu II
2pokoje,kuchnia i lazienka.
Cena 1000 zl plus media 605 595 417
Mieszkanie do wynajęcia - 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, osobne wejście,
w S obi eszow i e t el . 6 6 3
569 799

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka budowlana 0,22
ha - Sprzedam działkę budowlaną 2200m ładnie położoną z
dwoma budynkami gospodarczymi w miejscowości Janice
15 km od Jeleniej Góry woda
i kanalizacja z sieci cena okazyjna do uzgodnienia - 695
898 335
Działka budowlana w
Sosnówce - Sprzedam działkę
budowlaną wraz z wszystkimi
uzgodnieniami przyłączy, z
projektem zakładu opiekuńczego lub hotelu oraz pozwoleniem na budowę - 790 434
435
Działka w Dziwiszowie Najpiękniejsza działka budowlana w Dziwiszowie os. leśne
zacisze o pow.2020m²,do
centrum 5min samochodem.
Piękne widoki, mnóstwo zieleni, cisza, widok na Śnieżke.
Bez pośredników. Cena 95,-zl/
m² - 885 342 947
Olszyna -Biedrzychowice
- nowe - Sprzedam działki
budowlane . Olszyna- Biedrzychowice . Powierzchnia
od 1000 do 1110 m2. Woda,
prąd na granicy każdej działki,
Dojazd droga asfaltowa. Nowe
osiedle 7 domów. cena 36.000
zł z VAT - 506 122 702
Piękna działka budowlana w
Dziwiszowie, os.leśne zacisze
o pow. 1001m².Do centrum
5min.samochodem,widok na
Śniezke, mnóstwo zieleni,
cisza. Cena 95,-zl/m² bez
pośredników. - 885 342 947

Dopłacę do zamiany
kawalerki w centrum JG na
dwupokojowe na Zabobrzu
I piętro lub parter tel. 510
172 730
Mieszkanie 36m2 na
dom! - Zamienię mieszkanie w Janowicach Wielkich, na dom w okolicy
(najlepiej Gmina Janowice),z dopłatą. Mieszkanie
na parterze, ogrzewanie z
sieci, bezczynszowe. Blisko szkoła, sklep, kościół,
przystanek. - 793 727
523
Zamienię na większe
- Zamienię mieszkanie
komunalne 46m w centrum miasta na drugim
pietrze.2pokoje,kuchnia,łazienka,przedpokuj.CO
LOKALE
gazowe. Zamienię na więkSPRZEDAM
sze dopłacę lub spłacę
zadłużenie do 5tyś. - 737 Sprzedam tanio lokal usługowo-handlowy w Jeleniej
490 884
Górze przy ul. Wyczółkowskiego, powierzchnia 50, 40
DOMY
m2 . - 75-713-73-66
SPRZEDAM
Dom z malowniczym ogrodem - Piękny, wolnostojący
dom z dużym ogrodem w
Olszynie (powiat Lubański). 120km od Wrocławia,
4 0 k m o d J e l e n i e j Gó r y,
30km od Zgorzelca, 18km
od autostrady A4. Umeblowany, z mediami. Cena do
negocjacji. - 793 035 793
Sprzedam dom 120
metrów mieszkalnych plus
80 użytkowych z działką
600 metrów. Jelenia Góra
ul. Hofmana blisko szkoła,
sklepy, przystanek MZK,
super lokalizacja ładny
ogród cena 279000 tyś. 603 134 598

DOMY
Mam do wyjęcia 2pokojowe
MAM DO WYNAJĘCIA
mieszkanie na Zabobrzu blisko szpitala 1000 zł plus Pół domu - Mam do wynajęcia 1/2 domu 3 pokoje TV
media i kaucja - 603 980 620
- łazienka-aneks kuchenMam do wynajęcia kawalerkę ny-parking-taras 1200 pln.
w centrum Cieplic tel. 730 ul. Paderewskiego 68ab
092 545
- 535 303 007
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Lok.użyt. 51m2 parter,
Centrum - Wynajmę lokal
użytkowy 51m2 w centrum
z własnym ogrzewaniem
na parterze z parkingiem.
Więcej informacji na telefon
508 036 366
Lokal usługowo-handlowy
100m2 - Duże witryny dwa
niezależne wejścia, duży
plac. Idealne miejsce na hurtownie, sklep lub inny lokal.
Teren ogrodzony ,automatyczna brama wjazdowa,
ekspozycja wzdłuż głównej
drogi w JG. Prestiżowe miejsce. - 502 376 448
Tanio wynajmę hale magazynowa- ocieplona 450m2
w tym 80m2 zaplecze
socjalne-ogrzewane, teren
monitorowany + ochrona
całodobowa, ogrodzone ul.
Karola Miarki 18d Jelenia
Góra - 601 057 718

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ
Kupię garaż, Zabobrze lub
okolica tel. 503 385 849

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Dochodowy obiekt turystyczny w Szklarskiej Porębie, w sercu Karkonoszy, w
bliskiej odległości do granicy
z Czechami. 80 miejsc noclegowych. Działka ponad 1h.
Portfel zamówień na rok do
przodu. - 602 402 185
Sprzedam magazyn
425m2 w tym biuro, ogrzewany tel. 500 168 910
Sprzedam ładny pomnik z
miejscem na nowym cmentarzu, blisko głównego wejścia. Tel. 797270352

NIERUCHOMOŚCI

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

Biuro do wynajęcia, centrum - Biuro 23m: 900zł,
albo 16m: 500zl plus VAT.
Jelenia Góra Wolności blisko Bankowej. Poczekalnia,
WC, socjalny do wspólnego
użytkowania. Wysoki standard. Ogrzewanie w czynszu. - 510 243 264

Pomieszczenia do wynajęcia-Zarząd Okręgowy
Związku Kombatantów RP
byłych więźniów politycznych posiada do wynajęcia
pomieszczenia: gastronomiczne 150m2, biuro 32m2,
2 pomieszczenia po 16m2
każde tel. 75 75 224 57

16

26 września 2016 r.

Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

