w numerze

Miesięcznik Regionalny

Nakład
udokumentowany: 8 tys.
egzemplarzy

JELENIA GÓRA

Egzemplarz
bezpłatny

Awantura
o czynsze

Nr 10

(352)

24 X 2016 r.

Rok Ix

ISSN 1896-5164

Indeks 224065

2
55
OGŁOSZE
Ń

REGION Wyrok jest już ostateczny – za zabójstwo 10-letniej Kamili sprawca spędzi życie z kratami

JELENIA GÓRA

Rozkopali ulicę
i co z nią dalej?

Po wielu monitach wykonawca wszedł na Wyczółkowskiego.
Rozkopał ją i roboty nabrały
ślimaczego tempa. Mieszkańcy
się denerwują.

Strona 4

SPORT

Wielki sukces
w Argentynie

Zabił dziecko siekierą
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok
jeleniogórskiego sądu dla zabójcy 10-letniej Kamili z
Kamiennej Góry. 27-letniego Samuela Nowakowskiego z
Kamiennej Góry skazano na dożywocie. Sąd Apelacyjny
natomiast podwyższył okres, po jakim może on ubiegać
się o przedterminowe zwolnienie do 35 lat.
Wyrok w jeleniogórskim sądzie
zapadł w kwietniu 2016 roku.
Wówczas skazano Samuela Nowakowskiego na dożywocie, 10-letnie
pozbawienie praw publicznych,
100 tys. zł zadośćuczynienia dla rodziców, a także możliwość starania
się o przedterminowe zwolnienie
po 25 latach.
- Zabójstwo niewinnego dziecka
bez żadnego powodu ma charakter
zbrodni – uzasadniał wówczas wyrok sędzia Andrzej Żuk. – Oskarżony
w ten sposób odreagowywał swoje
negatywne emocje kierując swoją
agresję właśnie wobec tego niewinnego, zupełnie nieznanego dziecka,
10-letniej dziewczynki, która straciła
na skutek jego zachowania życie –
mówił.
Do tej zbrodni doszło 19 sierpnia
2015 r. w centrum Kamiennej Góry.
Samuel Nowakowski dzień wcześniej dowiedział się, że jako osoba
bezrobotna nie dostanie zasiłku.
Tragicznego dnia w godzinach
przedpołudniowych, wyszedł z
domu zabierając ze sobą siekierę,
którą schował w foliowym worku.
Poszedł do Powiatowego Urzędu

Pracy w Kamiennej Górze, gdzie pokłócił się z urzędniczką. Następnie
skierował się w stronę rynku. Przechodząc w pobliżu księgarni, wyjął
siekierę z reklamówki i zaatakował
nią 10-letnią dziewczynkę, która
wraz z matką wchodziła do sklepu.
Zadał jej cios w tył głowy, po czym
wyrzucił siekierę i zaczął uciekać.
Kilka minut później został zatrzymany przez świadków zdarzenia i
przekazany policji. Dziewczynka w
bardzo ciężkim stanie została przewieziona helikopterem do szpitala,
gdzie zmarła.
Samuel Nowakowski przyznał
się do zbrodni. Mówił, że narastała
w nim złość, bo od dłuższego czasu
miał problemy ze znalezieniem
pracy, a dodatkowo 18 sierpnia
2015 roku otrzymał decyzję, że nie
przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych. Wyjaśniał, że siekierą
chciał zemścić się na urzędniczkach
PUP za to, że nie dostał żadnej pomocy, ale było za dużo ludzi, więc
zrezygnował ze swojego zamiaru.
Wyszedł na ulicę i skierował się w
kierunku centrum miasta. Widząc
małą dziewczynkę wchodzącą do

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Projekt zmian opłat za wynajem lokali komunalnych budzi emocje. Ostatnia sesja była
starciem opozycji, prezydenta i
mieszkańców.
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księgarni zadał jej cios siekierą. Z
opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że sprawca w chwili popełnienia
zbrodni był poczytalny.
Angelika Grzywacz- Dudek

Na dworcu głównym praca wre

Do tej zbrodni doszło 19 sierpnia 2015 roku w centrum Kamiennej Góry. Samuel Nowakowski zabił wtedy siekierą 10–letnią dziewczynkę przed wejściem do księgarni.
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Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki
stanęli na podium w Pucharze
Świata w San Juan. Nasi kajakarze wywalczyli tam aż trzy
medale.
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POWIAT Nagrody starosty jeleniogórskiego za promocję regionu już po raz szesnasty

Uroczystość odbyła się 18 października w Karpaczu. Te
prestiżowe wyróżnienia wręczali: jeleniogórski starosta
Anna Konieczyńska i przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta. Wśród zaproszonych gości byli:
senator Krzysztof Mróz, starosta powiatu wrocławskiego
Roman Potocki, a także starosta powiatu z Aachen wraz z
delegacją radnych z tego miasta.
Nagrody za promocję powiatu
jeleniogórskiego zostały przyznane
w siedmiu kategoriach: Najlepszy
Obiekt Hotelarsko-Turystyczny, Najefektywniejsza Promocja, Najlepszy
produkt Turystyczny, Promocja
Regionu, Najlepsza Promocja Zagraniczna oraz za Kreatywność
Służącą Budowaniu Atrakcyjnego
Wizerunku Gminy Przyjaznej Turystyce i Za całokształt Działalności Na
Rzecz Turystyki.
W tym roku wyróżnienia Starosty
Powiatu Jeleniogórskiego przyznano:
Schronisku „Wysoki Kamień” za Najlepszy Obiekt Hotelarsko-Turystyczny ( nagrodę odebrali właściciele
schroniska Józef i Dorota Gołbowie;
nagroda za Najefektywniejszą Promocję powędrowała do Kowar za
zorganizowanie imprezy pod nazwą
Dni Kowar – Kulminacja obchodów
70-lecia Kowarskiego Sportu (nagrodę odebrała burmistrz Kowar
Bożena Wiśniewska wraz z prezesem
Klubu Olimpia Kowary Januszem
Kwakiem); nagroda za Najlepszy
Produkt Turystyczny poszła w ręce
Związku Gmin Karkonoskich za

Regionalną Pracownię Krajoznawczą Karkonoszy (nagrodę odebrali
przewodniczący Związku Gmin
Karkonoskich Witold Szczudłowski
oraz Krzysztof Tęcza). Urząd Miasta
Karpacz otrzymał nagrodę
w kategorii Promocja Regionu za
stworzenie
wa k a c y j nej oferty
„Rodzinn e Wę drówki Śladami
Ducha
Gór i Skrzatów Karkonoskich” (nagrodę
odebrały: zastępca
burmistrza Karpacza Kamila
Cyganek oraz Magdalena Drewnicka). Nagrodę za Najlepszą Promocję
za Granicą kapituła postanowiła
nagrodzić ex aequo starostę związku
miast Aachen Helmuta Etschenberga
oraz radnego Axela Hartmanna.
Grzegorz Truchanowicz „Liczyrzepę” otrzymał za Kreatywność

JELENIA GÓRA/REGION

Marsz przeciw zakazowi aborcji

Fot. Robert Czepielewski

Liczyrzepy zostały rozdane

Służącą Budowaniu Atrakcyjnego
Wizerunku Gminy Przy jaznej
Turystyce. Nagroda za „Całokształt
Działalności na rzecz Turystyki”
powędrowała do Macieja Abramowicza.
Starosta Anna Konieczyńska
zaznaczyła, że te nagrody są
ogromnym podziękowaniem za
REGION

Utrudnienia na szlakach

Fot. Przemek Kaczalko

Rozpoczęły się
prace
remonto3 października, podobnie jak w ponieważ Jelenia Góra zawsze była na
wielu innych miastach Polski i regionu, uboczu wszystkich akcji – powiedziała we na drodze
na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze Katarzyna Sikora, jedna z uczestniczek dojazdowej
-HVWHĞP\ZEUDQĪ\KDQGOXGHWDOLF]QHJRZLRGąF\PSU]HGVLĊELRUVWZHPSRVLDGDMąF\PSRQDGSODFyZHNZ(XURSLH1DV]HMSURVWHM
odbył
się „czarny marsz” z licznym „czarnego protestu” na Placu Ratuszo- od Polany do
LSU]HMU]\VWHMNRQFHSFMLRGODW]DZG]LĊF]DP\VROLGQ\LVWDOH]ZLĊNV]DMąF\VLĊZ]URVWREURWyZL]\VNyZ
Domku Myudziałem jeleniogórzan . – Jesteśmy wym. Więcej na: www.jelonka.com
śliwskiego.
Przemek Kaczałko
pozytywnie zaskoczone frekwencją,
Poszukujemy kandydatów
na stanowisko:- Podczas
wędrówki szlakiem
niebieskim prosimy zachować ostrożność – apelują przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego. - KieruMiejsce pracy: Jelenia Góra (ul. Sobieskiego 37)
jąc się w stronę schroniska Strzecha
Akademicka lub Samotnia zalecamy
Oferujemy:
obejście niebieskim szlakiem przez
Kocioł Małego Stawu lub przejście obok

G\QDPLF]QąLDPELWQąSUDFĊZ]HVSROH
Domku Myśliwskiego – dodają.

]DWUXGQLHQLHRG]DUD]
Dla pojazdów droga zostanie za
SUDFDZSHáQ\PLQLHSHáQ\PZ\PLDU]HJRG]LQ
mknięta od wtorku (25 października)

DWUDNF\MQ\SDNLHWVRFMDOQ\ERQ\Ī\ZLHQLRZHXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQHLJUXSRZHUyZQLHĪ
na okres trzech tygodni, bo tyle potrzeba
GODF]áRQNyZURG]LQ
czasu, aby wykonać wszystkie zaplano
PLáąDWPRVIHUĊSUDF\

PRĪOLZRĞüDZDQVXQDVWDQRZLVNR]DVWĊSF\NLHURZQLNDOXEQDVWDQRZLVNRNLHURZQLNDVNOHSX
wane prace.

JUXQWRZQHV]NROHQLH
(KPN)

Kasjer-Sprzedawca

pracę, jaką włożyli i laureaci i
nominowani na rzecz promocji
powiatu jeleniogórskiego. Prawdziwym kolekcjonerem nagród
Liczyrzepy jest Związek Gmin
Karkonoskich, którzy wczoraj
statuetkę Liczyrzepy odebrali po
raz trzeci. Prawdziwej radości z
tego powodu nie ukrywał Witold
Szczudłowski. O dużej wadze tej
nagrody i samej współpracy z
powiatem jeleniogórskim mówił
Helmut Etschenberg podkreślając,
że nagroda jest wynikiem ciężkiej
pracy wielu ludzi, którzy żyją tym
co robią i wspólnie coś tworzą
dla dobra współpracy pomiędzy
starostwem jeleniogórskim a starostwem związku miast Aachen.
Robert Czepielewski

POWIAT

POWIAT

Nauczyciele docenieni przez starostę
Starosta powiatu jeleniogórskiego
Anna Konieczyńska, razem z dyrektorem Wydziału Oświaty i Zdrowia
Sylwestrem Urbańskim, nagrodziła
19 października ośmiu nauczycieli z
placówek powiatu jeleniogórskiego za
wkład jaki włożyli w pracę z dziećmi i
młodzieżą. Okazją do tego spotkania
był obchodzony w zeszłym tygodniu
Dzień Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystości Anna Konieczyńska powiedziała, że cieszy się
ze spotkania, podczas którego może
wręczyć nagrody wybitnym nauczycielom zaznaczając, że zbliżają się - jak
to ujęła - ciekawe czasy w szkolnictwie
i ma nadzieję, że nie przyniosą one
złych zmian.
Nagrody otrzymali:
Sylwia Pochłód – nauczycielka teoretycznych i praktycznych zawodów w
Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.
Renata Szczepanik – pedagog, doradca zawodowy w Publicznej Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w
Kowarach.
Dorota Dziadkowiec – Michoń – nauczycielka wychowania fizycznego
w Zespole Szkół Specjalnych Domu
Pomocy Społecznej ”Junior” w Miłkowie.
Sylwia Małgorzata Kędzierska – wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.
Jakub Potkański – nauczyciel-wychowawca w Domu Wczasów Dziecięcych
i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.
Arkadiusz Michał Piotrowski – nauczyciel języka niemieckiego i wychowania
fizycznego w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
Krzysztof Grabski – nauczyciel w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej Porębie.
Dorota Gałuza – psycholog w Publicznej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.
Robert Czepielewski

Radni z Aachen na uroczystej sesji rady powiatu

Dobre kontakty od wielu lat

Uroczysta sesja Rady Powiatu Jeleniogórskiego, w której udział wzięli radni z niemieckiego
Aachen odbyła się 7 października w Karpaczu. Okazją było 25-lecie nawiązania stosunków
partnerskich z tym miastem. Jak zwykle podczas takich spotkań wymieniono mnóstwo
serdeczności z obu stron.
Starosta powiatu jeleniogórskiego Anna Konieczyńska w swoim
przemówieniu podkreśliła wielokierunkowość współpracy z
partnerami z Aachen, która często
odbywa się już poza strukturami
urzędowymi. Zaznaczyła też, że
efekty przynosi promocja powiatu jeleniogórskiego w powiecie
Aachen, skąd co roku przyjeżdża
na nasze tereny coraz więcej turystów z tego regionu Niemiec.
Anna Konieczyńska dodała że nie
bez znaczenia jest także wymiana
młodzieży. Co roku grupa studentów przyjeżdża do naszego powiatu

na staże. Od paru dni w Karpaczu
przebywa dwóch praktykantów,
którzy pracują w przedszkolu w
Karpaczu.
W podobnym tonie podczas przemówienia wypowiedział się starosta
Aachen Helmut Etschenberg.
- Dzięki ciągłej promocji powiatu
jeleniogórskiego nasi mieszkańcy
mogli poznać jego walory, a z
czasem te tereny stały się ich drugą
ojczyzną. H. Etschenberd dodał, że
jego marzeniem jest, żeby współpraca kulturalna jeszcze bardziej
rozwinęła się pomiędzy zaprzyjaźnionymi powiatami.

O trudnych początkach nawiązywania współpracy wspomniał
Hans Gunter Bomeke, który jako
były starosta powiatu Aachen w
latach 1984 – 1989 rozpoczął po
stronie niemieckiej proces nawiązania współpracy z Jelenią Górą.
Pierwsza wizyta delegacji z Aachen
odbyła się w 1989 roku. Umowa o
współpracy została podpisana w
1989 roku, a jej sygnatariuszami
po stronie polskiej był wojewoda
jeleniogórski Jerzy Nalichowski,
po stronie niemieckiej starosta
powiatu Aachen J. Meyer.
Robert Czepielewski

POWIAT
Oczekujemy:Gmina zamierza przejąć kowarski ogólniak

„Lem” ma być wkrótce miejski


GRĞZLDGF]HQLDZSUDF\ZKDQGOX

Z\VRNLHMNXOWXU\RVRELVWHMLXSU]HMPRĞFLZREHFNOLHQWyZ

JRWRZRĞFLGRSRGHMPRZDQLDRGSRZLHG]LDOQRĞFL
Coraz
bliższe
jest przejęcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Lema od Powiatu

XF]FLZRĞFL

Jeleniogórskiego przez Kowary. To ma uratować tę szkołę przed widmem likwidacji.

Pod koniec września burmistrz Ko- można wykorzystać do dalszej działal- tej placówki 350 000 zł. Dlatego bardzo
3URVLP\RSU]HVáDQLHDSOLNDFMLZIRUPDFLHSGINRQLHF]QLH]GRSLVNLHPÄ.DVMHU-HOHQLD*yUD´ZW\WXOH
war
Bożena Wiśniewska otrzymała od ności oświatowej. Powód takiej decyzji? poważnie rozpatrywaliśmy decyzję o
e-maila QDDGUHVUHNUXWDFMDFKRU]RZ#DOGLSOOXERGRVWDUF]HQLHGRNXPHQWyZDSOLNDF\MQ\FKGRVNOHSX$/',
wszczęciu procesu jej likwidacji – wyjaradnych
zgodę na zawarcie umowy Widmo likwidacji.
Z-HOHQLHM*yU]HSU]\XO6RELHVNLHJRZ]DPNQLĊWHMNRSHUFLH]GRSLVNLHPÄGRUąN.LHURZQLND5HMRQX´
- Oczywiście chodzi tu o czysto finan- śnia wicestarosta Paweł Kwiatkowski.
z powiatem w tej sprawie. Ustalono,
że,QIRUPXMHP\ĪHNRQWDNWXMHP\VLĊZ\áąF]QLH]Z\EUDQ\PLRVREDPL1DGHVáDQ\FKGRNXPHQWyZQLH]ZUDFDP\
gmina przejmie majątek w postaci sowy aspekt. Naszym założeniem jako Na szczęście w Kowarach pojawiła się
obiektu, w którym prowadzona jest powiatu było uzyskanie określonych inicjatywa, by utrzymać liceum. Po
działalność. W każdym roku będzie oszczędności w wydatkach. W każdym pierwsze - ze względów prestiżowych, a
dopłacać
różnicę między kosztami, roku na przestrzeni ostatnich lat, gdy po drugie - gmina ma bardziej elastyczny
3URVLP\R]DZDUFLHQDVWĊSXMąFHMNODX]XOLZDSOLNDFML
a :\UDĪDP]JRGĊQDSU]HWZDU]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FK]DZDUW\FKZPRMHMRIHUFLHSUDF\GRFHOyZ]ZLą]DQ\FK]UHNUXWDFMą
pozyskaną subwencją. Biorąc pod zmniejszyła się liczba uczniów w liceum, budżet, niż powiat.
]JRGQLH]XVWDZąRRFKURQLHGDQ\FK]GQLD']LHQQLN8VWDZ1U3NW 
Robert Czepielewski
uwagę reformę oświatową, budynek powiat musiał dopłacać do prowadzenia

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

AKTUALNOŒCI / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

24 października 2016 r.

3

Projekt zmian opłat za wynajem lokali komunalnych budzi nie tylko wśród radnych wiele emocji i kontrowersji

Wojna na sesji vs czynszów
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry (11.10)
poświęcona projektowi uchwały grupy radnych w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym w Jeleniej Górze w latach 2014-2019, była
starciem poglądów trzech stron: służb prezydenta, radnych
opozycji oraz przedstawicieli mieszkańców miasta.
Dyskusja na temat proponowanych
przez grupę radnych zmian, praktycznie nie schodziła z politycznych
kuluarów i informacji medialnych.
Pod projektem uchwały podpisali się:
Oliwer Kubicki, Leszek Wrotniewski,
Alicja Szklarska, Piotr Iwaniec oraz
Janina Ziętek, jednak nie wszyscy z
tej grupy w głosowaniu podczas sesji
byli jego zwolennikami. Po wysłuchaniu stanowisk każdej ze stron,
Piotr Iwaniec zagłosował przeciw
przyjęciu uchwały, a Alicja Szklarska
wstrzymała się.
Jako przedstawiciel wnioskodaw-

ców wystąpił Oliwer Kubicki, który
nawiązał do „drastycznej” podwyżki z
2013 roku, szczególnie dla mieszkających w gorszych standardach. - Wszyscy jako radni musimy posypać głowy
popiołem, ale uchwała ta została
później wyrzucona do kosza przez sąd,
który stwierdził, że to „gniot prawny”,
a na podstawie tej uchwały prezydent
podwyższał ludziom czynsze. To my
wtedy to bezprawie umożliwiliśmy i
przegapiliśmy – mówił radny Prawa
i Sprawiedliwości zastanawiając się
dlaczego prezydent podpisał zarządzenie powołując się na uchwałę, która

nie istnieje w obrocie prawnym. - Do
momentu, kiedy nie podjęliśmy nowej
uchwały – a stało się to znacznie
później – obowiązywała uchwała
poprzednia, czyli ta, która zezwalała
na 10-procentową podwyżkę – dodał
Kubicki.
W odpowiedzi mecenas Roman
Słomski powiedział, że uchwała z 2
lipca 2013 r. była aktem prawnym
obowiązującym do czasu, kiedy Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że ta uchwała zawiera wady. - Na
skutek tego rozstrzygnięcia sądu,
Rada Miejska podjęła nową uchwałę i
była ona jeszcze dwa razy zmieniana,
a więc radni mieli czas i możliwość
przyjrzenia się szczegółowo tym kwestiom. Nikt nie wprowadzał radnych w
błąd – mówił Roman Słomski.
Ostatni głos w dyskusji należał do
jednego z zainteresowanych miesz-

Wyniki głosowania:
ZA: Dawid Jezierski, Oliwer Kubicki, Ireneusz Łojek, Józef Rypiński, Rafał Szymański, Janina Ziętek (wszyscy PiS) oraz
Leszek Wrotniewski (PO).
PRZECIW: Alicja Dusińska, Stanisław Dziedzic, Danuta Wójcik (klub Razem Zmieniamy Jelenią Górę), Wojciech Chadży,
Józef Kusiak, Robert Obaz, Józef Sarzyński (klub SLD), Piotr Iwaniec, Krzysztof Kroczak, Konrad Sikora, Anna Ragiel,
Bożena Wachowicz-Makieła (klub PO).
Wstrzymała się od głosu Alicja Szklarska (klub PO), głosu nie oddał Piotr Miedziński (PO), a Anna Bałkowska (RZJG) i
Zbigniew Ładziński (klub SLD) byli nieobecni tego dnia.
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

kańców miasta, który podkreślał
m.in., że radni stają przed bardzo
ważną decyzją. - Popełniliście błąd
panowie i teraz rozważania na temat – stracimy jakieś 4 miliony czy 5
milionów – dla mnie, z pozycji mojej
firmy, to są rozważania pasera: ile
oddać? - mówił Zdzisław Kąpa.
- Prześledziłem od kiedy jesteście
funkcjonariuszami publicznymi. Z
chwilą wyjścia z domu i ruszenia
na sesję jesteście funkcjonariuszami
publicznymi. Teraz następuje konflikt prawny interesu. Was dotyczy
artykuł 231 kk – funkcjonariusz
publiczny, który przekraczając swoje
uprawnienia lub nie dopełniając
obowiązku, działa na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3 –
kontynuował Zdzisław Kąpa.
W trakcie sesji nie brakowało barwnych porównań. Radny Kubicki określił tłumaczenia prezydenta, że gdyby
przyjęto projekt rozpatrywanej dzisiaj
uchwały, do budżetu ZGKiM trzeba
będzie dopłacić ok. 4 miliony złotych,
jako logikę zbira. - Mamy kamienicę,
w której mieszka zbir, który co miesiąc
zbiera od ludzi haracz – nie jest to
legalne. Wreszcie nadarza się możliwość, żeby temu zapobiec, a zbir mówi
wtedy – ale mi teraz nie wystarczy do
pierwszego – zilustrował swoją ocenę
Oliwer Kubicki.

- Dobrze by było, gdyby tego typu popisy oratorskie wiązały się też z pewną
refleksją co do rzeczywistości. Radny
mówił o zbirach, o niedotrzymaniu
słowa, niespójności między miastem
dostatnim a niedostatnim. Jesteśmy
miastem na dorobku, które idzie do
przodu, ale właśnie dlatego powinniśmy odpowiedzialnie do niego się
odnieść – odpowiedział prezydent Marcin Zawiła przedstawiając następnie
przykładowe wyliczenia czynszów po
proponowanych zmianach, z których
wynika, że osoby najuboższe i średnio
zarabiające nie odczułyby żadnej zmiany, a zyskaliby zarabiający niemal 2 tys.
ROZMAITOŒCI
zł na osobę w
rodzinie.

Czy to koniec batalii o czynsze? Przemyślimy oczywiście co robić dalej
– pytanie, jakie będą rozstrzygnięcia
sądów. Pan prezydent 3 lata temu
podniósł czynsze o 60 proc. i twierdził,
że to wszystko w porządku i to naturalna podwyżka. Nie zgadzamy się z
tym i uważamy, że tą sytuację trzeba
było odwrócić. Nie może być tak, że
prezydent na podstawie uchwały,
która została uchylona w całości,
podejmuje decyzje o tak drastycznej
podwyżce - skomentował wynik
głosowania Oliwer Kubicki, którego
wyjaśnienia mecenasa Słomskiego
nie przekonują.
3
ZU]HĞQLDU
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Zameczek, a może dawny klub Gencjana? Spółka interesuje się nimi

Spółka Termy Cieplickie kończy postępowanie wyboru
architekta, który ma przygotować koncepcję zagospodarowania zameczku stojącego
nieopodal Term, wraz z jego
terenem. – Zarząd podejmie
decyzję czy złożona oferta
spełnia określone wymogi
zarówno techniczne, jak i
finansowe – mówi Miłosz
Sajnog, wiceprezes Term
Cieplickich.
Kto przygotuje plan zagospodarowania budynku, w którym kiedyś
mieściło się Przedszkole „Zaczarowany Parasol”? Jak mówi Miłosz Sajnog,
spółka Termy Cieplickie wysłała
zapytania ofertowe do kilkunastu
firm architektonicznych z Polski,
które przygotowywały koncepcje
dla podobnych obiektów, w tym były
laureatami prestiżowych konkursów
dotyczących projektowania takich
budynków.
- W odpowiedzi otrzymaliśmy
jedną ofertę, którą zajmie się zarząd
– mówi Miłosz Sajnog. – Oczekujemy bowiem zarówno koncepcji
zagospodarowania terenu przy
tzw. zameczku przy ul. Fabrycznej,
jak i dwóch koncepcji zagospodarowania samego obiektu: na cele
hotelowe lub usługi publiczne (w tym
m.in. sale konferencyjne, miejsce

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Termy szukają przestrzeni

do zajęć dla dzieci itp.). Dodatkowo
poprosiliśmy o szkic wstępny do
koncepcji. Nie chcieliśmy specjalnie
ograniczać wizji architekta, dlatego
dajemy mu szerokie pole działania,
ale najpierw musimy sprawdzić
,czy złożona oferta spełnia wymogi
postępowania – dodaje wiceprezes
Term Cieplickich.
Jak już pisaliśmy, Miasto odebrało
obiekt dyrekcji Przedszkola „Zaczarowany Parasol” pod koniec 2015 roku.
W styczniu br. były prezes Zbigniew
Kubiela zapowiadał, że docelowo
obiekt ma zostać przeznaczony na
pokoje hotelowe i być może gabinety

JELENIA GÓRA

na mogłaby być potencjalnym terenem
i obiektem do tego rozwoju, ale do
przejęcia jej jest naprawdę bardzo
długa droga – mówi Miłosz Sajnog. – Ja
zleciłem naszemu działowi prawnemu
sprawdzenie sytuacji prawnej Gencjany i otrzymałem informację, że jest ona
bardzo skomplikowana. Jeśli uda nam
się dotrzeć do jakieś konkretów: daty licytacji czy ceny za ten obiekt, będziemy
się zastanawiać, czy mamy pieniądze
na ten zakup. Póki co nikt nie potrafi
nam tych konkretów ustalić, więc jest
to tylko tak zwane gdybanie – dodaje
wiceszef Term Cieplickich.
Angelika Grzywacz- Dudek

JELENIA GÓRA

Rozkopali Wyczółkowskiego i… tyle
Po wielu interwencjach mieszkańców, pismach i ponagleniach ze
strony zarządu dróg oraz Urzędu Miasta, Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych rozpoczęło remont
ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej
Górze. Rozkopało doszczętnie jedną
stronę ulicy i prace znacznie zwolniły. Zleceniodawcy nie mają złudzeń,
że wykonawcy nie uda się skończyć
inwestycji przed zimą.
- Na ten remont ulicy
Wyczółkowskiego czekaliśmy kilka lat – mówią
mieszkańcy. – Przez
lata brakowało na to
pieniędzy, później wymieniane były sieci
gazowe i wodociągowe,
a kiedy w końcu udało
się je zakończyć i znaleźć
pieniądze na remont, to roboty
idą jak po grudzie. Czy Miasto nie
ma narzędzi, żeby zmobilizować
wykonawcę do rzetelnej pracy, bo na
rozkopanej ulicy prawie nic się nie
dzieje. Jeździ raptem jedna czy dwie
koparki, pracuje trzech ludzi, a zima
tuż… tuż – dodają mieszkańcy.
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze
Czesław Wandzel nie ukrywa, że
ma poważny problem z obecnym
wykonawcą. - Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych nie
dotrzymało umownych terminów w
wielu jeleniogórskich inwestycjach
nie tylko zleconych przez Urząd
Miasta – mówi. – Teraz też zbyt

wiele na ulicy Wyczółkowskiego się
nie dzieje, mimo naszych ponagleń
i ciągłych pism. 18 października
razem z moim zastępcą byliśmy na
placu budowy i nie ukrywam, że
zakończenie tej inwestycji w tym
roku jest praktycznie nierealne. Na
wykonawcę nałożymy więc kary
umowne, ale i bę-

dziemy go naciskać, by w tym roku położył chociaż
warstwę wiążącą, tak by można było
tą drogą przejechać i ją odśnieżyć.
Asfaltu przecież w zimie nie położymy – dodaje Cz. Wandzel.
Informacja o wyborze oferty
była podana do publicznej wiadomości 22.07.2016 r., a wykonawca
wszedł na plac budowy pod koniec
września (mimo że prezes JPRD
osobiście zapewniał nas, że prace
rozpocznie 10 września). Tymczasem
na zakończenie prac ma 150 dni od
dnia podpisania umowy.
Angelika Grzywacz- Dudek
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Zamiast Tesco będzie Ikea?
- Mówi się, że Tesco przy Al. Jana
Pawła II w Jeleniej Górze ma zostać
zamknięte z końcem tego roku, a
w jego miejscu ma powstać IKEA –
pisze nasz Czytelnik. Biuro prasowe
Tesco Polska dementuje jednak te
informacje w odpowiedzi mailowej:
„Tesco Polska nie ma w planach
zmian dotyczących funkcjonowania
sklepu w Jeleniej Górze”. Skąd zatem
takie pogłoski?
Informacji o powstaniu sklepu
6 w Jeleniej
ZU]HĞQLDU
IKEA
Górze nie potwierdza

Spa, a teren przyległy do budynku
zostanie przyłączony do Term Cieplickich i przeznaczony na basen
zewnętrzny i usługi basenowe.
Niewykluczone również, że spółka Termy Cieplickie wystartuje w
przetargu na sprzedaż Gencjany.
Wiceprezes Term Cieplickich przyznaje, że zakupem Gencjany spółka
zainteresowana jest od długiego
czasu. Póki co jednak, nie ma żadnej
wiedzy jaki jest stan prawny tego
obiektu i jaka byłaby ewentualna jego
cena przetargowa.
- Jesteśmy zainteresowani rozwojem
Term Cieplickich i rzeczywiście Gencja-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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też wiceprezydent Jerzy Łużniak. –
Gdyby taki sklep miał powstać, to
zapewne bym o tym wiedział, bo
inwestor musiałby wystąpić do Miasta o zezwolenie na budowę obiektu,
itp. – mówi Jerzy Łużniak. – Jednak
faktem jest, że w Tesco sporo jest
wolnych lokali na pasażu, więc nie
jest wykluczone, że nastąpią tam
jakieś zmiany. Mówią, że w każdej
plotce jest ziarnko prawdy – dodaje
wiceprezydent.
Angelika Grzywacz-Dudek

Pracuj jako opiekun/ka seniorów
w Niemczech lub Anglii!
Podpisz umowę i odbierz BONUS do 500€*

%ROHVáDZLHF
ul. Rynek 3/8

519 690 458
promedica24.pl
*Bonus dotyczy wyjazdu do Niemiec, przy spełnieniu określonych Warunków. Szczegóły w Regulaminie
w odziałach i na stronie www.

OIK teraz z MOPS-em
Zapadła decyzja o wcieleniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jak mówią wnioskodawcy, pozwoli to
na kompleksową obsługę mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.
Włączenie OIK do struktury MOPS
ma przynieść same korzyści, a pracownicy ośrodka nie muszą obawiać
się o utratę pracy. - Mieszkańcy będą
mieli bardziej kompleksową możliwość
realizowania wszystkich zadań z
zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
działań kryzysowych, czyli pomocy
osobom w trudnej sytuacji kryzysowej,
jak chociażby w przypadku pożarów,
wielkich wypadków – powiedział
Andrzej Marchowski, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i
Organizacji Pozarządowych. Nazwa
ośrodka pozostanie bez zmian, będzie
on nadal działać w budynku MOPS-u.
- Jedyną różnicą będzie to, że jest to
większa kompleksowa działalność,
a ranga Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej idzie do góry, ponieważ
działanie MOPS-u jest obowiązkiem
gminy, a OIK jest zadaniem powiatu,
ale nieobowiązkowym i nie chcemy
tego stracić, tylko wykorzystać potencjał
ośrodka interwencji – dodał Andrzej
Marchowski podkreślając, że wszyscy
pracownicy przejdą do nowego pracodawcy co najmniej na tych samych
warunkach, jakie mieli do tej pory.
Zmiany wynikają z zapisów ustawy, która zezwala na połączenie,
a dodatkowo spełniają zalecenia
Najwyższej Izby Kontroli.
(Przemo)
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Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kasjer-Sprzedawca
Miejsce pracy: Jelenia Góra (ul. Sobieskiego 37)
Oferujemy:
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LIZBONA II
wymiary: 203/215/61 cm

QDURķQLN COSTA

wersalka LAURA

25%

TU
R A BA

399,-

299,-

POWIERZCHNIA SPANIA: 115/188 cm

21%

TU
R A BA

2533,-

1999,-

WYMIARY: 260/174/104-91 cm
POWIERZCHNIA SPANIA: 216/134 cm

Typ: kieszeniowy, dwustronny
7ZDUGRĖÈĖUHGQL VNDOD
:\VRNRĖÈ15 cm
Zalety:

 PDWHUDFUHKDELOLWDF\MQ\
 GRSDVRZXMHVLÚGRNV]WDþW´ZFLDþD
 VSUÚķ\QDNLHV]HQLRZDJZDUDQWXMH
SUDZLGþRZHXþRķHQLH

18%

TU
R A BA

materac KLIO
90/200 - 339,-

413,550,160/200 - 564,- 692,180/200 - 635,- 783,120/200 - 449,-

VW´þ WENUS NU]HVHþ BOSS VII

10%

TU
R A BA

1121,-

999,-

WYMIARY: 160-200/80/76 cm

Jelenia Góra, ul. Mostowa 2
Tel.: 75 646 98 03 lub 04

szafa
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Galeria Wnętrz MERCUS

888,-

25 rat 0% | 25 rat 0% | 25 rat 0% | 25 rat 0%
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Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych nie dostaje już żywności dla najuboższych

- To polityczna zemsta władz Miasta za referendum i
moją walkę o najbiedniejszych – mówi Janusz Jędraszko.
Prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych otrzymał informację z Federacji Polskich Banków
Żywności, że w tym roku nie otrzyma darmowej żywności
do rozdysponowania dla najbiedniejszych ze względu na
„zastrzeżenia, które pod adresem stowarzyszenia wysyła
gmina Jelenia Góra”.
Jeleniogórskie Stowarzyszenie
Osób Bezrobotnych rozdawało darmową żywność przekazywaną przez
banki żywności od 2004 roku. – Początkowo byliśmy jedynym stowarzyszeniem, któremu taką żywność
udało się pozyskać. Trafiała ona nawet do dwóch tysięcy jeleniogórzan
(i nie tylko) rocznie – mówi Janusz
Jędraszko, prezes JSOB. – W ostatnich
latach taką żywność rozdawały trzy
organizacje z Jeleniej Góry, a do nas
w dalszym ciągu przychodziło po nią
po około tysiąc osób. W tym roku
nie otrzymaliśmy dla najuboższych
żadnej żywności i jak czytamy
w uzasadnieniu Banku Żywności
„decyzja została podyktowana zastrzeżeniami, które pod adresem
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stowarzyszenia wysyła gmina Jelenia
Góra” – dodaje Janusz Jędraszko.
W związku z tym w ostatnich
dniach Janusz Jędraszko skierował
skargę do przewodniczącego Rady
Miasta na dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Prezes JSOB zarzuca
Wojciechowi Łabunowi „praktyki
niezgodne z prawem”, czyli wydanie
negatywnej opinii o stowarzyszeniu
i wysłanie jej do Banku Żywności.
Jednak szef jeleniogórskiego MOPS
-u zapewnia, że żadnej opinii w tej
sprawie nie wydawał.
- Zależy mi na tym, by było jak
najwięcej darmowej żywności dla
osób najuboższych – mówi Wojciech
Łabun. - To nie ja wydaję opinie na

temat organizacji, które mogą się o
taką żywność starać. Nikt w tej sprawie mnie o zdanie nie pytał i żadnej
takiej decyzji nie wydawałem. MOPS
wydaje tylko zaświadczenia mieszkańcom, którym się taka żywność
należy - dodaje Wojciech Łabun.
O kierowaniu skarg na JSOB do
Banku Żywności otwarcie mówi wiceprezydent Jerzy Łużniak. – Do Miasta wpływały skargi na działalność
JSOB. Polityką można oczywiście
nazwać wszystko, ale były to skargi
imiennie podpisane, czasami przez
kilka osób. Dlatego nie mogliśmy ich
zbagatelizować i przekazywaliśmy
je do Banku Żywności. I to nie była
opinia Miasta, a samych mieszkańców. Janusz Jędraszko może teraz
szukać winnych, ale powinien przede
wszystkim zastanowić się nad swoim
działaniem podczas rozdysponowywania przyznanej mu żywności w
latach poprzednich – dodaje wiceszef
miasta.
Informacje o składanych skargach
przeciwko stowarzyszeniu osób

bezrobotnych potwierdza naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.
- Tych skarg było kilka, zarówno telefonicznych, jak i pisemnych – mówi
Andrzej Marchowski. – Mieszkańcy
zarzucali Januszowi Jędraszce, że
przy odbiorze paczek darmowej
żywności każe płacić ludziom 5 zł
na składkę na rzecz stowarzyszenia. Początkowo próbowaliśmy to
wyjaśniać i wzywaliśmy prezesa do
zaprzestania tych praktyk. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację,
że te pięć złotych potrzebne jest na
utrzymanie stowarzyszenia, magazynów i pokrycie kosztu transportu
żywności. Jednak nie mogło to tak
funkcjonować. Darmowa żywność
była darmowa, a składki prezes
mógł pobierać od swoich członków,
a nie od wszystkich zgłaszających
się po żywność. Dlatego wysłaliśmy
te pisma do banku żywności. Teraz
darmową żywność rozdaje inna
organizacja w mieście – dodaje A.
Marchowski.

Gala z odznaczeniami i życzeniami na jubileusz KSON-u

W Zdrojowym Teatrze Animacji zgromadzili się 14 października
ludzie świata polityki, biznesu, organizacji pozarządowych, ale
także wolontariusze, którym nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych. Tym samym uświetnili Galę 15-lecia Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Uroczystość pod hasłem „15 lat minęło” była okazją do przedstawienia organizacji, które składają się na Karkonoski
Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor PFRON-u podczas gali wręczył na
ręce Stanisława Schuberta wyróżnienie
„Lider 25-lecia” funduszu”, w którym to
konkursie KSON zajął drugie miejsce.
- Rocznie przychodzi do nas po porady radców prawnych, psychologów,
doradców socjalnych, a nawet duchownych - ok. 3 tysiące osób. Realizujemy
też projekty międzyregionalne, więc ta
kwota jest co najmniej dziesięciokrotnie
powiększona – mówił prezes KSON-u
Stanisław Schubert wymieniając m.in.
wśród sukcesów sejmiku pracownię
komputerową, w której przeszkolono
450 osób, działania związane z turystyką, jak chociażby trasę z Kopy do Równi
pod Śnieżką. - Ta trasa była pierwszą w
kraju próbą przyciągnięcia w wysokie
JELENIA GÓRA

Szlachetna Paczka
Z małym opóźnieniem, ale z podwójnym zapałem startuje jeleniogórska
akcja Szlachetna Paczka. Jej lider Paweł
Wilk szuka wolontariuszy, sponsorów,
inwestorów społecznych, ale przede
wszystkim naprawdę potrzebujących
rodzin. - Mam nadzieję, że dzisiaj Jelenia Góra okaże się nie tylko miastem
wolontariuszy i darczyńców, ale znajdą
się tu także niezwykli, odważni i pełni
dobra Inwestorzy Społeczni – dodaje
Paweł Wilk, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem
504 054 840.
(Angelika)

góry osób niepełnosprawnych – podkreślił prezes Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych. Niewątpliwie
wśród zasług można też wymienić
aktywizację zawodową niepełnosprawnych, a nadzieją na przyszłość jest m.in.
inicjatywa pod hasłem „Łączę, więc
jestem”, czyli działania mające na celu
realizację wspólnych celów bez względu
na poglądy polityczne.
W „ksonowskim” alfabecie, który
prezentował najważniejsze kwestie
nie mogło zabraknąć litery „A”, czyli
Ambasadorów Ludzi Otwartych Serc.
Tym razem kapituła przyznała zaszczytne tytuły: Elżbiecie Zakrzewskiej,
Zbigniewowi Ładzińskiemu oraz Telewizji Strimeo (w poprzedniej edycji
wyróżniono w ten sposób m.in. Jelonkę.
com, Telewizję Dami, Fundację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz trzy
lokalne Rotary Cluby).

Fot. Przemek Kaczalko

15 lat dla niepełnosprawnych

Ważnym elementem uroczystości
były odznaczenia państwowe, które
wręczał wojewoda Paweł Hreniak.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Waldemar
Wiśniewski, Srebrny Krzyż Zasługi
trafił do Marka Dębskiego, a Brązowe
Krzyże Zasługi otrzymali: Paweł Gluza,
Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz, Lech
Rataj, Agnieszka Smolińska, Eugeniusz
Sosnowicz, Rafał Szymański, Barbara
Trawińska oraz Monika Żak.
- 15 lat to piękny okres, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że sejmik
zrzesza kilkanaście organizacji działają-

cych na rzecz osób niepełnosprawnych.
Bardzo rzadko zdarza się, żeby tak duża
grupa razem, wspólnie mówiła jednym
głosem. To ma fantastyczne znaczenie
dla nich, bo siła argumentów, pomysły
które rodzą się tam, ale i również lobbowanie swoich pomysłów w różnego
rodzaju instytucjach, w tym w Urzędzie
Marszałkowskim, jest zdecydowanie
lepsze jeżeli grupa występuje się o
wspólne działania – powiedział Cezary
Przybylski, marszałek Województwa
Dolnośląskiego.
Przemek Kaczałko

Fot. Agata Galas-Dudek

Awantura o darmowe paczki

Problem tylko w tym, że Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta w
Jeleniej Górze, które wydaje paczki
żywnościowe od 5 października
otrzymało tylko 500. A potrzebujących jest znacznie więcej. – Czynimy
starania o przekazanie przez bank
żywności Towarzystwu Pomocy
Św. Brata Alberta kolejnych 500
paczek żywnościowych, ale czy się
to uda, nie wiemy – mówi dyrektor
MOPS-u.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Nagroda Nike
za recenzję
Recenzję “Tatuażu z tryzubem”
Ziemowita Szczerka pióra Katarzyny
Herzberg, która na co dzień jest bibliotekarką Książnicy Karkonoskiej
w Jeleniej Górze, nagrodziło jury
tegorocznej nagrody literackiej Nike.
Tekst został uhonorowany “najciekawszą recenzję książek - finalistek
Nike 2016”.
- Szczerka Ukraina urzekła właściwie nie wiadomo kiedy.
Sam twierdzi, że ciągnie go tam od
zawsze – pisze w swojej recenzji Katarzyna Herzberg. - Ale tym razem
jest inaczej: szerzej, głębiej, dalej,
uważniej, wolniej, i to nie tylko w
ujęciu geograficznym. To niezwykła książka: połączenie stepowego
oddechu Ukrainy, tęsknoty za belle
epoque czasów Franciszka Józefa,
skomplikowanych relacji polskoukraińskich…
Inne recenzje Katarzyny Herzberg
można znaleźć na stronie Książnicy
Karkonoskiej oraz w cyklu
“Zaczytaj się z Jelonką.com”
na stronach
www.jelonka.com.
(Manu)
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Ekonom z pomocą samotnym matkom
W ostatnich dniach kolejna
partia środków czystości trafiła do
Domu Samotnych Matek z Dziećmi
w Pobiednej. Tym razem zebrali je
i przekazali uczniowie i rodzice,
a także nauczyciele Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych w
Jeleniej Górze. Z ramienia szkoły,
która włączyła się do akcji Jelonki.
com, zbiórkę koordynowały Małgorzata Kłosowska, nauczycielka
przedmiotów zawodowych i
Kierownik Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej
nie ukrywa, że jest to ogromna
pomoc dla placówki, szczególnie
w okresie trwającego od kilku
miesięcy remontu obiektu.
- W ostatnich dniach miałam
kontrolę finansową i pani zapytała dlaczego tak mało wydajemy
na środki czystości – opowiada
z uśmiechem na twarzy Jolanta
Fjałkowska. - Odpowiedziałam
jej, że wspierają nas szkoły, które

włączyły się do akcji Jelonki.com.
Więc o tej akcji mówić się będzie
już nawet w Warszawie – żartuje.
Pomoc w postaci środków
czystości i środków chemicznych
przekazały już: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Jeleniej Górze na czele z Bożeną Fijałkowską (w marcu), Zespół Szkół
Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej
Górze na czele z dyr. Bogdanem
Helikiem (w kwietniu), Zespół
Szkół Przyrodniczo – Usługowych
przy ul. Leśnej w Jeleniej Górze
na czele z dyrektorem Heleną Kasperczyk (w maju), Zespół Szkół
Zawodowych i Licealnych nr 2 w
Jeleniej Górze (w czerwcu), Szkoła
Podstawowa im. Jana Brzechwy w
Dłużynie Dolnej (g. Pieńsk, powiat
zgorzelecki) na czele z Katarzyną
Idziak (w lipcu) i Zespół Szkół
Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze (sierpień).
Angelika Grzywacz- Dudek

Dla tych, którzy chcieliby wesprzeć placówkę finansowo podajemy numer konta
Stowarzyszenia Monar Domu samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej, ul. Hetmańska
61, 58-814 Pobiedna: BZW BK 02 1090 1997 0000 0005 2802 3441.

kultura/ REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z odznaczeniami oraz koncerty i zabawy pod Ratuszem

VII Święto Województwa Dolnośląskiego odbyło się w Jeleniej Górze. 15 października w sali koncertowej im. Stefana
Strahla w Filharmonii Dolnośląskiej podczas uroczystej
sesji Sejmiku wręczono tytuły, odznaczenia i medale za
działania na rzecz Dolnego Śląska.
Sesję Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prowadził przewodniczący
Paweł Wróblewski, który z pomocą
marszałka Cezarego Przybylskiego
wręczał wyróżnienia znakomitym
gościom. Podczas uroczystości przyznano tytuł Obywatela Honorowego
Dolnego Śląska – CIVI HONORARIO
dwóm profesorom: Janowi Miodkowi i Krzysztofowi Szwagrzykowi. Z
kolei Dolnośląską Nagrodę Kulturalną
Silesia odebrali: Izabela Skrybant –
Dziewiątkowska (znana z Tercetu
Egzotycznego) oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.
Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego”
wyróżniono: sopranistkę Jolantę
Żmurko–Kurzak, wojewódzkiego
konserwatora zabytków Barbarę Nowak–Obelindę, kierownika Oddziału

Terenowego Narodowego Instytutu
Dziedzictwa we Wrocławiu dra Grzegorza Grajewskiego, a także Leszka
Leśko (wójta Olszyny Lubańskiej) oraz
radnego, prezesa Stowarzyszenia Greków „Delta” w Polsce, założyciela zespołu „Orfeusz” - Nikolaosa Rusketosa.
Następnie przyszedł czas na Srebrną
Odznakę, która trafiła do prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego - Kazimierza Kopaniarza, a za szczególne osiągnięcia
dla regionu Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego odebrali:
Ewa Michnik, Bogdan Fijałkowski i
Aureliusz Mikłaszewski.
Wyróżnieni są dowodem na ogromną tradycję w dziedzinie kultury. - Myślę, że to nie powinno być dla nikogo
zaskoczeniem. Kultura Dolnego Śląska
na tle innych województw ma wiele

JELENIA GÓRA

W mieście będzie wiele się działo
Mimo że Wrzesień Jeleniogórski i Jeleniogórskie Spotkania Teatralne za nami, to nikt
nie powinien mieć problemu z sensownym zagospodarowaniem wolnego czasu.
Koncert Zaduszkowy
„Nowa muzyka żydowska” to kolejna propozycja w ramach Festiwalu Muzykalia Staniszowskie. Na ten koncert Fundacja Forum Staniszów oraz Hotel
Pałac Staniszów zapraszają 2 listopada o godz. 19:00 do Pałacu Staniszów. W
programie m.in.: S. Secunda – „Bei mir bistu shein”; G. Gershwin – „3 Preludia”;
W. Szpilman – „W małym kinie”; J. Cosma – „Autumn leaves” oraz koncertowa
wiązanka tradycyjnych melodii żydowskich. Bilet kosztuje 30 złotych.
Spektakl z plejadą gwiazd
„Mężczyzna idealny... czy rzeczywiście istnieje?” już 12 listopada o godz. 20:00
na Scenie Teatralnej Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Wystąpią: Katarzyna Cichopek, Maciej Damięcki, Michał Milowicz, Artur Ziurman. Rezerwacja biletów:
tel. 533 509 857. Sprzedaż online: http://www.kupbilecik.pl/impreza-13673mezczyzna.idealny.karpacz, rezerwacja mail: scenateatralna@gmail.com
Arie z Odessy w Norwidzie
Artyści Teatru Narodowego Opery i Baletu z Odessy wystąpią 21 listopada o
godz. 19.00 w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze. W programie koncertu nie zabraknie znanych i lubianych arii operowych i operetkowych oraz
tradycyjnych pieśni narodowych Ukrainy. Bilety: Kasa Teatru, przy Al. Wojska
Polskiego 38, Salony EMPiK-u, www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.
w
SRQLHG]LDñHN
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ebilet.pl.
Zamówienia-informacje:
tel.737 567 014.

Kliniki na całym
świecie do Twojej
dyspozycji

sukcesów. To jest związane z historią
naszego regionu, to pokłosie naszego
dziedzictwa wielu narodów, grup
etnicznych, a także bogactwa zabytków kultury materialnej – powiedział
Tadeusz Samborski, członek zarządu
województwa. - Jako Dolnoślązacy
jesteśmy bardzo tolerancyjni, otwarci
na wiele kultur, poglądów. To jest istotą
nas, zamieszkałych na terenie Dolnego
Śląska – stwierdził Cezary Przybylski,
marszałek województwa.
Wśród wyróżnionych tytułem Honorowego Obywatela Dolnego Śląska
był doskonale znany językoznawca
prof. Jan Miodek, który przyznał,
że to jeden z najpiękniejszych dni
jego życia. - Zawsze mówię, że się te
dwa Śląski w moim żywocie pięknie
dopełniają – na Górnym urodziłem
się, na Dolnym jestem już 53 lata
– mówił prof. Miodek. - Jak długo
będę żył, tak długo będę powtarzał
ludziom, że Śląsk zaczął się tu! To
nabyć produkty regionalne, nie zabra- certu Me, Myself And I oraz pokazów
jest primarny Śląsk – stąd od Ślęży Obywatel Dolnego Śląska.
Na jeleniogórskim Rynku przez kło też konkursów z nagrodami oraz akrobatycznych Teatru Ocelot.
i Ślężan rozeszła się na duży obszar
Przemek Kaczałko
nazwa Śląsk – podkreślił Honorowy kilka godzin można było podziwiać i występów artystycznych, w tym kon-
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Świetna kreacja aktorska licealisty Adriana Wójcickiego

Pamiętnik szaleńca porwał
(14.10) Teatru Na Progu zaprezentował 14 października
trzecią premierę w swojej historii. Spektakl pt. „Pamiętnik
szaleńca” Mikołaja Gogola był jednocześnie otwarciem nowego
sezonu placówki, który korzysta z uprzejmości Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
- Młody aktor będzie się starał prze- szukaliśmy jego osobowości. Adrian
i się konieczność walki z poważną chorobą,
kazać państwu to, co czuje bohater chce zdawać do szkoły teatralnej
Gdy pojawia
przygotowując
go do tej szko-dzięki Allianz Best Doctors zyskujesz dostęp do
„Pamiętnika szaleńca”, jaka jest jego Kliniki
na całym
wrażliwość i co się stało, że doprowa- ły trzeba wydobyć z
specjalistów w klinikach na całym świecie, a koszty
do Twojej
niego osobowość,
dziło go to do zakładu psychiatrycz- świecie
leczenia przestają być przeszkodą. W ciągu roku masz
do wykorzystania limit aż 1 000 000 euro.
wrażliwość,
nego – zapowiadał przed spektaklem dyspozycji
różne stany
Mirosław Samsel, reżyser.
Przykładowe kliniki, których usługi mogą zostać
W roli Arkadiusza Popryszczyna uczuć, a w
zarekomendowane przez organizację Best Doctors.
wystąpił Adrian Wójcicki. Był to swoisty tym przedst awieniu
monodram młodego aktora, któryEUROPA
do roli przygotowywał się przez całe uczuć jest aż
Miasto
Specjalizacja
wywakacje. W roli pielęgniarki pojawiałaKraj natłok –Szpital
skiego
liceum Norwi- Popryszczyna, a efekty można ocenić
MD Andersen
Madryt
Onkologia
znał reżyser.
się Danuta Błaszczyk. - Z Adrianem nieHiszpania
Teknon
Barcelona
Wszystkie
da poświęcił
wakacje, oglądając spektakl Teatru Na Progu.
CUN (Centro Universitario Navarra)
Pampeluna
Onkologia, Kardiologia
5
szukaliśmy sytuacji grania w teatrze, Uczeń jeleniogórPrzemek Kaczałko
żeby przygotować
się do roli ZU]HĞQLDU
Francja
Hopital de la Timone - Adultes
Marsylia
Wszystkie
Centre Hospitalier Universitaire (CH) Nord - Centre

Paryż

Wszystkie

Groupe Hospitalier Universitaire (CH) Est

Paryż

Kardiochirurgia

American Hospital of Paris

Paryż

Wszystkie

Clinique Bizet

Paryż

Wszystkie

Hopital Europeen Georges Pompidou

Paryż

Wszystkie

Hôpital Necker Enfants Malades

Paryż

Pediatria

Erasmus Medisch Centrum Universitait Medisch Centrum
Rotterdam

Rotterdam

Wszystkie

Leids Universitair Medisch Centrum

Leiden

Wszystkie

Asklepios Klinik Altona

Hamburg

Onkologia

University Hospital Hamburg-Eppendorf

Hamburg

Neurochirurgia, Transplantologia,
Kardiochirurgia

Deutsches Herzzentrum Muenchen

Monachium

Kardiologia, Kardiochirurgia

Universitätsklinikum Bonn

Bonn

Wszystkie

MEOCLINIC

Berlin

Wszystkie

HUG – Hopitaux Universitaire de Geneve

Genewa

Wszystkie

CHUV – Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Lozanna

Wszystkie

Zuger Kantonspital

Lucerna

Kardiochirurgia

Universitaetsspital Zurich

Zurich

Wszystkie

Gdy pojawia się konieczność walki z poważną chorobą,
dzięki Allianz Best Doctors zyskujesz dostęp do
specjalistów w klinikach na całym świecie, a koszty
leczenia przestają być przeszkodą. W ciągu roku masz
do wykorzystania limit aż 1 000 000 euro.
Holandia

Niemcy

Szwajcaria

'RZLHG]VLÛMDNPRľHV]
Przykładowe
kliniki, których usługi mogą zostać
zarekomendowane
przez organizację Best Doctors.
FKURQLÉVZRLFKQDMEOLľV]\FK
Austria

Graz University Hospital

Graz

Wszystkie

Wielka Brytania

The Royal Marsden NHS Trust / Institute of Cancer
Research Royal Cancer Hospital

Sutton, Londyn

Onkologia

King’s College Hospital NHS Foundation Trust

Londyn

Wszystkie

Royal National Orthopaedic Hospital

Stanmore, płn.-zach. Londyn

Ortopedia

National Hospital for Neurology and Neurosurgery

Londyn

Neurochirurgia

The London Clinic

Londyn

Wszystkie

Centro Clínico Champalimaud

Lizbona

Onkologia

Hospital da Luz

Lizbona

Wszystkie

Hospital CUF Descobertas

Lizbona

Wszystkie

Hospital dos Lusiadas

Lizbona

Wszystkie

Hospital da Universidade de Coimbra

Coimbra

Wszystkie

Portugalia

tel. 609 22 55 88

EUROPA

Z Tobą od A do Z

Kraj

Szpital

MiastoMateriał wewnętrzny

Specjalizacja

Hiszpania

MD Andersen

Madryt

Onkologia

Teknon

Barcelona

Wszystkie

CUN (Centro Universitario Navarra)

Pampeluna

Onkologia, Kardiologia

Hopital de la Timone - Adultes

Marsylia

Wszystkie

Centre Hospitalier Universitaire (CH) Nord - Centre

Paryż

Wszystkie

Groupe Hospitalier Universitaire (CH) Est

Paryż

Kardiochirurgia

American Hospital of Paris

Paryż

Wszystkie

Clinique Bizet

Paryż

Wszystkie

Hopital Europeen Georges Pompidou

Paryż

Wszystkie

Hôpital Necker Enfants Malades

Paryż

Pediatria

Francja
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Kubuś i jego pan
w Teatrze Norwida
29 października odbędzie się
premiera sztuki “Kubuś i jego
pan” Milana Kundery wg powieści Denisa Diderota. To pierwsza
premiera sezonu artystycznego
2016/2017 w jeleniogórskim teatrze. Reżyseruje Piotr Bogusław
Jędrzejczak.
Występują: Katarzyna Anzorge
(gościnnie), Marta Kędziora,
Magdalena Kępińska,Elżbieta
Kosecka, Iwona Lach, Anna Ludwicka-Mania, Elwira Hamerska-Kijańska, Andrzej Kępiński,
Piotr Konieczyński, Kazimierz
Krzaczkowski, Bogusław Kudłek,
Robert Mania, Jacek Paruszyński
i Bogusław Siwko.
Więcej na: www.jelonka.com
(Jel)

Fot. Przemek Kaczalko

Dolnośląska feta w Jeleniej Górze
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Fot. Tomasz Raczyński

Dwie połowy meczu – dwa światy

Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki na podium w Pucharze Świata

Wielki sukces w Argentynie
Zawodnicy Karkonoskiego
Klubu Kajakowego wywalczyli aż 3 medale podczas
rozegranego w dniach 12–13
października pierwszych zawodów Pucharu Świata 2016
we Freestyle’u Kajakowym.
Zawody odbyły się w miejscowości San Juan w Argentynie
i udział w nich wzięli reprezentanci 14 państw.

Piłkarze trzecioligowej kowarskiej Olimpii w pierwszej połowie
dwukrotnie uradowali swoich kibiców, ale o tym, co się wydarzyło
po zmianie stron, chcieliby szybko
zapomnieć. Biało–zieloni przegrali
z Falubazem Zielona Góra 2:5!
W pierwszej połowie niewiele
działo się pod bramkami obu zespołów - było więcej krzyku i rozmów
niż dogodnych sytuacji, poza dwoma
wyjątkami, kiedy to Mateusz Baszak wywołał euforię na trybunach
stadionu przy ul. Karkonoskiej w
Kowarach. Najpierw, w 26. minucie
wykorzystał zagranie Zielińskiego
na piąty metr i było 1:0, a dziewięć
minut później huknął z 10 metrów
pod poprzeczkę nie dając szans
bramkarzowi gości.
Zbytnia pewność siebie wśród
gospodarzy lub ogromna mobilizacja
gości sprawiła, że po kwadransie
drugiej połowy to Falubaz objął
prowadzenie! W 48. minucie Piotr
Andrzejczak z linii pola karnego
strzelił płasko zaskakując Smołucha,
dziesięć minut później było 2:2, kiedy

JELENIA GÓRA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

to w środku boiska piłkę stracił
Jaros, a Michał Chyrek przymierzył
z dystansu w okienko. Z kolei w
60. minucie nastroje miejscowych
kibiców jeszcze bardziej podminował
po zagraniu Ziętka, Chyrek (2:3).
Nadzieje na uratowanie jednego
punkty prysnęły w 75. minucie, gdy
po kolejnej stracie w środku boiska
Pawłowski zagrał do Chyrka, który
skompletował tym samym klasycznego hat-tricka. Jakby tego było
mało, w 79. minucie kontra gości
zakończyła się golem w wykonaniu
Kaczmarczyka. Ostatecznie Olimpia
Kowary przegrała z Falubazem 2:5 i
pozostaje w strefie spadkowej.
Olimpia Kowary - Falubaz Zielona
Góra 2:5 (2:0)
Olimpia: Smołuch - Smoczyk,
Kraińska, Chajewski, Bębenek, Kosmacovas, Jaros, Baszak, Gałach,
Gargas, Zieliński.
Falubaz: Krajewski - Droszczak,
Ostrowski, Górski, Borys, Ziętek,
Górecki, Babij, Andrzejczak, Cipior,
Chyrek.
(Przemo)

W konkurencji kobiet po zaciętym
i bardzo widowiskowym finale drugie
miejsce i srebrny medal wywalczyła
Zofia Tuła, uzyskując w swoim najlepszym przejeździe notę 640 pkt.
Zwyciężyła obecna wicemistrzyni
świata i triumfatorka Pucharu Świata
2014, Japonka Hitomi Takaku z notą
816 pkt. Trzecie miejsce i brąz wywalczyła również pochodząca z Japonii
Yoshiko Suematsu z notą 236 pkt.
Zosia Tuła podczas swoich przejazdów zaprezentowała między innymi
wysokie salta przodem, czyli huge
air loop’y, wysokie salta przodem z
rotacją w powietrzu (Space Godzille)
połączone w sekwencje z figurami
obrotowymi takimi jak splitwheel’e,
czy cartwheel’e (boczne pionowe
obroty) i Mc Nasty.
- Bardzo się cieszę z sukcesu Zosi,
której ciężka praca na treningach od
dłuższego czasu przynosi konkretne
efekty. Złoto w Graz Rodeo, potem
złoto we Freestyle Fest, następnie
triumf w Mistrzostwach Polski, a teraz
srebro Pucharu Świata. Jestem dumny
i trzymam kciuki za jej kolejny świetny
występ - mówi Tomasz Czaplicki. W
konkurencji mężczyzn zwycięstwo
odniósł Tomasz Czaplicki, który już
w pierwszym swoim przejeździe
finałowym ocenionym na 1106 pkt.

Podopieczne Samadovej pokonały Kobierzyce

KPR MOS samodzielnym liderem
Juniorki młodsze KPR–u Jelenia Góra bez większych problemów uporały się z KPR–em
Kobierzyce w spotkaniu 5. kolejki ligi wojewódzkiej. Od pierwszych minut spotkania
rozegranego w hali przy ul. Złotniczej stroną dyktującą warunki gry były podopieczne
Dili Samadovej.

Fot. Przemo

Oba zespoły rozpoczęły mecz
nerwowo, dopiero w 5. minucie
padł pierwszy gol, którego autorką
(z rzutu karnego) była Nikola Basta.
Z kolei przyjezdne, po raz pierwszy
pokonały 15-letnią Natalię Filończuk

- mającą na swoim koncie przyzwoite
występy w seniorskiej Superlidze,
dopiero na 2 sekundy przed upływem
10 minut gry. Wyrównana walka
toczyła się zaledwie od stanu 7:2 do
10:5 - wtedy tempo podkręciły jeleniogórzanki i na tablicy
wyników 4 minuty
później było już 16:5.
Odprężenie w szeregach miejscowych
pozwoliło Kobierzycom na zmniejszenie
strat przed przerwą,
na którą obie ekipy
schodziły przy stanie
16:8.
Po zmianie stron
podopieczne Dili
S a m a d ovej ko n trolowały przebieg
spotkania, a gdy
ponownie podkręciły tempo od stanu
22:15 odskoczyły na

27:16 i było jasne, kto zgarnie komplet punktów. Ostatecznie KPR MOS
pokonał KPR Kobierzyce 29:20 i z
kompletem czterech zwycięstw przewodzą w stawce drużyn ubiegających
się o mistrzostwo Dolnego Śląska.
Drugi jest UKS Handball Wrocław,
trzecie Zagłębie I Lubin. Obie ekipy
mają jednak w swoim dorobku po
6 „oczek”, podobnie zresztą jak KPR
Kobierzyce i Dziewiątka Legnica.
KPR MOS Jelenia Góra - KPR Kobierzyce 29:20 (16:8)
KPR Jelenia Góra: Filończuk - Basta 6, Klimaszewska 5, Bachurska
5, Drąg 4, Dubiel 3, Szramik 3, M.
Wrotniewska 1, Starczyk 1, Podgórska 1, Sadowska, Wiszniewska,
Niebieszczańska, Delost.
KPR Kobierzyce: Staszewska - Ilnicka 6, Kurzątkowska 5, Kuriata 3,
Kozioł 2, Włodarczyk 2, Gajda 1, Mikoś 1, Siekańska, Auguścik, Dyndał,
Bej, Trawińska.
(Przemo)

Fot. Użyczone
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zapewnił sobie zwycięstwo. Drugie
miejsce zdobył reprezentant gospodarzy Argentyńczyk Maximiliano
Montoya z notą 803 pkt. Brąz wywalczył reprezentant Hiszpanii Oriol
Colome-Puig z notą 763 pkt. Poza
złotem w konkurencji K1M Tomasz
wywalczył również srebro w kategorii
K1 SquirtBoating ustępując jedynie
mistrzowi Europy w tej konkurencji.
Brytyjczyk Alex Edwards zajął pierwsze miejsce, trzeci był reprezentant
Japonii Seima Kawazu.
- To moje pierwsze złoto w Pucharze
Świata i po raz pierwszy usłyszałem
Mazurka Dąbrowskiego samemu stojąc na najwyższym stopniu podium.
W ten sposób spełniło się jedno z
moich marzeń. Co prawda byłem już
bardzo blisko jego realizacji podczas
tegorocznych Mistrzostw Europy, ale

tam ostatecznie zdobyłem srebro i
musiałem poczekać do dzisiaj - dodaje
Tomasz Czaplicki.
Dzień później nasi kajakarze powtórzyli swoje rezultaty podczas
drugiego dnia Pucharu Świata. Poza
niezwykle piękną i widowiskową
oprawą finałów, które rozegrano w
nocy z wykorzystaniem oświetlenia i
przy ogromnym dopingu publiczności
natura zafundowała zawodnikom nie
lada niespodziankę. Na kilka chwil
przed finałami rozpętała się burza
piaskowa i silny wiatr nieco utrudnił
zmagania najlepszych zawodniczek
i zawodników. - Wiatr momentami
był tak silny, że czułem, że chce mnie
zdmuchnąć z fali, na której rozgrywano zawody. W finale chciałem
poprawić swój rekord życiowy, jaki
ustanowiłem w eliminacjach (1476

SZKLARSKA PORĘBA
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Aktywnie w Sylwestra
To będzie jedna z najbardziej niezwykłych zabaw sylwestrowych w kraju! I
pewnie najtańsza... Stowarzyszenie Bieg
Piastów zaprasza do udziału w Biegu
Sylwestrowym na nartach lub bez nart
(do wyboru). Start tuż przed północą
z 31 grudnia na 1 stycznia na Polanie
Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie.
- Bez pomiaru czasu! Biegniemy, ale
nie dla czasu, lecz po to, by wspólnie w
biegu powitać rok 2017. Dystans około
siedmiu kilometrów. Meta na Polanie Jakuszyckiej, gdzie na uczestników czekać
będzie ognisko z kiełbaskami i muzyka.
Będą też oczywiście pamiątkowe medale
oraz konkurs z nagrodami za najpiękniejsze przebranie. Zwycięzcy zostaną
uhonorowani na podium. To będzie
jedyna dekoracja tej nocy.
Przebrania są więc mile widziane.
Nie są jednak oczywiście obowiązkowe.
Wpisowe w pierwszym terminie - do
końca października, 60 złotych. Dokładny przebieg tras zależny od warunków
pogodowych, ustalony zostanie przed
zawodami. Na pewno trasa będzie
piękna, wiodąca po uroczych duktach
Gór Izerskich! Można zapisać się na bieg
na nartach lub bez nart. Jeśli nie będzie
śniegu - wszyscy pobiegną bez nart.
Narciarze wystartują o godz. 23.50, a
biegacze w butach 7 minut później..
(MDvR)

pkt). Doping publiczności, światła,
głośna muzyka, piękno miejsca, w
którym przyszło nam startować, to
wszystko pozwala poczuć się naprawdę dobrze podczas startu i daje możliwość łamania rekordów życiowych.
Niestety wiatr trochę mi w tym przeszkodził, ale nota 1263 pkt okazała się
być i tak wystarczająca do odniesienia
zdecydowanego zwycięstwa, z czego
bardzo się cieszę - kończy Tomasz
Czaplicki.
Najbliższe plany Zosi i Tomka
to start w prestiżowych zawodach
Hurley Classic, które rozegrane zostaną między 19 a 20 listopada na Fali
Hurley Weir w Wielkiej Brytanii. Tym
startem para naszych najlepszych
kajakarzy freestyleowych zakończy
sezon 2016.
(MDvR)

SP 11 trzecia na Dolnym Śląsku
Nie lada wyczynem może poszczycić się Szkoła Podstawowa nr 11 w
Jeleniej Górze, która znalazła się w
czołówce dolnośląskiego współzawodnictwa sportowego w sezonie
2015/2016. Uczniowie i uczennice
„jedenastki” odnieśli wielki sukces
jakim jest medalowe trzecie miejsce
spośród wszystkich dolnośląskich
placówek!
- W ubiegłym roku jeleniogórzanie zajęli jeszcze wyższą lokatę
- drugą. W tym roku trzecie miejsce

jest wynikiem sukcesów koszykarzy,
którzy po raz kolejny wystąpili
w turnieju Energa Basket Cup
oraz rezultatem dobrych wyników
w aerobiku sportowym. Sukcesy
dzieci oraz Łukasza Niesobskiego
oraz Marzeny Kanickiej pomogły w
osiągnięciu tego rezultatu. Na sukces złożyły się też inne znakomite
rezultaty naszych podopiecznych
- informuje Rafał Sroka, nauczyciel
z SP nr 11.
(MDvR)
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Święto edukacji z wyróżnieniami
14 października był dniem, w
którym nauczyciele w całej Polsce
świętowali. Nie inaczej było w Jeleniej Górze – była to kolejna okazja
do wyróżnień nie tylko dla osób
edukujących społeczeństwo, ale i
pracowników oświaty. Uroczysta
gala odbyła się w Jeleniogórskim
Centrum Kultury.
Mimo wielu obaw i sprzeciwów środowisk oświatowych,
dotyczących planowanej reformy
oraz postulatów dotyczących finansowania oświaty, tego dnia w
sali widowiskowej JCK zebrali się
ludzie powiązani z różnymi środowiskami. Wszyscy zgodnie życzyli
nauczycielom oraz pracownikom
szkół i przedszkoli pomyślności
oraz... większej liczby dzieci, aby
niż demograficzny nie był czynnikiem niepokojącym środowisko
edukacyjne.
- Nauczyciel to ważna praca,
którą nie zawsze doceniamy na
co dzień – mówił Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry. - Wyniki egzaminacyjne są powyżej
średniej wojewódzkiej, co nie
znaczy, że nie mogłoby być lepiej
– stwierdził włodarz miasta, który
przygotowując się do wystąpienia zastanawiał się jak uspokoić
atmosferę wokół reformy. - Mam
problem, sam jestem pełen obaw.
Poważnie trzeba porozmawiać o
finansowaniu oświaty, bo dochodzimy do stanu, że prawie 50 proc.
kosztów oświaty finansują samorządy, a przypominam, że umowa
między państwem a samorządem
to było 10 proc. samorządu, 90
proc. państwo – wyznał Marcin

Zawiła apelując, aby ze środków
centralnych finansować koszty
osobowe, a samorząd chętnie
weźmie na siebie utrzymanie budynków, nowoczesne pracownie
czy zajęcia dodatkowe.
Naczelnik Wydziału Edukacji i
Sportu Paweł Domagała stwierdził, że nie sądzi, aby to była
rewolucja. - Jak zawsze, będziemy
się starali wykorzystać wszystkie
nasze dotychczasowe doświadczenia w zmianach w oświacie i liczę
na to, że przy dobrej współpracy
z dyrektorami, nauczycielami
i pedagogami jeleniogórskich
placówek uda się to zrobić jak
najlepiej – powiedział Paweł Domagała.
Podczas uroczystej gali w tym
trudnym okresie mnóstwo uśmiechu na twarzy dały pracownikom
oświat y przedszkolaki, które
swoim występem na scenie urzekły wszystkich zgromadzonych.
Była to też okazja do wręczenia
odznaczeń państwowych oraz
resortowych. Około 20 nauczycieli
otrzymało medale Komisji Edukacji Narodowej, podobna liczba
osób dostała odznaczenia za wieloletnią służbę. Były też nagrody
finansowe Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji oraz ok. 20 nagród
prezydenta miasta dla nauczycieli,
dyrektorów, pedagogów, jak i
pracowników niepedagogicznych.
- Nasi nauczyciele są przesympatyczni, pracowici, otwarci na nowe
wyzwania, ale przede wszystkim
przyjaźni uczniom – stwierdził
Paweł Domagała.
Przemek Kaczałko
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2016-09-24 godz. 18.00 - 2016-10-21 godz. 21.30
Hotel Medical & Spa W.
Buczyński Sp.J. w Świeradowie-Zdroju poszukuje
Barman - Metafora Pub &
kandydatów na stanowisko:
Restaurant zatrudni młode,
kelner. Osoby zainteresoprzebojowe i sympatyczne
wane ofertą prosimy o przeosoby na stanowisku barsłanie CV na adres: biuro@
man. CV ze zdjęciem można
hotelbuczynski.pl lub kontakt
złożyć osobiście lub wysłać
osobisty. Numer kontaktowy:
na izabela.jacak@o2.pl
E l e k t r o m o n t S . A . 75 78 11 900
Umówienie spotkania oraz zatrudni brygadzistę robót
Hotel Tango pilnie zatrudni
więcej informacji po nr tel. elektrycznych z uprawniekucharza. Gwarantujemy
668 331 624
niami. CV proszę przesyłać solidne wynagrodzenie praca
Brygadzista - Zakład na adres: jelenia.gora@elek- od zaraz. Tel. 505166489
Drzewny - P.W. Juro-Trans tromont.pl - 756 458 900
Hotelarstwo i gastroZakład Drzewny w Kowa- E l e k t r o m o n t S . A .
nomia - Przyjmę osoby do
rach zatrudni brygadzistę z zatrudni elektromonterów z nowo otwieranego pensjouprawnieniami. CV proszę
doświadczeniem w branży
przesyłać na adres jelenia. natu w Szklarskiej Porębie
drzewnej. CV proszę wysłać gora@elektromont.pl - 756 na stanowisko szef kuchni,
na adres: jurotrans@wp.pl. - 458 900
pomoc kuchenna, obsługa
757 182 528
Elektryk - Belgia - Firma restauracji, kelner, sprząCieśla szalunkowy do budowlana poszukuje dwóch tanie obiektu. Zatrudnienie
Niemiec - Poszukujemy doświadczonych elektryków na umowę o pracę. - 667
cieśli-zbrojarzy-betoniarzy do pracy na terenie Belgii. 450 355
do pracy na budowie na Wymagania: działalność Inżynier Robót Elektryczgospodarcza, własne auto,
terenie Niemiec. Atrakcyjne
podstawowa znajomość nych - Elektromont S.A.
wynagrodzenie, opłacone języka angielskiego lub nie- zatrudni Inżyniera Robót
pensjonaty. Zainteresowa- mieckiego. - +48 510 926 Elektrycznych z uprawnienych prosimy o nadesłanie 184
niami. CV proszę przesyłać
CV na biuro@ruben-bau.eu; Firma drogowa zatrudni na adres:jelenia.gora@elek534188717
- Jeleniogórskie Przedsię- tromont.pl - 756 458 900
Dam prace przy renowacji biorstwo Robót Drogowych Kelner/barman kawiarsp. z o.o. zatrudni pracowmebli - Poszukuje pracownia - Hotel Gołębiewski w
ników do prac związanych z
ników przy renowacji mebli.
budową dróg. Mile widziani Karpaczu zatrudni kelnera/
Wymagane doświadczenie operatorzy maszyn budowla- barmana do kawiarni patio.
- 512 307 938
nych z uprawnieniami. - 603 Praca na umowę o pracę,
wymagane doświadczenie.
Dla opiekunek osób star- 082 329
szych w Niemczech. Spraw- FX Sport Sp. z o.o. zatrudni CV proszę wysyłać na e-mail
dzone miejsca, legalne pracowników do druku cyfro- : kadryk@golebiewski.pl z
zatrudnienie, wysokie składki wego i transferu. Informa- dopiskiem kelner/patio. - 757
cje w siedzibie firmy przy 670 715
ZUS. Osoby zainteresowane
ul.Waryńskiego 23 w Jeleniej
Kelner/ka Hotel Tarasy
muszą cechować się empa- Górze - 756 450 830
Wang - ***Hotel Tarasy
tią, cierpliwością i życzliwoHotel Medical & Spa
ścią wobec seniorów. - 734 poszukuje zespołu muzycz- Wang Karpacz zatrudni kel427 734
nego - Hotel Medical & Spa nera/rkę. Atrakcyjne warunki
Do druku cyfrowego - FX W. Buczyński Sp.J. w Świe- zatrudnienia w ramach
Sport Sp. z o.o. produkująca radowie-Zdroju poszukuje umowy o pracę, umowy
zlecenia, inne. Kontakt teleodzież sportową zatrudni zespołu muzycznego, który
zapewni oprawę muzyczną foniczny lub mailowy:achrapracownika do obsługi druku
podczas balu sylwestro- baszcz@tarsywang.pl - 691
cyfrowego. Informacje w sie- wego. Zainteresowanych
484 420
dzibie firmy przy ul.Waryń- prosimy o kontakt biuro@
skiego 23 w Jeleniej Górze. hotelbuczynski.pl lub 75 78 Kelnerka - Metafora
Pub & Restaurant zatrudni
11 900.
- 513 153 665
młode, przebojowe i sympaWydawca: HIGHLANDER`S GROUP Marek Tkacz Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, tyczne osoby na stanowisku
ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com kelnerki. CV ze zdjęciem
Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek można złożyć osobiście lub
(zastępca redaktora naczelnego), Przemek Kaczałko (dziennikarz), Karolina Matusewicz wysłać na izabela.jacak@
(dziennikarz), Robert Czepielewski (dziennikarz). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad o2.pl Umówienie spotkania
Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy (sport, ogłoszenia). Mar- oraz więcej informacji po nr
keting: Sylwia Myśliwiec, Lena Aksanowa, DTP: Dominik Pędziwol, Internet: www.jelonka. tel. 668 331 624

PRACA
DAM PRACĘ

Dział konferencji, sprzedaż - Hotel Gołębiewski w
Karpaczu zatrudni osobę do
działu sprzedaży i organizacji konferencji. Wym. 2 lata
doświadczenia, znajomość
j. rosyjskiego lub niemieckiego. CV na e-mail :rekrutacja@golebiewski.pl - 757
670 715

com Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany: 8 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Rezerwujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam

Kelnerka Karpacz
- Restauracja Włoska w
centrum Karpacza zatrudni
kelnerki, wysokie napiwki,
elastyczny czas pracy. Więcej info pod nr 602 115 835

Kelnerka/barmanka
kawiarnia - Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kelnerkę/barmankę do kawiarni.
Praca na umowę o pracę,
wymagane doświadczenie.
Możliwość zakwaterowania.
CV na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem
kelner. - 757 670 715
Kelnerzy w weekendGołębiewski - Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
kelnerki/kelnerów na weekendy. Atrakcyjne wynagrodzenie. Cv z dopiskiem
kelner wysyłać na e-mail:
kadryk@golebiewski.pl lub
dostarczyć osobiście do
działu kadr. - 757 670 715
Kierowca kat b kurier Dam pracę na umowę jako
kierowca kurier praca od 7
do ok 17 - 607 907 494
Kierowca kat. C+E kraj
- Firma z Gryfowa Śląskiego zatrudni kierowców
z kategorią prawa jazdy C+E
w transporcie krajowym.
Umowa i pracę. Stabilność
zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu
513 107 326

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

Kierowca Taxi Śnieżka Śnieżka Radio Taxi w Jeleniej
Górze przyjmie na promocyjnych zasadach taksówkarzy
z licencją. Więcej informacji
pod numerem 792755355
Konstruktor - Firma
lub 603931422.
KM-System poszukuje
Kierownik budowy - Jelekandydatów na stanowiniogórskie Przedsiębiorstwo sko konstruktor. Wymagane
Robót Drogowych sp. z o.o. wykształcenie wyższe techzatrudni kierownika budowy niczne kier mech. i bud
z uprawnieniami drogowymi. maszyn, znajomość oproAtrakcyjne warunki zatrud- gramowania CAD, j. angielski, doświadczenie min 1
nienia - 603 082 329
rok. - 756105577/praca@
Kierownik Salonu Obuwkm-system.pl
niczego - Kierownik Salonu
Miejsce pracy: Jelenia Góra Krawcowa Hotel Gołębiewski - Hotel Gołębiewski
Opis stanowiska Zarządzaw Karpaczu zatrudni krawnie kilkuosobowym zespo- cową. Praca na umowę,
łem pracowników, w tym atrakcyjne wynagrodzenie.
organizowanie pracy, moty- Cv proszę wysyłać na adres
wowanie oraz szkolenie pod- e-mail: u.hajduk@golebiewległego zespołu - a.nowak@ ski.pl lub dostarczyć osobiście do działu kadr. - 757
badura.pl
670 790
Kierowników i Managerów - FX Sport Sp. z K u ch a r z - M e t a f o r a
o.o. zatrudni pracowników Pub & Restaurant zatrudni
doświadczonego kucharza.
na stanowiska kierowniCV ze zdjęciem można złocze i managerskie działów
żyć osobiście lub wysłać na
produkcyjnych. Informacje izabela.jacak@o2.pl Umów siedzibie firmy przy ul. wienie spotkania oraz więcej
Waryńskiego 23 w Jeleniej informacji po nr tel. 668 331
Górze - 756 450 830
624

Lakiernik meblowy Praca przy lakierowaniu
mebli i innych elementów,
dodatkowo pomoc przy produkcji mebli. Stolarnia w Barcinku, gm. Stara Kamienica,
tel. 608 435 483
Lingua Terra zatrudni lektorów - Szkoła językowa
Lingua Terra poszukuje
lektorów do prowadzenia
zajęć z języka angielskiego
i niemieckiego na terenie
Jeleniej Góry i Piechowic.
Kontakt 793300227 i biuro@
linguaterra.pl
Malarz konstrukcji stalowych - LBF Sp. z o.o. w
Starej Kamienicy zatrudni
Malarza konstrukcji stalowych. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Kontakt: lbf@lbf.com.pl lub
639137321 - 883 372 620
Mechanik Samochodowy
Kowary - P.W. Juro-Trans
Warsztat Samochodowy w
Kowarach zatrudni mechanika samochodowego. Więcej informacji pod telefonem:
605 130 207.
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Monterzy kuchni Niemcy
- Poszukujemy doświadczonych monterów kuchni najlepiej ze znajomością języka
niemieckiego i z prawem
jazdy kat b mile widziane c.
oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie zakwaterowanie.
- 0048535003117
Murarz do Niemiec Polska firma poszukuje
doświadczonych murarzy
do pracy na terenie Niemiec
w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.
Oferujemy: atrakcyjne
wynagrodzenie, zakwaterowanie, stałą pracę. - 534
188 717
MZK zatrudni kierowców
- Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej
Górze zatrudni do pracy
kierowców. CV proszę przesyłać na mzkjg@mzk.jgora.
pl lub osobiście w Sekretariacie. - 757 648 736
Nowa restauracja w Staniszowie zatrudni kucharzy,
kelnerów, pomoc kuchenna,
dozór nocny tel. 604 057
060
Nowy sklep zatrudni Kasjerów - Nowo powstały POLOmarket w Jeleniej Górze
przy ul. Kiepury zatrudni
Kasjerów. Umowa o pracę,
premie, dodatki stażowe.
Wymagana książeczka
sanepidowska. Zainteresowanych proszę o wysłanie
CV. - aneta.radom@polomarket.pl
Obsługa klienta i logistyka - FX Sport Sp. z o.o.w
Jeleniej Górze zatrudni
pracowników do Działów:
Sprzedaży i obsługi klienta
oraz Logistyki. Wymagana
znajomość języka angielskiego - 756 450 830
Operator transferu - FX
Sport Sp. z o.o. zatrudni
operatora transferu. Informacje w siedzibie firmy przy
ul.Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze. - 513 153 665

Opieka Heidelberg 1250€ Poszukiwana opiekunka do
leżącej Pani 67 lat, 30 kg.
Seniorka mieszka sama w
trzypokojowym mieszkaniu
w Heidelbergu, jest wegetarianką, wyjazd od 26.10 do
05.01.17 - 721 177 679
Opiekun/ka do pracy
Niemcy - 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
Opiekunka 16.10 do
16.12 - Poszukujemy opiekunki z dobrą znajomością
j. niemieckiego i prawem
jazdy do opieki seniorem
we Freiburgu.Dużo wolnego
czasu. Pobyt do 16. grudnia. Więcej informacji telefonicznie. - 721 177 679
Opiekunka do kobiety
1250€ - Kobieta,67 lat z
Heidelbergu szuka zmienniczki swojej obecnej opiekunki. Pani nie chodzi ze
wgz. na zanik mięśni, czasem siedzi. Jest towarzyską, wykształconą osobą.
Zlecenie od 5.10.Legal.
zatrud,d.język - 721177679
Respekt Diana Kosytarska
Opiekunka do kobiety
1300€ - Poszukujemy opiekunki do kobiety,67 lat, w
Heidelberg, która nie chodzi.
Trzeba pomóc w transferze
na wózek. Pani jest drobna30kg.Gotowanie,gosp.dom.
Mieszka w samym Heidelberg. Zlecenie od 28.10/2
mies. - 721177679 Respekt
Diana Kosytarska
Opiekunka do małżeństwa 1600€ - Poszukujemy
opiekunki do małżeństwa
z problemami w chodzeniu i początkach demencji.
Zatrudniony jest Pflegedienst do kąpieli i pomoc
domowa. Córka wspomaga
opiekę. Wyjazd na 6.10 za
1600€ - 721177679 Respekt
Diana Kosytarska

Opiekunka do Pani 1250€! - Leżąca seniorka
z Wiesenheim am Sand
poszukuje opiekunki od
29.10 do 05.01.2017.Spokojna, w ogóle nie wstaje z
łóżka, możliwość kontaktu
z panią pracującą na zleceniu, wymagany dobry
niemiecki. - 721 177 679
Opiekunka od 30.11
- 1200€ - Poszukujemy
opiekunki do samotnego,
mobilnego Pana chorego
na cukrzycę, jest spokojny,
przesypia noce, sprawdzone miejsce, wyjazd na
dwa miesiące, wymagana
komunikatywna znajomość
j. niemieckiego. - 721 177
679
Opiekunka osób starszych! - Poszukujemy opiekunki do osób starszych
w Niemczech. Zarobki
1100-1700E. Grupa Veritas
zaprasza do współpracy.
Zgłoś się do nas i wyjedź do
pracy już dziś! Kontakt pod
nr tel. 0048 534269240
Opiekunka z prawem jazdy-1100€ - Szukam zmienniczki od 31.10 do 79664
Wehr. Do opieki jest Pani o
rollatorze, nie wstaje w nocy,
spokojna, wymagane prawo
jazdy i komunikatywny lub
podstawowy niemiecki.
Sprawdzone miejsce. - 721
177 679
Opiekunki na Święta
Boż. Narodz - Poszukujemy
opiekunek, które podejmą
się pracy na stanowisku
opiekunki osób starszych w
Niemczech podczas Świąt
Bożego Narodzenia. Gwarantowana podwójna stawka
za dni świąteczne! 11001500€ netto - 721177679
Respekt Diana Kosytarska
Opiekunki osób starszych - Praca dla opiekunek 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

Osada Śnieżka w Łomnicy
zatrudni pomoc kuchenną,
pokojowe. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. CV
proszę wysłać na adres
e-mail (w tytule stanowisko) - rekrutacja@osadasniezka.p
Osada Śnieżka w Łomnicy
zatrudni w oparciu o umowę
o pracę pracowników na
stanowiska: kucharz, kelner,
recepcjonistę/kę. Oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysłać na adres
e-mail. - rekrutacja@osadasniezka.pl
Pokojowa/ sprzątaczka Atrakcyjne wynagrodzenie,
prywatna opieka medyczna,
stała umowa o pracę lub
praca w wybrane dni. Jesteśmy liderem w organizacji
wesel. Dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce. Proszę
dzwonić g.10.-19. - 605
144 021
Pokojowa/holowa
Gołębiewski - Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
pokojowe i holowe. Praca
na umowę, atrakcyjne
wynagrodzenie. Cv proszę
wysyłać na adres e-mail:
u.hajduk@golebiewski.pl
lub dostarczyć osobiście do
działu kadr. - 757 670 790

Poszukujemy kierowców - Stowarzyszenie A&A
Sudety Radio Taxi poszukuje do współpracy kierowców. Mile widziane Panie
oraz kierowcy z firm konkurencyjnych. - 665 665 722
Poszukujemy murarzy do pracy w budownictwie mieszkaniowym
od podstaw. Atrakcyjne
wynagrodzenie, opłacone
pensjonaty. Zainteresowanych prosimy o nadesłanie
CV na biuro@ruben-bau.
eu - 534-188-717
Poszukuję pracowników budowlanych. Miejsce
pracy: Szklarska Poręba.
Oferty proszę kierować:
wbslysiak@sunet.com.pl
Poszukuję pracowników
lub ekip do prac budowlanych i montażu stolarki
okienno drzwiowej. Miejsce
pracy: Szklarska Poręba.
Ofert proszę kierować na:
wbslysiak@gmail.com
Praca - kierowca C+E Zatrudnię kierowcę z kategorią prawa jazdy C+E, na
trasie Polska-Anglia-Polska
w kółkach. Tel. 0048 601
288 427
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Praca jako sprzedawca Poszukuję do pracy osoby
zdecydowane, uśmiechnięte, rzetelne w charakterze sprzedawcy. Więcej
informacji dla zdecydowanych pod numerem telefonu. - 793 265 216
Praca Niemcy od zaraz
- Exact Systems zatrudni
K/M do pracy na terenie
Niemiec do kontroli jakości
bez znajomości języka z
prawem jazdy i własnym
samochodem. Osoby zainteresowane proszę wysyłać
CV na adres work@exactsystems.de - 725256386
Praca od 02.11.2016 Przyjmiemy do pracy w
Markecie na Zabobrzu.
Stanowisko kasjer-sprzedawca. - 728 409 093, 728
049 092, 75 75 44 561
Praca od zaraz Jelenia
Góra - Praca przy produkcji
plastików w Jeleniej Górze.
3 zmiany. wynagrodzenie
od 1550-1900 zł netto. wojkat sp. z o.o. poznańska
20 jelenia góra tel. 756 475
564
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Praca Opieka Niemcy Praca dla opiekunek osób
starszych w Niemczech.
Sprawdzone miejsca,
legalne zatrudnienie, wysokie składki ZUS. Bezpłatne
przejazdy komfortowymi
busami. Dla osób bez znajomości jęz.niem. darmowe
kursy. - 734 427 734
Praca przy produkcji plastików - Firma Woj-Kat zatrudni
przy produkcji plastików w
formie umowy zlecenia na
3 zmiany 4 brygady, bądź
do zbijania palet na jedna
zmianę. Wynagrodzenie
1400-2000zł. netto - 756
475 564
Praca w Karpaczu - Mały
pensjonat zatrudni na 1/2
etatu Panią. Zarobki 12 zł/h
netto (na rękę). Obowiązki
sprzątanie pokoi. - 508 030
859
Praca w KFC JG Nowy
Rynek - Poszukujemy osób
chętnych do pracy w młodym zespole. Oferujemy
elastyczny grafik, możliwość
pogodzenia nauki z pracą,
możliwość rozwoju oraz
awansu. - 571 407 413
Praca w Niemczech Poszukiwani regipsiarze
do pracy w Niemczech.
Natychmiast. Doświadczenie w montowaniu regipsów
wymagane .Mile widziana
znajomość j.niemieckiego.
Kontakt 0048600153322
Praca w Szwecji - Pilnie
poszukuję zleceniobiorców
usług sprzątających w Szwecji. Stawka 85sek/h. Chętni
powinni mieć skończone
27 lat. Mile widziane pary z
autem. Praca stała i od zaraz.
536893287 530828048
Praca w Szwecji - Pilnie
poszukuję zleceniobiorców
usług sprzątających w Szwecji. Stawka 85sek/h. Chętni
powinni mieć skończone
27 lat. Mile widziane pary z
autem. Praca stała i od zaraz.
536893287, 530828048
Praca w zakładzie pogrzebowym - Zatrudnię mężczyznę w wieku do lat 45 w
zakładzie pogrzebowym i
kamieniarskim. Wymagania
- prawo jazdy kategoria B
, dobry stan zdrowia. - 668
170 995
Pracownik działu zakupów - Firma Flywood S.C.
w Karpnikach zajmująca
się produkcją elementów
gięto-klejonych zatrudni pracownika działu zakupów. CV
prosimy kierować na adres
e-mail. - 757677031/office@
flywood.pl
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Pracownik Ochrony Zatrudnimy pracowników
ochrony na obiekty handlowe
w Jeleniej Górze i okolicach.
Oczekujemy zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków, dobrej
kondycji fizycznej, niekaralności.. - 667-450-083
Pracownik produkcji Zatrudnimy mężczyznę do
pracy przy produkcji rolet
zewnętrznych i bram garażowych segmentowych. Wynagrodzenie stałe +premia,
umowa o pracę. CV proszę
kierować:emil@fabrykarolet.
com.pl - 513 151 261
Pracowników na stanowisko: osoba sprzątająca
- Lokalizacja: Jelenia Góra
- market. al. Jana Pawła II
- Panie / Panów na zmiany
dzienne (6-14, 14-22) lub
Panów na zmiany nocne
(22-6). Stawka 7zł/h na rękę.
Umowa zlecenie, dla osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności - umowa o
pracę. tel. 661 970 412
Programista PHP Zatrudnimy programistę
php. Forma współpracy do
uzgodnienia. Biuro w Jeleniej Górze. Tel. 509 20 20 60
lub: biuro@netfactory.pl
Przedstawiciel Handlowy - Firma Diamnat Polska Sp. z o.o., poszukuje
przedstawiciela handlowego
z Jeleniej Góry Oczekujemy:
doświadczenia w branży
piekarniczo-cukierniczej
odpowiedzialności i samodzielności w działaniu - 601
631 655
Przyjmę do pracy Przyjmę kelnerkę / pomoc
kuchenna pilne - 605598712
/ 722399320
Recepcja – Hotel Gołębiewski - Poszukujemy osoby
na stanowisko recepcjonistki/ty. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Znajomość
przynajmniej jednego języka
obcego. Doświadczenie mile
widziane. CV na mail: a.stanislawska@golebiewski.pl
- 757 670 715
Recepcjonista/tka
Tarasy Wang - ***Hotel
Ta r a s y Wa n g K a r p a c z
zatrudni recepcjonistę/tkę.
Wymagany jęz. obcy. Atrakcyjne zatrudnienie: umowa
o pracę, umowa zlecenie,
inne. Kontakt telefoniczny
lub mailowy: achrabaszcz@
tarasywang.pl - 691 484
420
Recepcjonistko/kelnerka H*** - Hotel 3* z
Karpacza szuka kobiety na
stanowisko recepcjonistko/
kelnerka. Szukamy osoby
na stałe. - agnieszka.jawor@
vivaldi.pl
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Sprzątaczka / Sprzątacz - zatrudnię osoby do
sprzątania w Jeleniej Górze,
wymagane orzeczenie o
niepełnosprawności, zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę. Tel: 660-567-125
Stacja paliw Karpacz Pracownik Obsługi Klienta
PKN Orlen S.A. nr 37 przy ul.
Konstytucji 3 Maja, Karpacz
(2000 zł do 2300 zł netto).
Umowa o pracę, pełny etat,
premie od wyników sprzedaży, stabilne zatrudnienie.
Od zaraz! - 782 433 056
Stała praca - Pani do
sprzątania - Poszukiwana
Pani do sprzątania w kompleksie wypoczynkowym
"Wilczy Wodospad" w Karpaczu. Praca od zaraz na
stałe. Możliwość zakwaterowania. - 501 750 408
Stróż- Pracownik Suszarni
- P.W. Juro-Trans w Kowarach zatrudni osobę z okolicy Kowar do stróżowania
i obsługi suszarni drzewnej.
Więcej informacji pod numer
telefonu 75 718 25 28.
Szukam opiekunki na
stałe - Szukam opiekunki
z Jeleniej Góry do dziecka
w wieku roku i czterech
miesięcy. Panią bez nałogów, sprawną fizycznie. Mile
widziane doświadczenie. tel.
695 200 640
Ś l u s a r z - S pa w a c z
- Zatrudnię spawacza z
doświadczeniem na cały
etat. Zapewniam wszystkie
świadczenia. - 602 377 991

Zatrudnię kierowcę Firma przewozowa osób
zatrudni kierowcę z kat B
,mile widziane doświadczenie w transporcie międzynarodowym ,dobre zarobki ,
zróżnicowana liczba godzin
pracy - 515 288 606

Zatrudnimy Konsultanta Zatrudnimy sprzedawcę
Terenowego na obszar - Firma System Sp.j. właściciel sklepów AS poszukuje
Jeleniej Góry i okolic. Mile chętnych osób na stanowiwidziane doświadczenie sko sprzedawcy. Oferujemy
atrakcyjny pakiet wynagrow obsłudze klienta. - 605dzeń i miłą atmosferę pracy.
334-599
CV proszę wysłać na adres
Zatrudnię kierowcę - Zatrudnimy kucharza w mc@as-system.pl - 502
623 464
zatrudnię kierowcę na
umowę o prace z kategorią pensjonacie w Szklarskiej Z b r o j a r z - c i e B ,mile widziane doświad- P. - Zatrudnimy kucharza śla- betoniarz do pracy
czenie w przewozach osób
- Poszukujemy zbrojarzyw pensjonacie w Szklardo kraju EU wiek od24-45
cieśli-betoniarzy do pracy
więcej informacji telefonicz- skiej Porębie, mile widziane na budowie na terenie Nienie - 536 080 640
doświadczenie w zawo- miec. Zainteresowanych
prosimy o nadesłanie CV
Zatrudnię kierowcę z
dzie. CV proszę wysyłać na
na biuro@ruben-bau.eu, Tel:
kategoriom B do firmy przewozowej osób z doświadcze- biurozazrosa@gmail.com 534188717; 537576392
niem w transporcie więcej - 518331700
Zmienniczka do kobiety
informacji udzielę telefonicz1200€ - Poszukujemy zmienZatrudnimy osoby z orze- niczki do opieki nad bardzo
nie - 536 080 640
Zatrudnię Kierowców C czeniem o niepełnosprawno- sympatyczną kobietą. Pani
ta nie może chodzić i jej
+ E - Zatrudnię kierowców
ści do sprzątania marketów
transfer z łóżka na wózek
z kategorią C+E w transporcie międzynarodowym w Jeleniej Górze. Atrakcyjne odbywa się za pomocą
z Jeleniej Góry lub okolic warunki zatrudnienia. Kon- Liftu. Zmiana przewidziana
na 23.10,j.kom lub dobry .Oferuję umowę o pracę +
dietę,80% weekendów w takt pon. - pt. w godz. 8-15, 721177679 Respekt Diana
domu. Ciągniki Euro 6+Na- tel. 601 156 466
Kosytarska
czepa Mega.biuro@m-mar.
pl - 601990071 biuro@mmar.pl
Zatrudnię kierowców z
kat "C" tel. 605 237 871
Z at r u d n i ę o s o b ę d o
prac przy dociepleniach
budynków w Jeleniej Górze.
Kontakt telefoniczny 503194-641
Zatrudnię piekarza - stała
praca na umowę dobre
warunki - 604 105 283

Z at r u d n i ę p o m o c
kuchenną - Bar TaDo Jelenia Góra ul.Karola Miarki 44
Zastępstwa świąteczne Zatrudnię pomoc kuchenną
do 1600€ - Poszukujemy praca od 6 do 14 telefon:
opiekunek osób starszych 504272623 - 504 272 623
gotowych do podjęcia pracy Zatrudnię stolarzy do
w okresie Świąt Bożego zakładu produkcyjnego w
Narodzenia. Gwarantujemy Piechowicach - 603 686
legalne zatrudnienie i atrak- 033
cyjne zarobki od 1200-1600€ Zatrudnię w pensjonacie
netto! - 721 177 679
- Karpacz. Dobre warunki
Zatrudnię budowlańców pracy i płacy, 2-3 razy w
- Firma budowlana zatrudni tygodniu, godziny do ustapracowników do wykańcza- lenia tel. 660 474 649

Z at r u d n i m y I n s p e k tora Ochrony Fizycznej
na obszar: Bolesławiec,
Zgorzelec, Lwówek Śląski.
Oczekujemy doświadczenia
w zarządzaniu zespołem,
niekaralności, własnego
Zatrudnię kelnerkę na samochodu. - 667-450-083
stałe - Karczma Skalna w
Zatrudnimy kierowcę
Miłkowie zatrudni kelnerkę k a t . B - F i r m a Wo j - K a t
na stałe. Dobre warunki zatrudni kierowcę na umowę
pracy oraz miła atmosfera. zlecenie do wożenia pracowZe względu na lokalizację ników na 3 zmiany. Wymadojazd tylko własnym samo- gania: prawo-jazdy kat. B i
chodem Prosimy o kontakt własny samochód. Wynaosoby poważnie zaintereso- grodzenie 1500,00 zł. netto
wane - 692 495 233
- 756 475 564
nia wnętrz, murarzy tynkarzy itd. Teren Jelenia Góra
okolice. Tylko fachowców!
Więcej informacji pod 508
936 573. Kontakt poniedziałek-piątek 8.00-15.00
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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 - 195/65/R15
używane opony zimowe na
felgach stalowych 4x100
Renault Scenic tel. 799 247
396
Szrot Jelenia Góra
787009777 - Sprzedajemy
używane części samochodowe do różnych modeli
aut

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 500403803
- Prowadzimy skup samochodów wszystkich marek w
każdym stanie technicznym.
Płacimy gotówką. Kupimy od
Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód
bez zbędnej zwłoki
A u to s k u p a u t o z ł o m
787009777 - Prowadzimy
skup samochodów wszystkich marek w każdym stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie
i odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki - 787 009
777
Auto skup dobre ceny
511209408 - Prowadzimy
skup samochodów wszystkich marek w każdym stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie
i odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki - 511 209
408
Auto skup uszkodzone
angliki - kupie samochody
cale uszkodzone również
sprowadzone wersje angielskie , osobowe terenowe
dostawcze , gotówka od reki
odbieram własnym transportem. - 796 508 957

Kupie samochód cały lub
uszkodzony 2005-2016 rok
, osobowy dostawczy terenowy odbieram własnym
transportem gotówka od
reki. - 796 508 957

Mini -Clubman 1,6D 109KM
- od osoby pryw. 2010r.,
przebieg 188 tyś. skrzynia
man. 6 bieg. wypos.: ABS
ASR, elektr. szyby, poduszki
kierowcy i pasażera, boczne
przednie i tylne, nawig., syst.
Kupię każde auto całe i start stop, immobilizer- cena
uszkodzone - Skupujemy 28,5 tys - 601 861 949
auta wszystkich marek całe
Mini Cooper 2010 1,6 - Auto
i uszkodzone osobowe, cię- w idealnym stanie, bezwyżarowe i dostawcze do 3,5 padkowe. Bogate wyposatony, odbieramy własnym żenie. Więcej informacji pod
transportem, gotówka oraz numerem: 602 695 972
formalności w 15 minut, Montażownica Corgni
Holujemy auta powypad- do 17' - Sprzedam montakowe - 881-225-859
żownice firmy CORGNI, rok
M y k u p i m y t w o j e a u t o 2006, DO 17'. Cena 2000zł
512512227 - Prowadzimy Więcej informacji pod nr tel:
skup samochodów wszyst- 603622848 - 603 622 848
kich marek w każdym sta- S p r z e d a m C h e v r o l e t
nie technicznym. Płacimy Evanda - Samochód z polgotówką. Kupimy od Ciebie skiego salonu z 2005r. Bari odbierzemy własnym trans- dzo bogato wyposażony
portem Twój samochód bez i komfortowy. Instalacja
gazowa Stag4.Przeglądy i
zbędnej zwłoki
naprawy wykonywane na
My kupimy Twoje auto bieżąco. Wizyta w stacji
533533442 - Prowadzimy kontroli pojazdów na koszt
skup samochodów wszyst- kupującego. - 533 545 678
kich marek w każdym sta- Sprzedam Golf V 2005r,
nie technicznym. Płacimy poj 1390, sprowadzony z
gotówką. Kupimy od Ciebie Niemiec 2015r, wypos: ABS,
i odbierzemy własnym trans- ESP, cent. zamek, klima,
portem Twój samochód bez radio, blokada skrz. biegów,
stan tech bd, cena 12500 zł
zbędnej zwłoki
do negocjacji, tel. 794 228
Prowadzimy skup samo275, 535 977 290
chodów wszystkich marek w
każdym stanie technicznym. Sprzedam Kampera 570
Peugeot Integra 1990r 132
Płacimy gotówką. Kupimy od
tys przebieg, wyposażenie
Ciebie i odbierzemy własnym
full wypas tel. 602 123 657
transportem Twój samochód bez zbędnej zwłoki Sprzedam Skode Octavie
1,6rs 110km rok prod1998. - 7947943804
605 591 402
Prowadzimy skup samoSprzedam VW Passat
chodów wszystkich marek w 1999r diesel 1,9 pojemność
każdym stanie technicznym. 212 tys przebieg, stan barPłacimy gotówką. Kupimy od dzo dobry tel. 602 123 657
Ciebie i odbierzemy własnym
Toyota Avensis uszkotransportem Twój samochód dzona - Witam. Mam do
bez zbędnej zwłoki - 885 sprzedania Toyotę Avensis
775 445
uszkodzoną. Cena 7300zł
Skup aut Jelenia Góra do negocjacji. tel. 883-270503503192 - Prowadzimy 584 lub 501-739-620
skup samochodów wszyst- Toyota Yaris 2005 benkich marek w każdym sta- z,1,0 - Kolor:grafit metalik,3nie technicznym. Płacimy drzwiowa,elektryczne szyby
gotówką. Kupimy od Ciebie i lusterka, halogeny, kierowi odbierzemy własnym trans- nica multimedialna,2 kompl.
portem Twój samochód bez kół, system sofix, garażowany, przegląd i ubezpieczezbędnej zwłoki - 503 503
nie do VII.2017 Stan b.d.b.
192.
Cena 8.600. Okazja - 601
569 859

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Fiat Cinquecento 900 Witam. Na sprzedaż fiat
cinquecento 900, stan techniczny bardzo dobry, zarejestrowany, ubezpieczony.
Cena do negocjacji. Więcej
informacji udzielę telefonicznie 668 223 478

VW Jetta '87 1.3 benzyna Sprzedam VW Jetta rok produkcji-1987, 1,3 benzyna,
blacharka w dobrym stanie,
pierwszy właściciel. Cena
1200 zł - 601 799 491
VW Lupo 1.0, 99r. 128 tys
- Sprzedam VW Lupo, auto
jest użytkowane na co dzień,
posiada ważny przegląd
oraz ubezpieczenie, zapraszam na jazdę próbną, nie
odpowiadam na sms. Cena:
3500zł. - 697 752 136

Poznam dziewczynę do
związku - Cześć, jestem
jarek lat 33,ciemne włosy,
oczy niebieskie,94kg,180cm,kawaler,bez nałogów,
j e s t e m s p o k o j n y, m i ł y,
wrażliwy, szczery, uczciwy,
wierny, troskliwy. Poznam
dziewczynę na stałe do
33lat. 691 711 205

Poznam fajną dziewczynę!
- Michał 29 lat ze Świdnicy
pozna fajną dziewczynę w
podobnym wieku do wspólVW Polo -5drzwi-klima-ide- nych spotkań. - 609-527alny - Stan idealny! Wspom 036
kier, dzielona tylna kanapa, Poznam Panią za 200
immobilizer, alarm,ele.otw. zł - Poznam Panią do jazdy
4xszyby, klimatronik, CD
na brzuszku bez gumki.
Stereo-mp3, 4x Air Bag,reg.
Spotkania na Zabobrzu za
wys. kierownicy+foteli, sen200 zł. Wiek jest tajemnicą.
sor deszczu, czuj parkoOferty na sms. Pozdrawiam
wania, tempomat, opony
kulturalny emeryt - 693 347
lato+zim - 601 566 509
121

ANONSE
MATRYMONIALNE

Przyjmę panie do pracy w
usługach towarzyskich, miła
Dla Pań, ja 40 lat. 172 cm, atmosfera, dobre zarobki,
spełnię zachcianki - Dla godziny do ustalenia tel. 509
Pań, ja 40 lat. 172 cm, speł- 644 864
nię zachcianki w zamian Szukam koleżanek do
za sponsoring. Dla Pań z współpracy w centrum Jelewłasnym lokum tel. 577 270
niej Góry w usługach towa136
rzyskich tel. 509 644 864
Do Pań! - Która z was
zaopiekuje się samotnym
USŁUGI
46-latkiem [35-600) odp. na
BUDOWLANE
sms. Sto procent dyskrecji i
Cyklinowanie starych
higieny - 692 295 952
podłóg - Cyklinowanie i renoMiłe dziewczyny w centrum wacja starych podłóg i ne
spełnią Twoje najskrytsze tylko - 697 707 989
marzenia - Miłe dziewczyny
Kanalizacja - udrożniaw centrum spełnią Twoje
nie i oczyszczenie odpływów.
najskrytsze marzenia i praHydraulika kompleksowa tel.
gnienia tel. 509 644 864
609 172 300
Miły przeciętny mężczyzna
55/170/70 zam. na stałe Karpacz-malowanie,
w Niemczech zaprasza do tapetowanie - Tanio. Bardzo
wspólnego pobytu wolną solidnie. Odpowiedzialność
od obowiązków - spokojny za powierzone mienie 100%.
elektr. złota rączka, do Drobne naprawy - złota
09.10.2016 tel. 572 989 rączka. - 604 539 832
764, później kontakt tel. Meble na wymiar, rozsądna
00491732458917
cena - Oferuje różnego
Nowa Justyna centrum rodzaju usługi stolarskie,
- Niegrzeczna sexi sza- przede wszystkim wykonanie
tynka zaprasza do siebie na mebli na wymiar: kuchenne,
namiętne, niezapomniane łazienkowe, szafy z drzwiami
chwile w swoim towarzy- przesuwnymi, zabudowy
wnęk i inne. Zadzwoń i umów
stwie - 724 304 051
Pan pozna panią - Samotny się na bezpłatny pomiar kulturalny pan lat 55 186cm 791 326 316

75kg pozna panią w celu
spędzenia przyjemnych
Volkswagen Golf IV
chwil bez zobowiązań nieGTI Turbo - Auto zadbane i
zależną finansowo lubiącą...
serwisowane, po wymianie
tak jak ja - 733 623 586
rozrządu, olejów, filtrów i
serwisie klimatyzacji. Prze- Pokój na dniówki - Szukam
bieg 110600 km. Wersja współlokatorki do fajnego
wyposażenia Exclusive. mieszkania w centrum jeleSzczegóły telefonicznie lub niej góry. Świetne warunki.
mailem: rpl211@op.pl - 606 Wolne miejsca od teraz. 577 491 300
106 740

R e n o wa c j a S t o l a r k i
Zabytkowej - Oferujemy
kompleksowe wykonanie
renowacji drzwi zabytkowych zewnętrznych jak i
wewnętrznych . Zapewniamy dobór najlepszych
materiałów dostępnych na
rynku oraz dwa lata gwarancji na wykonane prace .
Ws - 605 622 535
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Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana klamek, wkładek, zawiasów ,uszczelek
i szyb. Montaż nawiewników, zatrzasków balkonowych oraz samozamykaczy
drzwiowych. Regulacja i konserwacja. Robert 607 720
825
Szamba zbiorniki betonowe
- Szamba od 4 do 12 tys. m3,
zapewniamy atest, transport,
montaż i 2-letnia gwarancja,
szczelne, monolityczne, w
ofercie posiadamy włazy
żeliwne, płyty najazdowe tir
- Radosław 660 513 599
Tanie remonty w dobie
kryzysu. Remonty drobne
przeróbki budowlane na
twoja kieszeń. Zadzwoń tel.
721 647 789
Usługi RemontowoNaprawcze - Malowanie
mieszkań, drobne remonty.
Zabudowy z płyt gipsowokartonowych. Usługi elektryczne-naprawa, montaż/
przeróbki. Układanie wykładzin, paneli. Montaż mebli,
armatury, kabin, umywalek
itp. - 530 066 675
Zd u n - p i e c e k a f l o w e ,
kominki, kominy dymne,
budowa, naprawa, czyszczenie, konserwacja. Profesjonalne wykonanie w
normalnej cenie tel. 510
172 730
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-język
niemiecki - Nauczycielka
języka niemieckiego udzieli
korepetycji. - 606 587 899
Matematyka, fizyka, chemia - Jestem nauczycielem
z wieloletnim stażem. Uczę
matematyki, ale pomagam
też z chemii i fizyki. Przygotowuję do egzaminów na
wszystkich poziomach. Jelenia Góra, Kowary i okolice.
Dojeżdżam do ucznia. - 695
192 929
Matematyka, fizyka każdy etap - Doświadczony
nauczyciel pomaga na bieżąco w nauce oraz systematyczne przygotuje do
egzaminu gimnazjalnego
lub maturalnego(podstawa
i rozszerzenie).Efektywna
praca z arkuszami egzaminacyjnymi. Dojeżdżam
- 608-600-115
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Zajęcia dla mam i maluszków - Klub aktywnej mamy i
aktywnego malucha. Zajęcia
dla rodziców i dzieci sms 504 781 739

og£oszenia

Leasing | Kredyty samochodowe - Leasing wszystkich pojazdów, sprzętu
medycznego i maszyn - na
oświadczenie, od 1 dnia
działalności, również z
negatywną historią kredyUSŁUGI
tową! kredyty samochoELEKTRYCZNE
dowe dla osób fizycznych.
E l e k t ry k - I n s t a l a - tel. 795 005 835 - info@icje elektryczne, teletech- leasing.eu
niczne. Montaże, naprawy,
Pilnie potrzebna
modernizacje. uprawnie- gotówka? - Najszersza
nia, doświadczenie. Jelenia oferta firm pożyczkowych
Góra, Karpacz, Kowary, w Jeleniej Górze. RówMysłakowice, Szklarska nież oferty na dowód i
Poręba, Kamienna Góra ... oświadczenie o dochookolice. - 601 147 455
dach. Także dla osób z
Elektryk profesjonalnie trudniejszą historią kredy- Montaż nowych instalacji tową. Zapraszamy: Jelenia Góra, ul. Wiejska 29a
elektrycznych, modernizacja
- 781 222 323
i naprawy starych. Usuwanie
awarii 24. Pomiary elek- P o ż y c z k a n a d o w ó d
osobisty - Kwoty od 500
tryczne. Usługi dla wspólnot
zł do 25.000 zł.Nie sprawmieszkaniowych. Szybko i
dzamy BIK i KRD, akcepsolidnie. Negocjacja cen. tujemy Komornika. Kontakt
664-475-323
od poniedziałku do piątku
Naprawa AGD - Naprawa
pralek, odkurzaczy, Jelenia
Góra ul. Karłowicza 25 tel.
603 835 483

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

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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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
Fotograf -ogłoszenia/
sesje/itd - Fotografia glamour, bielizna, nagość
zakryta, akt, fetysz, erotyka i wiele innych. Mam
do dyspozycji profesjonalne studio fotograficzne
w okolicy Jeleniej Góry
- atroposstudio@gmail.
com
F o to g r a f i a ś l u b n a Zdjęcia w formie elektronicznej, tradycyjnym
albumie lub fotoksiążce.
10 lat doświadczeniadziesiątki zadowolonych
młodych par! Tel. 600 133
862

w godzinach 9.00 - 17.00.
USŁUGI
Zadzwoń lub przyjdź do
INFORMATYCZNE
Biura 1 Maja 31/1 Jelenia
Serwis Laptopów i PC
Góra - 728 874 309
dojazd - Dyplomowany
Pożyczki Jelenia góra inżynier. Naprawa kom25 000 - Pożyczki w domu puterów PC i Laptopów
klienta Do 25 000zł do 48 wszystkich marek. Instamiesięcy Bez Bik-KRD- lacja szybkiego systemu.
ERIF-BIG Jak otrzymać? Wymiana ekranów gniazd
W i e k 2 1 - 7 5 l a t S t a ł e i zasilania. Odwirusowanie
udokumentowane źródło komputerów i smartfonów.
Konfiguracja internetu. dochodu - 515 420 130
605 233 937
Pożyczki pozabankowe
- również dla osób ze złą S t r o n y w w w g r a f i k a
logotypy - Zajmuje się
historią kredytową! Tel.
tworzeniem profesjonal75 619 7 619, kom. 601
nych stron internetowych.
294 854 Biuro: 1 Maja 50, Jestem w stanie stworzyć
58-500 Jelenia Góra (vis- dla Ciebie własne orygia-vis szkoły "Handlówki"). nalne logo, wizytówkę czy
Zapraszamy! - kom. 601 baner reklamowy. Więcej
294 854 / biuro@millen- informacji telefonicznie nium-kredyty.pl
795 541 908

USŁUGI
KSIĘGOWE
Księgowość, Podatki,
Kadry BHP - Kancelaria
Podatkowa TAX. Jelenia
G ó r a , Wo l n o ś c i 1 7 a / 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
na prostą” korygujemy.
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

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
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
po odbiór i odwieziemy
pojazd po skończonej pracy
o dogodnej dla Państwa
porze. - 796 586 606

Montaż mebli pokój i kuchnia - Zmontuje fabryczne
meble (Black Red White,
EFBE Music - DJ, wodzirej Bodzio, Ikea i inne) poko- Jesteśmy legalnie działa- jowe i kuchenne - 602 741
jącą firmą. Zajmujemy się 924
kompleksowym prowadzeNaprawa pralek, kucheniem małych i większych
nek gazowych oraz gazowoimprez okolicznościowych.
elektrycznych, zmywarek
Profesjonalne nagłośnienie,
i lodówek. Tanio, szybko i
efektowne światła i chasolidnie. Naprawa na miejryzmatyczny DJ. Zaprascu u Klienta, dostępność
szamy:) - 792 408 662
7 dni w tygodniu nawet do
Profesjonalny sprzęt późnych godzin wieczornych
nagłośnieniowy i oświetle- - 783 616 565
niowy wypożyczę, mogę też
Poradnia Rodzinna
ewentualnie zagrać. 783
534672868 - Poradnia
011 110
Rodzinna dla małżeństw,
Wesela, imprezy, DJ wokal osób znerwicowanych. Dla
na żywo. Muzyka akorde- chcących pozbyć się nadonowa, repertuar polski- wagi. Dla wszystkich, którzy
zagraniczny, oświetlenie, chcą być zdrowsi. Dla rodzinagłośnienie, cena umowna ców mających problemy z
"Muzyk Orkiestra" tel. 75 75 dziećmi. Absolutna dyskre339 21, 692 046 727
cja! Tel.: 534 672 868 - 888
820 123

USŁUGI
MUZYCZNE

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

Dwie opiekunki szukają
pracy w niemieckiej rodzinie
tel. 783 548 098
Zaopiekuje się starszą
panią lub panem w zamian
za nieduży pokój, dzwonić
od 8.00 do 11.00 tel. 663
714 733

USŁUGI
RÓŻNE
Bezpłatne porady prawne
w każdy wtorek od 11.0015.00 ul. Teatralna 1 pok.
311 w Jeleniej Górze po
wcześniejszej rejestracji
telefonicznej tel. 602 467
812

Potrzebujesz pomocy
doraźnie lub na stałe?
Dzwoń. Moje atuty: dyspozycyjność, dobra organizacja w prowadzeniu domu,
umiejętności kulinarne,
cierpliwość, wysoka kultura
osobista, bezpieczny kierowca z własnym autem. Tel.
726290939
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi
.Wymiana zamków, wkładek,
klamek, uszczelek i szyb.
Montaż nawiewników. Lokalizacja i eliminowanie braku
izolacji cieplnej ,likwidacja
przewiewów w oknach PVC.
Robert 607 720 825

og£oszenia

w SRQLHG]LDñHN
poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
w
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Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Regulacja, konserwacja.
Wymiana zamków, wkładek,
szyldów , klamek, szyb i
uszczelek. Montaż samozamykaczy i nawiewników.
Gwarancja Faktura VAT.
Robert - 607 720 825
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
Zabezpieczanie Obiektów - systemy alarmowe,
kamery, monitoring pożarowy - 501 692 732

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pięknie wyczyszczę
dywany - dywany, tapicerkę
domowa i samochodową.
Karcher, wieloletnie doświadczenie + niskie ceny-zapraszam! - 607 155 751
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerek, usługi również w
firmie. Odbieramy-przywozimy. Wysoka jakość usług.
Zapraszamy tel. 609 172
300
Posprzątam. Domy, biura
- Tanio posprzątam. 732
959 566
Tanio posprzątam mieszkania, umyję okna, klatki
schodowe. Zadzwoń! tel.
732 959 566

Masaż z dojazdem do
klienta - Masaż całego ciała i
poszczególnych części ciała
Masaż gorącymi kamieniami. Masaż relaksacyjny.
Masaż klasyczny. Rehabilitacja ciała po urazach - 537
194 699
Stylizacja paznokci z
dojazdem - Manicure hybrydowy 40zł,żel na naturalnej
płytce 50zł,przedłużanie na
formie 60zł,kompleksowy
pedicure 50zł. Jestem do
dyspozycji 7 dni w tygodniu.
Pracuję na produktach Indigo
i Semilac. 664 033 958.

K u ch e n k a g a z o w a +
meble - Sprzedam kuchenkę
gazową 4- palniki, w bardzo dobrym stanie, prawie
nie używana 2 lata temu
kupiona. sprzedam za 400
zł. Mam również do sprzedania meble pokojowe, cena do
negocjacji. - 607 120 376

Sklep z antykami - duży
wybór - Zapraszam wszystkich miłośników antyków
do zapoznania się z ofertą
mebli, obrazów i bibelotów
w sklepie znajdującym się
w Pasieczniku (Pasiecznik
25, 13 km z Jeleniej Góry
w stronę Zgorzelca). - 503
Vega Test - diagnostyka 916 286
- Wykrywanie pasożytów, Sprzedam Al Ko Wykagrzybów, bakterii, wirusów szarka benzynowa 1.3 PS
oraz zaburzeń pracy orga- nowa z gwarancja 700 zl.
nizmu. Usuwanie patogenów Email Dorota-rust@gmx.de
częstotliwościami i natural- - 880 156 487
nymi kuracjami. Serdecznie Sprzedam materac firmy
zapraszam w J.G Ciepli- Janpol-Harmonia piankowolateksowy 180-200, Harmocach. - 510 126 927
nia półtwardy, cena 500 zł
KUPIĘ
tel. 666 981 136
Kupie stare monety dokuSprzedam piękne meble
menty - kupie różne monety dziecięce - Okazja! Zestaw
banknoty przed i powojenne mebli dziecięcych firmy forte,
, pojedyncze oraz cale kolek- model ordo; szafa narożna,
cje, srebrne PRL 2 zl oko- regał słupek, dwie komody,
licznościowe do 1996 roku, dwie półki wiszące, biurko,
dukaty talary i inne. stare szafka nad biurko, łóżko
mapy dokumenty starocie z szufladą i materacem,
zalegające w kredensie - nakastnik. do odb Cieplice.
- 667 023 018
506 960 561

Skup różne monety i banknoty - Kupię różne monety
obiegowe, nieobiegowe,
kolekcjonerskie i banknoty z dowolnego kraju i
okresu czasu ,bilon walut
kantorowych, wszelkie
USŁUGI
obce waluty :waluciarz@
TRANSPORTOWE
onet.pl,gg:28741173,tel./
Anglia przez Niemcy Belsms/791417347 - 791 417
gia Holandia - Przewóz osób
w każdy piątek, powroty w 347
każdą sobotę. Paczki. Prze- W komis pryzmujemy modną
prowadzki. Najniższe ceny. odzież dziecięcą, damską,
Luksusowe warunki. Pod męską oraz buty i torebki.
same drzwi. - 884 209 117 Sklep Sara, Zabobrze ul.
Tani transport busem - Różyckiego 4a tel. 506 092
Transport przeprowadzki 349. Zapraszamy na zakupy
busem max - 697 335 784
- 506 092 349.
Transport przeprowadzki - Planujesz przeSPRZEDAM
prowadzkę? Kupiłeś jakiś Antyk sypialnia - Mam do
gabaryt? zadzwoń pomosprzedania piękną sypialnię.
żemy Ci w transporcie. - 721
Łóżko 2-osobowe plus dwie
719 949
szafki nocne, dużą szafę,
USŁUGI
komodę oraz duże lustro.
ZDROWIE/URODA
Kontakt 501 418 553
Bars- zabieg na ciało i
Domeną firmy o nazwie "AM
umysł - Głęboki energeKuchnie. Meble Na Wymiar,
tyczny proces uwalniający
napięcia i blokady w życiu Meble Kuchenne" jest sprzei w ciele, transformujący i daż mebli odznaczających
otwierający na radość, zdro- się doskonałą jakością, a w
wie, obfitość oraz poczucie dodatku modnym wyglądem.
spełnienia i lekkości w każ- Meble sprzedawane przez
dym obszarze życia. - 510 firmę są wykonane w - 697
111 017
126 927

Kawalerka w centrum
z widokiem - Proponuję
do sprzedania przytulną,
słoneczną kawalerkę w
ścisłym Centrum Miasta
przy ul. Piłsudskiego 10,
dwa kroki na starówkę
oraz licznych restauracji..
Idealna tez na wynajem!
24 %zysku rocznie - 797
110 470
Sprzedam mieszkanie
4 5 m 2 , u l . Wo j s k a P o l skiego, od podwórka
IIp, zadbane, centralne
gazowe nowe, 2 pokoje,
łazienka tel. 536 526 559
Sprzedam z możliwością zamiany na mniejsze
- mieszkanie Cieplice,
prywatnie 95m2, 3 pokoje,
weranda, ogród tel. 721
277 859

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję do wynajęcia niedrogiej kawalerki lub
pokoju na terenie Jeleniej
Góry z uiszczoną opłatą
skarbową. Zadzwoń! tel.
732 959 566
Szukam pokoju do wynajecia najchętniej Zabobrze
lub bliskie okolice, do II
piętra, dzwonić od 8.00 do
11.00 tel. 663 714 733
Wynajmę pokój mieszkanie z opłatą skarbową.
Zadzwoń tel. 732 959
566

Sprzedam wózek dzieMIESZKANIA
cięcy trzy funkcyjny zadbany
Colletto Austin3 cena 300 zł MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia - Mieszkanie
tel. 536 380 998
Sprzedam wózek dzie- w Sosnówce od 1 Grudcięcy, łóżeczko z wyposaże- nia. 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, salon, telewizja,
niem, nowe krzesełko stolik,
internet, mieszkanie umeprzewijak oraz ubrania na
blowanie. Więcej informa3latka tel. 663 569 799
cji pod numerem telefonu
Tanio sprzedam segment 665674696
brązowy oraz dwa biurka K a w a l e r k a J e l e pod komputer - kolor jasny i nia góra 22 m2 - Pokój
ciemny - 504 091 111
z aneksem + łazienka,
umeblowany i wyposażony
MIESZKANIA
(pralka, lodówka, TV) 600
KUPIĘ
K u p ę m i e s z k a n i e b e z zł (czynsz) + 245 (woda,
pośredników w Jeleniej ś m i e c i , o g r z e w a n i e ) +
Górze 2 pok., I p., z balko- l i c z n i k i p r ą d u . B a l k o n ,
piwnica. Dostępny od 1
nem, do 42m2 tel. 881 784
października 2016 - 601
746
240 643
Kupię pilnie mieszkanie
Mam do wynajęcia pokój
w centrum Jeleniej Góry
w bloku. Czynsz wynosi
od 50- 70 m2, najlepiej do 4 1 0 z ł p l u s r a c h u n k i .
remontu (ale niekoniecznie) Średnio wychodzi 500zł
Bez pośredników - 668 016 miesięcznie. Mieszkanie
404
jest duże i przestronne.
Wspólna kuchnia z saloMIESZKANIA
nem, łazienka. Jest dostęp
SPRZEDAM
do internetu - 790 791
4 pokoje 90m2, osobne 169
wejście, ogród, spokojne Poszukuje pokoju lub
miejsce, bez czynszowe, kawalerki do wynajęcia
okolice lotniska, sprzedam na terenie Jeleniej Góry
lub zamienię na 50m2 Zabo- z uiszczona opłatą skarbrze II lub III, cena do nego- bową Zadzwoń tel. 732
959 566
cjacji tel. 513 563 233

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie Pasiecznik 51 m2, parter, 3
pokoje, łazienka wc osobno,
aneks kuchenny w dużym
pokoju, duży przedpokój,
duży balkon, piwnica, garaż
ze stryszkiem i kanałem
zamienię na Jelenią Górę
ok. 40m2. - 660 449 652

DOMY
SPRZEDAM
Dom z malowniczym ogrodem - Piękny, wolnostojący
dom z dużym ogrodem w
Olszynie (powiat Lubański).
120km od Wrocławia, 40km
od Jeleniej Góry, 30km od
Zgorzelca, 18km od autostrady A4. Umeblowany, z
mediami. Cena do negocjacji. - 793 035 793
Sprzedam pół domu
160m2 w Staniszowie z
działką pod budowę domu,
zaczęty remont, koło hotelu
Staniszów, tanio 70 tys.
blisko przystanek MZK tel.
536 526 559

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 bud. Jeżów S.
b. tanio - Sprzedam bez
pośredników działkę na
os. Słoneczne Wzgórze o
pow.1764m i 1833m osobno
lub jako całość 55zł za m.
Każda ma księgę wieczystą,4 km-5min do centrum,
prąd i gaz z sieci okazyjna
cena, polecam - 602 802
158
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
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LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam lokal handlowousługowy 115m2 w Jeleniej
Górze ul. Sudecka-centrum. Dwa oddzielne wejścia, CO-gaz. Stan lokalu-do
odświeżenia. Cena 298tys.
zł bez pośredników. Tel 602
220 726

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
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
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
Mam do wynajęcia sklep
w Piechowicach przy ul.
Żymierskiego 48, 39m2 tel.
516 137 363
Pomieszczenia do wynajęcia w centrum: parter lokal
z witryną 24m2, parter 17m2,
I piętro 12,10m2 tel. 75 75
265 36
Wynajmę lokal ok.30m w
centrum Jeleniej Góry, Plac
Ratuszowy. Preferowana
działalność -kwiaciarnia. 605 245 242

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam magazyn
425m2 w tym biuro, ogrzewany tel. 500 168 910

16


24 października 2016 r.
ZU]HĞQLDU

Reklama

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

