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Ma być kasa
na ten most

Wszystko wskazuje na to, że
walący się most przy ul. Cervi
w Cieplicach zostanie wreszcie
odbudowany, bo ma być za co.
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Prezydent tnie budżet obywatelski, bo widać lepiej wie, czego jeleniogórzanom potrzeba

Mieszkańcy się nie liczą?
W Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim na rok 2016 było
1,5 miliona złotych, z czego 500 tysięcy na projekty „dodatkowe”, a w nadchodzącym, 2017 roku, do podziału będzie
jedynie 800 tysięcy (z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne). Dodatkowo miasto podzielono na cztery części, z
czego każda będzie miała do dyspozycji po 200 tys. zł.
- Dlaczego w nadchodzącym roku
na JBO przeznacza się niemal o połowę mniej środków? - zapytaliśmy
prezydenta Marcina Zawiłę. - Znaczna część projektów była realizowana
w szkołach, w tej chwili pokazujemy
pieniądze, które przeznaczamy na
szkoły, na programy wyrównawcze,
zajęcia dodatkowe i tego typu rzeczy
i gdybyśmy to tak liczyli, przy 5
milionach skierowanych na szkoły
to mamy 5,8 mln. - stwierdził Marcin
Zawiła odnosząc się do drugiej części
konferencji prasowej, która odbyła
się 10 listopada w jeleniogórskim Ratuszu, podczas której prezentowano
zadania jakie mają być dofinansowane ze środków unijnych. Zatem czy
wnioski do Budżetu Obywatelskiego
nie będą mogły dotyczyć inwestycji
w szkołach? - dopytujemy. - Teoretycznie mogą, ale będą musiały
przede wszystkim uporać się z realizowaniem projektów europejskich
- podkreślał prezydent.
Uszczuplenie puli na zadania
wskazane przez mieszkańców pozostało więc bez konkretnej odpowiedzi.
Podczas spotkania z dziennikarzami poruszono też kwestie
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niezrealizowanych dotąd projektów
z budżetów obywatelskich poprzednich lat, jak chociażby Jeleniogórska
Promenada Bobru. - Z tym jest wielki problem, stąd wpisujemy w tym
regulaminie, że mają być one realizowane na terenach należących do
miasta. Jest problem uzgodnienia z
Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej. Czasami zobowiązania dla
inwestora potrafią przerastać nawet
koszty realizowania projektu. Może
nie w całej długości, ale w znacznej
jego części projekt będzie zrealizowany – dodał Marcin Zawiła przyznając, że nie wszystkie zwycięskie
zadania z JBO zostały zrealizowane,
ale zapewnia, że będą.
Wnioski do Jeleniogórskiego
Budżetu Obywatelskiego będzie
można już składać i zapoznać się ze
szczegółowymi zasadami na stronie:
www.jbo.jeleniagora.pl, gdzie podane są kryteria, harmonogram i inne
niezbędne informacje. - Chodzi o
to, żeby mieszkańcy angażowali
się – podkreśla Barbara Olszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju
Urzędu Miasta. Wnioski (poparte
minimum 50 podpisami) muszą
dotyczyć zadań inwestycyjnych i

Fot. Przemek Kaczalko

Kto zasiada w radach nadzorczych miejskich spółek? I
jakie wynagrodzenie z tego
tytułu przysługuje w naszym
mieście?
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remontowych, nie można już w tym
roku zgłaszać zadań „miękkich”.
Kwota zadania nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Dopiero
6 lutego 2017 r. zostanie ogłoszona
lista zadań, na które będzie można
głosować, prezentacje będą się
odbywać pomiędzy 8.02 a 17.02, z
kolei głosowanie zaplanowano od
22.02 do 27.02, a wyniki poznamy
6 marca przyszłego roku.
Przemek Kaczałko

Dołącz do akcji i pomóż tym, którym jest trudno

Szlachetna Paczka wystartowała
- To jest idea, która polega na
W Galerii Nowy Rynek odbył się 20 listopada happening
promujący akcję, której celem jest pomoc rodzinom w tym, że z ludzi potrzebujących wyszukujemy takich, którzy potrafili
potrzebie.
Fot. Przemek Kaczalko

NASZ KOMENTARZ
Boję się, kiedy władza wie lepiej, niż społeczeństwo. A tak teraz zachowuje się,
solidarnościowy przecież, prezydent Jeleniej Góry, odbierając mieszkańcom
w dużej mierze prawo do decydowania, jak wydać ułamek zaledwie z budżetu
miasta na to, czego chcą. W tym roku mogli chcieć za 1,5 mln zł (przy budżecie
ok. 380 mln zł). A w 2017 roku mogą chcieć tylko za 800 tys. zł, choć Miasto
bierze 23-milionowy kredyt na „przejedzenie”, a na służbowe auto domaga się
150 tys. zł. Jak daleko jeszcze sięgnie arogancja władzy w naszym mieście?

Bożena Bryl-Chrząszcz
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Od jakiegoś czasu wolontariusze
728 rodziny,
874 które
309
odwiedzają
zostały
KOSZT POČCZENIA ZGODNY
www.wroclaw.proficredit.pl
wskazane
przez różne podmioty,
Z TARYFČOPERATORA
jak np. szkoły czy MOPS. Następnie
są one weryfikowane. W jeleniogórskiej bazie jest ok. 60 rodzin, ale
ciągle mogą pojawiać się następne.
Ideą akcji jest konkretna pomoc – w
systemie widnieją rzeczy, których
potrzebują beneficjenci Szlachetnej
Paczki. Pomagać może każdy. Szczegóły na www.szlachetnapaczka.pl
Przemek Kaczałko

Sylwester w Staniszówce
450 zł od pary
Restauracja Staniszówka
Adres: Staniszów ul. Witosza 7A
Rezerwacja pod numerem : 604 057 060 lub 883 386 401
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Nasze juniorki pokonały
KPR Kobierzyce, praktycznie
zapewniając sobie awans do
rozgrywek ogólnopolskich.
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Kolejne wydanie gazety

JELONKA.COM
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To była ważna sesja Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Nie brakowało emocji

Pod koniec października na sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego została podjęta uchwała o powierzeniu Gminie
Miejskiej Kowary prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Lema w Kowarach. Ta decyzja ma uchronić
tę szkołę przed widmem likwidacji.

Starosta jeleniogórski Anna Konieczyńska podczas swojego wystąpienia podziękowała za to, że
udało się wypracować porozumienie
w sprawie przejęcia przez Gminę
Miejską Kowary liceum zaznaczając,
że jest to wyraz dojrzałości i odpowiedzialności za oświatę, a także
za rozwój powiatu. Starosta Konieczyńska powiedziała także, że status
miejscowości z liceum jest znacznie
inny, niż bez tej placówki. Słowa podziękowania starosta skierowała do
burmistrz Kowar Bożeny Wiśniewskiej za przekonanie radnych Kowar
do przejęcia liceum oraz za to, że
wzięła trud prowadzenia placówki
na siebie.
Z przekazaniem liceum nie zgodził
się radny Rafał Mazur uważając,
że jest za wcześnie by, taką szkołę
przekazać gminie. Tym bardziej, że
planowana jest reforma oświatowa.
Radny Mazur zauważył także, że oddając Kowarom liceum ogólnokształcące powiat pozbywa się subwencji,
a także majątku, który według jego
wiedzy szacowany jest na blisko dwa
miliony złotych.
W podobnym tonie glos zabrał
radny Mirosław Górecki. Stwierdził,
że przekazanie szkoły jest wynikiem

unikania odpowiedzialności przez
kowarski Zespół Szkół Ogólnokształcących.
Burmistrz Kowar Bożena Wiśniewska, która została zaproszona
do uczestnictwa w sesji mówiła, że
rozmowy momentami były bardzo
trudne. Nie ukrywała też, że Gminę
Kowary nie stać na przyjmowanie dodatkowych zadań, jednak dla władz
miasta jak i dla radnych sprawa istnienia liceum ogólnokształcącego w
Kowarach jest priorytetowa i dlatego
radni podjęli uchwałę o przejęciu na
siebie funkcjonowania tej placówki.
Ostatecznie 18 jeleniogórskich
radnych przyjęło projekt uchwały:
17 głosowało za przyjęciem, jeden
głos był przeciw.
Ożywienie w obradach wniósł
punkt o podjęciu uchwały w sprawie
przyjęcia informacji „Turystyka
w powiecie jeleniogórskim”. Radny Krzysztof Wiśniewski wskazał
dyrektorowi Wydziału Promocji,
Kultury i Sportu, że ten mając tak
doświadczonych i merytorycznie
przygotowanych pracowników, nie
wykorzystuje w pełni potencjału swojego wydziału do promocji powiatu
jeleniogórskiego. Radny Wiśniewski
wytknął, że spora część wyjazdów
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do miast partnerskich oprócz samej
obecności nie przynosi żadnych
korzyści. Zauważył też, że portal
mający promować powiat robi to w
sposób niezbyt skuteczny.
Dyrektor Wiesław Dzierzba nie
zgodził się z opinią Krzysztofa Wiśniewskiego. Twierdził, że już sama
obecność delegacji i prowadzenie
nieformalnego dialogu podczas takich imprez niejednokrotnie wpływa
na promocję powiatu. Zaznaczył
także, że portal jest tak stworzony,
że o jego jakość i informację mają
dbać poszczególne gminy, a z tym
różnie bywa.
POWIAT

Mały jubileusz Galerii Izerskiej
O Galerii Izerskiej w Kromnowie słyszał lub był w niej każdy
mieszkaniec Jeleniej Góry, któremu kultura i sztuka są bliskie
sercu. To placówka, odgrywająca
coraz większą rolę w regionie
jeleniogórskim. W 5-letniej historii
galerii, jej pracownicy wykonali
gigantyczną pracę. W tym czasie
odbyło się tu ponad 170 wydarzeń
artystycznych. Na tę liczbę składa
się między innymi 36 wystaw oraz
44 koncerty i przedstawienia.
- Dla nas najważniejsi są ludzie, którzy coś tworzą i chcą to
pokazać, nie zwracamy uwagi na
nazwiska czy też uczelnie jakie
kończą. To sprawiło, że Izerska
Galeria Artystyczna i Kromnów
nie są miejscami anonimowymi
na mapie Kotliny jeleniogórskiej.
Kiedyś, żeby wytłumaczyć komuś,

Fot. Robert Czepielewski

O kowarskim liceum i turystyce

gdzie leży Kromnów trzeba było
tłumaczyć, że droga na Szklarską
Porębę, a później Wojcieszyce, itd.
Teraz coraz częściej ludzie mówią
Kromnów koło Jeleniej Góry i
to jest miłe – powiedział Adam
Spolnik, który od dwóch lat jest
odpowiedzialny za działalność
Artystycznej Galerii Izerskiej.
- Pięć lat działalności galerii sprawiło, że wielu ludzi nie wie, gdzie
leży Stara Kamienica, ale wie gdzie
jest Kromnów. To zasługa Adama
Spolnika i Wioletty Pietrzak, której
bardzo chcę podziękować za pracę
jaką włożyła w to miejsce. To ona
podczas 3,5 letniej pracy dokładała
wszelkich starań, żeby wyrobić
markę tego miejsca – podkreślała wójt starej Kamienicy Zofia
Świątek.
Robert Czepielewski

Droga w remoncie
Trwa remont drogi powiatowej
nr 2744D na odcinku Jeżów Sudecki – Czernica. Wyłączenie z ruchu
dotyczy odcinków od Jeżowa Sudeckiego do skrzyżowania z drogą
w Płoszczynie oraz od Płoszczyny
do Czernicy (etap II). Utrudnienia
mają potrwać do 15 grudnia br.
Koszt tej inwestycji to ok. 1 mln
348 tys. zł. 80 procent tej kwoty
pochodzi z tzw. rządowej puli
na usuwanie skutków powodzi,
natomiast pozostałe 20 procent
to środki własne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz
być może gminy Jeżów Sudecki.
W zakres prac wchodzi wymiana
nawierzchni, naprawa odwodnienia i przepustów, a także wykonanie poboczy z nawierzchni
bitumicznej oraz wykoszenie
rowów i skarp.
(Angelika)
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E-usługi z końcem 2017 roku

Do końca 2017 roku zostaną
wprowadzone e-usługi w powiecie
jeleniogórskim. Działanie to ma
na celu zwiększenie dostępności
usług świadczonych klientom przez
urząd starostwa powiatowego oraz
usprawnienie obiegu dokumentacji
wewnątrz urzędu. Projekt wpisuje
się w zadania objęte Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
do 2020 roku oraz Strategię Sprawne
Państwo 2020.
- Cieszymy się, że projekt został tycznego, dzięki któremu będziemy
objęty dofinansowaniem. Na pewno mogli świadczyć e-usługi – powiedział
wdrożenie e-usług poprawi i usprawni Damian Kulig
jakość prowadzonych przez starostwo
Plany starostwa są ambitne. Planousług. Projekt opiewa na kwotę 2,2 wane jest wprowadzenie 17 e-usług, z
mln zł, a 85 proc. kosztów zostanie których sześć jest na tak zwanym najdofinansowane z Regionalnego Pro- wyższym, piątym poziomie rozwoju.
gramu Operacyjnego Województwa
- Mówiąc o tych usługach mam na
Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach myśli interaktywny kontakt klienta z
Osi Priorytetowej 2 – „Technologie urzędem w takich sprawach, jak: obsłuinformacyjno-komunikacyjne i dzia- ga zobowiązań wynikających z tytułu
łania 2.1. – powiedziała starosta Anna dzierżawy, wieczystego użytkowania,
W pewnym momencie radny Jacek Konieczyńska.
zajęcia pasa drogowego czy też wycinki
Włodyga zarzucił wiceprzewodnicząWedług Damiana Kubiaka, dyrek- drzew - dodał Damian Kubiak.
WEPA
PROFESSIONAL
PIECHOWICE
S.A.
cemu rady, że ten nie jest merytorycz- tora Biura Informatyki i Kontroli w
W ramach programu planowane
nie przygotowany
do
prowadzenia
starostwie
zadania
jakie
zostały
ujęte
producent papierów higienicznych
zatrudni
jest utworzenie
stanowiska, dzięki
dyskusji na temat promocji, z czym w programie można podzielić na kilka któremu mieszkańcy powiatu oraz
nie zgodził się Krzysztof Wiśniewski. grup, ale najważniejsze z nich to są mieszkańcy Jeleniej Góry będą mogli
Ostatecznie jednak uchwała o przyję- trzy. - Pierwsza część polegać będzie bez kosztów utworzyć swój cyfrowy
ciu informacji „Turystyka w powiecie na przystosowaniu istniejącej, pasyw- profil, tzw. alternatywę dla płatnego
jeleniogórskim” została przyjęta.
nej infrastruktury informatycznej do podpisu kwalifikowanego. Dzięki
Miłym akcentem na sesji było wrę- świadczenia w przyszłości usług. W takiemu profilowi każdy mieszkaczenie przez wicestarostę pucharu dalszej kolejności zostanie kupiony niec będzie mógł potwierdzić swoją
Fair Play oraz nagrody pieniężnej niezbędny specjalistyczny sprzęt tożsamość podczas załatwiania spraw
Dariuszowi Ozimkowi, kapitanowi i oprogramowanie zwiększające w systemach elektronicznej admidrużyny piłkarskiej Bobry Woja- bezpieczeństwo danych. W trzecim nistracji.
nów.
etapie planujemy zakup i wdrożenie
Robert Czepielewski
Robert Czepielewski zintegrowanego systemu informa-

AUTOMATYKÓW,
MECHANIKÓW, OPERATORÓW
MASZYN PRZETWÓRSTWA I
WYTWÓRSTWA
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Jest tu socjoterapia, refleksjoterapia i nie tylko…
Wymagania:

• Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZHRVSHFMDOQRĞFLDXWRPDW\ND
Wyjątkowa
podstawówka
SU]HP\VáRZDPHFKDWURQLNDHOHNWURPHFKDQLND
W Szkole Podstawowej im. Kaspara Dawida Friedricha w
mechanika,
Kopańcu,
oprócz edukacji, prowadzone są liczne zajęcia,
pomagające
m.in. dzieciom z problemami.
• PLOHZLG]LDQHGRĞZLDGF]HQLH]DZRGRZHRUD]

W placówce
prowadzone są trenin- nauczycieli pracujących w placówce
SRVLDGDQLHXSUDZQLHĔ]DZRGRZ\FKW\SX6(3GRN9
gi biofeedback, terapia sensoryczna, jest po oligofrenopedagogice, bądź
socjoterapia,
a także refleksjoterapia, po specjalnych kursach, na których
GRREVáXJLZy]NyZMH]GQLRZ\FKLVXZQLF
muzykoterapia czy też masaż klasycz- kształciła się w indywidualizowaniu
ny. To właśnie dzięki temu, że szkoła pomocy danemu uczniowi. W chwili
postawiła na promocję zdrowia, obecnej dwoje wychowanków z
zorganizowano
edukację włączają- zaburzeniami ze spektrum autyzmu
2IHUXMHP\DWUDNF\MQHZDUXQNLSUDF\PRĪOLZRĞüUR]ZRMX
cą. Mogą w niej uczyć się dzieci z uczęszcza do gminnego gimnazjum która przyniesie konkretny rezultat.
zawodowego,
pakiet
pakiet zdrowotny.
w Starej Kamienicy.
cukrzycą,
padaczką czy też dzieci
po socjalny,
Jest to po prostu przyjazna szkoła
- O wyjątkowości tej szkoły na podstawowa z dodatkowymi zajętransplantacji serca.
Obecnie w szkole uczy się 105 pewno decyduje jej dyrektor oraz ciami skierowanymi do uczniów ze
2IHUW\SUDF\SURVLP\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáNLZ3LHFKRZLFDFK
uczniów
w klasach 1-6, z czego wspaniale przygotowana kadra. Nie specyficznymi problemami. Nie bez
ponad
20 dzieci z Jeleniej Góry oraz wszystkie takie placówki wykazują znaczenia jest także pomoc rodziców
XO3DNRV]RZVND%OXEQDDGUHVZRNRQ#ZHSURFRPSO
27 wychowanków w oddziałach tak duże zainteresowanie tym, żeby w działalności szkoły – opowiada wójt
Telefon: 75/75
818.
dziecko zdiagnozować i później wy- Starej Kamienicy Zofia Świątek.
przedszkolnych.
Placówka47
zorganizowała edukację włączającą dla brać właściwe dla niego działania
Robert Czepielewski
dzieci autystycznych. Większość ukierunkowane na uczenie i pomoc,

REGION Na spotkaniu było ponad 60 osób, wiele wyróżniono

Sezon podsumowany

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd
Oddziału “Ziemi Jeleniogórskiej” i jeleniogórska Liga
Ochrony Przyrody podsumowały sezon turystyczny.
Głównymi bohaterami spotkania byli
działacze i sympatycy PTSM i LOP, którzy
na co dzień wyróżniają się w swojej działalności. To właśnie im wręczono wiele
odznaczeń i dyplomów organizacyjnych.
Nagrodzeni zostali kierownicy Schronisk
Młodzieżowych, a wśród wyróżnionych
był m.in. Lubomir Leszczyński, nadleśniczy ze Świeradowa Zdroju.

- Nasze działania mają na celu przede
wszystkim upowszechnianie turystyki
i krajoznawstwa jako aktywnych form
wypoczynku, propagowanie wędrówek górskich, pieszych i imprez na
orientację, ale też poznanie walorów
krajoznawczych, przyrodniczych i
historycznych Sudetów Zachodnich
oraz pasma pogórzy – mówi Zdzisław

Gasz, prezes LOP i PTSM Okręgu Jeleniogórskiego.
W spotkaniu uczestniczyło ponad
60 osób, w tym także starosta powiatu
jeleniogórskiego Anna Konieczyńska,
sekretarz powiatu zgorzeleckiego Izabela Marcinkowska, zastępca wójta
Podgórzyna Tomasz Szewczyk oraz
reprezentanci kilku współpracujących
Nadleśnictw ze Szklarskiej Poręby,
Świeradowa Zdroju i Złotoryi. Zgodnie
z tradycją zakończenie imprezy odbyło
się w schronisku młodzieżowym, tym
razem w oddanym w 2012 r. ciekawym
obiekcie w Staniszowie.
(Manu)

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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JELENIA GÓRA Do czego służą RN? Do kontrolowania, ale wiele nie mogą. Za to można tu nieźle dorobić

Rady nadzorcze miejskich spółek – kto i za ile?
Wiele w ostatnim czasie mówiło się o radach nadzorczych
spółek Skarbu Państwa, a jak to wygląda w radach nadzorczych spółek z większościowym udziałem Miasta Jeleniej
Góry? Kto w nich zasiada i jakie wynagrodzenie z tego tytułu
przysługuje w naszym mieście? Czy prezydent pójdzie w
ślady swojego odpowiednika w Słupsku - Roberta Biedronia,
który obniżył apanaże zasiadającym w takich radach?

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Ogólnodostępne dane z KRS niekiedy są nieaktualne, np. na stronie www.
krs-online.com.pl/miejski-zaklad-komunikacyjny-sp-z-o-o-w-krs-347842.
html w składzie RN widnieje jeszcze
Robert Prystrom, który już od kilku
lat nie jest jej członkiem. Zatem jaki
jest aktualny stan osobowy? Sprawdziliśmy to.
W radach nadzorczych miejskich
spółek (skład z połowy września br.)
znajdują się m.in. politycy powiązani
z Sojuszem Lewicy Demokratycznej,
Nowoczesną, a także bliscy współpracownicy prezydenta Marcina Zawiły,
jak chociażby Sekretarz Miasta Jeleniej
Góry oraz osoby, które wchodziły w
skład Komitetu Razem Zmieniamy
Jelenią Górę, z którego w wyborach
samorządowych w 2014 startował
Marcin Zawiła.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. w
Jeleniej Górze:
Wojciech Krawiec – przewodniczący
Jacek Szyda – zastępca przewodniczącego
Jakub Pawlak – sekretarz
Barbara Chrebor – członek
Janusz Łyczko – członek.

Z kolei w JTBS (87,49 proc. udziałów
Miasta) wynagrodzenie brutto wynosi:
przewodniczący 1600 zł
W przypadku Wodnika, MPGK, członek 1400 zł
MZK i Term Cieplickich wynagroZ reguły posiedzenia rady nadzordzenie brutto wynosi:
czej odbywają się raz w miesiącu,
przewodniczący 2260 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Go- zastępca przewodniczącego 1925 zł (nie zatem czy jest to adekwatna zapłata
spodarki Komunalnej sp. z o.o. dotyczy Term Ciepllickich, gdzie nie ma za pracę? - Myślę, że nie jest to kwestia
uposażenia. Rola spółki jest bardzo
zastępcy)
w Jeleniej Górze:
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH sekretarz 1700 zł
ważna – w związku z tym chcę mieć
Damian Kubiak – przewodniczący
tam ludzi, którzy mają doświadczenie
Janusz Grodziński – zastępca przewod- członek 1470 zł
niczącego
Marek Romaniuk – sekretarz
Anna Olszowska – członek
Grażyna Baranowicz – członek.

•
•

w zarządzaniu i chciałbym mieć ludzi
bardziej pilnujących tych rzeczy – z
tym wiąże się wysokość uposażenia,
która nie zmienia się od lat – stwierdził
prezydent Jeleniej Góry. Czy sposób zarządzania prezydenta Słupska (obniżył
wynagrodzenia do 700 zł) to nowy
trend w samorządach? - Nie wiem czy
wysokość uposażeń w niedużej ilości
spółek byłaby najważniejsza. Mnie najbardziej interesują wyniki tych spółek
– dodał prezydent Jeleniej Góry.
Przemek Kaczałko

Miejski Zakład Komunikacyjny
sp. z o.o. w Jeleniej Górze:
Edmund Pomieczyński – przewodniczący
Dariusz Stolarczyk – zastępca przewodniczącego
Anna Sławińska – sekretarz
Paweł Domagała – członek
Władysław Soboń – członek.
Termy Cieplickie sp. z o.o. w
Jeleniej Górze:
Irena Tabaczniuk – przewodnicząca
Katarzyna Wierska-Kuberka – sekretarz
Bogusław Gałka – członek
Jeleniogórskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z
o.o. w Jeleniej Górze:

WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A.
producent papierów higienicznych zatrudni

Wymagania:

Andrzej Skowron – przewodniczący
Przemysław Kozłowski – członek
Michał Kasztelan – członek.

AUTOMATYKÓW,
MECHANIKÓW, OPERATORÓW
MASZYN PRZETWÓRSTWA I
WYTWÓRSTWA

Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZHRVSHFMDOQRĞFLDXWRPDW\ND
SU]HP\VáRZDPHFKDWURQLNDHOHNWURPHFKDQLND
mechanika,
PLOHZLG]LDQHGRĞZLDGF]HQLH]DZRGRZHRUD]
SRVLDGDQLHXSUDZQLHĔ]DZRGRZ\FKW\SX6(3GRN9
GRREVáXJLZy]NyZMH]GQLRZ\FKLVXZQLF

2IHUXMHP\DWUDNF\MQHZDUXQNLSUDF\PRĪOLZRĞüUR]ZRMX
zawodowego, pakiet socjalny, pakiet zdrowotny.
2IHUW\SUDF\SURVLP\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáNLZ3LHFKRZLFDFK
XO3DNRV]RZVND%OXEQDDGUHVZRNRQ#ZHSURFRPSO
Telefon: 75/75 47 818.

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Tę inwestycję z budżetu obywatelskiego udało się zrealizować

Po trzymiesięcznym opóźnieniu, w końcu udało się
zakończyć budowę Psiego
Parku Zabobrze w Jeleniej
Górze. Czworonogi mogą już
z niego oficjalnie korzystać.
Obiekt jest po odbiorze,
mimo że pomysłodawcy tego
projektu budżetu obywatelskiego wciąż mają uwagi do
jego wykonania. Inwestycja
kosztowała około 27 tys. zł,
a wykonawcą była firma Mobilne Reha- Centrum Andrzej
Rykaczewski z Wlenia.
- Niestety, nie usunięto jeszcze
wszystkich braków, w tym np.
siatka jest za słabo naciągnięta,
a ławka do popraki. Brakuje też
tablicy informacyjnej, która jest w
opracowaniu – informuje Tomasz
Pryll, jeden z pomysłodawców Psiego Parku Zabobrze. – Jednak dalsza
„walka” z wykonawcą nie miała sensu. Wykonawca został zobowiązany
do udzielenia dwuletniej gwarancji
i czterech przeglądów komisyjnych
co pół roku. Pierwszy planowany
jest w kwietniu 2017 roku – dodaje
wnioskodawca projektu.
Jak mówią pomysłodawcy jeleniogórskiego parku, sporo zobowiązań przyjęło na siebie Miasto.
- W najbliższym czasie wymieniony

Fot. Marta Zglenicka

Psi Park w końcu gotowy

zostanie pojemnik na psie odchody, założona zostanie kłódka na
bramę wjazdową (furtka ma być
zawsze otwarta), a klucze będzie
miało MPGK, które będzie odbierało śmieci, a także wnioskodawcy
projektu. Zasadniczo brama będzie
zamknięta, choć dopuszczamy
wyjątki, jak dowóz dodatkowych
elementów wyposażenia parku,
dowóz osób niepełnosprawnych,
etc. – wyliczają.
Wnioskodawcy cieszą się, że
obiekt w końcu udało się otworzyć

JELENIA GÓRA

Szansa na remont mostu przy Cervi
Projekt złożony do programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska
został zakwalifikowany do drugiego
etapu konkursu. Dla Jeleniej Góry to
szansa na dofinansowanie remontu
mostu przy ul. Cervi. Pieniądze mogą
zostać jednak przyznane dopiero w
przyszłym roku. A to oznacza, że do
grudnia na moście grożącym zawaleniem nic się nie będzie działo.
Miasto ma kosztorys i dokumentację przebudowy mostu przy ul.
Cervi (nieopodal zjazdu do Term
Cieplickich), funkcjonującego obecnie z ograniczeniem tonażu. Według
wstępnych szacunków, budowa
nowego mostu może kosztować
ponad 3 mln zł. A takich pieniędzy
w budżecie Miasta nie ma. Stąd
poszukiwanie środków ze źródeł
zewnętrznych.
W tym roku Jelenia Góra złożyła
wspólny wniosek z dwoma partnerami: Powiatem Jeleniogórskim, który

liczy na pieniądze na remont mostu
w Siedlęcinie oraz Czechami, którzy
mają w planach remont dwóch
odcinków swoich dróg. Każda ze
stron ma szansę dostać po dwa
miliony euro, czyli ok. ponad 8 mln
zł. Obecnie wniosek pozytywnie
przeszedł pierwszą preselekcję i
został zakwalifikowany do drugiego
etapu. Teraz Miasto Jelenia Góra ma
czas na złożenie właściwego wniosku
do końca bieżącego roku. Jeśli uda
się zdobyć te pieniądze, trafią one
do kasy Miasta w pierwszej połowie
2017 roku.
- Obecnie nie ma pieniędzy na
przebudowę tego mostu – mówi Piotr
Dyła, zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej
Górze. – Mamy gotową dokumentację, ale na tym na razie musimy
poprzestać - dodaje wiceszef zarządu
dróg i mostów.
Angelika Grzywacz-Dudek

go na naszym terenie brakowało.
Zachęcamy oczywiście do korzystania z obiektu, ale apelujemy też:
korzystajmy z niego rozsądnie i
pilnujmy. Nie zezwalajmy na picie
w nim alkoholu i reagujmy, gdy
ktoś korzysta z tego miejsca w
niewłaściwy sposób. W przyszłym
roku chcielibyśmy doposażyć park
w elementy zabawowe dla zwierząt.
Mamy też inne pomysły, o których
mówić na razie nie chcemy – dodaje
Marta Zglenicka.
4 ZU]HĞQLDU
Angelika
Grzywacz- Dudek

JELENIA GÓRA

Kara za fałszywe zgłoszenie
„Słony” mandat karny zapłaciła
mieszkanka ul. Piłsudskiego w
Jeleniej Górze, która 24 listopada
zaalarmowała straż pożarną i policję o rzekomej próbie samobójczej
swojej teściowej.
Kiedy strażacy dojechali na
miejsce, mieszkanie było zamknięte i nikt nie odpowiadał. – Strażacy
zauważyli pootwierane okna
wskazanego mieszkania, dlatego
podjęli decyzję o rozłożeniu skokochronu i użyciu podnośnika,

i zachęcają właścicieli psów do
korzystania z niego.
- Doprowadzenie tej inwestycji
do końca sporo nas kosztowało, ale
było warto – mówi Marta Zglenicka, współautorka projektu Psiego
Park Zabobrze. – Z dnia na dzień
w parku pojawia się coraz więcej
zwierzaków. Ludzie przyjeżdżają tu
z całej Jeleniej Góry. Nawet ci, którzy
byli sceptyczni wobec tego pomysłu,
już się do niego przekonują. Jest to
miejsce bezpieczne i odpowiednio
przystosowane do wybiegu, które-

JELENIA GÓRA

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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żeby dostać się do zdesperowanej
kobiety. Kiedy ratownicy dotarli
do okna, śpiąca w łóżku kobieta
obudziła się i wyjaśniała, że nie
miała zamiaru wyskakiwać przez
okno – informuje st. kpt. Andrzej
Ciosk, oficer prasowy KM PSP w
Jeleniej Górze
– Zgłaszająca była pod wpływem
alkoholu – dodaje podinsp. Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy
KMP w Jeleniej Górze.
Angelika Grzywacz-Dudek

Będą sekundniki?

INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS DOBIEGNIEW SP. Z O.O.
Grupa jeleniogórzan apeluje o
zamontowanie na kilku newralgicznych skrzyżowaniach tzw. sekundników. W tym celu planują złożyć
projekt do Jeleniogórskiego Budżetu
Obywatelskiego.
- Wraz z grupą przedsiębiorców,
rozpoczynam pracę nad pilotażowym wprowadzeniem sekundników
na kilku większych, kolizyjnych
skrzyżowaniach w Jeleniej Górze.
Pomysł zamierzamy zrealizować w
ramach budżetu obywatelskiego –
ogłosił na Facebook’u Konrad Sikora,
radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
Inicjatorzy akcji proponują m.in.
skrzyżowania koło dawnego Aniluxu
(Al. Jana Pawła II – Sobieskiego),
czy Jana Pawła II – Grunwaldzka.
W grę wchodzi też sygnalizacja koło
Nowego Rynku.
- Jeśli światła inteligentne są droższe, a nadal stoimy w korkach - może
nie warto. Może trzeba wrócić do
stałoczasowych i założyć sekundniki
– poddaje temat pod dyskusję jeden z
inicjatorów wniosku, który szacuje,
że koszt jednego odmierzacza czasu
to 2 tysiące złotych, a rozporządzenie
ministra dopuszcza już taką możliwość, która ma swoich zwolenników
w wielu innych miastach.
(Przemo)

)LUPDQDOHĪąFDGRUHQRPRZDQ\FKVSHFMDOLVWyZ]G]LHG]LQ\RSDNRZDĔ
GUHZQLDQ\FKSU]HP\VáRZ\FKSDOHWPDV]WyZSRGNáDGyZNROHMRZ\FKL
ekranów akustycznych zatrudni do pracy w Jeleniej Górze:

0217$į<67$23$.2:$1'5(:1,$1<&+
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Wymagania:
•

GRĞZLDGF]HQLHZEUDQĪ\GU]HZQHM±PLOHZLG]LDQH

•

XPLHMĊWQRĞüF]\WDQLDU\VXQNXWHFKQLF]QHJR±PLOHZLG]LDQH

Oferujemy:
•

XPRZĊRSUDFĊ

•

VWDELOQH]DWUXGQLHQLHZUHQRPRZDQHM¿UPLH]NDSLWDáHP
zagranicznym

•

szkolenia i przyuczenie do zawodu

•

bogaty pakiet socjalny

Kontakt:

ul. Wojewódzka 13a

7HO

58-560 Jelenia Góra

5*UDOLQVNL#IXHUVWHQEHUJKRO]GH

3URVLP\R]DZDUFLHZ&9NODX]XOLÄ:\UDĪDP]JRGĊQDSU]HWZDU]DQLHGDQ\FKRVRERZ\FK]DZDUW\FKZ&9PRMHM
RIHUFLHSUDF\GODSRWU]HEQLH]EĊGQ\FKGRUHDOL]DFMLSURFHVXUHNUXWDFMLSURZDG]RQHJRSU]H],1'8675,$/3$&.$*,1*62/87,216'2%,(*1,(:63=22]VLHG]LEąZ'RELHJQLHZLH]JRGQLH]XVWDZą]GQLDVLHUSQLD
URRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK WM']8]USR] ´

w SRQLHG]LDñHN
poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
w
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
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SLD bez Chadżego
Wojciech
Chadży nie jest
już członkiem
Sojuszu Lewicy
Demokratycznej.
Decyzję podjął
już kilka tygodni
temu, ale powodów nie chce ujawniać i deklaruje
dalszą współpracę w ramach koalicji
z prezydentem.
- Złożyłem legitymację. Ta decyzja
kosztowała mnie wiele emocji – przyznał Wojciech Chadży zapewniając,
że jest to głęboko przemyślana decyzja i ostateczna. - Nie chciałbym tego
komentować. To jak w przypadku
rozwodów bez orzekania o winie –
dodał radny Rady Miejskiej Jeleniej
Góry.
Wojciech Chadży pozostaje jednak
w klubie radnych SLD, więc podobnie jak Zbigniew Ładziński, będzie
bezpartyjnym członkiem formacji. Podpisałem umowę koalicyjną swoim
imieniem i nazwiskiem – bez oznaczenia organizacyjnego, więc jest to
indywidualna sprawa – odpowiada.
- Czy w dalszej perspektywie
powstanie w Radzie Miejskiej nowy
klub radnych lub przejdzie pan do
innego klubu? - zapytaliśmy. - Wszystko jest przed nami. Nie wiem, jak się
będzie układała współpraca. Jeśli
będzie się układała, to nie przewiduję
tego. A co w niedalekiej czy dalszej
przyszłości – nie wiem, nie podjąłem
decyzji i na razie jestem w tym miejscu, w którym jestem – stwierdził
Wojciech Chadży.
(Przemo)

JELENIA GÓRA
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Opozycja: Kiedy na wiele brakuje, 150 tys. na samochód to przesada

O planach i aucie dla władzy
Radni Rady Miejskiej Jeleniej
Góry w komplecie stawili się 8 listopada na sesji,
podczas której debatowano
m.in. nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, zmianami
w Lokalnym Programie Rewitalizacji czy zmianami w
budżecie. Wszystkie projekty z porządku obrad zostały
uchwalone.
Poprzednie studium obowiązywało od 2001 roku, w tzw. międzyczasie radni uchwalili trzy zmiany, a
wnioski do nowego studium można
było składać od 14 maja 2013 r. do 25
czerwca 2013 r. W terminie złożono
29 wniosków, następnie projekt był
dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Ostatecznie projekt
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
uchwalono (15 radnych głosowało
„za”, 1 przeciw - Wrotniewski, a 6
wstrzymało się - radni PiS).
Dyskusja rozgorzała przy punkcie
dotyczącym Lokalnego Programu
Rewitalizacji, w którym zaproponowano dopuszczenie kilku nowych
wniosków, w tym rejon dawnej
Celwiskozy. Ireneusz Łojek (PiS)
podkreślił, że właściciele tych terenów zalegają z podatkami na rzecz

miasta w wysokości 116 tysięcy zł.,
a dla Skarbu Państwa na ponad 3,7
mln. zł.
- Każdy beneficjent wnioskujący
o środki do Unii Europejskiej jest
sprawdzany i jeżeli fundacja złoży
wniosek, zostanie sprawdzona i jeśli
ma zaległości, to wniosek zostanie
odrzucony – wyjaśniła Barbara Olszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju. O przeniesienie wniosku Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej do
grupy A „walczył” Józef Sarzyński,
ale naczelnik przy wsparciu prezydenta tłumaczyła, że wnioskodawca
formalnie o takie przeniesienie nie
wystąpił. Warto tu zaznaczyć, że w
sumie wnioski do LPR w samej Jeleniej Górze opiewają na kwotę ponad
135 milionów złotych, a środków dla
ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej jest
zaledwie 40 mln.
Wśród proponowanych zmian
budżetowych na rok 2016 znalazło
się niemal 2,5 mln. zł na bieżące
funkcjonowanie jednostek oświatowo-wychowawczych (głównie
wynagrodzenia) oraz po 100 tysięcy
złotych na zakup energii do oświetlenia ulic oraz na dotację dla Muzeum
Przyrodniczego.
Z kolei w punkcie dotyczącym zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej radny Łojek wniósł o rezygnację
z zakupu samochodu służbowego
dla Urzędu Miasta. - Zaskakuje mnie
wniosek pana radnego, który posłu-

guje się samochodem służbowym.
Nasz samochód ma 6-7 lat, a my więcej
do niego dokładamy, niż ten samochód jest wart – przekonywał Jerzy
Łużniak podając jako przykład inne
miasta w regionie (np. Bolesławiec),
gdzie samochodów służbowych jest
znacznie więcej, a Jelenia Góra ma
jeden. W odpowiedzi szef klubu PiS
przekonywał, że nie będzie miał nic
przeciwko jak dojdziemy do poziomu
rozwoju Bolesławca.

Wraca rynek pracowników i to oni mogą przebierać w ofertach

W hali widowiskowo-sportowej przy ul. Złotniczej odbyły
się Jesienne Targi Pracy, zorganizowane przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze. Uczniowie
ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, a także mieszkańcy naszego miasta mieli okazję zapoznać się z ofertą
przedsiębiorstw działających w regionie.
Czy podczas takich targów młodzież faktycznie może znaleźć pracę?
- Myślę, że tak. Mamy pracodawców
z wielu branż i jeśli młodzież ma
sprecyzowane plany co chce robić
w przyszłości, to nawet jeżeli nie
znajdzie konkretnej oferty pracy, to
młodzi wiedzą, że są tacy pracodawcy
na rynku pracy, do których mogą się
zgłosić w przyszłości – powiedziała
Olga Jabłonka, dyrektorka Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w
Jeleniej Górze.
Ideą targów jest umożliwienie
młodym ludziom oraz pozostałym
mieszkańcom miasta, zapoznanie się
z ofertą na rynku pracy oraz zdobycie
doświadczenia podczas rozmowy z
potencjalnym pracodawcą. - Zupełnie
inaczej przechodzi się przez proces
rekrutacyjny kiedy przychodzimy do
firmy, przechodzimy przez kadry, a
inaczej, gdy możemy porozmawiać
bezpośrednio z szefem danej firmy
– stwierdziła Olga Jabłonka.
Wśród zainteresowanych można
było spotkać uczniów ostatnich klas
szkół ponadgimnazjalnych, a także
osoby, które ukończyły szkołę dzięki
CEiPM OHP. Czego szukali? - Szukam

dobrego zatrudnienia, chcę swoją
przyszłość zaplanować jak najlepiej.
Szczególnie zainteresował mnie Dr.
Schneider, ale jest bardzo duży wybór
– powiedział Kamil, który chciałby
pracować na wózkach widłowych. Mogę robić wszystko, co się da, byleby
mieć pracę – dodał Adrian Szklarz,
absolwent OHP w Jeleniej Górze.
Coraz częściej mówi się, że wraca
rynek pracowników i to oni mogą
przebierać w ofertach pracy.
- Każdy medal ma dwie strony.
Z jednej strony jest to nadal rynek
pracodawców, ale też i pracowników,
którzy stają się coraz bardziej wymagający. Myślę, że z czasem dojdziemy
do równowagi między pracownikami a pracodawcami i ten rynek się
unormuje – dodała organizatorka
targów, podczas których można
było zapoznać się z ofertą ponad 20
wystawców.
- Takie targi są potrzebne, aby
zakłady pracy mogły się spotkać z
młodymi ludźmi, którzy poszukują
swojego miejsca w życiu, w zawodzie – stwierdził wiceprezydent Jerzy
Łużniak podkreślając na każdym
kroku niskie bezrobocie w Jeleniej

Fot. Przemek Kaczalko

Targi (nie tylko) dla młodych

Górze, jednak czy to idzie w zgodzie
z należytymi warunkami zatrudnienia (tylko część bezrobotnych jest
zarejestrowana w Urzędzie Pracy,
a wiele osób pracuje na umowach
„śmieciowych”).
Zdaniem zastępcy prezydenta wcale tak nie jest. - Dzisiaj to już pracodawcy poszukują pracowników, a nie
odwrotnie. To nie jest tak, że ludzie
wyjechali. Dobrze, że młodzi ludzie
pracują poza granicami Jeleniej Góry.
Bardzo często wracają i mają większe
doświadczenia – tak się dzieje na

całym świecie. Jesteśmy nauczeni,
że tu gdzie się urodziłem, zdobyłem
wykształcenie – tu muszę pracować
– mówił Jerzy Łużniak. - To kiedyś
było tak, że pracowali na umowy
„śmieciowe”, skończyły się już takie
umowy. Przez to, że teraz jest rynek
pracownika, to firmy podkupują
sobie pracowników. Te umowy były
potrzebne, kiedy nie było tylu miejsc
pracy. To się skończyło i pracodawcy
szanują pracowników – stwierdził
zastępca Marcina Zawiły.
Przemek Kaczałko

- W sytuacji, kiedy co sesję rozmawiamy o szukaniu oszczędności i trudnej sytuacji w oświacie, to
chyba niezasadne jest wydawanie
150 tys. na nowy samochód. Z
całym szacunkiem, ale 6-letni
samochód to nie jest stary pojazd
– mówił Ireneusz Łojek, którego
wniosek ostatecznie przepadł
(7 radnych go poparło, 12 było
przeciw).
Przemek Kaczałko

JELENIA GÓRA

Będzie obwodnica
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie budowy obwodnicy
Maciejowej. – Na ten cel mamy
zarezerwowane 10 mln euro w
ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej z Regionalnego Programu
Operacyjnego, więc jeśli wszystko
dobrze pójdzie, w I kwartale 2017
roku wyłonimy wykonawcę, a w II
połowie 2017 roku ruszymy z pracami – mówi Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry.
Po korekcie projektu nowej obwodnicy (w pierwszej wersji budowa miała kosztować 100 mln zł),
wartość inwestycji szacuje się na
70 mln zł, z czego około 10 mln zł
to koszty wywłaszczenia gruntów
pod budowę. Brakującą kwotę – do
dofinansowania z ZIT AJ w wysokości 10 mln euro - wyłoży Miasto z
własnego budżetu. – Liczymy też na
pozyskanie funduszy z innych źródeł
zewnętrznych dostępnych na budowę obiektów inżynieryjnych – dodaje
wiceprezydent Jerzy Łużniak.
Obwodnica o długości 5,7 km
wraz ze skrzyżowaniami z: ulicą Wrocławską (w rejonie węzła
Grabarów oraz w rejonie granicy
miasta z gminą Janowice Wielkie),
a także z ulicą Dzierżonia (łącznie z
korektą przebiegu tej ulicy w obrębie
skrzyżowania), ma powstać w ciągu
dwóch lat.
Obwodnica będzie jednojezdniowa o
szerokości 7 metrów z dwoma poboczami bitumicznymi po 2,5 metra, które
mają też służyć za pasy awaryjne.
(Angelika)

JELENIA GÓRA

Winda w muzeum jak u Barei
Zapewne wielu pamięta film „ Nie
lubię poniedziałku” w reż. Stanisława
Barei, gdzie jest kilka komicznych
scen z windą, która notorycznie się
zacina między piętrami. W Muzeum
Przyrodniczym w Cieplicach prawie
każdy dzień przypomina poniedziałek ze wspomnianego filmu.
Winda, która miała umożliwiać
osobom niepełnosprawnym dostanie
się na wyższe kondygnacje budynku,
najczęściej jest niesprawna. Ostatnio
ta niemiła niespodzianka spotkała
wycieczkę osób niepełnosprawnych
z Belgii czy panią Małgorzatę, która
porusza się na wózku inwalidzkim.
Kobieta mogła dokończyć zwiedzanie,
dzięki… kilku mężczyznom, którzy
wnieśli ją z wózkiem na pierwsze
piętro. - Jestem już przyzwyczajona do
tego, że windy dla niepełnosprawnych

są zepsute lub ich nie ma. Jednak w
takim miejscu powinny działać. Gdyby
nie pomoc kilku panów, musiałabym
czekać na dole podczas, podczas gdy
cała grupa by zwiedzała muzeum –
mówiła rozżalona.
Problemami z windą zażenowany
jest dyrektor muzeum Stanisław
Firszt. - Ta winda praktycznie nie
działa od początku – twierdził.
Sprawa trafiła do sądu, o czym
poinformował prezydent miasta
Marcin Zawiła.
- Prawda jest taka, że jesteśmy w
sporze sądowym z wykonawcą tej
windy. Jesteśmy już w drugiej instancji i jeśli nie uda nam się polubownie
załatwić tej sprawy, będziemy musieli
poczekać do wyroku sądu – mówił
prezydent.
Robert Czepielewski
Fot. Robert Czepielewski
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Fot. Przemek Kaczalko
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Sukces Rogacewicza za oceanem

Fot. Robert Czepielewski

To był ważny spektakl!

Krzysztofa Rogacewicza okazał się
według jury tym najlepszym.
Aktor przyznaje, że jest mile
zaskoczony i szczęśliwy
INDUSTRIAL
PACKAGING
SP. Z O.O.
Aktorzy SOLUTIONS
Teatru im. HelenyDOBIEGNIEW
Moze zdobycia nagrody. drzejewskiej w Legnicy oraz
W rozmowie dla
)LUPDQDOHĪąFDGRUHQRPRZDQ\FKVSHFMDOLVWyZ]G]LHG]LQ\RSDNRZDĔ
Narodowego Teatru MacedoCzytelników „JeGUHZQLDQ\FKSU]HP\VáRZ\FKSDOHWPDV]WyZSRGNáDGyZNROHMRZ\FKL
lonki.com” za- nii w Skopje sprawili, że wie23do
listopada
ekranów
akustycznych
zatrudni
pracy w Jeleniej Górze:
znaczał,
że wy- czór spędzony
stęp w sercu w Teatrze Norwida w Jeleniej
Manhattanu, Górze na długo pozostanie w
na scenie, na pamięci publiczności. Sztuka
której występo- obnażająca zarówno zalety,
wali5HJLRQ'2/12ĝ/Ą6.,(-(/(1,$*Ï5$
i występują jak i wady Greków, Polaków
największe gwiaz- i Macedończyków zakończyła
dy doda mu dodatko- się owacją na stojąco.
Wymagania:
wej motywacji.
• Czy tak
GRĞZLDGF]HQLHZEUDQĪ\GU]HZQHM±PLOHZLG]LDQH
się stało, dowiemy się
Genialna opowieść o wydarzeniach,
na pewno
po
jego
powrocie do Jeleniej które miały miejsce po II wojnie świa• XPLHMĊWQRĞüF]\WDQLDU\VXQNXWHFKQLF]QHJR±PLOHZLG]LDQH
Góry. Krzysztof Rogacewicz zaprezen- towej dała wiele do myślenia.
tował „Kontrabasistę” także m.in. w
- Wszyscy wiemy, że po wojnie
Ambasadzie
RP w Waszyngtonie.
Oferujemy:
przyjechały tutaj dzieci greckie, ale
Robert Czepielewski mało kto wie, że to były nie tylko

0217$į<67$23$.2:$1'5(:1,$1<&+

•

XPRZĊRSUDFĊ

•

dziecięcej, która tu dotarła w 1948 kowało kontrowersyjnych postaw, jest fakt, że Grecy nie pozwalają im podłoże takich zachowań. - To dlatego,
VWDELOQH]DWUXGQLHQLHZUHQRPRZDQHM¿UPLH]NDSLWDáHP
roku stanowili Macedończycy, tylko jak chociażby spalenie krzyżyków, wjeżdżać na swoje ziemie. Grecja że Moskwa im kazała – mówiła jedna
zagranicznym
mieli greckie nazwiska – byli zhelle-

•
•

dzieci greckie. Połowę społeczności tym kraju, ale jednocześnie nie bra-

które miały ze sobą dzieci Słowian, będąc krajem Unii Europejskiej nie sto- z bohaterek odnosząc się do przyjęcia

reżyser spektaklu, który doskonale gniewem Greków domagających się do Macedończyków – to jest absolutna zachowaliby się teraz, wiele lat po

bogaty pakiet socjalny
połączył międzynarodowe grono hellenizacji przybyłych do Legnicy hańba współczesnej Europy, że jest wojnie, wolni, bogatsi niż wtedy?

JELENIA GÓRA Twórca „Fusion art” prezentuje swoje instalacje

Shalom T. Neuman w BWA
Fot. Robert Czepielewski

JELENIA GÓRA

Muzyka świata w ZTA

Koncert Mikołajowy z cyklu „Muzyka Świata” w wykonaniu Kapeli
Timingeriu już 4 grudnia o godz.
19.00 w jeleniogórskim Zdrojowym
Teatrze Animacji. Kapela Timingeriu to rodzinny zespół powstały z
naturalnej potrzeby doświadczania
muzyki jako sytuacji w konkretnym
miejscu, czasie i kontekście.
Zespół gra muzykę cygańską, bałkańską, żydowską oraz inne piękne
melodie - znane i lubiane, a także
zapomniane i na nowo odkryte.
Bilety po 50 i 40 złotych.
(Jel)

- Tajemnicą poliszynela do dzisiaj można było sobie zadawać pytanie o

nizowani
Greków – podkreślił wielbienie Stalina czy strach przed suje standardów unijnych w stosunku cudzoziemców przez Polaków. Jak
szkolenia i przyuczenie
doprzez
zawodu

Sztuka Shaloma Thomasa Neumana to nowa wystawa w
Galerii Biura Wystaw Artystycznych. Twórca przedstawił
instalacje zbudowane z przedmiotów znalezionych, którym
nadaje nowe znaczenia. Ekspozycja będzie czynna do 10
grudnia.
życiu codziennym. Dlatego sztuka nie może
być spłaszczona. Sztuka
musi uchwycić życie, a to
co tworzono wcześniej
uznać za jedynie próbę
uchwycenia rzeczywistości - podkreślał.
Żyje i pracuje w Nowym Jorku, jest twórcą
„Fusion art”. Wykładał
w The Cooper Union,
Parsons School of Design, Pratt Institute of

w SRQLHG]LDñH

„Przerwana odyseja”, czyli o dziecięcym exodusie w Grecji

aktorów.
dzieci. Nasuwa się też pytanie, czy
W pierwszej części trwającego w tamtych czasach można było zaul. Wojewódzka
13a
7HO
niemal trzy
godziny przedstawienia,
Kontakt:
chować się inaczej. W drugiej części
poznaliśmy perypetie polskich na- odbył się sąd nad Polakami, który
58-560 Jelenia
5*UDOLQVNL#IXHUVWHQEHUJKRO]GH
uczycieliGóra
i dyrektora szkoły.
Dzieciom miał na celu ocenę postawy naszego
nie żałowano jedzenia, a gdy odkryto, narodu, a gra aktorska Macedończy3URVLP\R]DZDUFLHZ&9NODX]XOLÄ:\UDĪDP]JRGĊQDSU]HWZDU]DQLHGDQ\FKRVRERZ\FK]DZDUW\FKZ&9PRMHM
że część z nich nie jest Grekami, ków była równie wielką ucztą dla
RIHUFLHSUDF\GODSRWU]HEQLH]EĊGQ\FKGRUHDOL]DFMLSURFHVXUHNUXWDFMLSURZDG]RQHJRSU]H],1'8675,$/3$&uczono języka macedońskiego, po- duszy, jak postawa artystów Teatru
.$*,1*62/87,216'2%,(*1,(:63=22]VLHG]LEąZ'RELHJQLHZLH]JRGQLH]XVWDZą]GQLDVLHUSQLD
staw patriotycznych,
mówiono o Modrzejewskiej.´
URRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK
WM']8]USR]

Artysta w 1967 roku
odrzucił ograniczenia. jakie zauważył w
sztuce tworząc nowy
gatunek nazywając go
fuzją. - Postanowiłem
uwolnić sztukę od jej
więzów i sprawić, by
była dziedziną wyzwoloną – mówi Shalom
Thomas Neuman. Proszę zauważyć, ile
zmysłów zaangażowanych jest w naszym
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Fot. Przemek Kaczalko

Sukces Rogacewicza za oceanem
Veni Vidi Vici! Z takim zawołaniem z Ameryki wróci do
Jeleniej Góry Krzysztof
Rogacewicz, który
został wyróżniony prestiżową
nagrodę w
kategorii Best
International
Show na United Solo Festival 2016 w
Nowym Jorku.
Krzysztof Rogacewicz podczas
tego największego na
świecie festiwalu monodramów przedstawił „Kontrabasistę”
P. Suskinda w reżyserii Krzysztofa
Pulkowskiego. Z pośród 100 zaprezentowanych spektakli to właśnie „Kontrabasista” w wykonaniu
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Technology w Nowym Jorku, związany
z uczelniami: The School of Visual Arts,
Yale, Academy of Fine Arts w Pradze,
Beer Sheva College and Ra’anana
Cultural Center w Izraelu. Jego prace
znajdują się w znanych galeriach światowych oraz kolekcjach prywatnych
takich osób jak: Ivan Karp, Elaine de
Kooning, Enrico i Roberta Baj, Paolo
Martini czy Madonny.
W trakcie trwania wystawy organizatorzy zapraszają na warsztaty dzieci
z klas I – III. Szczegóły o zajęciach
pod numerem telefonu BWA: (75)
7526669.
Wystawa zrealizowana dzięki pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra
oraz Culture for Europe Association
Mirosława Lewandowskiego.
Robert Czepielewski

JELENIA GÓRA

Hołd pod zegarem
Pod zegarem na ul. 1 Maja odsłonięto uroczyście tabliczkę pamiątkową
w miejscu, gdzie od lutego 1951 roku
do końca stycznia 2011 r. Mirosław
Skowroński prowadził działalność
zegarmistrzowską. Byli przedstawiciele
władz miasta, znajomi pana Mirosława
oraz syn Wojciech.
Mistrz naprawiał rożne zegary
m.in. ścienne zegary wahadłowe,
kredensowe, budziki, zegarki ręczne,
kieszonkowe, stopery, szachowe, używane na stadionach czy na peronach.
W miejscu, gdzie początkowo mieściła
się spółdzielnia rzemieślników, Mistrz
Skowroński przepracował 60 lat.
Władze miasta chcą, aby zegar i
pamięć o mieszkańcu odznaczonym
tytułem Zasłużony dla Jeleniej Góry,
były ciągle pielęgnowane. - Jesteśmy
gotowi partycypować w kosztach
utrzymania tego zegara – deklaruje
prezydent Jeleniej Góry.

taki kraj, którego mieszkańcy nawet
nie mogą pojechać oglądnąć miejsc,
gdzie urodzili się ich dziadkowie chyba, że przyjmą obywatelstwo greckie,
czego nie chcą – mówił Jacek Głomb,
który tym spektaklem chce przywoływać wspomnienia czasów, w których
Polacy zachowywali się porządnie.
Jednak w trakcie przedstawienia

Na te i inne pytania, każdy mógł
sobie odpowiedzieć indywidualnie,
bowiem opowieść nie zakończyła
się wraz z ostatnią sceną, na długo
zagości w umysłach widzów. Był to
niezapomniany wieczór, który daje
do myślenia, również w kontekście
czasów współczesnych.
Przemek Kaczałko

REGION

„Scena Otwarta” wyróżniona
Ideą nagrody Prezydenta RP „Dla
Dobra Wspólnego” jest promocja
postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie
zaangażowane osoby, organizacje
pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Laureatów z grona
nominowanych wybierze Prezydent
RP Andrzej Duda.
Powodem do dumy jest więc fakt,
że wśród nominowanych w kategorii: „Instytucja – organizacja„
znalazło się prowadzone przez Alicję
Grendysz i Janusza Nykiela (znakomitego skrzypka, byłego koncertmistrza Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze) Stowarzyszenie
Promocji Kultury i Sztuki „Scena
Otwarta”. Stowarzyszenie znane jest
melomanom i miłośnikom kultury

z licznych koncertów w Dolinie Pałaców i Ogrodów m.in. w Pałacu na
Wodzie w Staniszowie.
Do tej pory Stowarzyszenie zrealizowało projekty artystyczne opierające się na idei non profit. To m.in. :
koncerty dla lokalnej społeczności
i turystów, bezpłatne warsztaty
klarnetowe dla dzieci i młodzieży z
regionu, wystawy malarstwa artystów z regionu i Europy, bezpłatny
kurs mistrzowski w Szwajcarii u
wybitnego, szwajcarskiego skrzypka Alexandra Dubacha dla bardzo
utalentowanego, ale nie posiadającego środków na edukację młodego
skrzypka, a także powołanie do
życia orkiestry „Opus International
Orchestra”, składającej się z młodych
utalentowanych muzyków z różnych
krajów Europy.
Robert Czepielewski

sport
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Dziewczyny pokazały charakter
dziwiła wielu kibiców, bowiem faworyzowany ŁKS notował liczne straty,
a rzucające nawet spod kosza miały
problemy z celnością. Wykorzystały
ten fakt jeleniogórzanki, które odskoczyły na 43:33, zatem przyjezdne
zdobyły tylko 5 punktów w ciągu 10
minut. Gdy w decydującej odsłonie
Karkonosze powiększyły przewagę
do 14 „oczek” (47:33) wydawało się,
że jest już po meczu, ale podopieczne
Michała Snochowskiego nie poddały
się, a nasz zespół nie potrafił przełamać niemocy strzeleckiej. Kilka razy
z rzędu piłkę traciła Szubrowska, a
ŁKS doszedł na 47:46 (13 punktów
z rzędu), ale rozgrywająca MKS-u
zrehabilitowała się 36 sekund przed
końcem meczu, trafiając za trzy punkty na 50:46 i nadzieje na korzystny
wynik zostały podtrzymane. Ostatecznie jeleniogórzanki pokonały czołową
ekipę zaplecza ekstraklasy 54:50 i z
dorobkiem 3 zwycięstw i 4 porażek
zajmują ósme miejsce w tabeli.
(Przemo)

Fot. Tomasz Raczyński

Podopieczne Jerzego Gadzimskiego po raz kolejny w tym sezonie
pokazały przed własną publicznością, że warto przychodzić do hali
Szkoły Podstawowej nr 10 na ich
spotkania. W 8. kolejce I ligi MKS
MOS Karkonosze po emocjonującym
meczu pokonał jednego z faworytów
do awansu – ŁKS Łódź.
To czwarte spotkanie jeleniogórzanek przed własną publicznością
i po raz czwarty emocje sięgały zenitu. Tym razem to „Karkonoszki”
były stroną dominującą, a łodzianki
goniły wynik. Decydujące o losach
meczu okazały się trzecia kwarta oraz
przebudzenie gospodyń pod koniec
spotkania. Początek spotkania należał
do przyjezdnych, które po pierwszej
odsłonie prowadziły różnicą pięciu
punktów, a na początku drugiej odsłony nawet dziewięciu (10:19). Przed
przerwą miejscowe zdołały jednak
doskoczyć do rywalek i remis po 20
minutach zapowiadał wielkie emocje
po zmianie stron. Trzecia kwarta za-
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Zwycięstwo Sudetów
Koszykarze Sudetów Jelenia Góra
odnieśli szóste zwycięstwo w sezonie.
W sobotnim (25.11) spotkaniu 12.
kolejki II ligi mężczyzn (grupa D)
pokonali przed własną publicznością
Obrę Kościan 75:65.
Pierwszą odsłonę meczu lepiej
rozpoczęli gospodarze, którzy w 7.
minucie prowadzili 15:9, ale na przerwę schodzili z jednopunktową stratą
(19:20). Druga kwarta toczyła się pod
nieznaczne dyktando Sudetów - nasi
koszykarze co chwilę odskakiwali na
kilka punktów (35:28 w 16. minucie),
ale przyjezdni odrabiali straty i na
przerwę obie ekipy schodziły przy
stanie 38:36.
Po zmianie stron Obra doprowadziła
do remisu (40:40), jednak kolejne fragmenty gry należały do miejscowych.
Prowadzenie 47:40, a następnie 54:44
sprawiło, że kibice Sudetów mogli
przez pewien czas odetchnąć, jednak w
końcówce meczu rywale ponownie się
zbliżyli. Zanim emocje znowu odżyły,
na tablicy wyników widniał wynik
63:50 - było to najwyższe prowadzenie
gospodarzy w tym meczu, a do końcowej syreny pozostało nieco ponad
8 minut. Gdy na 49 sekund przed
końcem jeleniogórzanie prowadzili
zaledwie 69:65, zapanowała nutka
niepewności o ostateczny rezultat.
Decydujące o losach meczu akcje wykończyli jednak Niesobski i Wasilewski,
co przełożyło się na końcowy wynik
75:65 dla Sudetów.
KS Sudety Jelenia Góra - Obra
Kościan 75:65 (19:20, 19:16, 20:12,
17:17)
Sudety: Ł. Niesosbki 23, Minciel 18
(10 zbiórek), Wilusz 13 (10 zbiórek),
Wasilewski 13, Raczek 7 (11 zbiórek), Zuber 1, D. Ostrowski, Szmidt,
Plewa.
Obra: Kabat 19, Ciążkowski 13,
Kopciński 9, Kaczmarek 9, Kiszka
7, Ratajczak 4, Rau 4, Stanisławiak,
Chałupka.
(Przemo)

Piłkarki ręczne zapewniły sobie awans

Udany rewanż KPR-u SMS
Juniorki KPR-u Jelenia Góra/SMS Karpacz pokonały KPR Kobierzyce w spotkaniu 8. kolejki
Ligi Dolnośląskiej. Nasz piłkarki ręczne tym samym zrewanżowały się rywalkom za porażkę
w pierwszej rundzie oraz praktycznie zapewniając sobie awans do rozgrywek na szczeblu
ogólnopolskim. Mecz rozegrano w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu.
której już raczej nikt nie dogoni, bowiem w zestawieniu snajperek ma na
swoim koncie 57 trafień w 7 meczach
i zdecydowaną przewagę nad następną
zawodniczką.
- Cieszy mnie to, że cała szesnastka
była na boisku, każda wyszła i potrafiła
podłączyć się do zespołu i dołożyć coś od
siebie do wygranej. Kobierzyce zawsze
miały dobre szkolenie i jest kilka fajnych
zawodniczek – powiedziała po spotkaniu Dilrabo Samadova,trenerka KPR
Fot. Tomasz Raczyński

Podopieczne Dili Samadovej na początku meczu nie mogły znaleźć recepty
na skoncentrowany zespół z Kobierzyc.
Gdy od stanu 7:7 w 16. minucie jeleniogórsko-karpaczańska ekipa odskoczyła
po golach Skowrońskiej i Kruszewskiej
na 10:7, wydawało się, że może to być
moment przełomowy, ale po niewykorzystanym karnym Kruszewskiej
przyjezdne odzyskały wiarę i doszły na
12:11, a pierwsza połowa zakończyła się
wynikiem 13:11.
Po zmianie stron gospodynie szybko
zaznaczyły swoją przewagę, od stanu 14:13 odjechały na 17:13 i kolejne
minuty toczyły się już pod dyktando
miejscowych. Seryjnie zdobywane gole
dawały prowadzenie 22:16, a tuż przed
końcem spotkania 28:19. Wynik na
29:20 ustaliła w ostatniej minucie Nikola
Basta. Najwięcej bramek dla naszego
zespołu zdobyła Agata Skowrońska (9),
a jedną mniej (8) liderka klasyfikacji
strzelczyń – Weronika Drozdowska,

SMS. Było to ostatnie spotkanie KPR-u
w lidze wojewódzkiej przed własną
publicznością.
KPR Jelenia Góra/ SMS Karpacz –
KPR Kobierzyce 29:20 (13:11)
KPR SMS: Grabarczyk – Skowrońska
9, Drozdowska 8, Dubiel 5, Basta 2,
Rutkowska 1, Białogrecka 1, Oleszek 1,
Wojtas 1, Kruszewska 1, Trela, Starczyk,
Klimaszewska, Juźwik, Podgórska,
Zielińska.
(Przemo)
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Te zawody na stałe już weszły do kalendarza

To była czwarta odsłona
Blisko 300 pływaków reprezentujących 19 klubów
z całej Polski zagościło w
sobotę, 5 listopada, na krytej pływalni przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Tego dnia odbył
się bowiem IV Karkonoski
Puchar Sprintu organizowany przez KS Just Swim
Jelenia Góra.

Fot. Użyczone
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- Przy jechać chciało ponad
400 zawodników, jednak biorąc
pod uwagę ograniczenia obiektu,
musieliśmy zamknąć listę zawodników na poziomie trzystu osób
– mówi nie kryjąc zadowolenia
prezes KS Just Swim Szymon Kurowski, pełniący rolę naczelnika
zawodów. – Nasze zawody już na
stałe weszły do kalendarza Dolnośląskiego Związku Pływackiego, a
ze względu na formułę, spotykaną
dotąd tylko na zawodach rangi
mistrzostw kraju (eliminacje
– finały), zaczynają cieszyć się
również krajowym zasięgiem. To
dla nas bardzo pozytywny feedback – od ostatniej edycji udało się
nam podwoić liczbę uczestników,
przy jednoczesnym podtrzymaniu
jakości zawodów.
Oficjalnego otwarcia zawodów
dokonał Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przy UM w Jeleniej
Górze Paweł Domagała wraz z
Przewodniczącą Komisji Oświaty i
Wychowania Rady Miejskiej Miasta
Jeleniej Góry Marią Anną Ragiel.
Witając wszystkich zawodników,
kibiców, trenerów i sędziów – życzyli emocji sportowych, poprawy
rekordów życiowych oraz rywalizacji we wspaniałej atmosferze
sportowej walki „fair play”. Szcze-

gólnie miłym akcentem otwarcia
zawodów było wręczenie nagrody
za całokształt dokonań na niwie
sportowej Leszkowi Dacewiczowi
– maratończykowi, triathloniście,
aktualnemu mistrzowi Europy
na dystansie Ironman (pływanie: 3,8km, rower: 180km, bieg:
42,195km), trenującemu na co
dzień pływanie w klubie Just
Swim.
Wyścigi w trzech starszych
kategoriach wiekowych (A, B i
C), rozegrano na dystansie 50 m.
w czterech podstawowych stylach
pływackich. Pływacy z kategorii
wiekowej D rywalizowali w konkurencjach 50 m. stylami: dowolnym, grzbietowym i klasycznym
oraz 25 m. stylem motylkowym.
Najmłodsi zawodnicy (kategoria
E) wystartowali w konkurencjach
25 m. stylem dowolnym oraz 25 m.
stylem grzbietowym. Dodatkową
atrakcją były wyścigi sztafet 4 x
50 m. stylem dowolnym dziewcząt
i chłopców. Najszybsi pływacy
mogli się sprawdzić w ciekawym
i widowiskowym, ale i wyczerpującym wyścigu australijskim.
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J. Podolec mistrzem
Żukowo koło Gdańska gościło w
dniach 11-13 listopada zawodników startujących w Mistrzostwach
Polski młodzików w zapasach w
stylu klasycznym. W zawodach
wystartowało około 300 sportowców z 47 klubów z całej Polski. Z
fantastycznej strony zaprezentował się Jakub Podolec.
Nasz klub - ULKS Karkonosze w
Starej Kamienicy reprezentowali:
wspomniany Jakub Podolec (waga
59 kg - łącznie 28 zawodników)
i Patryk Matuszewski (waga 42
kg - łącznie 29 zawodników na
starcie). Podopieczni Edwarda
Masełko spisali się świetnie. Patryk Matuszewski uplasował się
w pierwszej dziesiątce, zajmując ostatecznie 9. lokatę. Jakub
Podolec po znakomitych występach został na finiszu rywalizacji
mistrzem Polski, a dodatkowo
wybrano go najlepszym zawodnikiem całego turnieju! Statuetkę
najlepszego zawodnika wręczał
mu Andrzej Wroński – legenda
polskich zapasów (dwukrotny
medalista olimpijski). To wielki
sukces naszego młodego i utalentowanego zapaśnika.
(MDvR)

- Po raz kolejny udowodniliśmy
że można. Udało się całe zawody
przeprowadzić sprawnie, co podkreślała większość gości, cały czas
coś się działo – mówi trener Marcin
Binasiewicz i dodaje – Nie zawiodła
sprawdzona już formuła zawodów:
„eliminacje – finały”, plus na
dokładkę sztafety i wyścig australijski. Solidna porcja pozytywnych
emocji. Nie dalibyśmy rady bez
wsparcia naszych jeleniogórskich
firm - partnerów oraz wolontariuszy ZSO nr 1 w Jeleniej Górze.
W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajął UKS Shark Rudna, zdobywając 35 medali i tym
samym Przechodni Karkonoski
Puchar Sprintu przeszedł w ich
posiadanie na pół roku – do kolejnej edycji zawodów. Na miejscu
drugim uplasował się KS Balti
Bielawa z dorobkiem 12 medali,
a miejsce piąte z tą samą ilością
medali zajął KS Just Swim Jelenia
Góra. Drugi z jeleniogórskich
klubów MKS „Jedenastka” Jelenia
Góra wywalczył 14. pozycję z 2
medalami.
(MDvR)

Aż dziesięć krążków JKO
Fot. Użyczone
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Za nami Otwarty Puchar Polski
Zachodniej Oyama PFK, który
odbył się w sobotę, 5 listopada, w
Nowogrodzie Bobrzańskim.
W zawodach udział wzięło około
100 zawodników z 17 ośrodków
Oyama i Kyokushin z Polski i
Niemiec.
Zawodnicy Jeleniogórskiego
Klubu Oyama spisali się bardzo dobrze zdobywając komplet
medali w swoich kategoriach

wiekowo-wagowych. Rezultaty
naszych fighterów - złoto: Sebastian Pawlikowski (senior) Natalia
Grześ + puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju (junior młodszy) Sebastian Chorążyczewski
(młodzik - debiut) Kacper Omelko
(młodzik) Dawid Zierałka (junior
młodszy) Damian Galuba (junior
starszy) Przemysław Sałam (junior starszy).
(MDvR)
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Przeżyjmy to jeszcze raz!
Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Jeleniej Górze już po raz siedemnasty zorganizował turniej
gier i zabaw dla uczniów klas 1-3.
Impreza odbyła się 19 listopada w
hali przy Złotniczej. W turnieju
udział wzięło 360 uczniów ze
wszystkich jeleniogórskich placówek oświatowych.
Turniej cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i rodziców,
którzy tłumnie przybyli, żeby
dopingować swoje pociechy. - Poprzez tego typu imprezy staramy
się propagować sport w tej grupie
wiekowej oraz zaspakajać potrzeby ruchowe dzieci. Widzimy, że
mają dużą taką potrzebę. Chętnie
i intensywnie ćwiczą, dlatego od
wielu lat organizujemy ten turniej i
inne zawody, które poprzez zabawę
będą przygotowywały dzieci do
aktywności fizycznej – powiedziała
Celestyna Trzewik, zastępca dyrektora MOS-u.
Władze Jeleniej Góry reprezentował między innymi zastępca
prezydenta Piotr Paczóski, który jest
miłośnikiem sportu i takie inicjatywy, jak ten turniej popiera z całego
serca. - Organizowanie tego typu
imprezy jest bardzo cenne, zważywszy, że dotyczy ona najmłodszych
uczniów. Zaangażowanie dziewcząt
i chłopców w konkurencjach napawa optymizmem. Chcę powiedzieć,
że nie tylko rywalizacja sportowa
jest istotna. To też integracja pomiędzy dziećmi, a także zaangażowanie
rodziców podczas zawodów poprzez
udział w zawodach, czy też doping
na trybunach – mówił zastępca
prezydenta.

Zwycięzcą tegorocznej edycji
turnieju została Szkoła Podstawowa
Nr 2. Beata Kozyra dyrektor tej placówki nie ukrywała jak bardzo jest
dumna z uczniów, którzy dzielnie
walczyli o zwycięstwo.
- Dzisiaj mamy wielki powód do
dumy i chwały za waleczność dzieci,
ambicję, za ich ogrom serca jakie
włożyły w ten sukces. W poniedziałek lub we wtorek zostanie zorganizowany specjalny apel dla społeczności szkolnej, żeby pochwalić
tych zwycięzców. Przy okazji pragnę
podziękować nauczycielom naszej
placówki, którzy tak fantastycznie
przygotowali dzieci do tej imprezy.
Końcowa klasyfikacją „XVII Turnieju Gier i Zabaw” - podkreślała.
Warto wspomnieć, że podczas
turnieju zorganizowano kwestę na
leczenie i rehabilitację Wojtusia.
Już w parę minut po rozpoczęciu
zbiórki pieniędzy wszystkie puszki
zostały zapełnione.
Robert Czepielewski

Wyniki turnieju:
1 miejsce SP 2
2 miejsce SP 11
3 miejsce SP 5
4 miejsce SP 13
5 miejsce SP 3
6 miejsce SP 10
7 miejsce SP 8
8 miejsce SP 6
9 miejsce SP 7
10 miejsce SP 15

241,8 pkt.
238,8 pkt.
221,3 pkt.
213, 8 pkt.
211,3 pkt.
199,3 pkt.
193,3 pkt.
192,3 pkt.
189,3 pkt.
168,3 pkt.
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2016-10-21 godz. 21.30 - 2016-11-25 godz. 16.45
PRACA
DAM PRACĘ
100 zł dla każdego za info Zapłacę 100 zł (karta podarunkowa) za podanie mi telefonu do
klienta chętnego na terminal do
kart płatniczych. Nieważne czy
dziś w firmie ma taki terminal
czy też nie ma. Umowa musi
być podpisana. - 730 887 809
Agencja Ochrony Krajewski
BIS zatrudni pracownika Patrolu
Interwencyjnego. Praca na
stałe, atrakcyjne wynagrodzenie. Mile widziany wpis na listę
kwalifikowanych pracowników
ochrony. - 605 097 861
Asystentka i technik dentystyczny - Zatrudnimy asystentkę
stomatologiczną i technika
dentystycznego do pracy w
laboratorium przy gabinecie protetyczno-implantologicznym w
Jeleniej Górze. E-mail: kadry@
stomatologiabezbolu.com.pl Magdalena
Barman- Metafora Pub &
Restaurant zatrudni młode,
przebojowe i sympatyczne
osoby na stanowisku barman.
CV ze zdjęciem można złożyć
osobiście lub wysłać na izabela.
jacak@o2.pl Umówienie spotkania oraz więcej informacji po
nr tel. 668 331 624
Berlin Doner Kebap od 10zł/h
- Poszukujemy pracowników na
stałe na umowę z atrakcyjnym
wynagrodzeniem , możliwość
rozwoju i awansu oraz lepszych
zarobków. Dopasowany grafik.
- 505 895 466
Berlin Doner Kebap umowa obsługa klienta. Nie wymagamy
doświadczenia. Oferujemy
dopasowany grafik oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Praca od
zaraz. - 505 895 466

Budowlańców do Niemiec
- Poszukujemy do Niemiec
doświadczonych pracowników
budowlanych: murarzy, zbrojarzy, cieśli, betoniarzy do budowy
od podstaw. Zainteresowanych
prosimy o nadesłanie CV na
biuro@ruben-bau.eu - Biuro
czynne pn-pt 8-16 tel. 534-188717 lub 537-576-392
Cieśla do Niemiec - Poszukujemy cieśli do pracy w budownictwie mieszkaniowym od
podstaw. Atrakcyjne wynagrodzenie, opłacone pensjonaty.
Zainteresowanych prosimy
o nadesłanie CV na biuro@
ruben-bau.eu - 534 188 717
Didżej - Hotel Gołębiewski Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni didżeja. Wymagane
doświadczenie minimum 1 rok.
Praca na umowę, atrakcyjne
wynagrodzenie. CV proszę
wysyłać na e-mail : rekrutacja@
golebiewski.pl z dopiskiem DJ.
- 757 670 715
Do druku cyfrowego - FX Sport
Sp. z o.o. produkująca odzież
sportową zatrudni pracownika
do obsługi druku cyfrowego.
Informacje w siedzibie firmy
przy ul.Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze. - 513 153 665
Do przyuczenia operator CNC
- firma Flywood w Karpnikach
zatrudni operatorów CNC. Po
okresie próbnym umowa o
pracę! Praca w systemie 3
-zmianowym. Nie wymagamy
doświadczenia! CV prosimy
przesłać na adres e-mail. 757677031/office@flywood.pl
Dodatkowa praca - Możliwość zarobienia dodatkowych
pieniędzy. Dla osób ceniących
ekologiczny styl życia. - 781
222 323
Dyrektor Ośrodka Wypoczynkowego - 30 km od Jeleniej
Góry. Oferujemy: stałe wynagrodzenie + prowizja, mieszkanie. Oczekiwania: wyższe
wykształcenie, biegły j. ang/
niem, doświadczenie w branży.
CV w j. obcym na adres: biuro@
infotax.biz - 0756412020
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Dyspozytorka - Sudety
Radio Taxi poszukuje do Stowarzyszenia Pań na stanowisko
dyspozytorki, ze znajomością
komputera. Mile widziana emerytka/rencistka. Prosimy o kontakt po godzinie 12:00. - 609
930 324
Dziś praca - za 5 dni wypłata!
- Nie boisz się pracy fizycznej?
Za uczciwą pracę oferujemy
pewną szybką kasę! praca w
sieci handlowej. Nie musisz
mieć doświadczenia wystarczy
książeczka sanepid! wyślij CV
kwalkowiak@jobmangrou.pl 519 079 096 lub 510 162 089
Elektryk i Hydraulik- Niemcy
- Niemiecka firma zatrudni elektryków i hydraulików do pracy w
Niemczech. Więcej informacji
pod numerem 721 360 899
Firma Flywood zajmująca się
produkcją elementów gięto-klejonych z siedzibą w Karpnikach
zatrudni operatora CNC. Praca
w systemie 3-zmianowym od
poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość przyuczenia. 757677031/office@flywood.pl
Firma Woj-Kat zatrudni mężczyzn przy produkcji plastików
w Kowarach. Umowa zlecenie
, 3 zmiany 4 brygady Wynagrodzenie 1500-2000 netto - 756
475 564
Fryzjer/fryzjerka Zatrudnię Pana lub Panią w
salonie fryzjerskim w Kowarach.
Wymagania: minimum rok w
zawodzie. - 512 985 345
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
pracowników do druku cyfrowego. Informacje w siedzibie
firmy przy ul. Waryńskiego 23 w
Jeleniej Górze. - 513 153 665
Handlowiec - Firma JTEC
zatrudni osobę do pracy w
dziale handlu. Wymagane
doświadczenie w danym zakresie, prawo jazdy oraz znajomość języka angielskiego/
niemieckiego. Oferty proszę
przesyłać na adres: info@jtec.
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni krawcową.
Oferujemy pracę na umowę
i atrakcyjne wynagrodzenie.
Wymagane roczne doświadczenie. CV wysyłać na e-mail
: u.hajduk@golebiewski.pl z
dopiskiem krawcowa. - 757
670 790

Jelenia Góra / sprzątanie /
markety - Zatrudnimy osoby na
stanowisko: osoba sprzątająca.
1. al. Jana Pawła II - praca na
dwie zmiany (6-14, 14-22) lub
na zmianę. 2. ul. Legnicka praca na dwie zmiany (6-14,
14-22). kontakt telefoniczny
od poniedziałku do piątku w
godzinach 8-15 pod numerem
telefonu 601 156 466.
Karpacz - Dziś Praca jutro
płaca! - Uczciwa praca i szybka
wypłata. Praca w sieci handlowej, elastyczny grafik pracy.
Nie wymagamy doświadczenia - wymagana ks. sanepid i
chęć do pracy. Jeśli potrzebujesz szybko zarobić pieniądze
zadzwoń! - 512 787 078 dominika.mytych@jobmangroup.pl
Kelner/a do pracy w hotelu Pilnie poszukujemy pracownika
na stanowisko kelnerka/kelner.
Oferujemy umowę o prace,
stabilne warunki, zwrot kosztów
dojazdów, możliwość rozwoju i
awansu. CV prosimy wysyłać
na praca@hotelchojnik.pl - +48
757 17 59 44
Kelner/kelnerka - Hotel
Artus w Karpaczu zatrudni
kelnera/kę. CV na adres manager@hotelartus.pl - 757 616
346
Kelnerka - Hotel 3* - Karpacz - Poszukujemy kelnerki
do restauracji w Hotelu Vivaldi w
Karpaczu. Obowiązki : obsługa
śniadań, obiadokolacji i gości a la
carte w restauracji. - agnieszka.
jawor@vivaldi.pl
Kelnerka - Metafora Pub
& Restaurant zatrudni młode,
przebojowe i sympatyczne
osoby na stanowisku kelnerki.
CV ze zdjęciem można złożyć
osobiście lub wysłać na izabela.
jacak@o2.pl Umówienie spotkania oraz więcej informacji po
nr tel. 668 331 624
Kierowca C+E - Zatrudnię
kierowcę z prawem jazdy C+E.
Praca w ruchu międzynarodowym, stałe kółka Jelenia
Góra-Anglia-Jelenia Góra. - 534
685 809
Kierowca kat. "B" Sorrento
JG - Przyjmiemy kierowcę z
kat "B" do rozwożenia posiłków
na terenie Jeleniej Góry. Praca
weekendowa. Wymagane
doświadczenie w prowadzeniu
samochodu, znajomość miasta i
kultura osobista. CV wysyłać na
email - kontakt@sorrento.pl

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

Kierownik - Koordynator Konserwator w hotelu 1/2
sekcji sprzątającej - Prężnie roz- etatu - Zatrudnimy pracownika
wijająca się firma sprzątająca o technicznego / konserwatora
zasięgu ogólnopolskim zatrudni
Kierownika - Koordynatora sek-

na umowę o pracę na pół etatu.
Oferujemy atrakcyjne wynagro-

dzenie, zwrot kosztów dojazcji sprzątającej z doświadcze- dów. CV ze zdjęciem prosimy
niem. Praca na terenie Jeleniej wysyłać na praca@hotelchojGóry. Wynagrodzenie do 3000 nik.pl - +48 757 17 59 44
zł netto. Proszę wysyłać CV na Kontroler Jakości Niemcy
- Exact Systems S.A. zatrudni
adres mmieczkowski@maxuprzy kontroli jakości w Niemscleaning.pl, lub kontakt tel. 601
czech. Wymagamy j.niemiec156 466.
kiego w stopniu podstawowym
Kierownik logistyki - LBF oraz mile widziane osoby z
Sp. z o.o. w Starej Kamienicy prawem jazdy i samochodem
zatrudni na stanowisko Kie- (zwracamy koszt przejazdy).
rownika Logistyki. Wymagania: - 725256386 / work@exactdoświadczenie min. rok na
takim samym lub podobnym

systems.de

Kosmetyczka - Umowa o

pracę na cały etat, atrakcyjne
stanowisku. Kontakt: lbf@lbf. wynagrodzenie. CV ze zdjęcom.pl lub 662086568 - 883 ciem. - spa.golebiewska@
372 620

golebiewski.pl / 757670861
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Kucharz - Metafora Pub &
Restaurant zatrudni doświadczonego kucharza. CV ze zdjęciem można złożyć osobiście
lub wysłać na izabela.jacak@
o2.pl Umówienie spotkania oraz
więcej informacji po nr tel. 668
331 624
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni młode, przebojowe i
sympatyczne osoby na stanowisku barman. CV ze zdjęciem
można złożyć osobiście lub
wysłać na izabela.jacak@o2.pl
Umówienie spotkania oraz
więcej informacji po nr tel. 668
331 624
Mężczyzna opiekun - 1220€
- Poszukujemy pana z dobrą
znajomością j. niemieckiego,
chętnego do podjęcia pacy
w Niemczech na stanowisku
opiekunka osób starszych w
Niemczech. Wyjazd od 28.11
na dwa miesiące, premia świąteczna. - 721 177 679
Mobilne usługi kosmetyczne
- Wykonuje profesjonalne stylizacje paznokci rzęs i makijaży.
Zaprasza Magdalena - 534
988 111
Murarz do Niemiec - 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
Ochrona Gryfów Śląski Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni Pracowników ochrony
z terenu Gryfowa Śląskiego i
okolic. Atrakcyjne zarobki. - 605
097 861
Oferta dla opiekunki 1400€
- Poszukujemy opiekunki do
kobiety 80lat,początkowa
demencja, rolator,nie wstaje w
nocy. Potrzebuje pomocy przy
higienie i gosp. domowym.
Jest intern, osobne mieszkanie.
Zlecenie od 30.11,j.n+pr.jazady
- 721177679 Respekt Diana
Kosytarska

Operatora koparki - Firma
Wamar PPHU Sp.z o.o. zatrudni
operatorów koparki jednonaczyniowej i koparkoładowarki. - 691
952 203
Opieka na Święta 1100-1500€
- Poszukujemy osób, które
podejmą sie pracy w opiece
w Święta Boż. N. -podwójna
stawka za dni świąteczne, zwrot
kosztów podróży, bonus 50€
za wyjazd pomiędzy 25.11 a
15.12.Zapraszamy do kontaktu.
- 721177679 Respekt Diana
Kosytarska
Opieka w Niemczech Legalna praca przy opiece w
Niemczech od zaraz. Wynagrodzenie min 1300 e plus 150
e zwrot za dojazd oraz za święta
dodatek 200 e. Zaznaczam że
nie pobieram żadnych prowizji.
Szczegółowe info pod nr tel. 511 844 939
Opiekun od 28.11, 1400€ Zatrudnimy opiekuna do kobiety
w Ulm, która jest leżąca. Wymagane wykonywanie wszystkich
czynności opiekuńczo-higienicznych. Mąż nie wymaga opieki.
Należy znać język komunikat.
i nie palić. Dużo wolnego. 721177679 Respekt Diana
Kosytarska
Opiekun/ka do osób starszych - Jesteś opiekunką dla
osób starszych i chcesz zarabiać do 1700 euro miesięcznie?
Nie zwlekaj, zadzwoń już dziś!
Świąteczne bonusy! - 733 309
337
Opiekunka z prawem
jazdy1270€ - Poszukuję zmienniczki na 30.11, miejsce sprawdzone, podopieczna chodząca,
mieszka sama, dla opiekunki
własne mieszkanie i internet.
Wymagany dobry niemiecki i
prawo jazdy. Stawka 1300€mc
+ 150€ świeta - 721 177 679
P. ogólnobudowlane_ z Ukrainy - Polska firma budowlana
poszukuje pracowników z Ukrainy na prace ogólnobudowlane. Bardzo proszę przesłać
swoje Cv na adres: rekrutacja@
regess.eu - 510 926 184

Pilne! Opiekunka 1400€ Poszukujemy opiekunki od
22.11 do seniora o rolatorze.
Schorzenia: niskie ciśnienie,
inkontynencja, słaby słuch. Pan
ma dwie pomoce domowe, więc
praca dotyczy tylko opieki nad
Panem. Dobry niem.,pr. jazdy
- 721177679 Respekt Diana
Kosytarska
Pilnie do roznoszenia ulotek! Poszukuję osób do roznoszenia
ulotek, 2 razy w tygodniu przez
okres 12 miesięcy. Salon Netia
ul. Sudecka 51 58-500 Jelenia
Góra - 833700830 756412979
Pokojowa Karpacz - Zatrudnię pokojową na umowę o
pracę na ośrodku wczasowym
w Karpaczu informacje pod nr
757 619 575
Pomoc kuchenna i kucharz
- Karczma Skalna w Miłkowie
zatrudni pomoc kuchenną oraz
kucharza. Dobre warunki oraz
miła atmosfera - 692 495 233
Irena
Pomoc kuchenna- Metafora
Pub & Restaurant zatrudni
osobę na stanowisko pomoc
kuchenna CV ze zdjęciem
można złożyć osobiście lub
wysłać na izabela.jacak@o2.pl
Umówienie spotkania oraz
więcej informacji po nr tel. 668
331 624
Poszukujemy do Niemiec
betoniarzy do budowy od
podstaw. Zainteresowanych
prosimy o nadesłanie CV na
biuro@ruben-bau.eu - Biuro
czynne pn-pt 8-16 tel. 534-188717 lub 537-576-392
Poszukujemy do sprzątania obiektu - Poszukujemy
do sprzątania obiektu uzdrowiskowego Cieplice. Praca w
godz. 7:00-15:00 (cały etat)
oraz od 7:00-13:00 (1/2 etatu)
Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt telefoniczny w dni
robocze w godz. 8:00-16:00 609 142 172
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Poszukujemy kelnerów, Praca dla opiekuna 1200€ Praca od zaraz! Hotel Szklarbarmanów - Firma z Jeleniej netto - Poszukujemy opiekuna ska - Zatrudnimy od zaraz
Góry zatrudni na stanowisko od 28.11/Ulm. Podopieczna jest kelnerkę, kelnera, barmana.
Kelnera. Barmana pokojówka całkowicie leżąca, potrzebuje Ciekawa praca w zgranym
zespole. Umowa o pracę+
praca w obiektach hotelowych z kompleksowej opieki, sympapremie. Mile widziane również
ugruntowaną pozycją na rynku
tyczna. Mąż o lasce, samo- osoby uczące się, które chcą
pracy Mile widziane osoby
dzielny. Jest możliwość kontaktu pracować "dorywczo". - 606
ambitne nie bojące się nowych
z obecnym opiekunem. Stawka 793 019
wyzwań - 737 609 559
Praca Opieka Niemcy - Praca
1200€+bonus - 721177679
Poszukujemy kierownika
dla opiekunek osób starszych
Respekt Diana Kosytarska
sekcji sprzątającej (z doświadw Niemczech. Sprawdzone
Praca
dla
opiekunek
Święta
miejsca, legalne zatrudnienie,
czeniem) w markecie na ul.
wyjazdy
na
Święta
Bożego
wysokie składki ZUS. BezJP2. Wynagrodzenie 2500
płatne przejazdy komfortowymi
Narodzenia.
Poszukujemy
netto. CV na mmieczkowski@
osób, które podejmą się pracy busami. Dla osób bez znajomomaxuscleaning.pl
ści jęz.niem. darmowe kursy.
Poszukuję pracowników na stanowisku opiekunki osób
- 734 427 734
budowlanych lub ekip. Szeroki starszych w Niemczech podPraca w dziale marketingu
zakres prac. Miejsce budowy: czas Świąt Bożego Narodzenia.
- Poszukuję kreatywnej osoby
Szklarska Poręba. Kontakt tele- Gwarantowana podwójna staw- do działu marketingu. Praca
foniczny: 730 868 881 Kontakt ka-Święta - 721177679 Respekt w godzinach : 08:00-16:30.
mailowy: wbslysiak@gmail. Diana Kosytarska
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie swojego CV:
com
Praca dla opiekunki 1300€
rekrutacja@biurorgs.eu - 756
Poszukuję pracowników
- Poszukujemy opiekunki do
442 073
budowlanych. Miejsce pracy:
seniorki 80lat. Pani potrzebuje Praca w przedszkolu - WymaSzklarska Poręba. Oferty propomocy w higienie, kąpaniu i gane kwalifikacje: pedagoszę kierować: wbslysiak@
ubieraniu się. Ma początkową gika specjalna, rewalidacja,
sunet.com.pl
oligofrenopegagogika, terapia
Potrzebna uczciwa Pani do demencję, używa rolatora.
pedagogiczna, wychowanie
pracy w pensjonacie w Karpa- Noce spokojne. Opiekunka ma przedszkolne. Aplikacje proszę
czu. Praca 2-3 razy w tygodniu. osbobne mieszkanie. J.n.dobry- kierować na adres zaczaroDobre warunki pracy i płacy. tel. ,pr.jazdy - 721177679 Respekt wany.parasol@interia.pl - 757
660 474 649
Diana Kosytarska
558 620
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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
Pracownicy z Ukrainy firma z okolicy Jeleniej Góry
zatrudni pracowników z Ukrainy.
Zapewniamy mieszkanie. Praca
od poniedziałku do soboty po 10
lub 12 godz. Pomagamy przy
procesie uzyskania pozwoleń
na pracę i pobytu. - 882459139
Pracownik Biurowy/Spedytor - Zatrudnię osobę do pracy
w biurze ze znajomością języków obcych j.niemiecki i język
angielski. Cv proszę przesyłać
na adres arkadius1808@gmail.
com - 607 752 292
Pracownik budowlany
Norwegia - Szukamy osób z
doświadczeniem w renowacjach
domów, mieszkań, solidnych
fachowców (szpachlowanie,
malowanie, wstawianie drzwi,
okien, układanie paneli itd.) z
komunikatywną znajomością
j.angielskiego. - 506 907 278
Pracownik magazynu - LBF
Sp. z o.o. w Starej Kamienicy
zatrudni na stanowisko Pracownika Magazynu. Wymagania:
uprawnienia na wózek widłowy,
mile widziane doświadczenie.
Kontakt: lbf@lbf.com.pl lub
693137321 - 883 372 620
Pracownik Monitoringu Agencja Ochrony Mienia i Osób
Krajewski BIS zatrudni pracownika monitoringu. Mile widziane
młode osoby - studenci. Nie
wymagamy doświadczenia w
zawodzie. - 605 097 861
Pracownik Restauracji
kelner - Gwarantujemy możliwość rozwoju i awansu oraz
elastyczny grafik pracy dostosowany do Twoich potrzeb.
Praca również w weekendy.
Umowa zlecenie / o pracę.
Wyślij Cv: PLPHJeleniaGora.
JeleniaGora@amrest.eu - 757
646 622
Prokostal-Ładziński
zatrudni lakiernika konstrukcji stalowych Wymaganie:
doświadczenie w malowaniu
pompą hydrodynamiczną, oraz
operatora wózka widłowego z
uprawnieniami. Cv+list motywacyjny prosimy przesyłać na
adres: kadry@ladzinski.pl Tel.
756435418
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Prowadzenie pensjonatu Poszukuję dyspozycyjnej, zaangażowanej i uczciwej osoby do
prowadzenia małego pensjonatu w Karpaczu. Zamieszkałej
w Karpaczu lub w okolicach (
własny transport)z wykształceniem średnim. - 534 475 640
Przyjmę do pracy - Ośrodek
wczasowy w Karpaczu przyjmie
do pracy osobę dyspozycyjną,
uczciwą , bez nałogów , mającą
pojęcie o gotowaniu. Na początek umowa zlecenie, stawka
godzinowa. - 501 666 950
Przyjmę panie do pracy
- Firma Złoty Potok w Karpaczu poszukuje kandydatki na
stanowiska: pomoc kuchenna
i kelnerka. Idealną kandydatką
będzie osoba posiadająca
doświadczenie w branży gastronomicznej Stawka godzinowa,
umowa. - 501 666 950
Sklep motoryzacyjny sprzedawca - Potrzebny sprzedawca
do sklepu motoryzacyjnego z
doświadczeniem . - 607 076
325
Sprzedawca "Big Star Limited" - „Big Star Limited” to polska
Firma odzieżowa. Obecnie
posiada ponad 260 sklepów w
kraju i zagranicą, konsekwentnie rozwijając sieć sprzedaży.
Przede wszystkim jednak „Big
Star Limited” to ludzie; ambi rekrutacja@bigstar.com.pl
Sprzedawca- umowa o
pracę - Zatrudnię sprzedawcę,
na pełny etat do sklepu ogólnospożywczego na Zabobrzu
( Noskowskiego 4). Proszę
o przesłanie CV na adres:
magag2@tlen.pl lub o kontakt
telefoniczny: 606 976 395
Sprzedaż bezpośrednia
- Firma kosmetyczno-prozdrowotna z 30-letnim doświadczeniem na rynku poszukuje
współpracowników. Zarobki
zależne od zaangażowania.
Więcej informacji pod numerem
603 030 077
Stolarz, pracownik z Ukrainy - Polska firma budowlana
poszukuje doświadczonego
stolarza do pracy. Praca od
zaraz! Proszę wysłać swoje
CV: rekrutacja@regess.eu - 756
442 073
Stróż nocny w hotelu - Pilnie
poszukujemy na stanowisko
Stróż Nocy w godzinach 22- 8.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę,
zwrot kosztów dojazdów. CV
ze zdjęciem prosimy przesyłać
na praca@hotelchojnik.pl - +48
757 17 59 44
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Student - do biura, pół etatu
- Biuro rachunkowe mieszczące
się w centrum Jeleniej Góry
poszukuje studenta/studentkę
do prac biurowych. Elastyczne
godziny pracy. Proszę wysłać
CV na adres: rekrutacja@biurorgs.eu - 756 442 073
Szef kuchni - Sorrento - Zatrudnimy kreatywnego Szefa kuchni
na bardzo dobrych warunkach.
Wymagane: doświadczenie z
profesjonalnym warsztatem,
umiejętność demokratycznego
zarządzania ludźmi. CV proszę
wysyłać na email. - kontakt@
sorrento.pl
Szef Kuchni lub dobry kucharz
- Restauracja Lord Lounge w
Jeleniej Górze zatrudni doświadczonego Szefa Kuchni oraz
kucharza. Oferujemy wysokie
wynagrodzenie, możliwość realnego rozwoju oraz pracę w miłej
atmosferze. - 570 581 896
Szybka wypłata -uczciwa
praca! - Potrzebujesz szybko
dorobić? Nie boisz się pracy
fizycznej? praca w sieci handlowej. Zapewniamy szkolenia
i możliwość zdobycia nowego
doświadczenia. Wymagana
ks.sanepid.i chęć do pracy. Czekamy na Ciebie! - 519 079 096
lub 512-979-818 marlena.cholerzynska@jobmangroup.pl
Tancerka - Kochasz muzykę,
lubisz tańczyć, chcesz zarabiać,
dzwoń 792 796 991, warsztaty
taneczne i muzyczne, klimaty
dance, dep electro, deep house,
zostań dziewczyną didzejka,
dzwoń, dzwoń, dzwoń - 792
796 991
Uczciwa praca szybka kasa.
Wymagana jedynie ks. sanepid.
Obsługa stoiska z karpiem.
Pracujesz w dni kiedy Tobie
pasuję! zainteresowane osoby
proszę o CV kwalkowiak@
jobmangroup.pl - 519 079 096
lub 510 162 089
Zakład stolarski - Zatrudnie
- stolarza, lakiernika do lakierowania mebli. Stolarnia - Barcinek nr 8B, gm. Stara Kamienica,
tel. 608 435 483
Zakład zatrudni mechanika Zakład w Jeleniej Górze zatrudni
mężczyznę na stanowisko elektromechanik lub do przyuczenia
w zawodzie. Oferty prosimy
składać na adres e-mail: rekrutacja.dp@interia
Zatrudnię budowlańców Firma budowlana (ponad 20
lat na runku ) zatrudni budowlańców do prac na terenie
Jeleniej Góry i okolic. Prace
wykończeniowe - tynki, regipsy,
murowanie itd.. Więcej info 508
936 573

Zatrudnię doświadczonych stolarzy do zakładu
produkcyjnego w Piechowicach - 603 686 033
Z at r u d n i ę k e l n e r k ę Zatrudnię kelnerkę do
restauracji Sofa w Jeleniej
Górze. Osoby zainteresowane proszę o kontakt
tel. 602-735-219 lub mail:
firma.jeleniagora@op.pl 602-735-219
Zatrudnię kierowcę kat.
C+E, na trasach międzynarodowych, umowa o
pracę. Więcej informacji
pod nr telefonu 509 957
639
Zatrudnię na 1/2 etatu
w sklepie spożywczomięsnym na stanowisku
kasjer-sprzedawca 13 zł
netto/h tel. 517 800 376
Z at r u d n i ę n a s t a c j i
paliw PKN Orlen w Jeleniej Górze - Maciejowa
kasjera/kę. Umowa o
pracę, dogodny grafik. 605 074 194
Zatrudnimy opiekuna
od 28.11 - Poszukujemy
opiekuna do kobiety leżącej, która potrzebna jest
kompleksowa opieka. Pani
jest spokojna. Małżonek
samodzielny. Znajomość
języka wymagany komunikat, nie palący. Własny
pokój,2 godz.wolne,1200€
- 7 2 11 7 7 6 7 9 R e s p e k t
Diana Kosytarska
Zatrudnimy osobę do
sprzątania - FX Sport Sp.
z o.o. zatrudni osobę do
sprzątania. Informacje w
siedzibie firmy przy ul.Waryńskiego 23 w Jeleniej
Górze. - 513 153 665
Zatrudnimy przy prod u k c j i - F i r m a Wo j - K a t
zatrudni mężczyzn przy
produkcji donic plastikowych w wjeleniej Górze.
Umowa zlecenie 3 zmiany
4 brygady. Wynagrodzenie
1500-2000 netto - 756
475 564
Zatrudnimy Szwaczki
- FX Sport Sp. z o.o. w
Jeleniej Górze zatrudni
szwaczki. Informacje w
siedzibie firmy przy ul.Waryńskiego 23. - 513 153
665
Zlecenia dla opiekunek
-1300€ - Praca podczas
świąt dla opiekunek osób
starszych z dobrą znajomością j. niemieckiego,
mile widziane prawo jazdy.
wynagrodzenie 1300€1500€ +premie świąteczne! Kontakt: 721 177
679 lub 75 783 51 82

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 - 787 009 777
Auto części Jelenia Góra Sprzedajemy używane części
samochodowe do różnych
modeli aut - 5335333443

Op ony z im o we i wie lo sezonowe - Sprzedam
opony 205/55R16: GT
Radial V wielosezonowe
3 s z tu k i i z im o we B rid gestone H 2 sztuki cena
za wszystkie 250 zł stan
d o b ry - 7 8 1 4 9 9 9 1 4
S p r z e da m - 1 9 5 / 6 5 /
R15 używane opony
z im o we n a fe lg a c h s ta lowych 4x100 Renault
Scenic tel. 799 247
396
S p r z e da m 4 o p o n y
195-15-65 w dobrym
stanie zimowe cena
2 0 0 z ł, n o we k o ło fe lg a
opona 195-15-65 do
a u ta M e g a n Cio K a n g o
cena 140 zł tel. 605
056 077
Sprzedam Forda kombi
1,8/benzyna/98/OC do
lutego 2017r przegląd
skończył się w maju .
C e n a 11 0 0 z ł W i ę c e j
in fo p o d n r te l. j/w - 5 7 9
254 660
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MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 794794304 - Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki
Auto skup dobre ceny
512512227 - Prowadzimy skup
samochodów wszystkich marek
w każdym stanie technicznym.
Płacimy gotówką. Kupimy od
Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód
bez zbędnej zwłoki
Auto skup dobre ceny
533533443 - Prowadzimy skup
samochodów wszystkich marek
w każdym stanie technicznym.
Płacimy gotówką. Kupimy od
Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód
bez zbędnej zwłoki
Auto skup dobre ceny
787009777 - Prowadzimy skup
samochodów wszystkich marek
w każdym stanie technicznym.
Płacimy gotówką. Kupimy od
Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód
bez zbędnej zwłoki
Auto skup dobre ceny
794794804 - Prowadzimy skup
samochodów wszystkich marek
w każdym stanie technicznym.
Płacimy gotówką. Kupimy od
Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód
bez zbędnej zwłoki
Auto skup dobre ceny
885775445 - Prowadzimy skup
samochodów wszystkich marek
w każdym stanie technicznym.
Płacimy gotówką. Kupimy od
Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód
bez zbędnej zwłoki
Auto skup Jelenia Góra - Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez zbędnej zwłoki - 533 533 442
Kupie auto 794794104 - Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki

Kupie każde auto 503503192 Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki
Kupię każde auto całe i uszkodzone - Skupujemy auta wszystkich marek całe i uszkodzone
osobowe, ciężarowe i dostawcze do 3,5 tony, odbieramy
własnym transportem, gotówka
oraz formalności w 15 minut,
Holujemy auta powypadkowe i
uszkodzone - 881-225-859
My kupimy Twoje auto
511209408 - Prowadzimy skup
samochodów wszystkich marek
w każdym stanie technicznym.
Płacimy gotówką. Kupimy od
Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód
bez zbędnej zwłoki
Skup aut Jelenia Góra - Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez zbędnej zwłoki - 500 403 803
Skup aut najlepsze ceny do 30t
- Kupię każde auto od 2000zł do
30000zl gotówką od ręki własny
transport legalnie i konkretnie! 697 104 455
Suto skup Jelenia Góra - My
nie koloryzujemy , my wszystko
kupujemy - 794 794 104

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Crafter maxi,2,5 - 136km2010 - Do sprzedania vw crafter
maxi-2010r-2,5l- 136km, przebieg-275 000 wyp.standardclima - 601 858 667
Ford Ka 2002 - Zadbany i
dofinansowany przebieg 105
tys km. Klimatyzacja, ele szyby,
wspomaganie, 4 airbag, radio
cd, koła zimowe, koła letnie na
alufelgach. Więcej informacji
udzielę telefonicznie. 3500 zł 603 336 162
Ligier Ambra - minicar - Sprzedam minicar Ligier Ambra. Rok
2000, poj. 500 cm3, diesel,
2-miejscowy, automatyczna
skrzynia biegów. Zielony, elektryczne szyby, alufelgi. Nie jest
wymagane prawo jazdy. Więcej
informacji na tel. - 757814571
lub 724392242
Nissan Almera Tino 2.2di - Opis
pojazdu samochód w dobrym
stanie technicznym, zadbany,
bezawaryjny i oszczędny silnik.
Spalanie na poziomie 6-7 l/100
km. Po wymianie kompletu
klocków hamulcowych (przód,
tył). - 691 925 724

Opel Astra II -sprzedam Sprzedam samochód Opel
Astra II , Diesel,kombi,1 właściciel, auto zakupione w salonie,
garażowane, bezwypadkowe,
rok prod.2003 przebieg 215tys.
km,stan bardzo dobry, cena
9500,- do negocjacji - 600 034
715
Pilne - Sprzedam Forda kombi
1,8/1998r/benzyna/OC - 579
254 660
Skoda Fabia II 1,4 TDi 2008
rok w stanie bardzo dobrym, nie
wymaga wkładu finansowego,
świeżo po wymianie rozrządu.
Auto kupione w polskim salonie,
bezwypadkowe. Przebieg 147
000 km; cena 14 000 zł. - 790
290 566
Skoda Felicja 1,6 - Sprzedam : Skoda Felica 1,6l hatchback 2000, przeb. 137000, b.
sprawna, cena 1500 zl ubezpieczona, przegląd tel. 796
489 565
Sprzedam Chevrolet Evanda
- Sprzedam Chevroleta Evanda
z 2005 roku. Auto z polskiego
salonu. Bogato wyposażone.
Założona instalacja gazowa
Stag4.Serwisowane na bieżąco. W czerwcu bez problemów przeszło przegl. tech.
Cena 9000zł. Polecam - 533
545 678
Sprzedam ford focus 1,6 rok
2005 przebieg 213 tys. auto
zadbane rodzinne naprawy
robione na bieżąco warte
uwagi. Komplet opon zimowych. Cena 10,500 do negocjacji.661864499 - 661 864 499
Sprzedam Mazda 6 2006r
2,0 D 145km Exlusive kombi
hak navi skóra fotele elektr, po
wymianie rozrządu, od 03.2016
w PL, cena do negocjacji 13800
zł Jelenia Góra tel. 695 898
245
Sprzedam Opla Vectrę B1.6
16V - Stan b.dobry. Z pierwszej ręki-kupiony jako nowy od
"Ligęzy" w 1997r.Garażowany
cały czas. Przebieg 164500km.
2 miesiące temu zrobiona blacharka. W zestawie koła letnie.
Mało używany. Bez stłuczki
.2600zł - 697 161 418
Sprzedam Renalult Megane
II Sedan 1,6,16V z 2003r, benzyna. Stan bdb w ciągłym użytkowaniu. Samochód posiada
klimatyzację manualną, elektryczne szyby i lusterka, aluminiowe felgi. Inf 508070226 i
606433065.
Sprzedam Skoda Oktawia
turbo, gaz, 1,6 poj, 2010 r, el.
szyby, 12 tys przebieg, cena
20000 zł tel. 665 675 722

Sprzedam VW Pasat rok
2002, 1.9 TDI, 101 KM, przebieg 296430 km. Skrzynia
manualna, Klimatronic, el.
lusterka. Auto zarejestrowane,
przegląd do listopada 2017.
Serwisowany w Skoda Ultima.
- 532 832 497
Sprzedam VW Touran 2003r.
czarny - Sprzedam VW Touran
2003r. czarny 1,9TDI przebieg
220 tys. oraz Mercedes 1992
typ 124 2,0l na gazie, kolor
grafit tel. 603 139 918 - 603
139 918

ANONSE
MATRYMONIALNE

25 latek dla Pań i Par - Hey.
Młody zadbany na poziomie
spotka sie z paniami oraz
parami. Nie chodzi mi tylko o
sex, z chęcią spotkam sie aby
wyjść na spacer czy porozmawiać. Najbardziej interesują
mnie spotkania z osobami 30+
- 692 250 218
Dam pracę - Kobiety 18-40l.
Konkretne pieniądze w krótkim czasie. Od nas piękny
apartament na wyłączność,
pomoc na start, sesja zdjeciowa, telefonistka, ochrona,
reklama, stali klienci. Na pewno
możesz wiele zyskać. - 00 48
793 265 124
Facet 37lat dla kobiet Wymasuje ci stopy wypieszczę całe ciało wyliżę tam gdzie
trzeba pójdę z tobą na imprezę
pojadę na urlop zadbany facet
dla ciebie pełna dyskrecja
higiena i kultura chcesz mnie
pisz bądź dzwoń pozdrawia 663 128 075
Podejmę współpracę z kobietami - Podejmę współprace z
kobietami w usługach towarzyskich. Duży ruch, bardzo
dobre zarobki, miła atmosfera,
godziny pracy do ustalenia.
Tel.797171046 - 797 171 046
Poznam panie wiek 30-40 lat
w wiadomym celu, bez sponsoringu tel. 536 428 163
Szukam koleżanek do współpracy w centrum Jeleniej Góry
w usługach towarzyskich tel.
509 644 864
Szukam partnerki na stałe
- Cześć jestem Łukasz z Jeleniej Góry mam 25lat, szukam
normalnej i poukładanej dziewczyny z JG do stałego związku,
a może na całe życie. Wiek bez
znaczenia, jeśli masz dziecko
nie przeszkadza mi to. - 577
658 979
Za sex z Kobietą 50+ płacę
200 - Poznam Panią 50+ na
dłuższy okres. Sex bez gumki
Spotkania w Jeleniej Górze za
200 zł. Wiek jest tajemnicą.
Oferty na sms. - 693 347 121

USŁUGI
BUDOWLANE

Brukarstwo, kostka ogrodzenia - Oferujemy usługi
brukarskie; Wykonujemy: parkingi, chodniki, podjazdy, opaski
wokół domów. Ogrodzenia
.prace ziemne, oraz usługi
koparkami. Dojazd wycena
gratis. - 665 323 034
Cyklinowanie starych podłóg i nie tylko - 697 707 989
Kanalizacja - udrożnianie i oczyszczenie odpływów.
Hydraulika kompleksowa tel.
609 172 300
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Regulacja i konserwacja. Wymiana zamków,
wkładek, klamek, szyldów,
zawiasów ,szyb i uszczelek.
Montaż nawiewników, samozamykaczy drzwiowych. Ciepły
montaż okien i drzwi. Robert
607 720 825
Szambo betonowe z atestem
- Szamba, zbiorniki betonowe,
jedno lub dwukomorowe, atest,
transport, montaż, 2-letnia gwarancja, czujniki napełnienia
szamba, szczelne, monolityczne, ekologiczne, płyty
najazdowe tir, włazy żeliwne
- Radosław 660 513 599
Tanie remonty w dobie kryzysu. Remonty drobne przeróbki budowlane na Twoją
kieszeń. Zadzwoń! tel. 721
647 789

USŁUGI
EDUKACJA

Felek klub aktywnej rodziny
- Zajęcia dla wszystkich malutkich średnich dużych. Nasze
motto to : Uczymy bawimy z
dziećmi fajnie czas spędzimy.
Klub zabawy i rozwoju. Informacje na Facebooku Felek
klub aktywnej rodziny. - 504
781 739
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

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektryk profesjonalnie
- Montaż nowych instalacji
elektrycznych, modernizacja
i naprawy starych. Usuwanie
awarii 24. Pomiary elektryczne.
Usługi dla wspólnot mieszkaniowych. Szybko i solidnie. Negocjacja cen. - 664-475-323
Naprawa AGD - Naprawa
pralek, odkurzaczy, Jelenia
Góra ul. Karłowicza 25 tel. 603
835 483
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USŁUGI
FINANSOWE

Dam Kredyt - Witam udzielam kredyty od 1000zł do 25
000 tysięcy, wymagania: 3
miesięcznie zatrudnienie, minimum 700 zł, umowa o pracę
bądź zlecenie. Renta, emerytura - 531 430 809
Leasing | Kredyty samochodowe - leasing wszystkich
pojazdów, sprzętu medycznego
i maszyn - również na oświadczenie, od 1 dnia działalności, z
negatywną historią kredytową!
Kredyty samochodowe oraz
leasing konsumencki. - kom.
795 005 835 / e-mail: info@ileasing.eu
Pilnie potrzebna gotówka?
- A może masz za dużo chwilówek? Zadzwoń lub przyjdź.
Postaramy się pomóc. Najszersza oferta firm pożyczkowych
w Jeleniej Górze. Uproszczone
procedury. Biuro: Jelenia Góra,
ul. Wiejska 29a. - 781 222
323
Pilnie potrzebna gotówka?
- Najszersza oferta firm pożyczkowych w Jeleniej Górze.
Również oferty na dowód i
oświadczenie o dochodach.
Także dla osób z trudniejszą
historią kredytową. Zapraszamy: Jelenia Góra, ul. Wiejska 29a - 781 222 323
Pożyczka bez odsetek!
Minimum formalności! Kontakt:
502 723 783
Pożyczka pod hipotekę
bez bik - Sprawdź najlepszą
ofertę pożyczek pod zastaw
nieruchomości i samochodów
tel. 530 127 700
Pożyczki pozabankowe również dla osób ze złą historią
kredytową! Tel. 75 619 7 619,
kom. 601 294 854; biuro@
millennium-kredyty.pl Biuro: 1
Maja 50, 58-500 Jelenia Góra
(vis-a-vis szkoły Handlówki).
Pożyczki z miesięczną ratą
- Elastyczna pożyczka. Nawet
na oświadczenie. Minimum
formalności. tel. +48 884 393
114.

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
Fotografia ślubna- Zdjęcia
w formie elektronicznej, tradycyjnym albumie lub fotoksiążce.
10 lat doświadczenia- dziesiątki
zadowolonych młodych par!
Tel. 600 133 862

14

28
listopada 2016 r.
ZU]HĞQLDU

USŁUGI
INFORMATYCZNE

og£oszenia

Wesela, imprezy, DJ wokal na
żywo. Muzyka akordeonowa,
Nowo otwarty warsztat samo- repertuar polski-zagraniczny,
chodowy w Miłkowie -24h laweta oświetlenie, nagłośnienie, cena
naprawy bieżące, blacharka tel. umowna "Muzyk Orkiestra" tel.
75 75 339 21, 692 046 727
884209117
Polerowanie reflektorów USŁUGI
Oferuję usługę polegającą na
OPIEKA - OSOBY
przywróceniu powłoki klosza Dwie opiekunki szukają pracy
do stanu reflektora mniej więcej w niemieckiej rodzinie tel. 783
2-letniego auta. Polerowanie 548 098
wraz z zabezp. przed promiePogotowie opiekuńcze
niami UV. - 601 859 715
czynne całą dobę, opieka nad
Wymiana opon - naprawy aut.
osobami starszymi i niepełnoEkofer ul. Flisaków 9. Jelenia
sprawnymi tel. 575 512 744
Góra. Rejon gazów techniczZaopiekuje się dzieckiem,
nych Linde. Tel: 757647222,
osobą starszą, zrobię zakupy,
509-949-957
Wymiana opon 603 988 656 umyję okna tel. 513 246 763
- 8-22 - Wulkanizacja na oś. Zaopiekuje się starszą panią
Czarne wjazd od ul. Poziom- lub panem w zamian za nieduży
kowej 12A Zapewnia wymianę pokój, dzwonić od 8.00 do 11.00
opon, kół, naprawy wulkani- tel. 663 714 733

USŁUGI
MOTORYZACYJNE

Napisanie programow PC
+ Baza - Witam, mogę napisać proste programy komputerowe łączące się z bazą
danych lub podobne, do tego
usuwanie wirusów, wgrywanie systemów jak i udzielić
kursu programowania C#
(poziom podstawowy) - 725
784 514
Serwis Laptopów i PC
dojazd - Dyplomowany inżynier. Naprawa komputerów
PC i Laptopów wszystkich
marek. Instalacja szybkiego
systemu. Wymiana ekranów
gniazd zasilania. Odwirusowanie komputerów i smartfonów. Konfiguracja internetu.
- 605 233 937
Strona WWW - Profesjonalne i nieszablonowe
strony internetowe. Więcej zacyjne. Sprzedaż opon, felg,
informacji telefonicznie lub
USŁUGI
kół FV. Pracujemy od 8 do 20
mailowo ads@cid.systems RÓŻNE
rezerwacje tel. 603 988 656
667 254 347
Bezpłatne porady prawne
w każdy wtorek od 11.00-15.00
USŁUGI
USŁUGI
MUZYCZNE
KSIĘGOWE
ul. Teatralna 1 pok. 311 w JeleKsięgowość, Podatki, EFBE Music - DJ, wodzirej - niej Górze po wcześniejszej
KadryBHP - Kancelaria Podat- Jesteśmy legalnie działającą rejestracji telefonicznej tel. 602
kowa TAX. Jelenia Góra, firmą. Zajmujemy się kom- 467 812
Wolności 17a/1. Podatki, pleksowym prowadzeniem
Chemia z Niemiec - Ekoloksięgowość, kadry, płace, małych i większych imprez
giczne środki czystości z NieBHP profesjonalnie. Repre- okolicznościowych. Profesjozentacja w czasie kontroli i nalne nagłośnienie, efektowne miec wprost do twojego domu.
postępowań podatkowych światła i charyzmatyczny DJ. Bardzo wysoka jakość. Więcej
szczegółów pod numerem
(długoletnie doświadczenie).
Zapraszamy:) - 792 408 662
- 510 243 264
telefonu: 781 222 323
Poszukuję pomocy - Witam
Zakładamy firmy - PITer
Naprawa pralek, zmywamam 19 lat jestem z Jeleniej
- Zakładasz firmę ? PomoGóry piszę własne teksty i chciał rek, AGD - Szybka naprawa u
żemy w otwarciu działalności
klienta w ten sam dzień, niski
gospodarczej, doradzimy w bym się wybić lub coś osiągnąć
koszt części i samej usługi. Serwyborze formy opodatkowa- bardzo proszę o kontakt z góry
wis dotyczy pralek, zmywarek,
nia oraz pozyskaniu środków dziękuję. - 698 090 396
na rozwój. Niedrogo popro- Profesjonalny sprzęt kuchenek gazowo-elektryczwadzimy Twoją księgowość. nagłośnieniowy i oświetleniowy nych oraz lodówek. Jesteśmy
Ul. Sudecka 51, JG - 791 161 wypożyczę, mogę też ewentual- do Państwa dyspozycji 7 dni w
nie zagrać. 783 011 110
344, 75 62 70 800
tygodniu - 783 616 565

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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P o r ad n i a R o d z i n n a
534672868 - Poradnia
Rodzinna dla małżeństw,
osób znerwicowanych. Dla
chcących pozbyć się nadwagi. Dla wszystkich, którzy
chcą być zdrowsi. Dla rodziców mających problemy z
dziećmi. Absolutna dyskrecja! Tel.: 534 672 868 - 888
820 123
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, zawiasów, uszczelek i szyb. Montaż samozamykaczy drzwiowych i
nawiewników okiennych.
Korygowanie błędnego montażu okien i drzwi. Robert 607 720 825
Tłumaczenia j. angielski
- Zajmuje się tłumaczeniami dokumentów (samochodowe, umowy) oraz
wszelkiego rodzaju tekstów.
Możliwość zaaranżowania
spotkań celem tłumaczeń
bieżących (spotkania) oraz
telekonferencji. - 790 566
030
Usługi różne - solidna
ekipa podejmie zlecenia
typu sprzątanie posesji strychów mieszkań odśnieżanie
dachów posesji parkingów zabieramy wszystkie
odpady posiadamy wszystkie sprzęty ponadto oferujemy inne usługi - 782 037
887

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Czyszczenie w listop. taniej
- dywany, tapicerka domowa i
samochodowa. Karcher, wieloletnie doświadczenie-zapraszam! - 607 155 751
Firma Picuś Glancuś - Sprzątanie domów, mieszkań, odświeżanie dywanów, wykładzin,
kanap, narożników wypoczynkowych. Profesjonalny sprzęt
do sprzątania. Tanio i solidnie
- 796 003 760
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
Tanio posprzątam mieszkania, umyję okna, umyję klatki
schodowe. Zadzwoń! tel. 732
959 566

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Anglia przez Niemcy Belgia
Holandia - Przewóz osób w
każdy piątek, powroty w każdą
sobotę. Paczki. Przeprowadzki.
Najniższe ceny. Luksusowe
warunki. Pod same drzwi. - 884
209 117

Eurovan przewozy osobowe - Firma przewozowa osób
do Niemiec -Belgii-Holandii
wyjazdy z Polski wtorki-piątkiniedzielę powroty do Polski w
środy, soboty, poniedziałki z
adresu pod wskazany adres. 515 288 606
Iveco kontener 4.95x2.1x2.2
- Posiadam duże auto marki
iveco na bliźniaku. Wymiary to
4.95x2.1x2.2m.Zamontowana
wyciągarka i najazdy samochodowe. Jeśli chcesz coś
przetransportować na terenie
Dolnego Śląska. Dzwoń! - 726
505 207
Międzynarodowy przewóz
osób - Polska -Niemcy. Międzynarodowy przewóz osób Rafał
Tyc, 59-700 Bolesławiec wyjazd:
Poniedziałek-Wtorek powrót:
Wtorek-Czwartek. Zapraszam.
- 794 999 243
Tani transport busem max
- Transport towarowy i przeprowadzki due auto atrakcyjne
ceny - 697 335 784
Transport, przeprowadzki
- Usługi transportowe, dyspozycyjność, duża paka (Fiat
Ducato Maxi). Przyjmujemy
zlecenia: Jelenia Góra, okolice,
cała Polska, Europa. Kontakt:
531480980, 884896777 Transport/przeprowadzki tanio - oferuję usługi
transportowe/przeprowadzki z
ekipą lub bez- zgodnie z życzeniem klienta. elastyczne godziny
pracy.531 480 980 lub 884 896
777. Konkurencyjne ceny. Duże
pakowne auto.

og£oszenia
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Transport przeprowadzki
SPRZEDAM
- Planujesz przeprowadzkę?
Antyk sypialnia - Mam do
Kupiłeś jakiś gabaryt?
sprzedania piękną sypialnię.
zadzwoń pomożemy Ci w
Łóżko 2-osobowe plus dwie
transporcie. - 721 719 949.
szafki nocne, dużą szafę,
komodę oraz duże lustro.
USŁUGI
TURYSTYKA
Kontakt 501 418 553
Święta Bożego Narodze- K u c h e n k a g a z o w a +
nia w Villi Victorii w Koło- meble - Sprzedam kuchenkę
brzegu 23-28.12.2016 r. gazową 4- palniki, w barKoszt 729,00 osoba w pokoju dzo dobrym stanie, prawie
2-osobowym. Villa Victoria nie używana 2 lata temu
ul. Klonowa 1A 78-100 Koło- kupiona. sprzedam za 400
brzeg 509 978 666
zł. Mam również do sprzedania meble pok o jo w e ,
USŁUGI
cena do negocjacji. - 607
ZDROWIE/URODA
Bars- zabieg na ciało i 120 376
umysł - Głęboki energe- Sprzedam biurko komputyczny proces uwalniający terowe z dwoma ruchomymi
od ograniczających myśli, blatami. Wszystko sprawne.
emocji, schematów dzia- Stan oceniam na bardzo
łania; otwierający i przy- dobry. Cena 200 zł do negociągający radość, zdrowie, cjacji. - 663 143 725
obfitość i poczucie speł- Sprzedam drzwi antywnienia w życiu. Zapraszam ł a m a n i o w e c h i ń s k i e p o
demontażu lewe brązowe
serdecznie - 510 126 927
Salon Urody - Zapraszam 100 zł, rower rehabilitado gabinetu kosmetycznego cyjny stacjonarny tel. 575
na zabiegi na dlonie i stopy 512 744
(żel, hybryda) oraz zabiegi Sprzedam duże kamienie
na twarz(makijaż, henna, 2-3 tonowe, odbiór własny
depilacja, zabiegi upiększa- tel. 799 247 396
jące). Jelenia Góra ul.1go Sprzedam kanapę typ
Maja 64/2 w Salonie Urody wersalka 100 zł, kuchnia
gazowa 4 palnikowa z pie- 519 636 353
Vega Test - diagnostyka karnikiem 100 zł tel. 575
- Wykrywanie pasożytów, 512 744
grzybów, bakterii, wirusów Sprzedam zmywarkę do
oraz zaburzeń pracy orga- naczyń, kuchenkę gazową,
n i z m u . U s u w a n i e p a t o - skutera Zippo 2007r stan
genów częstotliwościami bdb, mały przebieg tel. 731
i naturalnymi kuracjami. 922 843
Serdecznie zapraszam w
ODDAM
J.G Cieplicach. - 510 126
Oddam kotkę brytyjską
927
3-letnią wysterylizowaną,
lubiącą dzieci. Oddaje z
DOM/OGRÓD
powodu choroby tel. 782
R e n o wa c j a M e b l e
740 876
ArtNouveau - Renowacja mebli, drzwi, boazerii.
ZGUBIONO
M e b l e e p o k o w e , l a m p y Zgubiono telefon LG stylowe, meble bielone. 25.10.2016 w okolicach
Nasza siedziba mieści się ul. Chełmońskiego zguw centrum Jeleniej Góry. biono telefon komórkowy
ArtNouveau 721 319 336
LG czarny (15 letni). Uczci-

KUPIĘ

Skup różne monety i
banknoty - Kupię wszelkie
monety obiegowe, nieobiegowe, kolekcjonerskie i
banknoty z dowolnego kraju
i okresu czasu ,bilon walut
kantorowych, wszelkie obce
waluty :waluciarz@onet.pl,
gg: 28741173, tel./sms/ 791
417 347
W komis przyjmujemy ładną
modną odzież damską,
dziecięcą, buty, torebki.
Przyjęcia w czwartki, piątki.
Sklep Sara ul. Różyckiego
4A. Zapraszamy na zakupy
tel. 506 092 349

wego znalazcę proszę o
kontakt 75 75 339 21, 889
332 546

MIESZKANIA
KUPIĘ

Kupię pilnie mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry
od 50- 70 m2, najlepiej do
remontu (ale niekoniecznie)
Bez pośredników - 668 016
404
Kupię pow. 60m2, 3pok,
Karpacz, Miłków, Ściegny,
Kowary, Mysłakowice. Do
130tys. Najlepiej bezczynszowe i bez pośredników.
Może być do remontu. - 504
122 288

MIESZKANIA
SPRZEDAM

2 pok Zabobrze 2 piętro winda
- Do sprzedania 2-pokoje
mieszkanie na Zabobrzu.
Wyposażone na przeciwko
szpitala. Mieszkanie jest na
2 piętrze. Budynek z windą.
W cenie dodatkowo piwnica i
pomieszczenie gospodarcze
na półpiętrze. Mie - 793 180
852
4 pokoje 90m2 osobne wejście,
ogród, spokojne miejsce, bez
czynszowe, okolice lotniska,
sprzedam lub zamienię na
50m2 Zabobrze II lub III, cena
do negocjacji tel. 513 563 233
Dwupoziomowe mieszkanie w nowym budynku w
Cieplicach. Mieszkanie na 2
piętrze. Powierzchnia po podłodze 96m2, użytkowa 82m2.
- 722 128 335
Mieszkanie 102m 210tys
centrum - Sprzedam mieszkanie w centrum 1go maja z
ogrzewaniem i wodą z sieci bez
czynszowe z balkonem piwnicą
parkingiem po remoncie. Nowa
elewacja(koszt to 100tys) ,dach
zrobiony miesiąc temu - 695
898 335
Mieszkanie w Pielgrzymce
- sprzedam mieszkanie bez
czynszowe 54 m/kw 2 pokoje,
kuchnia, łazienka i kotłownia +
3 pomieszczenia gospodarcze
budynek dwurodzinny, ocieplony, podwórko około 5 arów
z osobną bramą blisko szkoły
sklepy - 790 258 071
Sł o n e c z n e m i e s z kanie w centrum 3-pokojowe,,developerskie"
mieszkanie na obrzeżu starego miasta-przy al. Wojska
Polskiego. Lokal z balkonem,
cichy-nie przy samej ulicy
z oknami na dwie strony.
Za oknami dużo zieleni. Ew.
dodatkowo garaż. - 537 862
245
Sprzedam mieszkanie na
Kiepury - Mam do sprzedania
mieszkanie w Jeleniej Górze
na ulicy Kiepury. Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon,
trzecie piętro, mieszkanie
środkowe. Do zamieszkania 502 334 076
Sprzedam mieszkanie w
Jeleniej Górze 25m2, wszędzie blisko, cena 50000 zł tel.
533 670 400
Tanie nowe mieszkania w stanie deweloperskim pod Jelenią
Górą. Każde mieszkanie ma na
wyłączność działkę rekreacyjną.
Ciepły budynek. Bardzo niskie
koszty ogrzewania. Ceny od
1900 zł/m2. Możliwe raty. - 530
177 227

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

E m e ry t p o s z u k u j e d o
wynajęcia pokoju lub mieszkania, chętnie na wsi tel.
971 354 292
Poszukuje czystego niedrogiego mieszkania na
dłużej dla pary, 1-2 pok.
umeblowane lub częściowo,
rzadko w nim przebywającej, sms z dopiskiem mieszkanie lub tel. 692 442 118

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

3 pokojowe Piechowice
Pakoszów - Wynajmę od
1/12/2016 3 pokojowe
mieszkanie w Piechowicach. Miejsce garażowe .
Czynsz za wynajęcie 700
zł + prąd i woda . - 601 835
033
Mały pokoik - Pokoik dla
1 osoby, tv, internet, media,
dostęp do łazienki i kuchni.
Miejsca noclegowe. - 698
673 047
Mam do wynajęcia komfortowe mieszkanie w Cieplicach 35m2 umeblowane,
cena 850 zł + opłaty, z
miejscem parkingowym tel.
507 311 803
Mam do wynajęcia mieszkanie w Cieplicach 70m2
w domu dwurodzinnym na
nowym osiedlu - parter z
ogrodem tel. 603 139 918
Ma m d o w y n a j ę c i a o d
01.12.2016 malutką kawalerkę przy ul. Mickiewicza,
300 zł+liczniki, tylko osobie
odpowiedzialnej i pracującej tel. 506 031 097
Pokój do wynajęcia Mały pokój dla 1 osoby z
tv, internetem, dostępem
do łazienki, kuchni w domu
jednorodzinnym, nocleg. 698 673 047
Pokój do wynajęcia +
kuchnia + łazienka - Pokój
do wynajęcia + kuchnia +
łazienka, 350 zł + liczniki
tel. 75 71 308 97, 502 560
136

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Zamienię mieszkanie kwaterunkowe we Wrocławiu na
mieszkanie kwaterunkowe
w Jeleniej Górze, może być
kawalerka tel. 508 376 110

DOMY
SPRZEDAM

Sprzedam dom jednorodzinny dwupiętrowy do
remontu. Cena do uzgodnienia, pow. 70m2, działka
500m2, Rybnica tel. 75 71
381 45

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ

Mieszkanie Sobieszów
- Mieszkanie 70m, parking,
ogrzewanie gazowe, domek
jednorodzinny. Przystanek autobusowy Muflon 100m Cena
wynajmu 800zł plus media,
możliwość internetu - 600 310
339 DZIAŁKI/GRUNTY

SPRZEDAM

Działka budowlana 0,22
ha - Sprzedam działkę w Janicach około 15km od Jeleniej
Góry dobry dojazd na działce
znajduje się stodoła i stajnia
w pobliżu jest przyłącze wody
i kanalizacji z sieci i przyłącze
elektryczne - 695 898 335
Sprzedam działkę budowlano-usługową 1500 m2 w Starej
Kamienicy 50 zł za m2, blisko
gminy tel. 609 123 218
Sprzedam działkę usługowobudowlaną w Cieplicach 700
m2 po 100 z za m2 tel. 609
123 218
Sprzedam gospodarstwo
rolne na działce 31,5a w Jeleniej
Górze ul. Wrocławska, cena
300 tys. do negocjacji tel. 530
681 046

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
Sprzedam magazyn z biurem
o pow. 425m2 ogrzewany, w
tym biuro 75m2 tel. 500 168
910

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ

Wynajmę od zaraz lokale Związek Kombatantów Zarząd
Okręgowy ul. Teatralna 1 Jelenia Góra wynajmie od zaraz 1
pomieszczenie o powierzchni
150m2, 3 pomieszczenia
o powierzchni po 16m2,2
pomieszczenia o łącznej
powierzchni 32m2 - 757 522
457
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LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Rozbudowa Parku Handlowego Zabobrze! Wolne
lokale handlowo-usługowe w
nowym obiekcie o powierzchni
2 200 mkw przy ul. Elsnera 1a
(przy Biedronce). Zapraszamy
do kontaktu z właścicielem
obiektu. - 601 526 296
Warsztat magazyn sklep
Cieplic - Lokale idealne na
Warsztat magazyny lub sklep
z np częściami. Warsztaty
podzielone na cztery niezależnie pomieszczenia wszystkie mają toalety wodę i gaz.
Świetna lokalizacja ul Wolności 232. Info tel - 697 104
455
Warsztaty szkolne do wynajęcia - Wynajmę wszystkie
pomieszczenia warsztatowe i
lokal po kasynie, duży potencjał
i święta lokalizacja, warsztaty
szkolne w centrum cieplic bez
pośredników dobre ceny. Polecam - 697 104 455
Wynajmę lokal handlusługowy - Wynajmę lokal
handlowo-usługowy 115m2
w Jeleniej Górze ul. Sudecka
- centrum. Dwa oddzielne wejścia, CO-gaz. Stan lokalu-do
odświeżenia. Tel; 602 220 726

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuje do wynajęcia
na dłuższy okres garażu lub
pomieszczenia na parterze ok.
25m2 tel. 661 609 760

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Oferujemy bardzo atrakcyjne miejsce reklamowe Wspólnota mieszkaniowa
oferuje bardzo atrakcyjne miejsce reklamowe na ogrodzeniu
nieruchomości przy rondzie na
ul Sobieskiego w Jeleniej Górze
informacje pod nr tel: 608 015
580, 602 600 556
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