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Anna Sinica z ludźmi dobrego serca zorganizowała piękną imprezę mikołajkową w szpitalu

Dali chorym dzieciom uśmiech
JELENIA GÓRA

Nie powinno
się zdarzyć!

Ze szkoły specjalnej został
zabrany przez policję na przesłuchanie niepełnosprawny 14-letni
chłopiec. Nikt o tym nie powiadomił rodziców!

Strona 4

SPORT

Udany start
Just Swim

Mali pacjenci przebywający na oddziale dziecięcym, a także
na oddziałach: chirurgii dziecięcej, okulistyce, pulmonologii, alergologii i otolaryngologii wzięli udział w kolejnej
imprezie mikołajkowej, którą od wielu lat organizuje niestrudzona i nieoceniona Anna Sinica, prezes Stowarzyszenia Chorym Dzieciom. Przygotowane atrakcje przywróciły
uśmiech na twarzach małych pacjentów.
Imprezę rozpoczęła młodzież ze
Świetlicy Środowiskowej z ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze z opiekunem
Elwirą Rudy – Zabrzycką, która w
szpitalu zabawiała dzieci już nie po
raz pierwszy. W tym roku Wielki
Ptak – Ola Grabowska, Pingwin –
Viktoria Iwaszko, Mikołajka – Wiktoria Bogdan i św. Mikołaj - Mateusz
Śliwiński zabrali dzieci na „Czarujące
Mikołajki”. Śpiewali wraz z małymi
pacjentami i czarowali wypowiadając
tajemnicze zaklęcia i tworząc niesamowite rzeczy z baloników.
Pierwszy raz natomiast w
przygotowaniu imprezy pomogli harcerze z Karkonoskiego Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w
składzie: Karolina Karasińska, Łukasz Ododziej,
Aleksander Rerich i Jakub
Smoliński. - Jestem również
studentem pielęgniarstwa, stąd
pomysł by w organizację Mikołajek
w szpitalu zaangażować także harcerzy
– mówił Łukasz Ododziej. – Dzisiaj jest
nas tu czworo, ale w zbiórkę mikołajkową dla tych dzieci zaangażowało się
znacznie więcej osób - dodał Łukasz.

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Choć w kuluarach wrzało,
radni na grudniowej sesji odstąpili od zamiaru odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej.
Na razie?

Strona 3

Pomocni w udekorowaniu oddziału okazali się studenci III roku
pielęgniarstwa Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej
Górze. Jedna ze studentek przygotowała ponadto przepiękny tort, a
słodkie pierniczki upiekła Magdalena
Kowalska. Jednak największe słowa
uznania należą się organizatorce i
pomysłodawczyni akcji. Pielęgniar-

daniu Anny
Sinicy mali
pacjenci w
świątecznych
dniach czują
się wyjątkowo
i zapominają o
chorobie, bo zabawa
jest dla nich najlepszym
lekarstwem.
- To piękna inicjatywa i miły gest,
ce, która w jeleniogórskim szpitalu
prowadzi okolicznościowe imprezy który z pewnością wnosi troszkę raod lat. To dzięki wielkiemu sercu i od- dości w tym trudnym czasie dla dzieci

0/ĉ9#:+!

szybko i uczciwie

728 874 309
KOSZT POČCZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA

W tym roku na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
pojawili się również pracownicy
jeleniogórskiego Tesco, przebrani
za bajkowe postacie, którzy rozdali
dzieciom przygotowane przez siebie
prezenty. - Był to pomysł naszych
pracowników, którzy postanowili
zrobić coś miłego w Mikołajki – mówi
Ryszard Łasek, kierownik obsługi
Klienta Tesco.
Angelika Grzywacz-Dudek

'5;/0$,(5-(/(1,$*5$=$758'1,

Nawet w 24 godziny!

DOZ

i rodziców – mówił Paweł Zielewski,
tata 13-miesięcznego Marcelka, który
z chorym oczkiem trafił do jeleniogórskiego szpitala z Bogatyni.
Podczas imprezy nieprzerwanie
śmiała się 16-miesięczna Alicja,
która siedziała na kolanach cioci
Kasi. – To bardzo potrzebna impreza, bo jak wiemy, w szpitalu nie
leżą zdrowe dzieci i ta odskocznia,
radość i uśmiech są im tu szczególnie
potrzebne – mówiła jeleniogórzanka
Kasia.

*

www.wroclaw.proficredit.pl

PRACOWNIKÓW PRODUKCJI,
MAGAZYNU ORAZ SZWACZKI
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Nasza szopka satyryczna.
Zobacz koniecznie!
Strona 7-9
Nasi zawodnicy wrócili z
Zimowych Mistrzostw Dolnośląskiego Okręgowego Związku
Pływackiego z medalami.

Strona 6

Kolejne wydanie gazety

JELONKA.COM

ukaże się 30 stycznia
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szybko i uczciwie

728 874 309
KOSZT POČCZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA
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w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Czy starostwo zapłaci wielkie odszkodowanie? Toczy się o to batalia

Przed jeleniogórskim sądem odbyła się 31 listopada pierwsza rozprawa z powództwa cywilnego firmy Pol-Skal, która
domaga się od Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze odszkodowania w wysokości ponad 100 mln zł za zmuszenie
tej firmy do zamknięcia Kopalni Skalenia w Karpnikach.
Pełnomocnik firmy Marcin Imiołek powiedział, że sprawa dotycząca tej kopalni nigdy nie została
zakończona przez firmę Pol-Skal.
- Od początku, odkąd okazało się, że
polubowne załatwienie tej sprawy
nie okazało się możliwe. Dlatego na
początku 2016 roku zapadła decyzja
o pozwaniu starostwa Powiatowego
do sądu.
Firma Pol-Skal podczas
rozprawy przedstawiła
ośmiu świadków, z czego
sześciu pojawiło się na
sali rozpraw, w tym były
wójt gminy Mysłakowice.
Na pytanie czy ich zeznania wnoszą coś nowego
do sprawy, Marcin Imiołek
powiedział: - Oczywiście, że
wnoszą, to postępowanie samo
w sobie wnosi wiele nowego. To jest
pierwszy proces, w którym sąd czyni
ustalenia faktyczne dotyczące sprawy, a nie tylko proces w którym sądzi
się prawo. - Proszę zwrócić uwagę, że
wojewoda wydając rozstrzygnięcie
nadzorcze badał dokumenty i stan
sprawy z perspektywy administracji.
Natomiast wojewódzkie sądy admini-

Fot. Robert Czepielewski

Proces o duże pieniądze
stracyjne wypowiadały się również
z perspektywy legalności określonych aktów administracyjnych,
związanych ze zmianami w ruchu
drogowym na drogach powiatu jeleniogórskiego. Teraz sytuacja wygląda inaczej.

Dlatego,
że proces cywilny to zupełnie coś
innego, niż proces administracyjny.
Jest to pierwsze w pełnym tego słowa
znaczeniu kontradyktoryjne, wielowymiarowe i takie, które zapewnia
wszystkim uczestnikom postępowa-

nia najwięcej
możliwości,
aby przedstawiać swe
racje postępowaniem
- powiedział
mec. Marcin
Imiołek.
Podczas rozprawy stronę pozwaną,
czyli starostwo powiatowe
reprezentowała starosta Anna
Konieczyńska wraz z radcą prawnym
Dagmarą Mazur.
- Dzisiejsze zeznania potwierdzają
w całej rozciągłości stanowisko
spółki „Pol-Skal”, z którą starostwo
się nie zgadza. Istotnie, wprowadzone ograniczenia tonażu na dro-

POWIAT

Nowa przychodnia EMC w Kowarach

Od 12 grudnia mieszkańcy gminy co robią, robić w sposób bezpieczny,
Kowary mogą korzystać z nowej rzetelny i z dużym szacunkiem dla
przychodni specjalistycznej. Otwar- pacjentów.
Dumy nie krył członek zarządu
cie tej nowoczesnej placówki odbyło
Grupy EMC Tomasz Suchowierski. się 9 grudnia.
Uroczystego przecięcia wstęgi Otwieramy dla mieszkańców Kowar
dokonała starosta powiatu jelenio- jedną z najpiękniejszych przychodni
górskiego Anna Konieczyńska w w sieci EMC. Mieszkańcy znają nas
i nasze usługi. Dotąd nasza
towarzystwie członków
placówka mieściła się
zarządu Grupy EMC
w innym miejscu.
Tomasza SuchoW pewnym mowierskiego i
mencie postaMacieja Pionowiliśmy zarunka oraz
inwestować
dyr. Szpiw nową
tala „Buinfrastrukkowiec”
turę.
Dorot y
Koszt,
Piotrzjaki poniok o w gach powiatowych i dwóch ulicach skiej.
sła grupa
gminnych utrudniły w pewnym
EMC przystoWc z e sensie działalność spółki, jednak nie śniej, podsowując obiekt
stanowiły o jej zamknięciu. Zdaniem czas laudacji,
do nowej funkcji
służb powiatu, były inne czynniki, A n n a Ko n i e wyniósł około 4
które przemawiały za zamknięciem c z y ń sk a p ow i e mln zł. W przychodni
WEPA
PROFESSIONAL
PIECHOWICE
S.A.
kopalni, chociażby
to co potwierdził
zaplanowano m.in. poraddziała, że cieszy się, że
jeden ze świadków.
Na
początku
tak
nie
podstawowej
opieki zdrowotnej,
pomimo
pewnych
trudności,
które
producent papierów higienicznych zatrudni
mała kopalnia nie przynosiła zysku, pojawiały się przez lata w kowar- a także: neurologiczną, okulistyczną
o ile w ogóle przynosiła jakikolwiek skiej służbie zdrowia, dzięki Grupie i zdrowia psychicznego.
zysk. Więc zdaniem powiatu były EMC mieszkańcy mogą korzystać z
Firma EMC zaistniała w Kowainne czynniki, które przemawiały nowoczesnej przychodni , a także z rach około 10 lat temu, przejmując
za zamknięciem kopalni, a w tym nowoczesnego szpitala. A. Konie- od starostwa jeleniogórskiego szpimomencie jesteśmy najłatwiejszym czyńska podkreślała, że współpraca tal „Bukowiec”, w którym zostały
celem, żeby uderzyć - powiedziała pomiędzy starostwem, a firmą EMC poczynione bardzo duże inwestycje
Dagmara Mazur.
zawsze układała się wzorowo i ma zakończone pod koniec 2015 roku.
Kolejną rozprawę sąd wyznaczył nadzieję, że nie ulegnie to zmianie. Grupa EMC świadczy także opiekę
na 17 stycznia 2017 r.
Natomiast Maciej Piorunek powie- długoterminową w hospicjum przy
Robert Czepielewski dział, że ta nowa przychodnia wpi- ul. Jeleniogórskiej.
Robert Czepielewski
suje się w misję Grupa EMC , żeby to

AUTOMATYKÓW,
MECHANIKÓW,
35$&2:1,.Ï:2%6à8*,
PRODUKCJI, OPERATORÓW
:Ï=.Ï::,'à2:<&+

%RİH1aURG]HQLH2016
POWIAT Do wyjaśnienia
sprawy starostwo będzie musiało odśnieżać ten trakt
Wymagania:
Gotowa droga
Jeżów -Czernica
6]DQRZQL3DęVWZR0RL'URG]\
%RİH1DURG]HQLH
• Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZHRVSHFMDOQRĞFLDXWRPDW\ND
To dobra wiadomość dla mieszkań- ciekawostką techniczną jaka została
SU]HP\VáRZDPHFKDWURQLNDHOHNWURPHFKDQLND
ców Czernicy, Janówka i Chrośnicy. wykorzystana podczas robót jest me6]DQRZQL3DęVWZR0RL'URG]\
Remont drogi o długości 6 186 metrów toda recyklingu. Polegała ona na tym, Minął rok od kiedy sejmik dolnośląski mechanika,
w myśl uchwały 10a do Naczelnego Sądu Administracyj- terminie i teraz wszystko zależy od
POWIAT

na odcinku Jeżów Sudecki-Czernica w że nie zrywano starej podbudowy i nie
wywożono
jej, a takżeİ\F]HQLD
nie przywożono
tym roku realizowany
był ZV]\VWNLP
w ramachSU]HND]Dþ
3UDJQč
QDMVHUGHF]QLHMV]H
z RND]ML
3UDJQčZV]\VWNLPSU]HND]DþQDMVHUGHF]QLHMV]Hİ\F]HQLD
trzeciego
etapu prac. Dwa pierwsze nowych materiałów, tylko w odpo]EOLİDMĈF\FKVLčĤZLĈW%RİHJR1DURG]HQLD
etapy robót
były prowadzane w latach wiedniej technologii podbudowa drogi
]RND]ML]EOLİDMĈF\FKVLčĤZLĈW%RİHJR1DURG]HQLD
1LHFK 1DURG]RQH ']LHFLĈWNR
NUyOXMH
QDG QDPL
QLHVNRęF]RQĈ
została
zerwana
i poVZRMĈ
uszlachetnieniu
2008/2009.
L
EH]JUDQLF]QĈ
PLãRĤFLĈ
Z
Wč
ģZLčWĈ
1RF
W\FLV]\
ZV]HONLH
]PDUWZLHQLD
1LHFK1DURG]RQH']LHFLĈWNRNUyOXMHQDGQDPLVZRMĈ
Tegoroczny zakres prac przewi- cementem oraz innymi komponentaQDSHãQL
QDV RWXFKĈ L EãRJoVãDZLHęVWZHP
1LHFK
doda UyZQLHİ
VLã zdURZLD
mi
została
nałożona
ponownie.
dywał
wymianę
podbudowy
części
QLHVNRęF]RQĈLEH]JUDQLF]QĈPLãRĤFLĈZWčģZLčWĈ1RF
LZ\WUZDãRĤFLZFRG]LHQQ\Pİ\FLX
C a ł e z a d a n i e ko s z t o wa ł o
drogi, wykonanie przepustów, studni
:\FLV]\ZV]HONLH]PDUWZLHQLDQDSHãQLQDVRWXFKĈ
000
ściekowych,
barier energochłonnych,
į\F] Z NDİG\P z 1DV 1.348
QaURG]Lã
VLčzł.
%yJ SRGF]DV WHM ģZLčWHM 1RF\
Robert
Czepielewski
nałożenie warstw
bitumicznych,
L RE\ ZV]\VF\
Z 1DV]HMa 2MF]\ĮQLH PRJOL
SU]Hİ\ZDþ
WHQ QLH]Z\Nã\

Przepychanki o drogę na Okraj

sądu. Jeżeli sąd uzna, że jednak wszystz 25 listopada 2015 roku przekazał drogi DW368 i DW369 nego.
• PLOHZLG]LDQHGRĞZLDGF]HQLH]DZRGRZHRUD]
- Chcemy złożyć wniosek do WSA, ko odbyło się zgodnie z prawem, to
prowadzące do granicy na przełęczy
Okraj. Wojewoda
dolnośląski zaskarżył tą uchwałę argumentując,
że zostały żeby uwzględnił fakt, że doszło do czeka nas duży problem, ponieważ
SRVLDGDQLHXSUDZQLHĔ]DZRGRZ\FKW\SX6(3GRN9
złamania statutu sejmiku dolnoślą- pójdzie skarga do NSA i nie wiadomo,
naruszone przepisy ustawy i 23 września 2016 r skierował skiego, w którym to statucie jedno- jak długo będzie rozpatrywana, a
GRREVáXJLVXZQLF
wniosek do wrocławskiego sądu administracyjnego za znacznie jest zapisane, że skargę my kolejną zimę będziemy ponosić
niezgodną z prawem.
kasacyjną sejmik podejmuje w trybie koszty utrzymania przejezdności tej
Wrocławski sąd administracyjny prawa materialnego, czyli ustawą o przed upływem 30 dni od wyroku drogi - powiedział wicestarosta Paweł
publicznych. Sejmik podjął sądu administracyjnego. Pragnę Kwiatkowski.
uznał, że uchwała sejmiku dolnoślą- drogach
2IHUXMHP\DWUDNF\MQHZDUXQNLSUDF\PRĪOLZRĞüUR]ZRMX
ROZMAITOŒCI
skargi kasacyjnej ZU]HĞQLDU
skiego została podjęta z pominięciem uchwałę o złożeniu
Robert Czepielewski
zauważyć , że stało się to dwa dni3po

LEãRJRVãDZLHęVWZHP1LHFKGRGDUyZQLHİVLã]GURZLD
F]DV Z VSRNRMX L UDGRĤFL b\ %RİH ']LHFLč RWRF]\ãR 1DV ZV]\VWNLFK ãDVNĈ
POWIAT
SRNRMXL]GURZLD
DQDV]HVHUFDXPRFQLãDQDG]LHMDQDFDã\1RZ\5RN
LZ\WUZDãRĤFLZFRG]LHQQ\Pİ\FLX
Więcej pieniędzy
į\F]čDE\ZNDİG\P]1DVQDURG]LãVLč%yJSRGF]DVWHM
na rozwój MOW
=Z\UD]DPLV]DFXQNX
ģZLčWHM1RF\LRE\ZV]\VF\Z1DV]HM2MF]\ĮQLHPRJOL 0DU]HQD0DFKDãHN
Młodzieżowy Ośrodek WychoPracuj
jako opiekun/ka seniorów wawczy w Szklarskiej Poręby
SU]Hİ\ZDþWHQQLH]Z\Nã\F]DVZVSRNRMX
otrzymał 137 tys. zł w ramach
LUDGRĤFLE\%RİH']LHFLčRWRF]\ãR1DVZV]\VWNLFKãDVNĈ
projektu „Nowa Perspekt ywa
w Niemczech lub Anglii!
Lepszy Start”.
SRNRMXL]GURZLDDQDV]HVHUFDXPRFQLãDQDG]LHMDQD
Pierwsze wydatki z tego proƅ Gwarantowany szybki, dopasowany wyjazd.
FDã\1RZ\5RN
jektu nast ąpią w lut ym 2017
ƅ Dojazd do podopiecznego firmowym busem.

ƅ Indywidualne wsparcie Opiekuna Kontraktu.

=Z\UD]DPLV]DFXQNX
0DU]HQD0DFKDãHN
Zapraszamy do oddziału:
Bolesławiec, ul. Rynek 3/8

519 690 458
promedica24.pl

roku. Program realizowany będzie
przez dwa lata. Oprócz działań
mających na celu kształcenie
i dokształcanie kadr y MOW-u
oraz jego wychowanków i ich
rodzin, pieniądze przeznaczone
będą t akże na poprawę bazy
sportowo-rekreacyjnej ośrodka
tj. zakup sprzętu dydaktycznego,
sprzętu komputerowego , oprogramowania oraz poprawę bazy
dydaktycznej w zakresie dydaktyki
zawodowej.
(R-Cz)

]DZRGRZHJRSDNLHWVRFMDOQ\SDNLHW]GURZRWQ\

Śnieg
i lód – szlaki w górach zamknięte
2IHUW\SUDF\SURVLP\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáNLZ3LHFKRZLFDFK

Z powodu wprowadzenia pierwsze- Kotłami od schroniska Pod Łabskim do niebieskiego szlaku od Domku MyXO3DNRV]RZVND%OXEQDDGUHVZRNRQ#ZHSURFRPSO
śliwskiego do Samotni. Jeśli warunki
go stopnia zagrożenia lawinowego Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem.
7HOHIRQ
Natomiast z powodu oblodzenia ulegną poprawie jest szansa, że zostaną
został
zamknięty szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnież- zamknięty został szlak żółty przez one jeszcze otwarte.
(KPN)
nych Kotłów oraz szlak zielony pod Biały Jar do Drogi Śląskiej oraz odcinek

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

AKTUALNOŒCI / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Tym razem radni odstąpili od zamiaru odwołania przewodniczącego

Będzie bulwar z tężnią?
Radni Komisji Uzdrowiskowej Rady
Miejskiej Jeleniej Góry zapoznali się
z projektem przebudowy odcinka
między ulicą Cieplicką a Piotra Ściegiennego – wzdłuż rzeki.
- Chodzi o uporządkowanie terenu,
który teraz trochę straszy, a most przy
ul. Ściegiennego to przecież jedna
z głównych „bram” do uzdrowiska
Cieplice – wyjaśniała autorka projektu
Bogna Skrzydlewska-Antos.
Podczas posiedzenia podkreślano
potrzebę upiększenia drugiej strony
rzeki, bowiem piękny bulwar z widokiem na zaniedbane tereny traciłby
na wartości.
Aktualnie na tym terenie znajduje się parking dla pracowników
Uzdrowiska oraz części kuracjuszy.
W projekcie zakłada się uporządkowanie terenu, wyposażenie go w
ławki, oświetlenie, kosze na śmieci, a
także budowę tężni solankowej, która
przyciąga wielu kuracjuszy w innych
kurortach uzdrowiskowych.
- Tężnie solankowe byłyby magnesem przyciągającym przede wszystkim kuracjuszy oraz mieszkańców
– mówiła autorka projektu Bogna
Skrzydlewska-Antos.
Przewidywany koszt inwestycji to
1,5 mln zł., jednak należy zaznaczyć,
że jest ona uzależniona od dofinansowania z Lokalnego Programu
Rewitalizacji, a więc niepewna. Docelowo pomysłodawcy chcieliby, aby
w kolejnym etapie zagospodarować
teren przy rzece aż do rynku w Cieplicach oraz zmienić wizerunek samego
targowiska.
(Przemo)
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Czarne chmury nad szefem rady
Emocjonująco zapowiadała się sesja Rady Miejskiej zaplanowana na 13 grudnia - nie ze względu na punkty w
porządku obrad, lecz zapowiadaną w kuluarach próbę
odwołania Leszka Wrotniewskiego z funkcji przewodniczącego. Zainteresowany przed rozpoczęciem sesji wydawał
się pogodzony z losem.
- Chodzą pogłoski na tyle wiarygodne, że to może być prawda
– powiedział Leszek Wrotniewski,
który bez przysłowiowego owijania
w bawełnę przyznał, że są podstawy
do jego odwołania. - Większość decyduje, wszystko ma swój początek i
koniec. Jeżeli kwalifikacją przewodniczącego jest uległość w stosunku
do prezydenta i jego pomysłów:
oszczędności w oświacie, podwyżki
cen wody, podwyżek podatków,
utworzenia CUW-u, to ja nie jestem
najlepszym kandydatem. Skoro
powstała większość w Radzie, to te
pogłoski są jak najbardziej prawdziwe – stwierdził Leszek Wrotniewski.
- Mogę się jedynie domyślać, że w
związku z odejściem kilku radnych z
klubu PO, mogą się pojawić wnioski
o odwołanie przewodniczącego,
bądź odwołanie przewodniczących
komisji. W demokratycznych strukturach rządzi większość i temu się
trzeba poddać, natomiast trzeba
mieć na względzie, że wyborcy to
ocenią – mówił Piotr Miedziński. Z
kolei prezydent nie chciał wypowiadać się, czy porządek obrad zostanie
rozszerzony. - Nie jestem podmiotem,
a przedmiotem sesji i to radni decy-

dują jaki będzie jej przebieg – mówił
Marcin Zawiła.
Po raz kolejny Zbigniew Ładziński
wprzyznał,
SRQLHG]LDñHN
żeZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
nie zamierza kierować
się decyzjami klubu radnych SLD, do
którego należy, lecz jest niezależnym
radnym i nie poprze ewentualnego
wniosku o odwołanie przewodniczącego. - Byłem i jestem bezpartyjny.
Przechodzenie do innych klubów nic
nie daje – trzeba myśleć o mieście, a
nie zmianach barw, bo one nic nie
znaczą. Rada powinna być samorządna, a nie partyjna. Naszym szyldem
jest Jelenia Góra – mówił Zbigniew
Ładziński. - Uważam, że przewodniczący nie zasłużył na odwołanie.
Każdy ma słabsze momenty, ale
przewodniczący dbał o to, żeby tych
słabych momentów nie było. Skoro
walczył (mimo że nie wyszło tak, jak
powinno), żeby nie było podwyżki
cen wody, to robił to dla mieszkańców – dodał Z. Ładziński.
Ostatecznie okazało się, że nikt nie
zgłosił propozycji zmiany porządku
obrad o punkt dotyczący odwołania
Leszka Wrotniewskiego, co wywołało
spore zdziwienie wśród uczestników.
Czy okazało się, że nie zebrano 12
radnych – zwolenników zmiany na

WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A.
producent papierów higienicznych zatrudni

Pracuj jako opiekun/ka seniorów
w Niemczech lub Anglii!
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Fot. Przemek Kaczalko
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tej funkcji, a może w atmosferze
przedświątecznej postanowiono
odwlec decyzję na styczeń? Okaże
się wkrótce.
- Radni muszą się zdecydować
czego chcą. Źle mi się współpracuje
z panem przewodniczącym, ale
od dłuższego czasu staram się powściągać wszczynanie awantur. Pan
przewodniczący z całą konsekwencją
wpycha Radę na rafy. Nie jest chyba
dobrze, jeżeli próbuje się grać politycznie i kiepską farsę parlamentarną przenosić na Jelenią Górę, a widzę,
że powoli tak się dzieje – powiedział

Marcin Zawiła. - Wybrali mnie mieszkańcy Jeleniej Góry i nie zrezygnuję
z tego, żeby Miasto Jelenia Góra szło
do przodu – dodał prezydent.
W czasie sesji wszystkie punkty
dotyczące zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeszły (dot. rejonów Starego
Miasta, ulic Transportowej, Zgorzeleckiej), przystąpiono do tworzenia
kolejnych MPZP, a także uchwalono
punkt dot. powierzenia MPGK prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
Przemek Kaczałko
ROZMAITOŒCI
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Radni niezależni
Grupa pięciu radnych złożyła w
Biurze Rady Miejskiej Jeleniej Góry
dokumenty stanowiące o powołaniu
nowego klubu radnych. Są w nim
cztery osoby, które startowały w wyborach z list Platformy Obywatelskiej
oraz jedna z listy Sojuszu Lewicy
Demokratycznej.
Nowy klub niezależnych utworzyli:
Konrad Sikora, Bożena Wachowicz-Makieła,Anna Ragiel, Krzysztof Kroczak
oraz Wojciech Chadży. Tym samym
klub PO przestał być największym
klubem w Radzie Miejskiej - teraz
największą grupę stanowią opozycyjni
radni Prawa i Sprawiedliwości.
- Oczekujemy uporządkowania tej
rady, odpowiedniego poziomu dyskusji,
argumentacji, aby nie robić niczego na
ostatnią chwilę. Działamy za, a nie przeciwko komuś – stwierdził Konrad Sikora,
który został przewodniczącym nowego
klubu. - Zacznijmy podawać konstruktywne rozwiązania – apelował.
W tej sytuacji najprawdopodobniej
grono koalicyjne komitetu Razem
Zmieniamy Jelenią Górę powiększy się.
- Na pewno będziemy współpracować z
prezydentem tam, gdzie będzie możliwe
wypracowanie wspólnego stanowiska –
mówiła Bożena Wachowicz-Makieła.
Prezydent Jeleniej Góry przyznaje, że
cieszy się z nowej inicjatywy. - Bardzo
się cieszę, bo ten ruch, jak sądzę, będzie
szedł bardziej w kierunku rozmów
o mieście, niż zajmował się samym
sobą – ocenił Marcin Zawiła i dodał,
że od dłuższego już czasu atmosfera w
radzie i relacje z przewodniczącym są
bardzo trudne.
(Przemo)
3
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Bez wiedzy rodziców na przesłuchanie został zabrany ze szkoły przez policję niepełnosprawny 14-latek

To nie powinno się zdarzyć!
- Z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy
ul. Kruszwickiej policja zabrała 29 listopada
mojego niepełnosprawnego syna bez naszej
wiedzy i przesłuchała go wmawiając mu, że
jest sprawcą alarmu bombowego – skarży
się Tomasz Wojciechowski, ojciec 14-letniego
Kacpra, u którego stwierdzono niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
Policja i szkoła nie mają
sobie nic do zarzucenia. Twierdzą, że działania przeprowadzono zgodnie z prawem.
Prokurator Prokuratury
Rejonowej w Jeleniej Górze
Adam Kurzydło wyjaśnia, że
chłopiec został przesłuchany
w charakterze świadka i w
obecności szkolnego pedagoga. Jednak w tym samym
dniu ze świadka stał się podejrzanym.
O zabraniu dziecka na komendę policji nikt nie powiadomił rodziców. 30 listopada
ojciec Kacpra poszedł do I
Komisariatu Policji w Jeleniej
Górze (gdzie przesłuchiwano
chłopca), by zobaczyć zeznania syna. – Usłyszałem, że akta
są już w prokuraturze – mówi
Tomasz Wojciechowski. – Poszedłem więc do prokuratury,
ale odmówiono mi wglądu do
protokołu przesłuchania.

Na pytanie, dlaczego policja wytypowała Kacpra do
przesłuchania w tej sprawie,
chłopiec odpowiada krótko:
Bo byłem w Domu Dziecka,
więc jestem winny… wszystkiemu – kwituje 14-latek. I
zarzeka się, że jest niewinny.
Rodzice wyjaśniają, że kilka
lat temu ojciec chłopca miał
problem z alkoholem. – Piłem,
wpadałem w ciągi alkoholowe, które trwały tydzień
lub dłużej – mówi Tomasz
Wojciechowski. – Od pięciu
lat już nie piję, ale cały czas
moja rodzina płaci za moje
błędy przeszłości – dodaje.
- Kiedy mąż pił, starszy syn
zaczął łobuzować, nie uczył
się, miał konflikt z prawem,
więc decyzją sądu miał trafić
do domu dziecka. Okazało się
jednak, że mając 17 lat jest już
za duży, ale kurator stwierdził,
że to Kacper trafi do domu

dziecka, żeby nie poszedł w
ślady swojego starszego brata
– opowiada matka chłopca.
Ale to przeszłość. – Syn jest z
nami – podkreśla.
Edyta Bagrowska, rzecznik
jeleniogórskiej policji mówi,
że funkcjonariusze nie mają
sobie nic do zarzucenia. Policjanci w tym przypadku
zachowali się prawidłowo i
zgodnie z obowiązującym
prawem. Chłopiec został przesłuchany w obecności osoby
uprawnionej, pod opieką
której się znajdował - dodaje
E. Bagrowska. Dokładnie taką
samą wersję utrzymuje dyrek-

tor szkoły Romuald Szpot. –
Wszystko odbyło się zgodnie z
zasadami obowiązującymi w
prawie i naszej szkole – mówi
Romuald Szpot.
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od prokuratury, dlaczego
nie udostępniono ojcu akt
sprawy, w dniu, kiedy się po
nie zgłosił. - Nic nie wiem o
tym, żeby ojciec chciał zobaczyć protokół przesłuchania
syna. Prokurator prowadzący sprawę nic mi o tym nie
mówił i nie złożono też do
nas żadnego wniosku pisemnego w tej sprawie – wyjaśnia
prokurator Adam Kurzydło.

Natomiast na pytanie o ocenę
postępowania policji prokurator wyjaśnia, że rodzice
powinni być powiadomieni i
o przesłuchaniu, i o zabraniu
dziecka ze szkoły.
Adwokat Maciej Kuczaj
przytacza natomiast artykuł
32g ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
z którego jasno wynika, że
policja powinna niezwłocznie zawiadomić rodziców
albo opiekuna nieletniego o
zatrzymaniu.
Angelika GrzywaczDudek

Komentarz adwokata Macieja Kuczaja:
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że bez dokładnej znajomości akt sprawy nie ma możliwości
jednoznacznej wypowiedzi pod kątem oceny prawidłowości postępowania organów ścigania. Nie ulega
natomiast wątpliwości, że z uwagi na sam udział w sprawie nieletniego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności sprawa może budzić wiele emocji wśród opinii publicznej.
Odnosząc się do samych podstaw zatrzymania nieletniego, to procedura jest uregulowana w art. 32g
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Pomijając już ogólnikowe brzmienie § 1 w zakresie podstaw
zatrzymania, to § 3 zawiera jasno sformułowane wytyczne, jak należy postępować wobec nieletniego.
Przepis wprost wskazuje, że zatrzymanego nieletniego należy poinformować natychmiast
o przyczynach zatrzymania oraz przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy
adwokata, prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania i prawie złożenia
zażalenia na czynności naruszające jego prawa. Co więcej, nieletniego należy niezwłocznie przesłuchać.
W ostatnim zdaniu cytowanego przepisu prawa stwierdzono natomiast, że nieletniemu, na jego żądanie,
umożliwia się nawiązanie kontaktu z rodzicem albo opiekunem lub z adwokatem.
Przechodząc do kwestii myślę najistotniejszej, należy podkreślić, że w myśl § 5 Policja niezwłocznie
zawiadamia rodziców albo opiekuna nieletniego o zatrzymaniu. Zawiadomienie przekazywane rodzicom
albo opiekunowi nieletniego powinno zawierać informacje, o których mowa w § 3, czyli o których mowa
powyżej.
O zatrzymaniu nieletniego należy również bezwzględnie zawiadomić sąd rodzinny. W tym stanie rzeczy,
aby poddać wiarygodnej ocenie przebieg procedury zatrzymania nieletniego pod kątem prawidłowości i
zasadności, należałoby bezwzględnie zapoznać się z kompletem materiału dowodowego zgromadzonego w
aktach sprawy, o czym wspomniałem już na wstępie. Wypowiadanie się na temat przebiegu postępowania
przez adwokata, który nie zna całokształtu okoliczności danego postępowania nie jest w pełni uprawnione
i mogłoby spowodować negatywny odbiór wśród społeczeństwa oraz w środowisku adwokackim.

%RİH1aURG]HQLH2016
6]DQRZQL3DęVWZR0RL'URG]\
%RİH1DURG]HQLH
6]DQRZQL3DęVWZR0RL'URG]\
3UDJQč ZV]\VWNLP SU]HND]Dþ QDMVHUGHF]QLHMV]H İ\F]HQLD z RND]ML
3UDJQčZV]\VWNLPSU]HND]DþQDMVHUGHF]QLHMV]Hİ\F]HQLD
]EOLİDMĈF\FKVLčĤZLĈW%RİHJR1DURG]HQLD
]RND]ML]EOLİDMĈF\FKVLčĤZLĈW%RİHJR1DURG]HQLD
1LHFK 1DURG]RQH ']LHFLĈWNR NUyOXMH QDG QDPL VZRMĈ QLHVNRęF]RQĈ
L EH]JUDQLF]QĈ PLãRĤFLĈ Z Wč ģZLčWĈ 1RF W\FLV]\ ZV]HONLH ]PDUWZLHQLD
1LHFK1DURG]RQH']LHFLĈWNRNUyOXMHQDGQDPLVZRMĈ
QDSHãQL QDV RWXFKĈ L EãRJoVãDZLHęVWZHP 1LHFK doda UyZQLHİ VLã zdURZLD
QLHVNRęF]RQĈLEH]JUDQLF]QĈPLãRĤFLĈZWčģZLčWĈ1RF
LZ\WUZDãRĤFLZFRG]LHQQ\Pİ\FLX
:\FLV]\ZV]HONLH]PDUWZLHQLDQDSHãQLQDVRWXFKĈ
į\F] Z NDİG\P z 1DV QaURG]Lã VLč %yJ SRGF]DV WHM ģZLčWHM 1RF\
L RE\ ZV]\VF\ Z 1DV]HM 2MF]\ĮQLH PRJOL SU]Hİ\ZDþ WHQ QLH]Z\Nã\
LEãRJRVãDZLHęVWZHP1LHFKGRGDUyZQLHİVLã]GURZLD
F]DV Z VSRNRMX L UDGRĤFL b\ %RİH ']LHFLč RWRF]\ãR 1DV ZV]\VWNLFK ãDVNĈ
SRNRMXL]GURZLD
DQDV]HVHUFDXPRFQLãDQDG]LHMDQDFDã\1RZ\5RN
LZ\WUZDãRĤFLZFRG]LHQQ\Pİ\FLX
į\F]čDE\ZNDİG\P]1DVQDURG]LãVLč%yJSRGF]DVWHM
=Z\UD]DPLV]DFXQNX
ģZLčWHM1RF\LRE\ZV]\VF\Z1DV]HM2MF]\ĮQLHPRJOL 0DU]HQD0DFKDãHN
SU]Hİ\ZDþWHQQLH]Z\Nã\F]DVZVSRNRMX
LUDGRĤFLE\%RİH']LHFLčRWRF]\ãR1DVZV]\VWNLFKãDVNĈ
SRNRMXL]GURZLDDQDV]HVHUFDXPRFQLãDQDG]LHMDQD
FDã\1RZ\5RN

=Z\UD]DPLV]DFXQNX
0DU]HQD0DFKDãHN

W
•
•

2I
]D

2
XO
7H

ROZMAITOŒCI
kultura / AKTUALNOŒCI

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

JELENIA GÓRA

REGION

Wielka Paka Dla Dzieciaka

Fot. Robert Czepielewski

JELENIA GÓRA

– Naszym największym kapitałem są ludzie – mówią twórcy teatru

Ćwierć wieku Teatru Naszego

Pracuj jako opiekun/ka seniorów
w Niemczech lub Anglii!

Mikołaj prawdopodobnie nigdy nie
zawita z prezentem, czyli do dzieci
z rodzin najbardziej potrzebują- Zaczynali 25 lat temu jako jeden z pierwszych w Polsce,
cych pomocy. Początki były bardzo prywatnych teatrów. Ryzyko opłaciło się i 27 listopada
skromne. Zaczynaliśmy od około 30 Jadwiga i Tadeusz Kutowie wraz z przyjaciółmi i fanami
ƅ Gwarantowany
szybki,
dopasowany
wyjazd.
paczek,
z czego większość
rzeczy
był
mogli świętować jubileusz 25-lecia. Wydarzenie odbyło
po moim dziecku.
busem.
ƅ Dojazd do podopiecznego firmowym
Z biegiem czasu „Wielka Paka Dla się w Teatrze im. C. K. Norwida, gdzie Kutowie zaczynali
zawodową
Dzieciaka”
nabierała
rozpędu.
W Kontraktu. karierę aktorską.
wsparcie
Opiekuna
ƅ Indywidualne
drugim roku działalności, do akcji
Galę poprowadziła córka ar- Teatr u Naszego podziękowali
poprzez ogłoszoną zbiórkę starych tystów Katarzyna Pastuszak, a również Alinie Obidniak, bowiem
zabawek
wśród swoich
uczniów, na scenie wystąpili też muzycy z to za jej czasów rozpoczynali
Zapraszamy
do oddziału:
dołączył Zespół Szkół Ogólnokształ- Jackiem Szreniawą na czele oraz karierę w Teatrze Norwida.
Bolesławiec,
Rynek 3/8
cących
Nr 1, czyliul.
popularny
„Że- gościnnie – gitarzysta Marek NaNa zakończenie trwającej nierom”. - Z czasem dołączały kolejne piórkowski i Jerzy Główczewski mal trzy godziny gali jubileuszoplacówki oświatowe. Obecnie akcję (saksofon).
wej, przyszedł czas na kwiaty,
wspomagają ZSO Nr 2, SP Nr 11,
- 25 lat Teatru Naszego z Mi- prezenty i życzenia od zaproszoGimnazjum Nr 1, SP 10, czy też SP Nr chałowic to ponad 40 premier, 4 nych gości. Niespodzianką dla
519 690
458
2 – opowiada
Dorota
Mazur.
tysiące zagranych przedstawień artystów Teatru Naszego było wyRobert Czepielewski czy przejechane ponad 1,2 mln różnienie przyznane na wniosek
promedica24.pl
kilometrów dziewięcioma au- Fundacji Renaty Pałys „Wreszcie”
tami w czterech państwach, na przez Ministerstwo Kultury i Dziedwóch kontynentach – wyliczała dzictwa Narodowego. Aktorzy 20
Katarzyna Pastuszak porównując grudnia br. odbiorą Medal Zasłudziałalność rodziców do „sporego żonych Kulturze Gloria Artis.
Nie było to jedyne wyróżnienie,
diesla”. - Rozpędza się powoli, ale
jest wytrzymały, przejedzie tysią- bowiem Dolnośląska Izba Rzece kilometrów, potrafi rozpędzić mieślnicza przyznała aktorom
się do wyścigowych prędkości. Złoty Medal im. Jana Kilińskiego
Dzisiaj pokażemy państwu, jak za zasługi dla rzemiosła polprzez te 25 lat rozpędziliśmy nasz skiego.
- Naszym największym kapiteatralny wehikuł – dodała córka
tałem są ludzie. Nie ma teatru
artystów.
W trakcie występów można bez widzów. To, że wypełniają
było zobaczyć przekrój działal- państwo tę salę po brzegi, to
ności artystycznej aktorów. Były jest dla nas olbrzymi zaszczyt
niezwykle zabawne scenki oraz i motywacja do dalszej pracy –
mnóstwo śpiewu w wyjątkowej podkreślił Tadeusz Kuta.
Przemek Kaczałko
aranżacji Jadwigi Kuty. Artyści

Sztuka gościła na wielu scenach w kraju i Europie

Szalone nożyczki na Sylwestra

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida żegna stary rok drugą w tym sezonie premierą i
zaprasza na wieczór sylwestrowy z kryminalną farsą Szalone nożyczki” Paula Pörtnera
“
w reżyserii Marcina Sosnowskiego. Spektakl będzie można
zobaczyć na Dużej Scenie 31
grudnia (w sobotę) o godz. 19.00.
Oto jeden z największych światowych scenicznych sukcesów, przypieczętowany w roku 1997 wpisem w Księdze rekordów Guinnessa jako najdłużej
utrzymujący się w repertuarze spektakl
na scenach amerykańskich, który nie
jest musicalem. Dwadzieścia lat na
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afiszach w Stanach Zjednoczonych
i tysiące, a może nawet setki tysięcy
zadowolonych widzów-uczestników.
Bo publiczność wraz z aktorami musi
rozwiązać zagadkę brutalnego morderstwa. „Szalone nożyczki” to dedukcja i
zabawa - każdy może być Sherlockiem

Holmesem.. Ci, którzy ten wyjątkowy
czas spędzą w innym miejscu, będą
mogli obejrzeć spektakl w pierwszy
weekend Nowego Roku, czyli 5, 7 i 8
stycznia 2017, a następnie 12, 13, 14 i
15 stycznia 2017.
(Manu)
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Sylwester w Rynku
W tym roku, w Sylwestra, na Placu
Ratuszowym w Jeleniej Górze zagra
zespół z pogranicza rock’a i ska „Poparzeni Kawą Trzy”. Tworzą go głównie
dziennikarze Radia Zet i RMF FM. W zespole zobaczyć można m.in. Wojciecha
Jagielskiego oraz Jacka Kreta. Autorem
większości tekstów jest Rafał Bryndal.
Przed Poparzonymi i po nich wystąpi
DJ Camilla, a towarzyszyć jej będą dziewczyny z Dance Studio SDS. O północy
będzie pokaz sztucznych ogni. Impreza
w Rynku rozpocznie się o 22.00.
(Jel)

JELENIA GÓRA

Fot. Przemek Kaczalko

Aż trzech Mikołajów w towarzystwie Śnieżynek rozwiozło 6 grudnia
paczki do około setki dzieci. Akcja
„Wielka Paka Dla Dzieciaka” odbyła
się już po raz ósmy i skierowana jest
do dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Jeleniej Góry.
Pomysłodawczyni tego wydarzenia - Dorota Mazur, która jest wychowawcą i nauczycielem w Bursie
Szkolnej Nr 1 wspomina początki tej
akcji i okoliczności jej powstania.
- Gdy rozpoczynałam pracę w
bursie, to w większości placówek
oświatowych organizowano podobne akcje z tym, że pod wyszczególnione placówki czyli pod dom
dziecka lub pogotowie opiekuńcze.
Pomyślałam sobie wtedy, że są też
dzieci w naszym mieście, do których
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I Ty możesz zagrać w sztuce
Stowarzyszenie Teatr „Na Progu”,
które obecnie przygotowuje sztukę
„A to Polska właśnie” reżyserowaną
przez Mirosława Samsela na podstawie dzieł polskiej klasyki, szuka aktorów. – Szukamy młodzieży licealnej i
studentów w wieku od 17 do 24 lat,
którzy mają zamiłowanie do poezji i
talent artystyczny – mówi Mirosław
Samsel. Zainteresowani mogą się
zgłaszać pod numerem tel. 515 898
569. Premiera sztuki planowana jest
na wiosnę 2017 roku.

„A to Polska właśnie” będzie
czwartą premierą Teatru „Na Progu”. Dotychczas widzowie mogli
zobaczyć „Miłość i żałość” Fiodora
Dostojewskiego, „Elegię o chłopcu
polskim” K. K. Baczyńskiego i „Pamiętnik szaleńca” Gogola. Wszystkie sztuki reżyserował Mirosław
Samsel, założyciel stowarzyszenia
i teatru, reżyser i aktor współpracujący niegdyś z teatrami w całej
Polsce.
(Angelika)

Zdjęcie Elżbiety Mułki wyróżnione w konkursie

Łuna nad szpitalem…
To zdjęcie Czytelniczki, które jako pierwsze zostało wyróżnione nagrodą pieniężną w
konkursie Jelonki.com. Autorka to pasjonatka, która z aparatem nigdy się nie rozstaje.
– Jestem ogromnie zaskoczona
tym wyróżnieniem – mówi zwyciężczyni. – To moja pierwsza nagroda,
mimo że zrobiłam tysiące zdjęć.
Dodaliście mi skrzydeł – wyznaje
jeleniogórzanka.
Nasza Czytelniczka nie rozstaje się
z aparatem. – Nie ma dnia, żebym nie
robiła zdjęć – mówi. - To moje hobby,
takie osobiste, bo nigdy tych swoich
zdjęć nie wysyłałam na konkursy.
Jednak tym razem zaryzykowałam
i było warto - dodaje.
Zachęcamy do udziału w naszym
konkursie. Wystarczy napisać kilka
zdań z życia Jeleniej Góry i okolic –
od dziury w płocie, poprzez ciekawe

zjawiska pogodowe, wydarzenia dro- złotych. Szczegóły konkursu i regugowe po informacje i komentarze po- lamin na: http://www.jelonka.com/
lityczne czy społeczne, dodać zdjęcie news,single,init,article,65960.
i zamieścicie na stronie rykowisko. Angelika Grzywacz- Dudek
jelonka.com. A
my co miesiąc
będziemy nagradzać najciekawsze relacje. Za
pierwsze miejsce
nagroda wynosi
100 złotych, za
II miejsce – 50
zł, będzie też nagroda specjalna
Jelonki.com w
wysokości 50
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Niestety, porażka Karkonoszek

Fot. Tomasz Raczyński

Kibice żeńskiej koszykówki w
Jeleniej Górze, po raz pierwszy w
tym sezonie byli świadkami spotkania o punkty w I lidze, które nie
przysporzyło emocji. Od pierwszych
minut pojedynku z Pomarańczarnią
Poznań przyjezdne zdominowały
parkiet w hali przy Szkole Podstawowej nr 10 i zasłużenie zgarnęły
dwa punkty.
Dotychczasowe spotkania jeleniogórzanek przed własną publicznością
regularnie dostarczały wielu emocji.
Z pewnością z każdą minutą wiara
miejscowych fanów w końcowy sukces - mając na względzie niesamowite
pościgi w poprzednich spotkaniach
- nie malała, bowiem podopieczne
Jerzego Gadzimskiego pokazywały, że potrafią odrabiać nawet 20punktową stratę w kilka minut.
Koszykarki z Poznania nie pozwoliły
sobie jednak na utratę koncentracji.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Już w pierwszej kwarcie przyjezdne
pokazały, że nie przypadkiem są na
pierwszym miejscu w tabeli grupy B
I ligi. W drugiej odsłonie przewaga
lidera powiększyła się, a w trzeciej
kwarcie MKS MOS przegrywał nawet
różnicą 23 punktów (31:54). Gdy w
decydującej „ćwiartce” jeleniogórzanki doszły na 13 „oczek” (52:65), a po
akcji 2+1 Małaszewskiej (36. minuta
meczu) na 55:67 - trybuny odżyły, ale
ekipa Wielkopolski pozbierała się i do
końcowej syreny nie pozostawiała
złudzeń wygrywając ostatecznie
różnicą 18 punktów.
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra
- Pomarańczarnia MUKS Poznań
61:79 (14:24, 11:19, 14:19, 22:17)
MKS: Małaszewska 25, Pawlukiewicz 18, Młynarczyk 8, Szubrowska
4, Mach 4, Michniewicz 2, Ratajczak,
Kwietoń.
(Przemo)

Brąz Łukasza w Estonii
Udanie zakończyły się dla jeleniogórskiego badmintonisty Łukasza Cimosza
(Klub Sportowy Chojnik Jelenia Góra)
zawody Yonex Estonian Junior. Kadra
Polski, w której Łukasz jest jednym z
podstawowych zawodników udała się
do estońskiego Tartu by powalczyć o
medale tej prestiżowej imprezy.
Łukasz Cimosz wystąpił w trzech
grach: w grze pojedynczej, mieszanej z Karoliną Szubert (Wrocław)
oraz grze podwójnej z Patrykiem
Kordkiem (UKS Aktywna Piątka
Przemyśl - obecnie uczniem ZSOiMS
w Szklarskiej Porębie). Najlepszy wynik jeleniogórski zawodnik uzyskał
właśnie w grze podwójnej z Patrykiem zdobywając brązowy medal. Już
przed dwoma tygodniami Łukasz i
Patryk byli blisko medalu w Słowacji,
gdzie podczas YONEX Slovak Youth
U17 zajęli wysokie piąte miejsce.
Niewiele zabrakło również do
medalu w grze pojedynczej, gdzie
Łukasz przegrał po zaciętym boju w
pięciu setach z Victorem Lindahlem
z Finlandii. Ten zawodnik okazał
się zresztą później zwycięzcą całego
turnieju w singlu.
- Bardzo cieszę się z wyników Łukasza, który zdobywa coraz większe
doświadczenie na arenie międzynarodowej, potwierdzając je medalami.
Sukces wywalczony wspólnie z
Patrykiem cieszy tym bardziej, że
Patryk od września jest uczniem
ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, gdzie
na co dzień trenują pod moim okiem
- skomentował Adam Słomka, trener
obu zawodników.
(MDvR)
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Nasi pływacy dobrze spisali się w Nowej Rudzie

Just Swim z medalami
Wysoka frekwencja na Zimowych Mistrzostwach Dolnośląskiego Okręgowego
Związku Pływackiego nie
jest nowością. Nic dziwnego
– to najważniejsze zawody
DOZP w pierwszej części
sezonu, a Dolny Śląsk to
aktualnie jeden z najsilniejszych ośrodków polskiego
pływania.
Miejscem dwudniowych zmagań
najlepszych zawodników Dolnego
Śląska, które odbyły się w weekend
(9-10 grudnia) była ośmiotorowa,
25-metrowa pływalnia Centrum
Turystyki i Sportu w Nowej Rudzie
– Słupcu. Tegoroczne mistrzostwa
zgromadziły na starcie ponad pół
tysiąca zawodników z 54 klubów
głownie dolnośląskich, zdarzały
się jednak kluby z dość odległych
miejsc Polski.
- To oczywiste, że chcielibyśmy,
aby nasi podopieczni walczyli o
jak najlepsze lokaty, ale cały czas
mamy świadomość, że jechaliśmy
zdobywać doświadczenie, zwłaszcza
w przypadku zawodników najmłodszego na zawodach rocznika
2005 – mówi Marcin Binasiewicz,
szef wyszkolenia w Just Swim Jelenia Góra i dodaje - Każdy rekord
życiowy przyjmowaliśmy z wielką
radością,
a wartościowych wyników
4 ZU]HĞQLDU

Fot. Just Swim
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było naprawdę dużo. Praktycznie w
każdym starcie zawodnicy bili swoje
„życiówki”. Szczególnie cieszą występy Dominiki Jarkowiec (2000),
która po przerwie wznowiła treningi w teamie Just Swim i po niespełna
dwóch miesiącach pracy poprawiła
większość rekordów życiowych.
Nasza zawodniczka zdobyła srebro
na 50 metrów stylem dowolnym,
brąz w klasyku i brąz w sztafecie
mieszanej 4 x 50 metrów stylem dowolnym. Cieszą też bardzo występy
Kuby Miliszkiewicza (2004), który
w każdym z sześciu indywidualnych
startów poprawił życiówki, zdobył
srebro na 50 metrów stylem dowol-

nym i brąz w sztafecie. Świetnie
prognozują występy Maksyma
Woźnego, który również wypływał
100% życiówek, osiągając wyniki
w pierwszej trójce rocznika 2005,
który był tu klasyfikowany wraz z
rocznikiem 2004. Jak zawsze dobrze
startowały Natalia Stelmaszczyk
(2004) i Dominika Książek (2005).
Piękny progres odnotowali Michał
Gigiel (2004) i Maciej Bordziłowski
(2004). Podsumowując – udane
dla nas zawody, a za rok będziemy
jeszcze lepsi. Postaramy się ustrzec
nielicznych błędów i drobnych
niepowodzeń.
(MDvR)
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Pomysł i wykonanie: Marek Tkacz
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2016-11-25 godz. 16.45 - 2016-12-16 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ
***Hotel Tarasy Wang
w Karpaczu zatrudni na
stałe kelnera/kę. Umowa
o pracę + bardzo dobre
warunki. Doświadczenie w zawodzie, znaj.
jęz. niem. lub ang. będą
dod a tko w ym a tute m .
- 691 484 420/e-mail:achrabaszcz@tarasywang.pl
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

Dostawa prasy - Witam.
Poszukuję osoby do rozwożenia gazet, praca
między 5-8 rano. Więcej
informacji telefonicznie. 607 260 313
Dysponent - logistyka
- Dr. Schneider zatrudni
w dziale logistyki dysponenta ze znajomością języka niemieckiego
(warunek konieczny) i
doświadczeniem w
dziale logistyki. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia, umowę
o pracę. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Dział rekrutacja- j.ukraiński - Poszukujemy
osoby posługującej się
językiem ukraińskim, do
pracy w dziale rekrutacji
- doświadczenie nie jest
wymagane. CV: rekrutacja@biurorgs.eu - 756
442 073

Chcesz zostać konsultantką Avon i dorobić
parę groszy? Wystarczy
że napiszesz smsa a
oddzwonię i wszystko Ci Dział rekrutacji -z j.niem.
opowiem - 725 100 202 - Poszukujemy osoby do
Cieśla do Niemiec - pracy z językiem niePoszukujemy cieśli do mieckim do działu rekrupracy w budownictwie tacji. Zainteresowane
mieszkaniowym od pod- osoby proszone są o
staw. Atrakcyjne wyna- przesłanie swojego CV:
g r o d z e n i e , o p ł a c o n e rekrutacja@biurorgs.eu
pensjonaty. Zaintereso- - 756 442 073
wanych prosimy o nadeFachowców budowsłanie CV na biuro@
ruben-bau.eu - 534 188 lanych - Niemcy - Poszukujemy do Niemiec
717
doświadczonych praDekarz, pomocnik
cowników budowlanych:
dekarza praca - Firma
murarzy, zbrojarzy, cieśli,
dekarska i ogolno-budowlana zatrudni deka- betoniarzy do budowy
rza, pomocnika dekarza, od podstaw. Zainteresodo przyuczenia do pracy wanych prosimy o nadena terenie Jeleniej Góry słanie CV na biuro@
i okolic. Proponujemy ruben-bau.eu - Biuro
bardzo dobre warunki czynne pn-pt 8-16 tel.
zatrudnienia. - 889 780 534-188-717 lub 576033-941
050
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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

Kelner Szklarska
Poręba - Zatrudnimy
otwarte i komunikatywne
osoby na stanowisko
kelner/barman. Oferujemy stałe zatrudnienie w
oparciu o umowę o pracę
oraz atrakcyjne warunki
zatrudnienia. Prosimy o
kontakt mailowy hotel@
hotel-sasanka.pl - 75 75
Firma z Gryfowa Ślą- 280 00
skiego zatrudni kierowK e l ne r/ k e l n e r ka ców z kategorią C,C+E
Pałac Margot w Karpaw transporcie krajowym.
czu zatrudni kelnerów,
Umowa o pracę. Więcej
kelnerki na stałe i tyminformacji pod numerem
czasowo. Mile widziane
tel. 513 107 326 .
doświadczenie i dyspoF X S p o r t S p . z o . o . zycyjność. Cv prosimy
zatrudni grafików. Wymawysyłać na e-mail: margana znajomość języka
ketingpalac@gmail.com
angielskiego. Środowisko
lub tel. 609 179 679
pracy Adobe Illustrator.
Informacje w siedzibie Kelnerzy święta 18/
firmy przy ul.Waryńskiego 22,50 PLN - Hotel Gołę23 w Jeleniej Górze - 513 biewski zatrudni kelnerów
na święta. W dni świą153 665
Handlowiec - Firma teczne 18 PLN netto za
JTEC zatrudni osobę do pierwsze 8 godzin pracy,
pracy w dziale handlu. powyżej ósmej godziny
Wymagane doświadcze- 22,5 PLN. CV na email:
nie w danym zakresie, kadryk@golebiewski.pl z
prawo jazdy oraz zna- dopiskiem kelner święta.
jomość języka angiel- - 757 670 715
skiego/niemieckiego. Kierowca Busa PlanOferty proszę przesyłać deka - Zatrudnimy kiena adres: info@jtec.
rowcę kat B na busa
Hotel Tango zatrudni od Plandekę 8 ep. Trasy
zaraz pomoc kuchenną. Międzynarodowe głownie
Tel. 791 232 150
PL-D w systemie tygoHuman&Hunter-po- dniowym. Wymagane
szukuje kontrolera doświadczenie oraz dysjakości ze znajomością pozycyjność. CV na maila
rysunku technicznego, b i u r o . a u t o p r e m i u m @
narzędzi pomiarowych, wp.pl - 513 993 622
norm technicznych. Ofe- Kierowca kat.C transrujemy: bogaty pakiet port kraj. - Firma z Grys o c j a l n y, a t r a k c y j n e fowa Śląskiego zatrudni
wynagrodzenie, umowę o kierowcę z kategorią C
pracę i inne - praca.wrocw transporcie krajowym.
law@human-hunter.pl
Umowa o pracę . Więcej
Kelner kelnerka - do informacji pod numerem
pracy w restauracji w telefonu 513 107 326.
Karpaczu na deptaku
Kierownik zmiany - Dr.
przyjmę uniwersalne
Schneider zatrudni Kiegodziny pracy, pełna
umowa. Wynagrodzenie rownika Zmiany. Oczemiesięczne na rękę 2,700 kujemy doświadczenia
na podobnym stanowisku
tys. Tel: 663 641 259
min. 1 rok-mile widziane
w branży automotive.
Wykonam ilustracje
Praca w systemie 3
do bajek i baśni oraz zmianowym, atrakcyjne
portrety ze zdjęć
warunki zatrudnienia. rekrutacja@dr-schneider.
tel. 606 158 806
com

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 sekcji sprzątającej - Prężnie rozwijająca
się firma sprzątająca o
zasięgu ogólnopolskim
zatrudni Kierownika Koordynatora sekcji
sprzątającej z doświadczeniem. Praca na
terenie Jeleniej Góry.
Wynagrodzenie do 3000
zł netto. Proszę wysyłać
CV na adres mmieczkowski@maxuscleaning.pl,
lub kontakt tel. 601 156
466.
Kobiety i mężczyźniprodukcja - Dr. Schneider
zatrudni pracowników na
stanowisko produkcyjne.
Poszukujemy kobiet i
mężczyzn, którzy są
gotowi do pracy w systemie trzyzmianowym. Oferujemy bezpłatne dojazdy
i atrakcyjne warunki
pracy. - rekrutacja@drschneider.com

Kontrola jakości Human&Hunter- pilnie
zatrudni osoby do kontroli jakości komponentów i wyrobów gotowych
w firmie produkcyjnej
z branży Automotive.
Zapewniamy: atrakcyjne
wynagrodzenie, realną
możliwość rozwoju i
awansu - praca.wroclaw@human-hunter.pl
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
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Kucharz do hotelu
- Perła Karkonoszy w
Karpaczu zatrudni kucharza i pomoc kuchenną.
Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę. CV
prosimy wysyłać na adres
e-mail perlakarkonoszy@
wp.pl lub telefon 609 179
679
Kucharz Kucharka
- Kucharza do pracy w
restauracji w Karpaczu
na deptaku przyjmę elastyczne godziny pracy,
pełna umowa. Wynagrodzenie miesięczne na
rękę 4 tys. Tel. 663 641
259
Magazynier logistyki
wewn. - Jeśli posiadasz uprawnienia do
obsługi wózków widłowych i chciałbyś pracować jako magazynier
logistyki wewnętrznej
w firmie motoryzacyjnej Dr.Schneider-wyślij
swoje cv. Doświadczenie
nie jest wymagane. rekrutacja@dr-schneider.
com
MZK zatrudni kierowców
- Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w
Jeleniej Górze zatrudni
do pracy kierowców.
CV proszę przesyłać na
mzkjg@mzk.jgora.pl lub
osobiście w Sekretariacie
Spółki. Tel. 757 648 736
Na umowę o pracę osoby
z 2 grupą inwalidzką do
ochrony i sprzątania,
Jelenia Góra i okolice
tel. 609 844 079
Niemcy od zaraz bez
języka - Exact Systems
zatrudni do produkcji i
kontroli jakości części
samochodowych. Wymagamy p.jazdy oraz samochodu. Mile widziana
znajomość języka niemieckiego. Praca od
zaraz na terenie Niemiec.
- 725256386 / work@
exactsystems.de

Nowy sklep zatrudni
kasjerów - POLOmarket
w Jeleniej Górze przy ul.
Kiepury zatrudni kasjerów. Wymagana książeczka sanepidowska.
Gwarantowana umowa
o pracę, atrakcyjne
wynagrodzenie: podstawa+stażowe+premia.
- aneta.radom@polomarket.pl
Operator Lasera CNC
- Zatrudnimy pracownika
do pracy na obrabiarce
laserowej CNC(do przyuczenia). Wojcieszyce
k/Jeleniej Góry. CV prosimy wysyłać na adres
info@studio-metal.pl,
p.kulig@studio-metal.pl.
Zapraszamy
Opieka w Niemczech
od zaraz - Legalna praca
od zaraz, nawet z bardzo słabą znajomością
języka. Wynagrodzenie
netto od 1300 e,plus
150e zwrot za dojazd
oraz za święta bonus
150e.Szczegółowe info
pod nr tel. Nie pobieram
żadnych opłat. - 511 844
939
Opiekunka -Niemcy
1400 eur - Poszukujemy
o p i e k u n k i d o s a m ot nej Seniorki w Malsch .
pomoc przy prowadzeniu
domu , bez gotowania .
Dobra oferta . Potrzebne
prawo jazdy .Oferta od
juz . Niemieckie ubezpieczenie. - 508 442 256
Opiekunka osób starszych! - Firma Veritas
poszukuje opiekunek
osób starszych w Niemczech. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie do
1700E, zwrot kosztów
podróży, opieka polskich
i niemieckich koordynatorów. Zadzwoń - 534
269 240

Pilnie zatrudnię osobę
na stanowisko pokojowej.
Atrakcyjna stawka godzinowa. - 882 751 236
Pokojowa i pomoc w
kuchni - Zatrudnię osobę
do sprzątania pokoi i
pomocy w kuchni w OW
Zielone Wzgórze w Karpaczu. Proszę o kontakt
tel. na numer 604 200
744
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 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. 534-188-717 lub
537-576-392
Poszukujemy Pań do
sprzątania obiektu uzdrowiskowego Stary Zdrój
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,
tel. 609 142 172
Potrzebny szef kuchni
- Od szefa oczekuję między innymi: - kierowania
zespołem - tworzenia
receptur potraw - tworzenia menu - realizowania
HACCP Szukam osoby
odpowiedzialnej, kreatywnej lubiącej pracę w
kuchni. Miedzianka - 602
743 971

Praca dla pokojowej
- Ośrodek Wczasowy
w Karpaczu poszukuje do pracy dorywczej sumiennej, czystej
, komunikatywnej osoby
w charakterze pokojowej - pomocy kuchennej.
Praca od 18.12.2016.
Stawka godzinowa. - 501
666 950
Praca Opieka Niemcy
- Praca dla opiekunek
osób starszych w Niemczech. Sprawdzone miejsca, legalne zatrudnienie,
wysokie składki ZUS.
Posiadamy jeszcze oferty
wyjazdu na grudzień bądź
już od stycznia 2017.
Zapraszamy do kontaktu
- 734 427 734
Praca w dziale marketingu - Poszukuję kreatywnej osoby do działu
marketingu. Praca w
godzinach : 08:00-16:30.
Zainteresowane osoby
proszę o przesłanie swojego CV: rekrutacja@biurorgs.eu - 756 442 073
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Praca w Niemczech, Pracownicy ProdukSenior24 - Praca w Niem- cyjni - firma Flywood w
Karpnikach zatrudni praczech dla opiekunek
cowników produkcyjnych.
osób starszych. Bardzo P o o k r e s i e p r ó b n y m
dobre warunki zatrudnie- umowa o pracę! Praca
nia (ZUS, EKUZ) wysokie w systemie trzyzmianowynagrodzenie. Senior24 wym. Nie wymagamy
doświadczenia! CV proul. Wolności 25 (za Bie- simy przesłać na adres
dronką) tel.757141099 e-mail. - 757677031/
lub 757693831, pon- office@flywood.pl
pt.9-15. - 757 141 099
Praca w ochronie Zatrudnię do ochrony w
Cieplicach z orzeczeniem
o niepełnosprawności od
10,60 netto za godzinę. 604-287-007
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

Pracownik kuchni
w restauracji - Praca
w miłej atmosferze z
młodymi, kreatywnymi
ludźmi. Gwarantujemy
elastyczny indywidualnie dostosowany grafik.
Zapewniamy kompleksowy system szkoleń.
Wyślij Cv: PLPHJeleniaGora.JeleniaGora@
amrest.eu - 757 646 622
Pracownik lakierni
meblowej - pracownika
do lakierowania, możliwość przyuczenia,
elementy mebli i inne,
umowa-zlecenie, Stolarnia w Barcinku, gm.
Stara Kamienica, tel. 608
435 483
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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 obsługi
szatni - Zatrudnię osobę
do obsługi szatni, obowiązki nadzór nad szatnią
uczniowską, sprzątanie
szatni. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności, umowa o pracę.
tel. 660-567-125
Pracownik ochrony
- Zatrudnię pracownika
ochrony na obiekcje biurowym w Jeleniej Górze,
praca w systemie zmianowym, wymagane orzeczenie lub rencista. tel:
660-567-125
Pracowników
budowlanych specjalność: montażysta stolarki budowlanej. Miejsce
pracy: Szklarska Poręba
Kontakt: tel: 730 868 881
mail: wbslysiak@gmail.
com
Profi Credit Polska
S.A. - Firma z Branży
Finansowej nawiąże
współpracę z Doradcami
Finansowymi. Oferujemy:
elastyczny czas współpracy, atrakcyjne zarobki.
Dowiedz się więcej: 668
682 335
Przyjmę na staż
2000brutto - Przyjmę
na s ta ż n a n a s tę p u jące stanowiska pracy;
konwojent- kierowca,
magazynier, pracownik
produkcyjny do rozlewni
wody. Wynagrodzenie
2000zł plus zwrot kosztów dojazdu. - 601 999
465
Recepcja i obsługa
sali - Zatrudnię osobę
na stanowisko recepcja i obsługa sali w OW
Zielone Wzgórze w Karpaczu. Proszę o przesłanie CV ze zdjęciem na
adres mailowy: kadry@
zielonewzgorze.karpacz.
pl - 604 200 744

ROZMAITOŒCI
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Sortowacz-monter
- JTEC pilnie przyjmie
pracowników / umowa o
pracę -sortowacz, monter/ zgłoszenia prosimy
składać:info@jtec.pl tel.
660 705 615
S to l a r z d o r y w c z a
praca - Nowa firma designerska zleci wykonanie
oryginalnych drapaków
dla kotów. Zależy nam na
szybkim i solidnym wykonaniu. - 661 685 494
Stolarzy lud do przyuczenia - Fabryka Mebli
Marut sp.j. zatrudni
stolarzy lub osoby do
przyuczenia. Kontakt:
757132211, FM Marut
58-521 Jeżów Sudecki
ul. Zachodnia 10. - 757
132 211
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
Święta i Sylwester Poszukuję kelnerów oraz
pokojowych do pracy
w okresie świątecznonoworocznym. Wysoka
stawka godzinowa. Możliwość stałej współpracy.
Cv na biuro@dlahotelarze.pl - 882 751 236
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
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Technik dentystyczny
- Gwarantujemy umowę
o pracę oraz szereg specjalistycznych kursów
podnoszących kwalifikacje. Pragniemy nawiązać
współpracę na dłuższy
okres. Prosimy przesłać
CV: prodent.jg@gmail.
com - 756 424 558
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 do pracy w
Niemczech elektryków
i hydraulików - więcej
informacji pod numerem
tel.: 721 360 899
Zatrudnię kucharza Poszukuję kucharza do
restauracji w Karpaczu
. - 530 193 266
Zatrudnię na 1/2 etatu
w sklepie spożywczomięsnym, praca 3 dni w
tygodniu, wynagrodzenie
13 zł netto/h, umowa,
kontakt tel. 517 800 376
Zatrudnię na umowę
o pracę osobę z grupą
niepełnosprawności do
sprzątania na terenie
Mysłakowice, Piechowice
tel. 75 75 342 22
Zatrudnię pracowników budowlanych
różnych specjalności.
Miejsce pracy: Szklarska
Poręba. Kontakt: tel: 730
868 881
Zatrudnimy od zaraz
Hotel Szklarska - Zatrudnimy od zaraz na umowę
o pracę barmana/barmankę, kelnera/kelnerkę.
Bardzo dobre warunki
pracy+ premie! - 606
793 019
Z at r u d n i m y p r a cownika serwisu elektrycznego, uprawnienia
elektryczne Grupa 1,
doświadczenie jako elektromonter/automatyk,
prawo jazdy "B". CV proszę przesyłać na adres:
jelenia.gora@elektromont.pl
Zatrudnimy szwaczki
- FX Sport Sp. z o.o. w
Jeleniej Górze zatrudni
szwaczki. Informacje
w siedzibie firmy przy
ul.Waryńskiego 23. - 513
153 665

Zatrudnimy w Kowarach - Firma Woj-Kat
zatrudni przy produkcji plastików w Kowarach. Praca w trybie
4-brygadowym na 3
zmiany. Wynagrodzenie
1500-2000zl. netto - 756
475 564
Zbieracz Zamówień/
Orderpicker - szukasz
pracy od stycznia? Połącz
przygodę z możliwością zarobku i aplikuj na
nasze oferty w Holandii.
Gwarantujemy atrakcyjne
zarobki oraz zakwaterowanie. Zainteresowany/
na? - 607 701 470
MOTORYZACJA
CZĘSCI KUPIĘ

Sprzedam Forda kombi Auto skup dobre ceny
1,8/benzyna/98/OC do - 533533443. Prowadzimy skup samocholutego 2017r przegląd
dów wszystkich marek w
skończył się w maju . każdym stanie techniczCena 1100 zł Więcej info nym. Płacimy gotówką.
pod nr tel. j/w - 579 254 Kupimy od Ciebie i odbierzemy własnym transpor660
tem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki
MOTORYZACJA
Auto skup Jelenia Góra
KUPIĘ
- Dbamy o zadowolenie
Auto skup dobre ceny naszych Klientów, bo
8 8 5 7 7 5 4 4 5 - Pr o wa - wiemy, że nasz profesjodzimy skup samocho- nalizm jest kluczem do
ich zaufania. Mamy świadów wszystkich marek w
domość, że jedna transkażdym stanie technicz- akcja może przerodzić
nym. Płacimy gotówką. się w stałą współpracę.
Kupimy od Ciebie i odbie- - 794 794 104

Kupię hak do Skody
rzemy własnym trans- Kupie przyczepę kemFelicja hatchback a
pingową do remontu,
sprzedam hak do Felicja portem Twój samochód może być bez prawa do
Combi (lub zamienię) tel. bez zbędnej zwłoki - 885 rejestracji tel. 661 609
796 489 565
760
775 445
Skup katalizatorów Kupię katalizatory metalowe oraz ceramiczne,
:<6<à$1,(606
filtry fap/dpf z aut osobowych i dostawczych.
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MOTORYZACJA
CZĘSCI SPRZEDAM
Auto części Jelenia
Góra - Sprzedajemy używane części samochodowe do różnych modeli
aut - 5335333443
Auto szrot Jelenia Góra
- Sprzedajemy używane
części samochodowe do
różnych modeli aut - 787
009 777
Opony zimowe i wielosezonowe - Sprzedam
opony 205/55R16: GT
Radial V wielosezonowe
3 sztuki i zimowe Bridgestone H 2 sztuki cena
za wszystkie 250 zł stan
dobry - 781 499 914
Sprzedam - 195/65/
R15 używane opony
zimowe na felgach stalowych 4x100 Renault
Scenic tel. 799 247 396
Sprzedam 4 opony
195-15-65 w dobrym stanie zimowe cena 200 zł,
nowe koło felga opona
195-15-65 do auta Megan
Cio Kango cena 140 zł
tel. 605 056 077
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mercedesy 123 124
190 i inne stan obojętny
Toyoty corolla carina starlet avensis i inne płacę
najlepiej Tel. 724 131
669
Skup aut najlepsze ceny
do 30t - Kupię każde auto
od 2000zł do 30000zl
gotówką od ręki własny
transport legalnie i konkretnie! - 697 104 455
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Crafter maxi,2,5
- 136km-2010 - Do
sprzedania vw crafter
maxi-2010r-2,5l- 136km,
przebieg-275 000 wyp.
standard-clima - 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 Corsa 1,4 silnik
1997r. w bardzo dobrym
stanie technicznym,ekonomiczny,3 drzwiowy
- 500 063 649
R e n a u lt M e g a n e
Grandtur 2005 - Wersja
Sport Way, 1,6 benzyna,
115KM, przebieg 93.000
km, przegląd do X.2017,
OC do 21.11.2017, I właściciel, cena 9.500 zł, climatronic, opony Fulda x
2 na felgach, climatronic,
el. szyby lusterka - 607
837 598

Sprzedam bmw e36
320i 1995 rok nowy przegląd dużo nowych części
opony zimowe wspomaganie kierownicy 2 air
back elektryczne szyby
plus szyberdach cena
3000 zl 514 062 390
Sprzedam Nissan
X-Trail 2004 2.2 diesel
przebieg 147507 tel. 663
723 956
Sprzedam VW Passat
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
1,9 TDI 2003r czarny oraz
Mercedesa 124 1992r
benzyna+gaz 2,0 litry tel.
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
Część jestem Michał,
poznam normalną dziewczynę w wieku od 25 do
35 lat. Napisz, zadzwoń
- tel. 609-527-036
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
Poznam brzydką z Jeleniej w dowolnym wieku
do klasyka bez gumy.
Sponsoring do ustalenia.
Oferty na SMS. Antek 68
lat - 609 702 949
Poznam kobietę z Jeleniej Góry - w dowolnym
wieku na sex spotkania
i inne sprawy/ Do zbliżeń bez gumek. Wysokość sponsoringu ustala
kobieta w ofercie SMS.
Pozdrawiam emeryt po
studiach - 609 702 949

Poznam pana lat 73-75,
niezbyt wysokiego,
który czuje się samotny
i potrzebuje przyjaźni,
dzwonić rano tel. 663
714 733
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
Zasponsoruję fajną
dziewczynę szczupłą
18-35 lat, sms z opisem
lub foto, ja 35 lat mobilny
tel. 725 171 031
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
D o c i e p l e n i a
wewnętrzne ścian i sufitów. Ciepły montaż okien
i drzwi. Robert 607 720
825
Kanalizacja - udrożnianie i oczyszczanie
odpływów, hydraulika
kompleksowa tel. 609
172 300
Łazienki remonty
wykończenia - Wykonujemy gładzie zabudowy
regipsy płytki malowania przeróbki elektryki i
hydrauliki itd. oddajemy
mieszkania pod klucz zajmujemy się materiałem
i hurtowniami. Prace są
przeprowadzane solidnie
- 792 180 534

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

Kurs j. angielski dla
firmy - Witam, prosimy o
ofertę na zorganizowanie
kursu nauki języka angielskiego dla pracowników
naszej firmy. zajęcia 2
razy w tygodniu godziny
poranne 2 - 3 grupy: 1
grupa początkująca 1-2
grupy średnio - 756 105
577

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

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

Zdun piece kaflowe
kominki kominy dymne.
budowa naprawa czyszczenie konserwacja, profesjonalne wykonanie w
normalnej cenie tel. 510
172 730

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektryk profesjonalnie - Montaż nowych
instalacji elektrycznych,
modernizacja i naprawy
starych. Usuwanie awarii
24. Pomiary elektryczne.
Usługi dla wspólnot
USŁUGI
mieszkaniowych. Szybko
EDUKACJA
i solidnie. Negocjacja
Akademia Felka - Felek
cen. - 664-475-323
klub aktywnej rodziny
zaprasza dzieci w wieku Naprawa pralek, zmyod 2-4 lat do Akademii warek, AGD - Szybka
Felka. Zajęcia przed- naprawa u Klienta w ten
sam dzień, niski koszt
przedszkolne. Więcej
części i samej usługi.
informacji na FC Felek
Serwis dotyczy Pralek,
klub aktywnej rodziny
zmywarek, kuchenek
Zapraszamy - 504 781
gazowo-elektrycznych
739
oraz lodówek.Jesteśmy
A k a d e m i a u c z n i a - do Państwa dyspozycji
Zajęcia ogólnorozwojowe 7 dni w tygodniu - 783
dla dzieci w wieku od 5-7 616 565
lat udających się w najUSŁUGI
bliższym roku szkolnym
FINANSOWE
do szkoły lub zerówki.
Więcej informacji na B i z n e s p l a n y d l a
FC Felek klub aktywnej dotacji - Biznesplany dla
wniosków o datacje z
rodziny - 504 781 739
Lokalnych Grup DziałaDla najmłodszych - Sernia Partnerstwo Izerskie,
decznie zapraszam dzieci Duch Gór. Księgowość,
w wieku od roku do trzech doradztwo podatkowe,
lat na godzinę wspólnej kadry, bhp - 510 243
aktywnej zabawy z opie- 264
kunem. Więcej informacji
Brak gotówki? Pomona FC Felek klub aktywżemy - Bank odmawia Ci
nej rodziny. - 504 781 pożyczki ? U nas możesz
739
zyskać od 500 do 25 000

19 grudnia 2016 r.
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Jedyna taka pożyczka
- Potrzebujesz większej
gotówki, ale nie wiesz
skąd wziąć ? Zadzwoń
do nas ! Z nami możesz
zyskać do 25 000 zł.
Pożyczka dla osób z problematycznymi wpisami
w bazach! Tel.: 731-377456
Pogotowie gotówkowe: - od 500 do 25 000
zł - okres kredytowania
od 6 m-c do 36 m-c - minimum formalności - równe
miesięczne raty - zwracamy 100% odsetek za
terminową spłatę Tel: 731
377 456
Pożyczka na święta
- Potrzebujesz gotówki
na wymarzone święta,
prezenty dla bliskich? Nie
martw się. Pomożemy.
Pożyczamy do 25 000 zł
i zwracamy 100% odsetek za terminową spłatę
Zadzwoń 731-377-456
Pożyczki Świąteczne
SMS - Prosta pożyczka
na telefon -gotówka w oka
mgnieniu. Wysyłasz sms
o treści pożyczka-dzwonimy do ciebie- odbierasz
gotówkę w najbliższym
urzędzie pocztowym.
Honorujemy zasiłki i alimenty. - 511-763-974
Szukasz pożyczki?
Zadzwoń pomożemy z
nami możesz zyskać od
500 do 25 000 zł. Brak
ukrytych kosztów. Równe
miesięczne raty. Zwrot
100% odsetek za terminowe spłaty. Tel.: 884393-114
Świąteczna oferta
pożyczki bez sprawdzania BIK! Weź pożyczkę w
grudniu, spłać terminowo
raty, a zwrócimy Ci 100%
odsetek za cały okres
trwania umowy! Zadzwoń
i dowiedź się więcej 731377-456

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf -ogłoszenia/
sesje/itd - Fotografia glamour, bielizna, nagość
zakryta, akt, fetysz, erotyka i wiele innych. Mam
do dyspozycji profesjoKlub zabawy Felek - zł. Spłata pożyczki zosta- nalne studio fotograficzne
Klub zabawy dla najmłod- nie rozłożona nawet na w okolicy Jeleniej Góry
szych dzieci. Zapraszamy 36 miesięcy równych rat. - atroposstudio@gmail.
com
- 504 781 739
Zadzwoń 731-377-456
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Fotografia ślubnaZdjęcia w formie
elektronicznej, tradycyjnym albumie lub
fotoksiążce. 10 lat
doświadczenia- dziesiątki zadowolonych
młodych par! Tel. 600
133 862
USŁUGI
INFORMAT YC ZNE
Napisanie programow PC + Baza
- Witam, mogę napisać proste programy
komputerowe łączące
się z bazą danych
lub podobne, do tego
u s u w a n i e w i r u s ó w,
wgrywanie systemów
jak i udzielić kursu
programowania C#
(poziom podstawowy)
- 725 784 514
S e rw i s L a p t o p ó w i
PC dojazd - Dyplom o w a n y i n ż y n i e r.
Naprawa komputerów PC i Laptopów
wszystkich marek.
Instalacja szybkiego
systemu. Wymiana
ekranów gniazd zasilania. Odwirusowanie
komputerów i smartf o n ó w. K o n f i g u r a c j a
internetu. - 605 233
937
Tanie profesjonalne
strony www - Tworze
projekty oraz wykonuję strony internetowe, w przystępnych
cenach. Dodatkowo
posiadam doświadczenie w tworzeniu
projektów banerów
reklamowych czy
logotypów. - 795 541
908

og£oszenia

USŁUGI
KSIĘGOWE
Biznesplany podatki
księgowość - Kancelaria
Podatkowa TAX. Jelenia
Góra, Wolności 17a/1.
Biznesplany dla dotacji, podatki, księgowość,
kadry, płace, BHP profesjonalnie. Reprezentacja
w czasie kontroli i postępowań podatkowych 510 243 264
Księgowość, Podatki,
KadryBHP - Kancelaria
Podatkowa TAX. Jelenia
Góra, Wolności 17a/1.
Podatki, księgowość,
kadry, płace, BHP profesjonalnie. Reprezentacja
w czasie kontroli i postępowań podatkowych (długoletnie doświadczenie).
- 510 243 264
Zakładamy firmy PITer - Zakładasz firmę
? Pomożemy w otwarciu
działalności gospodarczej, doradzimy w wyborze formy opodatkowania
oraz pozyskaniu środków na rozwój. Niedrogo
poprowadzimy Twoją
księgowość. Ul. Sudecka
51, JG - 791 161 344, 75
62 70 800
USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Miałeś wypadek? Dopłacimy do odszkodowania. Bezpłatne wyceny
powypadkowe jolanta.
misiura@votum-sa.pl tel.
602 590 388
Nowo otwarty warsztat
samochodowy w Miłkowie -24h laweta naprawy
bieżące, blacharka tel.
884209117

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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Polerowanie reflektorów - Oferuję usługę polegającą na przywróceniu
powłoki klosza do stanu
reflektora mniej więcej
2-letniego auta. Polerowanie wraz z zabezp.
przed promieniami UV.
- 601 859 715
Renowacja i naprawa
motocykli - Pasjonaci
motocykli zapraszają
na renowację, remonty
generalne, naprawę i
serwis bieżący motocykli
i skuterów zabytkowych,
klasycznych i współczesnych oraz quadów.
Obsługujemy wszystkie
marki.Zadzwoń! - 796
586 606
Wymiana opon 603 988
656 - 8-22 - Wulkanizacja na oś. Czarne wjazd
od ul. Poziomkowej 12A
Zapewnia wymianę opon,
kół, naprawy wulkanizacyjne. Sprzedaż opon,
felg, kół FV. Pracujemy
od 8 do 20
USŁUGI
MUZYCZNE
EFBE Music - DJ, wodzirej - Jesteśmy legalnie
działającą firmą. Zajmujemy się kompleksowym
prowadzeniem małych i
większych imprez okolicznościowych. Profesjonalne nagłośnienie,
efektowne światła i charyzmatyczny DJ. Zapraszamy:) - 792 408 662

Poszukuję pomocy Witam mam 19 lat jestem
z Jeleniej Góry piszę
własne teksty i chciał
bym się wybić lub coś
osiągnąć bardzo proszę
o kontakt z góry dziękuję. - 698 090 396
Profesjonalny
sprzęt nagłośnieniowy i
oświetleniowy wypożyczę, mogę też ewentualnie zagrać. 783 011 110
Wesela, imprezy DJ na
żywo, Sylwester. Muzyka
akordeonowa, repertuar polski zagraniczny,
nagł oś ni enia, oś wie tlenie, cena umowna
"Muzyk Orkiestra" tel. 75
75 339 21, 692 046 727
USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Dwie opiekunki szukają pracy w niemieckiej
rodzinie tel. 783 548
098
Pogotowie opiekuńcze czynne całą dobę,
opieka nad osobami
starszymi i niepełnosprawnymi tel. 575 512
744
Zaopiekuje się dzieckiem, osobą starszą, zrobię zakupy, umyję okna
tel. 513 246 763

USŁUGI
RÓŻNE
B e z p ł at n e p o r a d y
prawne w każdy wtorek od 11.00-15.00 ul.
Teatralna 1 pok. 311 w
Jeleniej Górze po wcześniejszej rejestracji telefonicznej tel. 602 467
812
Chemia z Niemiec - Ekologiczne środki czystości z Niemiec wprost do
twojego domu. Bardzo
wysoka jakość. Więcej
szczegółów pod numerem telefonu: 781 222
323
Naprawa pralek, zmywarek, AGD - Szybka
naprawa u klienta w ten
sam dzień, niski koszt
części i samej usługi.
Serwis dotyczy pralek,
zmywarek, kuchenek
gazowo-elektrycznych
oraz lodówek. Jesteśmy
do Państwa dyspozycji
7 dni w tygodniu - 783
616 565

Okna - Serwis - Naprawa
- Serwis okien i drzwi,
wymiana uszczelek,
wymiana szyb okuć,
konserwacja regulacja, montaż okien drzwi
USŁUGI
nawietrzaków samozaOPIEKA - ZWIERZĘTA
mykaczy, naprawa strukOpieka nad zwierzę- tury lakierniczej - 606
tami - Oferuję usługi Pet- 508 723
sittera: opieka w domu
właściciela, opieka w
domu opiekuna, spacery
z psami, wizyty u weterynarza. Karpacz, Jelenia
Góra i okolice. Posiadam
długoletnie doświadczenie. - 608 344 453

Poradnia Rodzinna
d l a m a ł ż e ń s t w, o s ó b
znerwicowanych. Dla
chcących pozbyć się
n a d w a g i . D l a w s z y s tkich, którzy chcą być
zdrowsi. Dla rodziców mających problemy z dziećmi.
Absolutna dyskrecja!
Te l . : 5 3 4 6 7 2 8 6 8 888 820 123
Serwis okien i drzwi
- Naprawa okien i
drzwi. Regulacja,
konserwacja, regeneracja. Wymiana
z a m k ó w, w k ł a d e k ,
klamek, szyldów
,szyb i uszczelek.
Montaż samozamyk a c z y, z a t r z a s k ó w i
nawiewników okiennych. Robert 607
720 825
Wykonam ilustracje do bajek i baśni
oraz portrety ze
zdjęć tel. 606 158
806
Zabezpieczenia
mieszkań - Drzwi
antywłamaniowe
,wizjery elektron i c z n e i k a m e r y.
Zabezpieczenia do
okien PVC ,sygnalizatory alarmowe.
Czujniki dymu
,czadu i gazu.
Sprzedaż, montaż,
serwis. Robert 607
720 825

og£oszenia
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USŁUGI
SPRZĄTANIE
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, chodniki, łóżka
kanapy, krzesła itp Karcher, najlepsze środki+
wieloletnie doświadczenie. Niskie ceny, zapraszam - 607 155 751
P o dc i ś n i e n i o w e
czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie,
odbieramy-przywozimy.
Wysoka jakość usług.
Zapraszamy tel. 609 172
300
Ta n i o p o s p r z ą t a m
mieszkania, umyję
okna, 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
Eur ovan p rze w o z y
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
M i ędz ynarodowy
przewóz osób - Polska
-Niemcy. Międzynarodowy przewóz osób Rafał
Tyc, 59-700 Bolesławiec
wyjazd: poniedziałekwtorek powrót: wtorekczwartek. Zapraszam.
- 794 999 243

Transport busem
max 4.5mb 3.5t - oferuję
transport dużym busem,w ofercie konkurencyjne stawki na długie
trasy wszystko powyżej
100km najniższa cena w
regionie za takie auto 697 335 784
USŁUGI
TURYSTYKA
Święta Bożego Narodzenia w Villi Victorii w Kołobrzegu
23-28.12.2016 r. Koszt
729,00 osoba w pokoju
2-osobowym. Villa Victoria ul. Klonowa 1A 78-100
Kołobrzeg 509 978 666
USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Stylizacja paznokci Paznokcie żelowe na formie (70zl), na naturalnej
płytce, hybryda (50zl) z
możliwością nadbudowania paznokcia. Staranne
i trwałe wykonanie. Zdobienia ręcznie malowane.
Oferuje dojazd do klientki
gratis - 731 972 787

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

Mieszkanie w Pielgrz y mc e - s prz eda m
mieszkanie bez czynszowe 54 m/kw 2 pokoje,
kuchnia, łazienka i kotłownia + 3 pomieszczenia
gospodarcze budynek
dwurodzinny, ocieplony,
podwórko około 5 arów
SPRZEDAM
z osobną bramą blisko
Narożnik duży rozkła- szkoły sklepy - 790 258
dany 430zł - Duży naroż071
nik rozkładany materiał
+ ekoskóra pojemnik na Sprzedam mieszkanie
pościel sprężyny bardzo w Jeleniej Górze 25m2,
duża pow spania stan wszędzie blisko, cena
dobry małe przetarcia 50000 zł tel. 533 670
na boczkach cena 430 zł 400
wymiary dł 250 + 30 szer S p r z e d a m t a n i o
190 pow spania 220x165 mieszk. 3 pok 68m2,
- 792 436 475
duży balkon, słoneczne,
S p r z e d a m : S m a r t - 5 p. winda, lokalizacja
fon Huawej Y3 4,5 cal idealna centrum Zabo- Sprzedam: Smartfon brza Noskowskiego obok
Huawej Y3 4,5 cal dual- Galerii Sudeckiej, tylko
sim 4 rdz 5Mpx, czarny bez pośredników tel. 509
gwarancja, folia szklana 266 386
na ekranie, nieużywany,
Tanie nowe z ogródkiem
nowe etui gratis, cena
- Atrakcyjne nowe miesz250 zł tel. 661 609 760 kania w 6-mieszkaniowym
661 609 760
budynku pod Jel. Górą.
Ceny od 100.000 do
MIESZKANIA
130.000 zł za mieszkania
KUPIĘ
Kupię mieszkanie w od 35 do 72 m2. Każde
Jel.Górze lub jej okoli- mieszkanie z własnym
cach, o pow. 55-75m2. ogrodem 100m2. Tanie
2-3 pokojowe. Może być ogrzewanie na ekogrodo remontu. Cena do 150 szek - 530 177 227
tys. Bez pośredników. MIESZKANIA
697 744 509
CHCĘ WYNAJĄĆ

Stylizacja paznokci
z dojazdem - Zapraszam
na zabiegi: przedłużanie
metodą żelową na formie
60zł, żel na naturalną
płytkę 50zł, manicure
hybrydowy 50zł. Różne
metody zdobienia oraz
ręcznie malowane wzorki.
MIESZKANIA
Elastyczne godziny pracy.
SPRZEDAM
- 664 033 958
4 pokoje 90m2 osobne
Vega Test - diagnostyka wejście, ogród, spokojne
- Wykrywanie pasoży- miejsce, bez czynszowe,
tów, grzybów, bakterii, okolice lotniska, sprzewirusów oraz zaburzeń dam lub zamienię na
pracy organizmu. Usu- 50m2 Zabobrze II lub III,
wanie patogenów często- cena do negocjacji tel.
tliwościami i naturalnymi 513 563 233
kuracjami. Serdecznie Karpacz bez pośrednizapraszam w J.G Ciepli- ków - Sprzedam mieszcach. - 510 126 927
k a n i e 6 0 m . k w. / 3 p o k .
kuchnia, łazienka/
KUPIĘ
blok, cena 240tysiecy.
Kupie telefon Nokia 515 Tel.0048/501700426.
Dual Sim w dobrym staMieszkanie 102m
nie tel. 661 609 760
210tys centrum - SprzeKupię medale, odznaki d a m m i e s z k a n i e w
wojskowe, dokumenty c e n t r u m 1 g o m a j a z
nadania odznaczeń, stare ogrzewaniem i wodą z
zdjęcia czołgów, wojska, sieci bez czynszowe z
samolotów, pocztówki, balkonem piwnicą parkinszable, orzełki, mundury, giem po remoncie. Nowa
kolekcje znaczków pocz- elewacja(koszt to 100tys)
towych i monety. tel. 692- ,dach zrobiony miesiąc
temu - 695 898 335
844-021

Tanio wynajmę hale

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Karola Miarki 18 d dawny

Dopłacę do zamiany
kawalerki na dwupokojowe ale na Zabobrzu I
piętro lub parter tel. 510
172 730
DOMY
SPRZEDAM
Sprzedam dom w
Mirsku ok.500m2, stodoła ok.500m2, działka
2012m2. Pełne uzbrojenie. Widoki na góry
izerskie. Idealne pod
agroturystykę, stadninę,
wynajem, gosp. rolne W
okolicy las, sklepy, gondola. Cena: 299tyś - 507
445 932
LOKALE
SPRZEDAM

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Mam do wynajęcia lokal
Mam do wynajęcia
mieszkanie w Cieplicach użytkowy 55m2 centrum
70m2 parter w nowym miasta ul. 1 Maja tel. 606
domu, taras, ogród, miej- 412 235
sce parkingowe tel. 603
139 918
Mieszkanie 2 pok.
Zabobrze 3 - Do wynajęcia od 1.1.2017 r. mieszkanie 51 m2, dwa pokoje,
kuchnia, przedpokój,
łazienka, balkon. W pełni
wyposażone. W 2015
roku mieszkanie zostało
całkowicie wyremontowane. Czynsz 1100 zł +
kaucja. - 665 031 331
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Mieszkanie 3 pok. do
wynajęcia - Mam do wynajęcia od połowy stycznia,
na dłużej mieszkanie
3pokojowe, zadbane, 1p.,
do umeblowania. 1300zl.
tel. 731 001 133

Pensjonat w Szkl.
Porębie - Dochodowy
pensjonat w Szkl. Porębie o pow. 1000 m2, 80
miejsc noclegowych, 1h
gruntu. Portfel zamówień
Szukam pokoju do
wynajęcia najchętniej na kilkanaście m-cy do
Zabobrze lub bliskie oko- przodu, ponad 20 lat na
rynku, gwarantowany
lice tel. 663 714 733
szybki zwrot inwestycji. MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA 602 402 185
Mam do wynajęcia mieszkanie 51m2, ul. Wolności
84 tel. 537 977 776

19 grudnia 2016 r.
ZU]HĞQLDU

450m2(w tym 200m2
ocieplona)w tym 80m2
pomieszczenie socjalne
ogrzewane, monitorowane, pilnowane przez
ochronę, ogrodzone ul.
teren Pebexu - 601 057
718
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 usługowy, bardzo dobra lokalizacja - Bez pośredników,
cena do negocjacji,
wynajmę lokal usługowy,
bardzo dobra lokalizacja
przy Galerii Nowa, na
parterze, bez umeblowania, całość 100 m2 bądź
połowę 509 208 913
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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Reklama

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

Salon STANKIEWICZ, ul. Zgorzelecka 7
Jelenia Góra, tel. +48 536 134 400

drzwi • podłogi • wykładziny • dywany • kamień dekoracyjny

Panele i drzwi z montażem GRATIS
* zgodnie z regulaminem

