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JELENIA GÓRA W sylwestra doszło to tragedii. Pijany kierowca zabił idące chodnikiem dwie nastolatki

JELENIA GÓRA

Sesja pełna
wzruszeń…

Sportowcy, artyści, działacze
organizacji pozarządowych oraz
dyrektorzy szkół odebrali wyróżnienia, przyznane przez Miasto.
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Piłkarki KPR-u
pokazały klasę

Kiedy zegary wskazywały prawie północ i za moment
miały strzelić w niebo fajerwerki, zginęły dwie nastolatki,
śmiertelnie potrącone przez pijanego kierowcę. Szły na
Plac Ratuszowy witać 2017 rok. Marysia i Sara, pełne planów
i marzeń straciły życie tak bez sensu.
Cała Polska żyła makabrycznym
wypadkiem, do którego doszło w Jeleniej Górze przy ul. Sobieskiego
w noc sylwestrową, kiedy to pijany
kierowca potrącił śmiertelnie dwie
nastolatki w wieku 14 i 16 lat. Wstrząśnięci mieszkańcy przychodzili na
miejsce zdarzenia, zapalali znicze,
łącząc się w bólu z rodzinami
zabitych dziewcząt.
- To niewyobrażalna
tragedia, wiem, co czuje
rodzina i bardzo im
współczuję, bo sama
straciłam syna w wypadku, kiedy miał
25 lat - powiedziała
mieszkanka Starej
Kamienicy. - O tragedii dowiedziałam się
o 3.00 w nocy, jestem
wstrząśnięta, tym co się
stało. Zabił dwie niewinne
osoby, które całe życie miały
przed sobą, kara dla tego kierowcy
powinna być bardzo surowa – podkreślała pani Mirosława z Jeleniej Góry.
Prezydent Jeleniej Góry ogłosił
3-dniową żałobę, na flagach pojawił
się kir. Żałobę wprowadziły także dyrekcje szkół, do których uczęszczały
nastolatki.
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- Stała się rzecz straszna, wszyscy
jesteśmy w szoku. O tragedii dowiedziałam się zarówno z mediów lokalnych,
jak i krajowych. W niedzielę poinformowałam o tym, co

Na mszę w intencji 16–letniej Marysi i 14–letniej Sary przybyło wielu
jeleniogórzan, którymi wstrząsnęły
dramatyczne informacje. - Wtedy, gdy
witaliśmy nowy rok, gdy strzelały były
petardy i fajerwerki, gdy podchodziliśmy do siebie nawzajem z życzeniami
zdrowia, pokoju i miłości, one właśnie
przechodziły przez próg śmierci – mówił do wiernych ks. Bogdan Żygadło
podczas mszy

by solidaryzować się z najbliższymi, a właściwie to
my wszyscy jesteśmy
tymi najbliższymi,
bo to jest w naszym
mieście, bo to przecież
jedna wielka rodzina – dodał proboszcz
odczytując również list
biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego,
który złożył wyrazy współczucia rodzinie i mieszkańcom.
Nastolatki były uczennicami III
Liceum Ogólnokształcącego im.
Jędrzeja Śniadeckiego oraz Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich.
się stało uczniów, nauczycieli
w jeleniogórskiej Bazylice Mniej- W intencji młodych jeleniogórzanek
i że ogłaszam żałobę w szkole – mówiła szej. - Dobrze, że tu jesteście. Dobrze, modlili się koledzy i koleżanki ze
Beata Toczek, dyrektor Gimnazjum nr że w tej jedności zgromadziliśmy się, szkolnych ławek, dyrektorki obu
szkół, znajomi i przyjaciele z Karko4 im. Noblistów Polskich. -

Na spotkanie z b. prezydentem RP przyszły tłumy

Szczypiornistki KPR–u Jelenia
Góra odniosły cenne zwycięstwo
w starciu z Olimpią Beskid Nowy
Sącz. Co to oznacza?
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Na spotkanie w Zdrojowym Teatrze Animacji przybyło ponad 200
osób, ale jak mówią organizatorzy z
KOD-u, drugie tyle również chciało,
jednak była ograniczona liczba
miejsc.
Jelenia Góra to kolejne miasto,
które odwiedził były prezydent RP.
Dlaczego to robi? - Na początku
chciałem zobaczyć jaki jest stan
ducha i zapytać, czy to, co się dzieje
w Polsce podoba nam się, czy nie
podoba? - mówił Lech Wałęsa, który

Fot. Tomasz Raczyński

Pod Karkonoszami o Polsce
Były prezydent Polski, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, legendarny przywódca
„Solidarności” Lech Wałęsa
gościł 26 stycznia w Jeleniej
Górze.

Fot. Archiwum Jelonki.com

Na terenie jeleniogórskiego
szpitala powstała filia wrocławskiego Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
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Miasto pogrążyło się w żalu

chciałby, żeby PiS się „nawrócił” i słuchał narodu. - Jeżeli będą za bardzo
szkodzić narodowi, to trzeba będzie
zrobić porządek – stwierdził. Podczas
spotkania z mieszkańcami Jeleniej
Góry i regionu Lech Wałęsa krótko
wypowiedział się tytułem wstępu,

a następnie odpowiadał na pytania
publiczności. Wszyscy zgromadzeni
mieli też okazję na wspólne zdjęcie
z Lechem Wałęsą oraz uścisk dłoni.
Więcej na naszym portalu: www.
jelonka.com
Przemek Kaczałko

noskiego Hufca ZHP, grupy teatralnej
STA-ART, a także przedstawiciele
władz miasta oraz wielu jeleniogórzan, którzy poruszeni byli tragedią
jaka rozegrała się tuż przed północą
przy ul. Sobieskiego. Także na obu
pogrzebach były tłumy.
27-letni kierowca z Ukrainy i jego
pasażerka nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Wobec sprawcy
tragedii sąd zastosował areszt tymczasowy na trzy miesiące. Mężczyzna
z jeleniogórskiego szpitala został
przewieziony do aresztu w Krakowie.
Śledztwo trwa.
- Mamy nadzieję, że wyrok dla
tego zabójcy będzie bardzo surowy
– mówili jeleniogórzanie, którzy
przychodzili na miejsce tragedii
zapalić znicze…
(Red/reporterzy Jelonki.com)
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Pogotowie dostało nowe karetki
Na mocy porozumienia pomiędzy
Wojewodą Dolnośląskim a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego
jeleniogórskie pogotowie otrzymało
ponad milion złotych na zakup dwóch
ambulansów z wyposażeniem oraz
sprzętu medycznego.
Karetki cennym nabytkiem dla pogotowia, którego obszar działania obejmuje powiaty: jeleniogórski, lwówecki,
lubański i kamiennogórski. - Liczba
wyjazdów wynosi blisko 30 000 rocznie
dla całego naszego regionu, więc bardzo

Kolejne wydanie gazety

JELONKA.COM

ukaże się 27 lutego

ważny jest niezawodny sprzęt - powiedział Arkadiusz Kawka, p.o. dyrektora
pogotowia.
W jeleniogórskim Pogotowiu Ratunkowym obecnie jeździ 13 ambulansów.
Podczas uroczystości przekazania
karetek wojewoda Paweł Hreniak
wręczył pracownikom jeleniogórskiego
Pogotowia Ratunkowego: Danucie
Szymaniak, Marii Żak oraz Robertowi
Pietryszynowi odznaki za Zasługi dla
Ochrony Zdrowia.
Robert Czepielewski
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Nad Anną Konieczyńską ciągle czarne chmury – opozycja chce ją odwołać

Radni powiatu debatowali
nad budżetem na 2017. Tuż
przed rozpoczęciem obrad
starosta Anna Konieczyńska
powiedziała, że jej zdaniem,
kwota przeznaczona na promocję jest niewystarczająca
i sprawi że kilkuletnia praca
wielu osób zostanie zaprzepaszczona.

Według projektu przyszłoroczny
budżet wyniesie 61.497.172.02 zł,
z tego dochody bieżące wyniosą
56.507.469.28 zł. co stanowi 91,89
proc. budżetu , a dochody majątkowe 4.989.702.74 zł. stanowią
8,11 proc. jego wartości. Wydatki
wynoszą 62.778.577.02 zł, z tego
te bieżące stanowią 50.042.969.28
zł, a majątkowe skalkulowano na
poziomie 6.735.607.74 zł . Wynika
z tego, że deficyt budżetowy na rok
2017 wyniesie 1.281.405.00 zł, który
zostanie sfinansowany przychodami
z wolnych środków z lat ubiegłych.
Przeciwni projektowi budżetowemu byli radni PO. - Brak wspólnego
zdania (z radnymi popierającymi
budżet) sprawił, że mamy duże wątpliwości. Sam proces opracowania
tego budżetu nie należał do łatwych,
jak wiemy na komisjach było dużo
dyskusji, niestety nie zawsze spójnych. Do jednych z największych
mankamentów tego projektu należą
wydatki przeznaczone na promocję
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powiatu. W porównaniu z rokiem
poprzednim, mamy tutaj drastyczne
zmiany. Środki jakie zostały zaplanowane na rok 2017 są po prostu żenująco niskie. Kwota 22.000zł stanowi
20 proc. budżetu z roku 2016. Z tego
16.000 zł mamy na imprezy turystyczne, czyli zostaje nam 6.000 zł.
na działania promocyjne, zostawiam
to do państwa dyskusji, czy są to
środki wystarczające – mówił radny
Grzegorz Truchanowicz.
Starosta Anna Konieczyńska zwróciła uwagę, że zmniejszenie kwoty na promocję powiatu jest
dużym błędem.
- Przegłosowanie tego
budżetu
sprawi, że
w gruzach
legnie najstarsze porozumienie
w Polsce dotyczące wspólnej
promocji regionu
pomiędzy gminami
naszego regionu, a powiatem jeleniogórskim. Jest to porozumienie z roku 2002, które wypracowało bardzo dobrą linie promocji.
Skutkuje to coraz liczniej odwiedzającymi nasz region turystami, w tym
roku odwiedziło nas około 4
Projektu budżetu w imieniu rad-

Fot. Robert Czepielewski

Budżet jest. Co ze starostą?

nych PiS bronił
Bogusław Chodak. - Nie ma
lepszej sytuacji na uzdrawianie, jak
moment kryzysu. Po prostu,
jeżeli jest mniej,
to trzeba to przytomniej wydawać i
poza sprawami bytowymi powiatu, jak oświata,
urząd jako całość inne wydatki są
mniej wskazane i mniej potrzebne.
Ostatecznie projekt budżetu został
przyjęty stosunkiem głosów 10 do
9. Za przyjęciem budżetu głosowali
radni PSL, PiS i „Razem dla Powiatu.
Przeciwni byli radni PO i SLD.
REGION

Dla podróżnika

Jeleniogórzanie
mają 34 lata
„Biblioteka
WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE
SP.Podróżnika”
Z O.O.to nowa

kowarskiej Biblioteki
obecnie ponad 20higienicznych
osób, ale pojawiła się inicjatywa
Zespół ludowyproducent
Jeleniogórzanie gra ipapierów
zatrudni
Publicznej,
która ma zachęcić
śpiewa od 34 lat. Z tej okazji w Książni- też młodzież – w sumie 24 osoby.
do
wspólnych
spotkań i rozmów,
Wystawa
prezentowana
w
Książnicy
cy Karkonoskiej odbyła się wystawa poświęcona grupie odznaczonej tytułem Karkonoskiej obfituje w dyplomy, pu- do oglądania zdjęć, które będą
„Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry”, chary, ręcznie pisane pierwsze teksty ilustracją do snutych opowieści.
połączona z występami i uroczystymi piosenek. Jest płyta nagrana dzięki Będą spotkania z przewodnikami,
wygranej w Ludowej Liście Radia Wro- pasjonatami podróży, zarówno
przemówieniami.
- Chcieliśmy pokazać nasz dorobek. cław. Chętni mogą zobaczyć również tymi znanymi, jak i mieszkańcami
Mieszkańcy mało wiedzą o nas, nato- stroje, które członkowie zespołu sami naszego regionu. Spotkania - w
miast jest to najdłużej istniejący zespół tworzą. – Pierwszy powstał w 1983 każdy ostatni czwartek miesiąca
ludowy w Jeleniej Górze - powiedział roku. Został uszyty na szybko przez o godzinie 17.00 w kowarskiej
Marian Zdybał, kierownik zespołu i dziewczyny, bo mieliśmy występ w bibliotece.
- Zachęcamy do podzielenia się
prezes Stowarzyszenia Kultury Ludo- ogólnopolskim turnieju spółdzielczości
ciekawymi opowieściami, doświadinwalidzkiej – dodał M. Zdybał.
wej Jeleniogórzanie.
Podczas uroczystości głos zabrała czeniem i zdjęciami z własnych
Z pierwszego składu, który występoWymagania:
wał pierwotnie pod szyldem Spółdzielni posłanka Zofia Czernow, wicepre- podróży. Przyłączcie się do naszej BiInwalidów „Karkonosze” jako Ludowy zydent Piotr Paczóski starosta Anna blioteki Podróżnika! Zapraszamy do
Zespół• „Karkonosze”
pozostało troje Konieczyńska oraz dyrektorka Książ- zgłaszania swoich wystąpień na rok
Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZHRNLHUXQNXPHFKDQLF]Q\P
muzyków. - Są członkowie z długim nicy Karkonoskiej Danuta Sawicz. 2017. Zgłoszenia prosimy składać na
stażem, aleHOHNWURPHFKDQLF]Q\POXESRGREQ\P
są też nowi. Wielu odeszło Wszyscy gratulowali zespołowi i prosili adres mailowy: mbpkowary@gmail.
com – apelują organizatorzy.
już na• zawsze,
ale zespół trwa dalej - o więcej.
SRVLDGDQLHXSUDZQLHĔGRREVáXJLZy]NyZZLGáRZ\FK
(Org)
Przemek Kaczałko
mówił kierownik zespołu, który liczy
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Na narty do Lubawki? Warto

Wszystko wskazuje na to, że miło- powiedział Mirosław Górecki, prezes 4 lata wyciąg nie funkcjonował. Na
szczęście właściciel kilku działek czyli
śnikom białego szaleństwa przybędzie Karkonoskiej Grupy GOPR.
Przez ostatnie lata wyciąg na Świętej Lasy Państwowe przekazał kilka w
jeszcze jedno miejsce, gdzie będą mogli
Górze nie funkcjonował, zmieniali się użyczenie Gminie, żeby to mogło znooddać
się swojej pasji.
2IHUXMHP\DWUDNF\MQHZDUXQNLSUDF\PRĪOLZRĞüUR]ZRMX
21 stycznia został dokonany odbiór dzierżawcy, bo do inwestycji zniechę- wu funkcjonować i wszystko wskazuje
]DZRGRZHJRSDNLHWVRFMDOQ\SDNLHW]GURZRWQ\
wyciągu
narciarskiego na Świętej Górze cał ich bałagan z aktami własności, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lubawce. Od razu pojawiło się wielu niektórych działek znajdujących się w Lubawce będzie dzierżawił ten stok
- mówił Łukasz Prochacki, dyrektor
narciarzy. – wygląda na to, że „Lubaw- na stoku.
2IHUW\SUDF\SURVLP\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáNLZ3LHFKRZLFDFK
- Nikt się kiedyś nie przejmował, MGOK w Lubawce.
ka” znowu
ruszy, na razie w weekendy,
Na razie przygotowana jest jedna
ale zainteresowanie
jakie towarzyszyło czy coś ma swojego właściciela czy też
XO3DNRV]RZVND%OXEQDDGUHVZRNRQ#ZHSURFRPSO
otwarciu napawa optymizmem, bo nie. Stok, to stok, postawiono wyciągi z trzech tras mająca długość 900
7HOHIRQ
odbiór
zakończyliśmy o godzinie 9.00 i musiało działać. Z czasem właściciele metrów, ale jest szansa na otworzenie
i od razu pojawiło się kilkanaście osób zaczęli dopominać się o swoje i powstał pozostałych.
Robert Czepielewski
chętnych do skorzystania z wyciągu - problem. W efekcie przez ostatnie
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Spotkanie osób niepełnosprawnych

Mszą w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach
rozpoczęło się 21 stycznia Spotkanie
Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych, organizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Mysłakowicach,
Parafię pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa oraz Urząd Gminy w
Mysłakowicach. Udział w nim wzięło
ponad 200 osób.
Głównym celem spotkań jest
integracja środowiska osób niepełnosprawnych w regionie. – Ale jest
też inny wymiar tych spotkań. To tu,
w rozmowach kuluarowych pracownicy ośrodków, przedstawiciele stowarzyszeń oraz warsztatów terapii
zajęciowej wymieniają się doświadczeniem, spostrzeżeniami, mówią
o osiągnięciach oraz problemach.
Tuż po głosowaniu gromy ze stro- Wiem też, że spotkania opłatkowe
ny opozycji posypały się na starostę, są bardzo ważnym wydarzeniem dla
która głosowała za odrzuceniem pensjonariuszy ośrodków. Są tacy,
projektu budżetu. Wobec czego po
przerwie, grupa 10 radnych złożyła
na ręce Eugeniusza Kleśty, przewodniczącego rady powiatu wniosek o
odwołanie Anny Konieczyńskiej z
funkcji starosty jeleniogórskiego.
W uzasadnieniu radni wskazali, że
Anna Konieczyńska nie utożsamia
się z projektem budżetu, którego autorem jest zarząd i nie współpracuje
kolegialnie z pozostałymi członkami zarządu i większością radnych
powiatu…
Czym to się skończy i czy Anna
Konieczyńska nadal będzie pełnić
funkcję starosty – czas pokaże.
Robert Czepielewski
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którzy cały rok na to czekają – powiedział dyrektor mysłakowickiego
GOK-u Grzegorz Truchanowicz.
W części oficjalnej zostały wręczone przez wójta gminy Michała
Ormana statuetki wszystkim, którzy
przyczyniają się do pomocy osobom
niepełnosprawnym. A posłanka
Zofia Czernow wspomniała osobę
zmarłego w 2006 roku księdza
Tadeusza Grabiaka, dziekana mysłakowickiej parafii i twórcę spotkań
opłatkowych, znanego z wrażliwości
i wielkiego serca.
W tegorocznej uroczystości wzięli udział pensjonariusze domów
pomocy społecznej z: Kowar, Janowic Wielkich, Sosnówki, Nielestna,
Miłkowa i Szklarskiej Poręby, a
także członkowie stowarzyszeń i
organizacji osób niepełnosprawnych
z powiatu jeleniogórskiego.
Robert Czepielewski
Fot. Robert Czepielewski
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Do przetargu stanęła jedna firma z ceną zaporową

Kto zadba o drogę na Okraj?

Spory kłopot ma jeleniogórskie starostwo powiatowe z wiodącą do granicy (Okraj)
drogą 369. Przetarg, jaki został ogłoszony, w grudniu zeszłego roku nie przyniósł
rozwiązania.
- Oferta wykonawcy przewyższa
nasze możliwości. Powiat nie jest w
stanie wydać 140 000 zł na utrzymanie 4,5- kilometrowego odcinka
drogi. Póki co utrzymanie przejezdności drogi 369 odbywa się na
zasadzie interwencyjnej i zajmuje
się tym firma, która podobne
prace wykonuje w sąsiedztwie naszego powiatu – mówi wicestarosta
Paweł Kwiatkowski.
To jednak nie rozwiązuje problemu, bo prace prowadzone są interwencyjnie i finansowane z rezerw
na zarządzanie kryzysowe.
Kolejny przetarg na kompleksowe zimowe utrzymanie tej dro-

gi zost anie
ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.
Niestety jest duże prawdopodobieństwo, że będzie on bezskuteczny.
Zdaniem Pawła Kwiatkowskiego

problem polega na tym, że w trakcie sezonu wykonawcy nie chcą się
wiązać nowymi umowami, ponieważ prace, które wykonują
i umowy, które już podpisali,
dostosowują do swoich mocy
przerobowych.
- Jeżeli wyczerpiemy procedurę drugiego przetargu i nie
przyniesie ona oczekiwanego
przez nas skutku, to wejdziemy
w fazę negocjacji z ewentualnymi
operatorami, którzy wykonują podobne prace na terenach sąsiadujących z powiatem jeleniogórskim
– wyjaśnia Paweł Kwiatkowski.
Robert Czepielewski
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Bezpłatne kursy ANGIELSKI / NIEMIECKI
Kursy językowe dla osób mieszkających lub
pracujących lub uczących się w powiatach:
lubańskim, lwóweckim, jaworskim, złotoryjskim,
jeleniogórskim ziemskim.
Wystarczy spełnić co najmniej jeden z dwóch warunków:
• wykształcenie: podstawowe lub gimnazjalne lub
ponadgimnazjalne – średnie
• wiek 50+ niezależnie od poziomu wykształcenia

Organizator: DSI BARKA 77
Więcej informacji: www.barka77.pl

e-mail: biuro@barka77.pl
tel. 730 739 477

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Rekrutacja: od 23.01.2017 r. do 12.02.2017 r.
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WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE SP. Z O.O.
producent papierów higienicznych zatrudni

Wymagania:
•
•
•

35$&2:1,.Ï:2%6à8*,
352'8.&-,
35$&2:1,.Ï:0$*$=<18
:<52%Ï:*272:<&+
MECHANIKÓW

Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZHRNLHUXQNXPHFKDQLF]Q\P
HOHNWURPHFKDQLF]Q\POXESRGREQ\P
SRVLDGDQLHXSUDZQLHĔGRREVáXJLZy]NyZZLGáRZ\FK
PLOHZLG]LDQHGRĞZLDGF]HQLH]DZRGRZHQDSRGREQ\FK
VWDQRZLVNDFKRUD]SRVLDGDQLHXSUDZQLHĔGRREVáXJL
VXZQLF

2IHUXMHP\DWUDNF\MQHZDUXQNLSUDF\PRĪOLZRĞüUR]ZRMX
]DZRGRZHJRSDNLHWVRFMDOQ\SDNLHW]GURZRWQ\
2IHUW\SUDF\SURVLP\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáNLZ3LHFKRZLFDFK
XO3DNRV]RZVND%OXEQDDGUHVZRNRQ#ZHSURFRPSO
7HOHIRQ

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

3

4

30 stycznia 2017 r.

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Tomasz Stanek: Funkcja radnego powinna być społeczna
Karpacz jest miastem ściśle związanym z turystyką, sportem i rekreacją. O tym, jakie
są potrzeby miasta i co ogranicza jego rozwój opowiada radny, przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki, Promocji miasta i Spraw Zagranicznych Tomasz Stanek.
Jelonka.com: Naszą rozmowę
rozpocznijmy od pytania dotyczącego promocji. W jaki sposób
Karpacz zachęca turystów do
przyjazdu.
T. Stanek – Jako gmina na promocję posiadamy niewiele środków. Łącznie na promocję miasta,
sport oraz turystykę w budżecie
zagospodarowano 400 tys. zł. Z
jednej strony można mówić, że są
to duże pieniądze, z drugiej strony
jest to kwota, która wystarcza na
zorganizowanie dwóch poważnych
imprez w naszym mieście. Prawda
jest taka, że dużą rolę w promocji
miasta przejęły: po pierwsze Hotel
Gołębiewski, Hotel Sandra i Wintepol. To są firmy, które w promocję
siebie i miasta inwestują rocznie
po kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Gestorzy to kolejna grupa, która
wykłada po kilka tysięcy złotych
żeby tego klienta do Karpacza ściągnąć. Więc gmina tak naprawdę w
niewielkim stopniu partycypuje w
promocji miasta.
Jelonka.com: Sami karpaczanie też zaczęli dbać o wizerunek
swojego miasta.
T. Stanek – I to bardzo cieszy,
mniej więcej od dwóch lat zauważam, że mieszkańcy sami promują Karpacz w różnych formach.
Powstał taki lokalny patriotyzm
noszenia przez nich koszulek. Na
jednym z portali społecznościowych
powstała strona Karpacz Sport, która też dba o wizerunek miasta.
Jelonka.com: Często turyści
przyjeżdzający do Karpacza
narzekają, że niewiele się dzieje jeżeli chodzi o kulturę, a
wszystko kręci się wokół sportu
i turystyki.
T. Stanek – I w pełni się z tym
zgadzam. Jest to dziedzina, która
w naszym mieście praktycznie
nie istnieje. Dlatego musimy zacząć wspierać naszych rodzimych
artystów i inicjatywy związane z
kulturą. Natomiast nie zgodzę się,
że w Karpaczu postawiono wszystko na sport.
Jelonka.com: Proszę rozwinąć tę myśl.
T. Stanek – Tak naprawdę w
Karpaczu sport nie istnieje. Jedyne
miejsce, w którym możemy zetknąć
się z wielkim sportem to Muzeum
Sportu i Turystyki. Musimy zrozumieć, że w Karpaczu istnieje tylko
rekreacja.
Jelonka.com: Są przecież
kluby narciarskie…
T. Stanek - Konkretnie trzy kluby,
w których łącznie trenuje 230 dzieci. Problem polega jednak na tym,
że mieszkając w górskim mieście
jakim jest Karpacz na treningi muszą jeździć do Spindlerovego Młyna.
Zupełny absurd. Te dzieci trenują,
jeżdżą na nartach, reprezentują
barwy klubowe promując Karpacz,
jako rodzinne miasto, a jeżdżą do

cy jest palącą potrzebą. Jest pomysł
wybudowania 3-kilometrowego
Jelonka.com: Czyli promocja łącznika ulicy Skalnej z drogą do
poprzez sport to też łabędzi Kowar.
śpiew?
Jelonka.com: Ma być obwodT. Stanek – Właśnie, że nie.
Staramy się to zmienić. Obecnie nica, obiekt przygotowań trejako miasto jesteśmy w trakcie ningowych dla młodzieży. Co
zmiany planu zagospodarowania jeszcze?
T. Stanek- Mam nadzieję, że
przestrzennego stoku narciarskiego
Euro, na którym chcemy wybu- rozpoczniemy w końcu budowę
dować pierwszy w Polsce obiekt stadionu lekkoatletycznego. Wielu
przygotowań treningowych dla ludzi pyta mnie, dlaczego akurat
młodzieży. Wszystko co musimy stadion? Dlatego, że będzie to trzeci
zrobić w tej kwestii, to uzyskać najwyżej położony stadion lekkowszelkie pozwolenia. Całość w atletyczny w Polsce. W ten sposób
70 proc. finansuje Ministerstwo przyciągniemy też nowego klienta
Sportu i Turystyki, w 30 proc. jakim jest sportowiec. Pamiętajmy,
Urząd Marszałkowski Województwa że na sporcie profesjonalnym można zarobić duże pieniądze. W tym
Dolnośląskiego.
przypadku inwestycja wyniesie 10Jelonka.com: Wchodzimy na 12 milionów złotych, a połowę tej
temat inwestycji. Jakie plany kwoty wyłoży Ministerstwo Sportu
ma Gmina Karpacz w tym za- i Turystyki.
kresie?
Jelonka.com: Unika pan teT. Stanek- Niestety na poważne inwestycje dotyczące szeroko matu deptaka.
T. Stanek - Nie, nie unikam. Niepojętej turystyki i rekreacji nie
mamy co liczyć. Jak już wcześniej stety po raz pierwszy w historii nie
powiedziałem, większość gminy otrzymaliśmy dotacji. Przypomnę,
Karpacz leży na terenie KPN-u i tu że na przebudowę deptaka mielizaczynają się schody. Bo np. żeby śmy otrzymać dotację w wysokości
otrzymać pozwolenie na budowę 12 milionów złotych. Ale muszę też
stoku narciarskiego inwestor wy- przyznać, że przez działanie trzech
kłada 5 milionów złotych, z czego „szkodników” w radzie cieszę się,
3 miliony to koszty związane z że tych pieniędzy nie dostaliśmy.
pozyskaniem wszystkich pozwoleń Bo prawdopodobnie by tworzyli
i jeżeli do tego dodamy 10-letni tyle donosów, że musielibyśmy
okres oczekiwania na decyzję oddać całość dotacji. Doszło do
środowiskową, to wszystkiego się takich sytuacji, że jadąc ja, czy też
odechciewa. Stąd taki trend do burmistrz do różnych urzędów od
budowania apartamentowców. Nie powiatowych do ministerialnych,
wbijając jeszcze łopaty w ziemię, 75 wszyscy odwracają się mówiąc,
proc. lokali już jest spłacona. Więc że przez działanie jeszcze radnego
Grzegorza Kubika i jego kolegów
rachunek jest prosty.
nie będą nam pomagali bojąc się
Jelonka.com: Z czego pana pomówień i oskarżeń. Boję się,
zdaniem wynikają trudności że może wkrótce dojść do takiej
w uzyskaniu odpowiednich sytuacji kiedy będziemy chcieli rozpocząć jakąś inwestycję, będziemy
pozwoleń?
T. Stanek - Wydaje mi się, że błąd musieli się zakredytować, a wtedy
popełniliśmy w momencie, gdy częścią spłaty kredytu będziemy
wchodził w życie projekt Natura musieli obarczyć mieszkańców.
2000. Czesi zrobili to bardzo mąJelonka.com: Czyli temat
drze. Oni najpierw sprawdzili, gdzie
mają miejscowości turystyczne, deptaka umarł?
T. Stanek – Temat deptaka nie
gdzie mogą ewentualnie w przyszłości budować stoki narciarskie umarł, szukamy planu „B”. Jego
i nie „wrzucili” tych terenów do przebudowa będzie realizowana,
projektu. A my z lenistwa wszystko ale nie na taką skalę jak było to
umieściliśmy w tym projekcie i prezentowane w mediach: „deptak
teraz główkujemy, jak te przepisy nad deptaki”.
obejść, żeby można było coś zrobić.
Jelonka.com: O dość skomplikoMoże też przydałaby się zmiana na
stanowisku dyrektora Karkono- wanej sytuacji pomiędzy radnymi
skiego Parku Narodowego? Może pisaliśmy relacjonując ostatnią
powinien przyjść ktoś bardziej sesję, wydaje się, że sytuacja jest
elastyczny, ktoś kto zrozumie, że patowa.
T. Stanek - Dopóki w radzie będą
oprócz ptaków i roślin jest jeszcze
zasiadali ludzie dla diet to tak bęczłowiek.
dzie. Funkcja radnego powinna być
Jelonka.com: Trudno jest funkcją społeczną. Zauważyłem, że
sobie wyobrazić, że obecnie w naszej radzie zasiadają panowie,
zakorkowany Karpacz mógłby którzy robiąc niezdrową atmosferę
przyjąć jeszcze więcej tury- destabilizują pracę rady. Na szczęście
coraz więcej radnych zauważa ten
stów.
T. Stanek – To prawda, że Karpacz problem i głosami ośmiu radnych
obecnie jest strasznie zakorkowany. podczas ostatniej sesji udało się
Dlatego też wybudowanie obwodni- jeszcze radnego Kubika odwołać z
Czech na treningi.

funkcji przewodniczącego Komisji
Budżetowej. Doszło do tego, że ludzie gratulują mi, że postanowiłem
walczyć, ale żeby walczyć skutecznie
potrzebuję też pomocy mieszkańców,
gestorów czy też pracowników urzędu miasta, a tym czasem wszyscy boją
się odezwać, bo wiedzą czym takie
działanie śmierdzi ze strony jeszcze
radnego Kubika i trzech jego kolegów.
Wojna ludzi nie rodzi, tylko gubi.
Więc apeluję do wszystkich radnych o
wspólną walkę dla dobra miasta.
Jelonka.com: Co ma pan na
myśli?
T. Stanek – Pisane są różne donosy
na ludzi, którzy głośno powiedzieli,
że nie zgadzają się z opinią tych
trzech panów. Zresztą na mój temat
pojawiały się różne głupoty, włącznie
z artykułem „Sprawdźmy radnym
kieszenie” jaki ukazał się w gazecie
Region Karpacz, gdzie napisano, że

radny Stanek nie oddał rozliczenia
majątkowego za rok 2015, za co
redaktor tej gazety Waldemar Gruna
publicznie przeprosił.
Jelonka.com : Przejdźmy do
trochę lżejszego tematu. O czym
marzy radny Stanek?
T. Stanek - Chciałbym, żeby w
Karkonoszach odbyły się zimowe
igrzyska olimpijskie w 2030 roku.
Jelonka.com: A tak na poważnie?
T. Stanek – Mówię całkiem poważnie. Doprowadzając większość
inwestycji do skutku mamy już
całą infrastrukturę . Rozpoczęcie
igrzysk we Wrocławiu, zakończenie
w Pradze. Infrastruktura lotnicza
to lotniska we Wrocławiu, Pradze,
Dreźnie i w Berlinie. Stawiamy hale
lekkiej konstrukcji pod lodowiska.
Przypomnę, że w Karpaczu istniał

kiedyś tor bobslejowy oraz do skeletonu. Wystarczy go odbudować.
Przypomnę, bo nie wszyscy wiedzą,
że gmina Karpacz jako jedyna gmina
w Polsce ma pozwolenie na wybudowanie toru do skeletonu, bobsleju i
saneczkarstwa. Na „Kopie” robimy
wszystkie dyscypliny typu ski-cross
i snowboard. W Karpaczu tworzymy
wioskę olimpijską. Igrzyska zimowe
to udział około 3600 sportowców.
Do tego trzeba dodać trenerów oraz
medyków i obsługę techniczną,czyli
jakieś 1600 osób. W Szklarskiej
Porębie organizujemy wszystko co
związane jest z biegami narciarskimi.
Po czeskiej stronie mogą być organizowane skoki narciarskie i wszystkie
dyscypliny związane z dyscyplinami
zjazdowymi. Pamiętajmy, że wkrótce
ruszą prace mające na celu odnowić
połączenia kolejowe do Karpacza. A
więc wcale to nie jest nierealne.
(TS)
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Jest nowoczesny ośrodek do walki z rakiem dla pacjentów kotliny

Na terenie jeleniogórskiego szpitala została 10 stycznia
otwarta filia wrocławskiego Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Budowa placówki trwała niespełna rok. To druga filia DCO na Dolnym Śląsku. Pierwsza
powstała w Legnicy.
- Placówka dysponuje najnowocześniejszym sprzętem – mówił
podczas otwarcia dyrektor DCO
we Wrocławiu dr hab. Adam Maciejczyk. - Jeden z akceleratorów to
urządzenie najnowszej generacji,
natomiast drugi jest trochę starszy,
ale spełnia wszystkie aktualne wymagania. Do tego dochodzi jeszcze
tomograf komputerowy z funkcją
wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów,
znajdujących się w ośrodku macierzystym we Wrocławiu – opowiadał
Adam Maciejczyk. - Będziemy leczyć
nowotwory prostaty, piersi, mózgu,
żołądka, odbytnicy, odbytu, płuc,
głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne, mięsaki tkanek miękkich
oraz chłoniaki. We współpracy z
oddziałami chirurgii i chemioterapii
chcemy prowadzić tzw. leczenie
skojarzone, które znacząco poprawi
wyniki terapii – dodał dyrektor DCO
we Wrocławiu.
Na parterze budynku znajduje
się strefa diagnostyczna oraz gabinety lekarskie i zabiegowe, a na
pierwszym piętrze pomieszczenia
techniczne i socjalne. Pacjenci
będą leczeni w nowym ośrodku

ambulatoryjnie. Część z nich, w
razie potrzeby, może przebywać w
wyznaczonych, bezpłatnych hostelach. Wszyscy chorzy będą mieli
wykonywaną tomografię komputerową, na podstawie której będą
tworzone indywidualne, zgodne z
anatomią pacjenta plany leczenia.
Każdy chory będzie miał w trakcie
leczenia wykonywane kontrolne
zdjęcia, weryfikujące zgodność z
planem leczenia. A pacjenci z nowotworami prostaty dodatkowo będą
mieli wszczepiane znaczniki do
gruczołu krokowego, aby poprawić
jakość napromieniowania.
Pierwsi pacjenci pojawią się,
już wkrótce. - Jesteśmy gotowi do
pracy. Czekamy tylko na oficjalne
rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o
procedury końcowe kontraktowania
z Narodowym Funduszem Zdrowia
- poinformowała Iga Skrzypczyńska, kierownik filii DCO w Jeleniej
Górze.
Jeleniogórska placówka ma
zwiększyć dostępność do kompleksowego leczenia dla pacjentów onkologicznych z Kotliny Jeleniogórskiej. − Chcemy zapewnić pacjentom
lepsze warunki leczenia. To bardzo
ważne, żeby w tym trudnym czasie

Fot. Robert Czepielewski

Placówka większych szans

zmagania się z chorobą nie musieli
już tracić dodatkowo czasu na
dojazd do odległych placówek − podkreślał Cezary Przybylski, marszałek
województwa dolnośląskiego.
W otwarciu jeleniogórskiej Filii
Zakładu Radioterapii DCO we Wrocławiu wzięli udział m.in.: marszałek województwa dolnośląskiego Ce-

zary Przybylski, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, wicemarszałek
województwa dolnośląskiego Iwona
Krawczyk, członek zarządu województwa Jerzy Michalak, biskup
Zbigniew Kiernikowski. Byli też
zastępcy prezydenta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak i Piotr Paczóski.
Robert Czepielewski

Ośrodek będzie przyjmował około 800 pacjentów rocznie lecząc chorych
onkologicznie za pomocą promieniowania jonizującego z pól zewnętrznych,
czyli teleterapią. Koszt tej inwestycji to około 30 mln zł, z tego około 20
milionów złotych kosztował sprzęt.
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Optymizm po spotkaniu w SP 7
W Szkole Podstawowej Nr 7 w
Jeleniej Górze odbyło się 24 stycznia
spotkanie rady pedagogicznej z radnymi Komisji Oświaty i Wychowania
oraz przedstawicielami prezydenta.
Głos zabrali również rodzice, a efektem spotkania jest poczucie
zmniejszonego zagrożenia wygaszania „Siódemki”.
Nie wszystkim podobało
się, że Jelonka.
com ujawniła
wariant y dotyczące nowej
sieci szkół w
Jeleniej Górze,
jednak ze strony
rodziców płynie
pozytywny odzew,
bowiem obawiają
się, że gdyby nie rozpowszechnienie tej informacji na naszych łamach, już
na początkowym etapie tworzenia
nowej siatki, mogłoby dojść w zaciszu
do przeforsowania „preferowanych”
w analizie SWOT opcji. Naczelnik
Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu
Miasta Paweł Domagała przyznał, że
nad wariantami pracował 3-osobowy
zespół urzędników, który miał mało
czasu na przygotowanie. Padały
również opinie, że projekt z analizą
był skierowany jedynie do radnych,
związków zawodowych i dyrektorów
szkół - miał jedynie zapoczątkować
dyskusję i nie był skierowany do
opinii publicznej, co stało się dzięki

mediom. Rodzice stanowczo podkreślali, że analiza pod wieloma względami była przygotowana krzywdząco
dla „Siódemki” i dobrze się stało, że
ujrzała „światło dzienne”, a od urzędników wymagają rzetelniejszego
podejścia do sprawy.
Podczas zebrania
społeczność SP 7
w y p u n k t owa ł a
błędy i braki w
analizie SWOT
dotyczące ich
szkoły. Przedstawili też swoje propozycje
(widoczne w
galerii), po
czym rozpoczęła się dyskusja.
- Jestem jednym
z tych, którzy proponowali przeniesienie
szkoły nr 7 do tego budynku, natomiast nikt nie wiedział,
że taka reforma nastąpi – mówił
Paweł Domagała. Rodzice natychmiast odpowiedzieli, że reforma
dotyczy likwidacji gimnazjów, a nie
podstawówek, co w późniejszych
głosach potwierdzali również radni
Leszek Wrotniewski, Józef Rypiński i
Ireneusz Łojek zapewniając, że nawet
gdyby znalazła się większość radnych
do likwidacji SP 7, to ich zdaniem
zablokuje to Dolnośląski Kurator
Oświaty, bez którego pozytywnej
opinii nie będzie można wcielić w
życie nowej sieci szkół.
Przemek Kaczałko
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Wnioski już znane
Wnioski do Jeleniogórskiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2017 zostały
opublikowane. Aktualnie przechodzą
weryfikację merytoryczną, a w lutym
odbędzie się prezentacja na specjalnych
spotkaniach oraz najważniejsze – głosowanie.
Złożono 38 wniosków, 35 zostało
opublikowanych. - Trzy nie spełniły
wymogów formalnych, np. nie było
listy poparcia odpowiednio wypełnionej,
nie były wszystkie pola wypełnione –
wnioskodawcy mimo wezwań tego nie
uzupełnili, więc trzy wnioski zostały odrzucone – tłumaczy Barbara Olszewska,
naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze.
W sumie wnioski opiewają na łączną kwotę 5 135 015,99 zł, ale jak już
wspominaliśmy – w tym roku Miasto
przeznaczyło na ten cel niemal połowę
mniej środków, niż w 2016 roku. Do
podziału jest 800 tysięcy zł na cztery
obszary miasta (po 200 tysięcy złotych
na każdy).
- Obecnie wnioski przechodzą ocenę
merytoryczną. Następnie te, które
przejdą pozytywną ocenę wydziału
zostaną podane do publicznej wiadomości – dodała Barbara Olszewska.
Od 8 lutego rozpocznie się publiczna
prezentacja wniosków, która odbędzie
się w Książnicy Karkonoskiej i w MDK
„Muflon”- będzie można zadawać
pytania wnioskodawcom.
Głosowanie rozpocznie się 20 lutego,
a na początku marca poznamy zadania,
które będą realizowane. Lista wniosków:
https://jbo.jeleniagora.pl/publikacjanadeslanych-zadan.html
4 ZU]HĞQLDU(Przemo)
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Statuetki i podziękowania dla ludzi zasłużonych dla naszego miasta

Sesja pełna wzruszeń
Sportowcy, artyści, działacze organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy szkół odebrali 11 stycznia
wyróżnienia, przyznane przez radnych Rady Miejskiej
w 2016 roku. Podczas uroczystej sesji w Teatrze im. C.
K. Norwida wręczono statuetki Zasłużonego dla Miasta
Jeleniej Góry oraz nagrody.
Momenty wręczenia statuetek
wywoływały różne emocje, były
chwile radości, dumy, ale i wzruszenia, których nie kryła Ligia
Jamer oraz Julian Gozdowski,
który podobnie jak Lucyna Kornobys był wynagradzany owacją
na stojąco.
- Przyjechałem na ten teren w
czerwcu 1945 roku. Byłem wtedy
dzieckiem i tacy jak ja, w obecnym
Sobieszowie – wtedy to się nazywało Chojnasty – spotykaliśmy
się w jednym miejscu, to była taka
świetlica, którą był wielki kasztan
koło kościoła – wspominał Julian
Gozdowski.
- Wiedzieliśmy, że przyjechaliśmy
na ziemie odzyskane z różnych
terenów i chcieliśmy tworzyć nową
tradycję polską. Nagrodę Zasłużonego dla Miasta Jeleniej Góry dedykuję
tym wszystkim, którzy w 1945 roku...
[moment wzruszenia nagrodzony
brawami] – wielu z nich już nie żyje.
To byli przyjaciele, z nimi się bawiłem
i to jest też ich zasługa, że ja dzisiaj

w ich imieniu – tych wszystkich,
którzy tworzyli tradycję jeleniogórską w Chojnastach, otrzymałem
ten tytuł – mówił honorowy prezes
Stowarzyszenia Bieg Piastów, żywa
legenda biegów narciarskich.
Wśród nagrodzonych była też
lok alna królowa pszczelarzy
Zuzanna Tur wanicka, która z
charakterystycznym poczuciem
humoru zadeklarowała, że będzie
się jeszcze starać o zdrowie i pouprawia trochę sportu. Doceniono
także ponad 50 lat pracy z młodzieżą trenera łuczników Henryka
Chemicza, a także 46 lat pracy
Mirosława Wieczorkiewicza.
Ceremonię uświetniły występy
uczestników zajęć wokalnych pod
opieką Renaty Kryńskiej w jeleniogórskim Młodzieżowym Domu
Kultury. Na scenie Teatru Norwida
wystąpili: Katarzyna Kasprzak,
Natalia Droń, Sławomir Wyłup,
Ewa Kobielska, Kirył Pietruczuk
oraz zespół Minimum.
Przemek Kaczałko

Tytuł Honorowego Obywatela Jeleniej Góry otrzymał Józef Lipień, który
wyróżnienie odebrał we wrześniu 2016 r. podczas turnieju zapaśniczego o
Złoty Pas. Podczas uroczystej gali w imieniu byłego mistrza świata, srebrnego
medalisty Igrzysk Olimpijskich w Moskwie przemawiał Czesław Czerniec.
Następnie nadszedł czas na tytuły „Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry”, które
otrzymali kolejno: Ligia Jamer, Jan Rokosz, ś.p. Grzegorz Jędrasiewicz, Henryk
Chemicz, Julian Gozdowski, Tadeusz Gajewski, Zuzanna Dziedzic, Zuzanna
Turwanicka, Wawrzyniec Pióro, Eugeniusz Ragiel, Edward Masełko, Zespół
Wokalny „Sybiraczki i Kresowianie”, Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji
Edukacji Narodowej oraz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im.
Stanisława Staszica. Z kolei nagrody Miasta Jeleniej Góry powędrowały do
Lucyny Kornobys, Janisława Hillera, Mirosława Wieczorkiewicza oraz Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Chrobrego.

JELENIA GÓRA

Tytuły za działania
Tradycyjnie, w styczniu Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa organizuje spotkanie noworoczne w MDK
„Muflon”, na którym wręczany jest
honorowy tytuł „Zasłużony dla Sobieszowa”. Za rok 2016 kapituła w uznaniu
zasług i działalności społeczno–sportowych i kulturalno–oświatowych na
rzecz lokalnej społeczności Sobieszowa
wyróżniła: Małgorzatę Kruczkowską i
Dorotę Skowron.
Tytuły przyznawane są od 2000 roku
osobom najbardziej zaangażowanym w
pracę na rzecz Sobieszowa. I mimo że
nie idą za nimi żadne nagrody pieniężne - a tylko wręczane są symboliczne
pamiątkowe dyplomy i kwiaty – uhonorowani bardzo sobie tytuły cenią.
- Jest to forma podziękowania za
ciężką pracę na rzecz naszej małej
ojczyzny, ale i próba zachęcenie innych
do aktywnego działania - mówił prezes
Stowarzyszenia Janusz Wojtas.
Drobne upominki wyróżnionym
paniom ufundowali: prezydent Miasta
Marcin Zawiła, dyrektor Karkonoskiego
Parku Narodowego Andrzej Raj, posłanka Zofia Czernow, gratulacje przesłał
senator Krzysztof Mróz.
W części artystycznej spotkania
wystąpiły dzieci z Przedszkola Nr 11”Krasnala Hałabały” z grupy Krasnoludki.
Zaprezentowano teledyski zrealizowane
podczas warsztatów artystycznych w
Miejskim Domu Kultury „Muflon” w
Sobieszowie, a dedykowane każdej z wyróżnionych pań. Spotkanie zakończyło
się słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez panie z Stowarzyszenia
Sympatyków Sobieszowa.
(AP)
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Zapisz się do 24 lutego i zdobądź dobry zawód
Opiekun medyczny – również dla osób bez wykształcenia średniego! Opiekunowie medyczni uciekają
z kraju. Ich brak jest coraz
dotkliwiej odczuwalny. Szacuje się, że od zaraz potrzeba do pracy ponad 60 tys.
pracowników.
Praca czeka w szpitalach, domach
pomocy społecznej, a nawet w mieszkaniach prywatnych.
Aby zdobyć kwalifikacje do opieki
medycznej nad pacjentem nie trzeba posiadać wybitnych zdolności.
Konieczne jest jedynie ukończenie
szkoły policealnej w tym zawodzie.
Zainteresowani nie powinni zwlekać,
im szybciej rozpoczną kształcenie
tym większe szanse na lepszy etat. Co
więcej kierunek jest DARMOWY!!!!
Jeśli nie masz wykształcenia średniego masz możliwość uczestniczyć
w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, gdzie po zdaniu egzaminu
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
opiekun medyczny. Zajęcia odbywają
się w systemie zaocznym (w piątki
od 16:00 do 20:40 oraz soboty od
8:00 do 17:40). Nauka trwa 1 rok (2
semestry).
Jeżeli interesuje Cię stomatologia
i praca w gabinecie dentystycznym,
wybierz kierunek asystentki stomatologicznej i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania
zawodu! Asystentka stomatologiczna
jest nieodzownym członkiem zespołu
stomatologicznego. Czas kształcenia
to tylko jeden rok, do wyboru tryb
stacjonarny wieczorowy. KIERUNEK
BEZPŁATNY!
Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który
powstał na wniosek środowiska
zajmującego się wytwarzaniem
sterylnych wyrobów medycznych
w warunkach ochrony zdrowia.
Celem pracy technika sterylizacji
medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej
sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Nauka trwa 1 rok i jest
prowadzona w systemie zaocznym.
Kierunek DARMOWY!
Technik masażysta - Absolwenci tego kierunku po ukończeniu szkoły będą przygotowani do
podjęcia pracy w salonach masażu,
gabinetach kosmetycznych, salonach
odnowy biologicznej, w klubach

publicznego lub prywatnego lub
interesuje Cię praktyczne wykorzystanie prawa w życiu codziennym.
Jest to zawód z dużą przyszłością.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie zapotrzebowanie na
wykwalifikowaną kadrę urzędniczą.
Nauka trwa 2 lata i jest prowadzona
w systemie zaocznym.
Technik BHP to osoba, która
kieruje działem bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładzie pracy,
oraz koordynuje i nadzoruje całokształt poczynań związanych ze
stanem bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie. Zaczyna to być
przyszłościowy, nowoczesny i dynamiczny zawód. Niezbędne kwalifikacje zdobyć można już w 1,5
roku nauki w systemie
zaocznym i to całkowicie za darmo!
Rozwój gospodarki i związana z nią
informatyzacja systemu rachunkowości
sprawia, że pracodawca na rynku pracy poszukuje wykształconego,
otwartego na aktualizowanie wiedzy, kompetencji
i umiejętności pracownika. Zawód Technika rachunkowości odgr ywa
coraz
większą

fitness oraz wszelkiego rodzaju
zakładach rehabilitacyjnych, a także
prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Nauka trwa 2 lata
i jest prowadzona w systemie stacjonarnym.

Lubisz dzieci i chciałabyś podjąć pracę jako opiekunka dziecięca w żłobku,
przedszkolu lub za granicą?
Przekażemy Ci wiedzą niezbędną do wykonywania tego zawodu! Nauka trwa 2 lata, zajęcia
odbywają się w systemie stacjonarnym lub zaocznym. KIERUNEK
BEZPŁATNY!
Kolejnym darmowym kierunkiem oferowanym przez Centrum
Kształcenia Plejada jest Technik
administracji – idealne rozwiązanie jeżeli chcesz podjąć pracę w urzędzie, biurze, administracji sektora

rolę w związku z powstawaniem coraz
to nowych przedsiębiorstw i instytucji.
KIERUNEK 2 letni BEZPŁATNY!
Zawód Technika usług kosmetycznych stwarza szerokie
możliwości pracy. Dyplom uprawnia
do prowadzenia własnej działalności
w zakresie kosmetyki, pielęgnacji
zdrowia i urody. Zawód daje szansę
współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, które
wśród najlepszych absolwentów
tego właśnie kierunku poszukują
kadry. Nauka trwa 2 lata i jest prowadzona w systemie zaocznym.
Osoby nie posiadające wykształcenia średniego, które ukończyły
ośmioletnią szkołę podstawową,
gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową zapraszamy do darmowego
Liceum ogólnokształcącego
dla Dorosłych (Osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową
mają możliwość skrócenia nauki
zaczynając naukę od III semestru).
Higienistka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą
w zakresie wykonywania zabiegów
profilaktyczno – leczniczych, które
wykonuje samodzielnie na zlecenie
i pod nadzorem lekarza dentysty.
Nauka trwa 2 lata i jest prowadzona
w systemie stacjonarnym wieczorowym.
Wydajemy zaświadczenia do ZUS,
MOPS i innych instytucji!!!
Zapisz się już teraz – wystarczy złożyć w sekretariacie
szkoły następujące dokumenty:
podanie, świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał) lub
w przypadku kursu kwalifikacyjnego (Opiekun medyczny)
świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej, gimnazjum lub
ZSZ, 2 zdjęcia i ksero dowodu
osobistego.
Wszelkie informacje można
uzyskać również na stronie internetowej szkoły www.plejada.
edu.pl oraz pisząc na adres e-mail
jgora.plejada@op.pl
Adres szkoły: ul. Waryńskiego 20,
58-500 Jelenia Góra (dojazd autobusami MZK – 2,3,11,20 i 33) tel./fax.
75 648-83-85.

Zapisz się do 24.02.2016 r. na Higienistkę
Stomatologiczną, przy zapisie podaj hasło
JELONKA i ucz się przez 2 lata za darmo!!!
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Fot. Przemek Kaczalko

Kolejna inwestycja da pracę

Monument przyjedzie z Ameryki, jeśli będzie miał gdzie stanąć

Wielki pomnik dla Kresowian?
Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pamięci Ofiar
Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian, który chce sprowadzić do
Jeleniej Góry 14-metrowy pomnik autorstwa Andrzeja Pityńskiego. Inicjatorzy przedstawili szczegóły swojego pomysłu.

Prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła w obecności mediów wręczył 19 stycznia prezesowi DWS
Draexlmaier akt upoważniający do
rozpoczęcia działalności w nowej
hali zakładu mieszczącego się przy
ul. Spółdzielczej.
Nowy budynek to inwestycja o
wartości 20 milionów euro i zajmuje
ok. 20 tys. m kw. - Z moich informacji
wynika, że jest to największy magazyn
w zakładzie produkcyjnym na terenie
Dolnego Śląska – stwierdził Thomas
Krüger, prezes jeleniogórskiego oddziału niemieckiego koncernu.
- To kolejne miejsca pracy dla
jeleniogórzan – powiedział prezydent
Marcin Zawiła twierdząc, że miasto
współpracuje z przedsiębiorcami, bo
chce rozpocząć działania na rzecz
ściągnięcia ludzi do pracy w Jeleniej
Górze na zasadzie „pracuj – mieszkaj
– żyj w Jeleniej Górze”. - Jako miasto
oferujemy dość dużą pulę mieszkań
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do remontu, które są relatywnie tanie.
Zapewniamy wszystkim dzieciom
miejsca w żłobku, atrakcyjne życie kulturalne, niezłą opiekę nad młodzieżą
w szkole. Jelenia Góra jest dzięki temu
coraz bardziej atrakcyjna – stwierdził
włodarz miasta.
Przy bardzo niskim (oficjalnym)
bezrobociu w mieście może pojawić
się problem ze znalezieniem „rąk
do pracy”, ale prezes Draexlmaiera
zapewnia, że takiego problemu w jego
firmie nie ma. - Jesteśmy bardzo znanym pracodawcą w regionie, ludzie
oprócz pensji dostają pakiety socjalne,
organizujemy transport autobusem w
obrębie 50 km i to wystarcza – powiedział Thomas Krüger.
Inwestycja ma przyczynić się do
rozwoju firmy, która produkuje wyposażenie wnętrz samochodowych do
luksusowych niemieckich aut tj. Land
Rover, Jaguar czy Mercedes.
Przemek Kaczałko

Jak mówią autorzy pomysłu,
pomnik Pamięci Ofiar Męczeństwa
i Ludobójstwa Kresowian to monumentalna kompozycja rzeźbiarska, zatytułowana „Rzeź
Wołyńska”. Pomnik
ma 14 metrów
wysokości, odlany zostanie w
brązie, pokryty
jasno brązową
patyną i stanie na cokole z
granitu o wysokości 1,5 metra.
Monument w całości
zostanie sfinansowany przez Stowarzyszenie
Weteranów Armii Polskiej
w Ameryce, Okręg nr 2 w
Nowym Jorku, co zostało
potwierdzone stosownym
listem intencyjnym z dnia 21
listopada 2016 r.
Komitet reprezentowany
przez Stanisława Kańczukowskiego oraz Mariusza
Gierusa złożył w tym celu
wniosek do Jeleniogórskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017. Koszt
związany z wyznaczeniem i przygotowaniem terenu pod budowę w
Jeleniej Górze opisanego pomnika

Piłkarki ręczne spod Karkonoszy pokazały klasę

Cenne zwycięstwo KPR-u
Niezwykle ważny pojedynek w
kontekście walki o utrzymanie w
PGNiG Superlidze lepiej rozpoczęły
jeleniogórzanki. Od stanu 3:2 nasz
zespół zaczął budować przewagę,
w 12. minucie na tablicy wyników
było 8:4 – i tu warto zaznaczyć,
że po 4 bramki z rzędu dla KPR-u
strzeliły Kobzar i Jasińska. Chwilę
później było już 12:5 i wydawało się,
że podopieczne Tomasza Konitza
bezstresowo zgarną dwa punkty
do ligowej tabeli. Ku zdziwieniu
wiernych kibiców żółto-niebieskich
miejscowe zanotowały przestój
trwający 10 minut – w tym czasie
nowosądeczanki zdobyły 7 bramek
doprowadzając do remisu w 26. minucie. Końcówka pierwszej połowy
była już wyrównana i zakończyła się
wynikiem 14:14.
Po zmianie stron zacięty bój trwał
do 40. minuty, kiedy to na tablicy
wyników było 18:18. W kolejnych
minutach KPR zbudował przewagę
3-4-bramkową, którą przyjezdne na
moment zniwelowały do dwóch trafień (25:23 w 50. minucie), ale był
to bardzo ważny moment spotkania.
W związku z urazem naszej podstawowej bramkarki Moniki Ciesiółki
do rzutu karnego wykonywanego
przez Leśniak przy stanie 25:22
między słupkami stanęła 15-letnia

Fot. Tomasz Raczyński

Szczypiornistki KPR–u Jelenia Góra odniosły cenne zwycięstwo w starciu z Olimpią Beskid
Nowy Sącz. Mimo przestoju w pierwszej połowie, w kluczowym momencie meczu pokazały
charakter i pokonały rywalki 32:29.

Natalia Filończuk (która już w wielu
spotkaniach Superligi udowadniała
swój wysoki potencjał) i pięknie
wybroniła rzut skrzydłowej Olimpii Beskid. Reprezentantka Polski
w kategorii juniorek młodszych
pozostała już na boisku do końca
spotkania i znacząco przyczyniła się
do zwycięstwa broniąc efektownie
w kilku kolejnych akcjach. W 55.
minucie KPR prowadził już 31:25,
więc do końcowej syreny publiczność mogła fetować osiągnięty cel,
czyli wygraną nad jednym z rywali
do walki o utrzymanie w najwyższej

klasie rozgrywkowej piłki ręcznej
kobiet.
KPR Jelenia Góra – Olimpia Beskid Nowy Sącz 32:29 (14:14)
KPR: Ciesiółka, Hoffman, Filończuk – Kobzar 8, Załoga 7, Jasińska
7, Janas 4, Bielecka 2, Bilenia 2,
Tomczyk 2, Kanicka, Maziarz,
Oreszczuk.
Olimpia: Szczurek, Sach – Smbatian 7, Rosińska 6, Leśniak 4, Szabo
4, Pożoga 3, Płachta 2, Choromańska 1, Luberecka 1, Dzidek 1,
Kostuch.
Przemek Kaczałko

inicjatorzy szacują na 160-200 tys.
zł.
- Po II wojnie światowej wielu
mieszkańców dawnych Kresów tutaj
trafiło i wielu z nich
utożsamia
się z Kresami
i tym, co się
tam wydarzyło – mówił
Mariusz
Gierus. - Pomnik w Jeleniej Górze
z jednej strony
ma rozliczać się z
przeszłością i być pamiątką przeszłości, ale
też być dobitną pamiątką ku
przestrodze. Głęboko wierzę
w to, że będzie to pierwszy
krok do budowania Centrum Kresów III RP w Jeleniej Górze – kontynuował
sekretarz komitetu, który
szacuje, że w naszym
regionie nawet 60 proc.
mieszkańców może mieć
związki z Kresami (pośrednio lub bezpośrednio), więc jest to
bardzo dobre miejsce na lokalizację
pomnika.
Przemek Kaczałko
JELENIA GÓRA

Emocje na życzenie
Koszykarze Sudetów Jelenia Góra
byli zdecydowanym faworytem w meczu II ligi z Drogbrukiem Kalisz, jednak
na własne życzenie do ostatnich minut
musieli walczyć o zwycięstwo.
Podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza już w pierwszej kwarcie zaznaczyli
swoją przewagę nad rywalem. Od
stanu 8:6 odskoczyli na 20:6, a po 10
minutach prowadzili 29:16. W drugiej
odsłonie na tablicy wyników było już
35:16, co odzwierciedlało pozycje w
tabeli obu zespołów. Po 16. minutach
gry było już 44:21, ale przed przerwą
goście zdołali nieco zmniejszyć straty
i do szatni obie ekipy schodziły przy
stanie 48:30.
Po zmianie stron gospodarze
utrzymywali wysoką przewagę przez
całą trzecią kwartę, którą wygrali
różnicą czterech punktów (po 30
minutach 67:45). To, co się wydarzyło
w decydującej odsłonie było trudne
do wytłumaczenia. Miejscowi, pewni
zwycięstwa, nie podtrzymali koncentracji na wymaganym poziomie, co
wykorzystali koszykarze z Kalisza.
W 35. minucie było już tylko 73:60,
a ostatnie punktu dla Sudetów w 37.
minucie zdobył Paweł Minciel (80:65).
Końcówka należała już do gości, którzy
na minutę przed końcem doprowadzili
do stanu 80:75, ale kibice zgromadzeni
w jeleniogórskiej hali nie zobaczyli
już więcej trafionych rzutów z żadnej
ze stron i mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy. Dzięki wygranej
Sudety wróciły na trzecie miejsce w
tabeli grupy D II ligi, a Drogbruk Kalisz
pozostał na 11. pozycji.
(Przemo)

Fot. Użyczone
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Andrzej Pityński – polski rzeźbiarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Członek
National Sculpture Society (NSS), profesor rzeźby w Johnson Atelier Technical Institute
of Sculpture w Mercerville, komendant Placówki 123 Stowarzyszenia Weteranów Armii
Polskiej w Ameryce (SWAP) z siedzibą w Nowym Jorku, działającej nieprzerwanie
od 1921 roku.

JELENIA GÓRA

Wichośki poznały swoje rywalki
Znamy już przeciwniczki koszykarek KS Wichoś Jelenia Góra w
półfinałach Mistrzostw Polski U–22.
Jeleniogórzanki zagrają w turnieju,
którego gospodarzem jest UKS Huragan Wołomin. W tej grupie wystąpią
ponadto Basket 25 Bydgoszcz i MUKS
Poznań.
Losowanie nie było zbyt łaskawe,
bowiem MUKS Poznań to klub,
który kilkanaście razy sięgał po
krajowy prymat w różnych grupach
wiekowych, a Huragan Wołomin to
prawdziwa kuźnia talentów. Tam
zaczynały bowiem m.in. siostry
Małgorzata i Katarzyna Dydek. Bydgoszcz to wielka niewiadoma, ale w
składzie znajdują się ekstraklasowe
zawodniczki tamtejszego Artego,
Przypomnijmy, że turniej zostanie
rozegrany w dniach 3-5 lutego.
Drugoligowy mecz KS Wichoś z
CCC Polkowice przełożono na inny
termin.

- Jedno trzeba powiedzieć, że na
tym poziomie słabeuszy już nie ma
bowiem grają zawodniczki ekstraklasowe i I-ligowe. Formuła U-22
dla kobiet została wprowadzona dla
najzdolniejszych Polek, grających w
polskich ligach, w których aż roi się
od koszykarek amerykańskich i utalentowanym Polkom jest się trudno
„przebić”. Wierzę, że nasze panie pod
wodzą trenera Tomasza Pawlikowskiego powalczą z najlepszymi - mówi
prezes Wichosia Eugeniusz Sroka.
- Myślę, że zespoły z Poznania i
Wołomina nie muszą być tak silne
jak przed rokiem. Zeszła już z nas
debiutancka trema i nie powinno być
źle. Na pewno będziemy walczyły, a
jak będzie zobaczymy... Trzeba pamiętać, że to jest turniej, a nie pojedynczy
mecz i niespodzianki są możliwe
- mówi kapitan drużyny Magdalena
Dźwilewska.
(MDvR)
Fot. Archiwum
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Mieszkańcy nie zawiedli - jest rekord!
Przed 25. finałem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
jeleniogórskie sztaby chciały
nieskromnie osiągnąć ubiegłoroczny wynik, kiedy to udało się
pobić rekord z sumą 155 tysięcy
złotych, ale to, co wydarzyło się
w tym roku pokazuje dobitnie
– jeleniogórzanie nie zawiedli i
przekazali na pomoc dla dzieci
i seniorów prawie 239 tysięcy
złotych!
Tegoroczna for muła finału
WOŚP w Jeleniej Górze różniła
się od poprzednich. Nie było
ogólnopolskich gwiazd sceny
muzycznej, ale za to w gościnnych progach Klubu Kwadrat i
Jeleniogórskiego Centrum Kultury można było wysłuchać wielu
artystów mniejszego kalibru, co
nie znaczy, że mniej wartościowych, bowiem każdy włączający
się w pomoc potrzebującym ma
równie wielkie serce – jest to
też okazja do zaprezentowania
lokalnych talentów muzycznych
i tanecznych. Były też akcje w
galeriach handlowych: Sudeckiej
i Nowy Rynek oraz zimowy piknik
rodzinny na Placu Ratuszowym.
Moc atrakc ji w połączeniu z
licytacjami oraz tradycy jnym
„światełkiem do nieba” sprawiły, że padł nieprawdopodobny
rekord, a na finałowym pokazie
na jeleniogórskim Rynku zjawiły
się tłumy.
Na jeleniogórskich ulicach można
było spotkać ok. 350 wolontariuszy
zrzeszonych przez dwa sztaby:
Stowarzyszenie Jeleniogórskiej
Młodzieży All-ternatywa oraz Hufiec
Karkonoski Związku Harcerstwa
Polskiego, a wśród obu było mnóstwo dzieci, młodzieży, a także
dorosłych, jak chociażby radny Piotr
Iwaniec. Silną grupę stanowili animatorzy z Vesny Magdaleny Pruś, 40
osób z Bursy Szkolnej Nr 1 z Dorotą
Mazur na czele, około stu harcerzy
i wielu, wielu innych. Wszystkich
połączyła chęć pomagania, przez
co radowało się serce.
- To prawda. Mnie dopadło
już chyba 6-7 osób, ale zostałem

wyposażony przez moją 97-letnią
mamę w znaczną kwotę pieniędzy w drobnych monetach, więc
przechadzam się i wrzucam –
własne też - wyznał prezydent
Jeleniej Gór y Marcin Zawiła.
Główne licytacje odbywały się
na Placu Ratuszowym od godz.
19.00 – tam ludzie wielkich serc
dobywali za znaczne sumy takie
rzeczy, jak: wielkie kryształowe serce od Huty Julia, figurkę
anioła z całorocznym karnetem
do Term Cieplickich dla dwóch
osób, wielkie pluszowe misie,
torty i wiele innych atrakcyjnych
przedmiotów.
- Wylicyt owałam pięknego
białego miśka dla mojego wnuka Wincenta. Warto wspierać
orkiestrę – mój syn mając 10 lat
zachorował na cukrzycę, dostał
od Owsiaka pompę, teraz ma
26 lat i ona do dzisiaj ratuje mu
życie – wyznała Beata Hantke,
która licytowała „kota w worku”,
którym okazał się wielki pluszowy miś. - Będę wspierać orkiestrę
do końca świata i jeden dzień
dłużej – dodała kobieta, która
wspierała także wolontariuszy
fundując jedzenie i napoje dla
All-ternatywy.
W Klubie Kwadrat o wrażenia
artystyczne zadbał jeleniogórski
zespół rockowy Trapeed, a także
reprezentujący cięższe brzmienia
Bullet Raid Band oraz Ziemia
Zakazana. Z kolei na dużej scenie w sali widowiskowej JCK
wystąpili: zespół taneczny Szkoły
Tańca No Name Dance Studio,
Tierra Flamenca, wokaliści z
Młodzieżowego Domu Kultury w
Jeleniej Górze, Perfectum wraz z
tenorem Jerzym Rynkiewiczem,
Jacek Szreniawa oraz wrocławski
duet Bow.
Wstępne wyliczenia jeleniogórskich sztabów są imponujące.
Wolont ariusze All-t er nat ywy
zebrali 123 021,85 zł, a Hufiec
Karkonoski 115 822,11 zł, co daje
łączną (rekordową) kwotę 238
843,96 zł!
Przemek Kaczałko
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2016-12-16 godz. 23.00 - 2017-01-27 godz. 20.00
PRACA
DAM PRACĘ
„Big Star" zatrudni sprzedawcę. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV na adres: rekrutacja@
bigstar.com.pl. Dołącz do
naszego zespołu!
*** Hotel Tarasy Wang
zatrudni recepcjonistę/tkę.
Umowa o pracę. Wymagania:
znajomość jęz. niem. lub ang.
Doświadczenie w branży
mile widziane. Gwarantujemy
szkolenia i ciekawą pracę w
młodym zespole. - 691 484
420/e-mail:achrabaszcz@
tarasywang.pl

Dekarz-cieślap o m o c n i k - o gólnobudowlane
- Praca w Niemczech zarobki
od 12,25 Eur/Brutto za
godzinę Praca na dachach
płaskich oraz prace murarskodekarskie Stała legalna praca
, bezpłatne zakwaterowanie
Podstawowy niemiecki mile
widziany. - 602 309 144
Do druku cyfrowego - FX
Sport Sp. z o.o. zatrudni pracowników do obsługi druku
cyfrowego. Informacje w siedzibie firmy przy ul.Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze
- 513 153 665
Do sklepu Go Sport w Galerii Sudeckiej poszukujemy
osób zainteresowanych pracą
na stanowisku Sprzedawcy
(dział obuwie). Oferujemy
umowę o pracę 3/4 etatu,
miłą atmosferę i pakiet benefitów. - gosport.210@mail.
go-sport.pl

Asystent rzeczoznawcy
majątkowego - Zatrudnię
osobę do pracy na stanowisku asystent rzeczoznawcy
majątkowego. Mile widziana
znajomość tematu nieruchomości. CV proszę na meila.
Zastrzegam kontakt z wybra- Dodatkowe zajęcie - Profi
nymi osobami - monika1105@ Credit Polska S.A. dodatinteria.pl
kowe zajęcie dla nauczycieli –
Barman- Metafora Pub & branża finansowa. zadzwoń!
Restaurant zatrudni młode, 668-682-335
przebojowe i sympatyczne Doradca ds. likwidacji
osoby na stanowisku barman. szkód - Ultima-Auto Dealer
CV ze zdjęciem można złożyć Skody, Kia, Isuzu w Jeleniej
osobiście lub wysłać na iza- Górze zatrudni na stanowisko
bela.jacak@o2.pl Umówienie Doradca Serwisowy ds likwispotkania oraz więcej infor- dacji szkód komunikacyjnych.
macji po nr tel. 668 331 624 Wymagane doświadczenie
i znajomość Audatex. lakierBlacharz/Lakiernik
nia@ultima-auto.pl
samochodowy - Ultima-Auto
Dealer Skody, Kia oraz Isuzu Doradca Finansowy - Nieliw Jeleniej Górze zatrudni mitowane zarobki, elastyczny
pracowników na stanowi- czas pracy - zostań Doradcą
Finansowym - nauczymy Cię
ska blacharz samochodowy
wszystkiego. Zadzwoń lub
i lakiernik samochodowy.
wyślij CV proficreditjg@wp.pl
Wymagane doświadczenie
- 668 682 335
zawodowe. lakiernia@ultimaDoradca klienta j. niemiecki
auto.pl
- Firma ABI-POL zatrudni
Budowlańców, montaży- osoby do obsługi klienta niestów - Zatrudnię do pracy na mieckojęzycznego. *Umowa
budowie. Stan zamknięty. Do o pracę. *Atrakcyjne wynamontażu instalacji wew. woda, grodzenie. ABI-POL Janusz
ogrzewanie, wentylacja itp. Niebieszczański Proszówka
Atrakcyjne wynagrodzenie i 68 59-620 Gryfów Śl. - 695
umowa o pracę. Praca stała i 224 334 / tomek@e-piaskopewna. Marek - 516 064 502 wiec.pl
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jelonka.com Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika
Grzywacz-Dudek (zastępca redaktora naczelnego), Przemek Kaczałko (dziennikarz),
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za treść ogłoszeń i reklam

Dr. Schneider zatrudni osobę
na stanowisko narzędziowca
ze znajomością budowy form
wtryskowych. Praca w systemie trzyzmianowym. Mile
widziane uprawnienia na suwnice, wózki widłowe. - rekrutacja@dr-schneider.com
Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
ogłasza nabór na wolne stanowisko: p.o. protokolanta w
Sądzie Okręgowym w Jeleniej
Górze. Więcej informacji na
stronie Sądu: http://www.
jelenia-gora.so.gov.pl - 75/6415-132
Firma Finansowa zatrudni
na stanowisko: asystent/ka
kierownika. Szukamy osoby
operatywnej, z wysoką kulturą
osobistą do pracy w Biurze.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Wyślij CV: proficreditjg@wp.pl - 668 682 335
Firma Ładziński Zakłady
Metalowe poszukują: Spawaczy, ślusarzy i lakiernika
konstrukcji metalowych z
uprawnieniami i doświadczeniem, mile widziana grupa
niepełnosprawności CV+list
motywacyjny proszę wysłać
na adres: kadry@ladzinski.pl
Tel. 75 64 354 18
Firma przewozowa zatrudni
kierowcę z kat B i doświadczeniem w transporcie międzynarodowym wiek od 24-45
lat więcej informacji udzielę
telefonicznie - 536 080 640
Firma Sudety Radio Taxi
z uwagi na ciągły rozwój
poszukuje dyspozytorek/ów
taxi. Wymagana dyspozycyjność oraz obsługa komputera. Zapewniamy wstępne
szkolenie. Zainteresowanych
prosimy o kontakt. - 609 930
324
Firma Woj-Kat zatrudni
Panów przy produkcji plastików w Jeleniej Górze i
Kowarach. Umowa zlecenie,
wynagrodzenie 1500-2100
netto w trybie 4-brygadowym
- 756 475 564
Firma z wieloletnim doświadczeniem poszukuje księgowej
na umowę o pracę. Znajomość j.niemieckiego bardzo
mile widziana. CV wraz ze
zdjęciem proszę przesyłać
na adres: info@iwo-bau.eu 756464557/699952962
Fryzjer/ka 5tys zł ! Zatrudnię do pracy w centrum fryzjera lub fryzjerkę z
doświadczeniem we fryzjerstwie męskim i damskim.
Praca na umowę o prace,
wysokie zarobki, miła atmosfera. - 695 560 668
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
Grafików. Środowisko Adobe
Illustrator, wymagana znajomość języka angielskiego.
Informacje w siedzibie firmy
przy ul. Waryńskiego 23 w
Jeleniej Górze. - 513 153
665

FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
osobę do sprzątania. Oferujemy umowę o pracę na pełen
etat. Informacje w siedzibie
firmy przy ul. Waryńskiego
23 w Jeleniej Górze. - 756
450 830
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
szwaczki. Informacje w siedzibie firmy przy ul.Waryńskiego
23 w Jeleniej Górze - 513
153 665
Hotel Gołębiewski zatrudni
osoby do obsługi zjeżdżalni
grawitacyjnej, przenośnika
narciarskiego. Stawka 20
PLN brutto/h. CV proszę
wysyłać na e-mail: kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem
zjeżdżalnia. - 757 670 715
Hotel Pałac Pakoszow w
Piechowicach zatrudni pomoc
kuchenną. CV prosimy wysyłać na adres k.wolinska@
palac-pakoszow.pl - 757 693
717
Hotel Pałac Pakoszów
zatrudni kelnera/ke ze znajomością jęzka niemieckiego.
CV prosimy przesyłać na
adres k.wolinska@palac-pakoszow.pl - 757 693 717
Hotel Tango zatrudni kelnerów od zaraz , praca także
w nocy. cv - kontakt@hoteltango.pl
Human&Hunter-poszukuje osoby na stanowisko: kontroler jakości ze
znajomością rys. technicznego, narzędzi pomiarowych.
Zapewniamy: umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie,
możliwość awansu, benefity,
szkolenia - praca.wroclaw@
human-hunter.pl
Hurtownia mięsna potrzebuje pracownika hurtowni i
do wystawiania faktur. - 757
676 258
Informatyk - W związku z
rozwojem działu IT w naszym
zakładzie produkcyjnym w
Radomierzu, poszukujemy
Informatyka. Mile widziane
doświadczenie w HelpDesk
lub w serwisie komputerowym, ze znajomością j.angielskiego, mail: rekrutacja@
dr-schneider.com - 757 546
007
Kasjer-Sprzedawca
Jelenia Góra - POLOmarket
w Jeleniej Górze przy ul.Kiepury zatrudni sprzedawców.
Oferujemy umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie.
Wymagana książeczka sanepidowska. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie
CV. - aneta.radom@polomarket.pl
Kelner/ka - Metafora
Pub&Restaurant zatrudni
młode, przebojowe i sympatyczne osoby na stanowisku
kelnerki. CV ze zdjęciem
można złożyć osobiście lub
wysłać na nowy.tlen.pl izabela.jacak@o2.pl Umówienie
spotkania oraz więcej informacji po nr tel. 668 331 624

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

Kelner/ka Sorrento Ristorante - Zatrudnimy profesjonalnego kelnera/kę. Minimalne
wymagania: doświadczenie,
znajomość języka obcego,
zdolność samodzielnego
myślenia, pasja. CV proszę
przesyłać na email z dopiskiem "Kelner". Pilne. - kontakt@sorrento.pl
Kelner/ka, barman/ka Zatrudnimy na stałe do jednej
z najlepszych Kawiarni w
Szklarskiej Porębie, dobre
warunki pracy i płacy, z
doświadczeniem lub do przyuczenia - 790 498 457
Kelner/ka, kucharz Restauracja Przycup w Dolinie w Radomierzu zatrudni na
stanowisko kelner, kucharz,
pomoc kuchenna . Więcej
informacji pod telefonem 788138-512
Kelnerka - Kelnerkę do
pracy przyjmę od zaraz. Praca
w restauracji na Deptaku w
Karpaczu. Pełna umowa o
pracę .Elastyczne godziny
pracy. Miesięczne wynagrodzenie 2700zł. Premia za
aktywność i lojalność. - 663
641 256

Kelnerka - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni
kelnerkę. Kontakt: 502 333
379 lub biuro@karkonoski.
com
Kelnerka do Hotelu 3*
Karpacz - Zatrudnimy od
zaraz kelnerkę do hotelu
Vivaldi w Karpaczu. Szukamy
osoby na stałe. Fajny, zgrany
i wieloletni zespół. CV proszę
słać na adres: agnieszka.
jawor@vivaldi.pl - 501 444
017
Kelnerka-sprzątaczka - Dom Wczasowy
w Szklarskiej Porębie Dolnej
poszukuje osoby do sprzątania pokoi i obsługi gości na
jadalni (praca na stałe na cały
etat) - 693 647 408
Kelnerki Karpacz - przyjmę
do pracy kelnerki do restauracji w Karpaczu praca od zaraz
- 514 475 146
Kelnerzy, do sprzątania
- Restauracja Mazurkowa
Chata zatrudni kelnerki, kelnerów. Panią do sprzątania restauracji. Zapewniamy
wysokie wynagrodzenie - 606
991 160

-$60,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
og£oszenia
ROZMAITOŒCI

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

Kierowca kat. CE - Firma
Transportowa zatrudni kierowcę kat. CE na trasy międzynarodowe (D, NL, B).
Praca na umowę, wynagrodzenie wypłacane terminowo.
Więcej pod nr telefonu: 607
176 020, 75 78 14 739.
Kierowca-Zaopatrzeniowiec - Firma Flywood
S.C. w Karpnikach zatrudni
na stanowisko pracy Kierowca-zaopatrzeniowiec.
Prawo jazdy kategorii B.
Mile widziane doświadczenie
na podobnym stanowisku,
odpowiedzialność, komunikatywność. - 757677031/sk@
flywood.pl
Kierownika pełny etat
od zaraz - Poszukujemy
kandydatów na stanowisko
kierownik zmiany w Berlin
Doner Kebap w CH Sudecka.
Zapewniamy umowę o pracę
po okresie próbnym , dobre
wynagrodzenie oraz system
premiowy. Praca od zaraz. 505 895 466
Konstruktor - Firma
KM-System poszukuje kandydatów na stanowisko konstruktor. Wymagane wykształcenie
wyższe, znajomość oprogramowania CAD 3D, podstaw
konstrukcji maszyn, j. angielski, doświadczenie min. 1
rok. - 756105577/praca@
km-system.pl
Kontroler (umowa o
pracę) - Obowiązki: • Kontrola
jakości i naprawa podzespołów plastikowych • Używanie
prostych narzędzi pomiarowych (po przeszkoleniu)
Oferujemy: • Umowę o pracę
• Pracę zmianową • Szkolenie
wstępne - 74) 840 88 34 /
praca@invenioqd.pl
Kontroler jakości Human&Hunter-zatrudni
kontrolera jakości w branży
motoryzacyjnej, również bez
doświadczenia! Otrzymasz:
umowę zlecenie, atrakcyjne
wynagrodzenie, możliwość
awansu. Zapraszamy: 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

Kucharz, Pomoc kuchenna
- Restauracja Mazurkowa
Chata zatrudni kucharzy z
doświadczeniem. zapewniamy wysokie wynagrodzenie - 606 991 160
Legalna praca Niemcy
- Szukasz legalnej pracy w
Niemczech? Zgłoś się do
Sempre! U nas znajdziesz
mnóstwo ofert pracy! Oferujemy atrakcyjne zarobki. tel
534 269 240
Mała gastronomia - Szukam
młodej, otwartej, kontaktowej
osoby do pracy przy przyrządzaniu i sprzedaży gofrów,
świeżych soków i sałatek w
centrum Jeleniej Góry. - 607
550 724
Na umowę o pracę z niepełnosprawnością: 1)
Sprzątaczki-Piechowice,
2) Wartownicy-Piechowice,
Kowary tel. 609 844 079
Na umowę zlecenie ozusowaną: wartownik-konwojent
kwalifikowany, pozwolenie na
broń obiektową BM, prawo
jazdy B, niekaralność tel. 609
844 079
Nauczyciel praca od zaraz
- Zatrudnię oligofrenopedagoga z wychowaniem przedszkolnym, może być w trakcie
dokształcania. - 502 556 002
Nawiążę współpracę z
firmami/grupami montażu
stolarki budowlanej. Miejsce pracy: Szklarska Poręba
Kontakt: tel: 510 073 756 mail:
wbslysiak@gmail.com
NetFactory zatrudni na
stanowisku Mid PHP Developer. Od 4 000 do 6 000 zł
brutto. Nowoczesne biuro w
Jeleniej Górze, parking. Rozwój oprogramowania na rynek
międzynarodowy. biuro@netfactory.pl - 509 202 060
NetFactory zatrudni na
stanowisku Senior PHP Developer. Od 6 000 do 10 000 zł
brutto. Nowoczesne biuro w
Jeleniej Górze, parking. Rozwój oprogramowania na rynek
międzynarodowy. biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Netto zatrudni sprzedawców w sklepie w Jeleniej
Górze. Zapraszamy osoby
pracowite, z chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat;
pensja + premię uznaniową
Prosimy o przesłanie CV:
rekrutacja@netto.pl

Obsługa klienta - FX Sport
Sp. z o.o. zatrudni pracownika
do działu obsługi klienta.
Wymagana znajomość języka
angielskiego. Informacje w
siedzibie firmy, przy ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze
- 756 450 830
Odśnieżanie i drobne
prace dom - Potrzeba osoba
do stałej (przez cały rok) ale
okazjonalnej (wedle potrzeb)
pomocy w pensjonacie,
Podleśna 5,Karpacz Górny.
Odśnieżanie, koszenie trawy,
drobne prace przy obiekcie.
12-15 zł netto za godzinę 609 801 393
Opieka w Niemczech Legalna praca przy opiece w
Niemczech od zaraz. Wymagana komunikatywna znajomość języka. Wynagrodzenie
od 1300 e,plus 150e zwrot za
dojazd. Szczegółowe info pod
nr tel. Nie pobieram żadnych
opłat. - 511 844 939
Opiekunka Niemcy - Jesteś
opiekunką dla osób starszych
i chcesz zarabiać do 1700
euro miesięcznie? Zadzwoń!
Nasz Przedstawiciel zapozna
się z Twoimi oczekiwaniami i
wyjaśni zasady współpracy. 733 309 337
Opiekunka osób starszych!
- Veritas poszukuje opiekunek
do osób starszych w Niemczech lub w Anglii. Zapewniamy uczciwą i legalna pracę
oraz atrakcyjne wynagrodzenie do 1700E lub 1800F.
Zadzwoń po więcej informacji
534 269 240
Ośrodek Wczasowy ,,Chybotek '' w Przesiece szuka
osób chętnych do pracy na
stanowisko kucharz oraz
kelner. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie CV na
adres e-mail owchybotek@
gmail.com - 512 910 226
Pensjonat Karkonoski w
Karpaczu zatrudni na okres
styczeń-luty kelnerkę do
obsługi śniadań. Kontakt:
502 333 379 lub biuro@karkonoski.com
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

Poszukiwany Zarządca
nieruchomości, pełen etat,
obsługa Wspólnot mieszkaniowych, wymagane
doświadczenie w branży nieruchomości, znajomość MS
Office, prawo jazdy. Stabilne
zatrudnienie, opieka med. 887 500 398
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 576033-941
Poszukujemy 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. 8:0016:00 - 609 142 172
Poszukujemy do współpracy osób fizycznych lub
firm do usług porządkowych w
budynku i utrzymania czystości przy posesji „Willa Józefina” w Szklarskiej Porębie.
Powierzchnia korytarzy – ok.
700 m2.Teren zewnętrznyok. 2000 m2. Cena za usługę
– 2300 zł tel. 664 085 001

Poszukujemy doświadczonych pracowników budowlanych do pracy na terenie
Niemiec: murarz, zbrojarz,
cieśla, betoniarz, tynkarz itp.
CV na adres: biuro@rubenbau.eu, Tel: 534188717,
576033941 - Biuro czynne
pn-pt 8-16
Poszukujemy samodzielnej księgowej. Wymagane:
staż w księgowości min.3
lata, księgowania zakupu w
Rewizorze, kasa pomocnicza,
rozrachunki. Prawo jazdy kat.
B. Miejsce pracy: Łomnica
Kontakt: sekretariat@sunet.
com.pl
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Praca dla Ciebie! - Profi
Credit Polska S.A. zatrudni na
stanowisko: doradca klienta.
Nie wymagamy doświadczenia - nauczymy. Oferujemy
umowę na czas nieokreślony,
oraz atrakcyjne zarobki. Wyślij
CV: proficreditjg@wp.pl - 728
874 309
Praca dla fryzjera damskomęskiego lub męskiego na
pełen etat lub pół etatu w
godzinach popołudniowych.
Kontakt tel. 693-295-435

Praca dla kierowcy taxi Prężnie działające stowarzyszenie Sudety-taxi 196-60 na
rynku Jeleniogórskim zaprasza do współpracy kierowPoszukuję mechanika ców na bardzo dogodnych
do działu utrzymania ruchu. warunkach! Panie i panowie
Ofertę proszę przesyłać na z firm konkurencyjnych mile
widziani - 665-665-722
rekrutacja@questsport.pl
Poszukuję mężczyzny Praca dla kosmetyczkido pracy przy odśnieżaniu zmienniczki w Cieplicach
Śląskich. W działającym gabiobiektu. Możliwość podjęcia
necie kosmetycznym od 30
stałego zatrudnienia przy
lat. - 693-295-435
pracach konserwacyjno-porządkowych w budynku. - 534 Praca dla opiekunek osób
starszych w Niemczech.
475 640
Sprawdzone miejsca/legalne
Poszukuję osoby do sprzą- zatrudnienie/wysokie składki
tania w małym pensjonacie w ZUS/komfortowe przejazdy.
Jagniątkowie. Elastyczny Osoby powinna cechować
czas pracy. Wynagrodzenie empatia, cierpliwość i życzlido uzgodnienia. - 502 115 wość wobec seniorów. - 734
999
427 734
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Praca dla opiekunki /
animatorki w przedszkolu
narciarskim w Szklarskiej
Porębie. Praca przy opiece
nad dziećmi, animowanie
czasu wolnego. Nie oczekujemy umiejętności jazdy na
nartach - 501 855 050
Praca od zaraz - Zatrudnię
kobietę do sklepu spożywczego w Jeleniej Górze. Praca
w systemie dwuzmianowym
od 6-14 i 14-22. Na umowę o
prace. - 693 099 577 lub 607
257 479
Praca od zaraz przy produkcji plastików w Jeleniej Górze i
Kowarach 756 475 564
Praca w Czechach -bez
języka - Poszukujemy Panie
i Panów do stałej pracy w
mieście Liberec oraz Jablonec nad Nisou. Praca przy
produkcji. Zarobki od 2400zł
netto miesięcznie. Zapewniamy codzienny dojazd do
pracy bądź zakwaterowanie.
prace@verivapersonalcare.
cz - +420792514429
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 działu zakupów - Firma Flywood S.C.
z siedzibą w Karpnikach
zatrudni pracownika ds. zakupów. Wymagamy: znajomości języka angielskiego lub
niemieckiego, bardzo dobrej
organizacji pracy własnej. 757677031/sk@flywood.pl
Pracownik porządkowy Zadania: prace porządkowe
w biurach, pomieszczeniach
socjalnych, na hali produkcyjnej, wokół zakładu. Umowa o
pracę, 2 zmiany, atrakcyjny
pakiet socjalny. Wymagane
doświadczenie w pracach
porządkowych - rekrutacja@
dr-schneider.com
Przyjmę do pracy kucharza
bądź kucharkę do restauracji
w Karpaczu praca od zaraz 514 475 146
Przyjmę do pracy mechanika samochodowego tel. 75
75 334 46
Przyjmę kobietę do pracy
na stanowisko pokojowa/
Sprzatanie pensjonatu. Pensjonat Karpacz osiedle skalne.
Zatrudnienie stałe możliwa
umowa. Kontakt 533861292
Przyjmę na staż osoby które
utraciły poprzednią pracę z
winy pracodawcy (redukcje
etatu, likwidacja firmy itp.),
praca w miłej atmosferze,
w małej firmie produkcyjnej,
2000zł plus zwrot kosztów
dojazdu. - 601 999 465
Przyjmę piekarza więcej
informacji pod nr tel. 512 125
992 - 757 621 469
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Restauracja w centrum
Jeleniej Góry zatrudni osoby
na stanowisko Kelner/ka,
Barman. Oferujemy atrakcyjne zarobki, elastyczny czas
pracy oraz prace w młodym
zespole ! Więcej informacji
pod numerem telefonu 668
331 624! Cv wraz ze zdjęciem
można przesyłac pod adres
izabela.jacak@o2.pl
Ruch S.A poszukuje osób
chcących poprowadzić punkt
sprzedaży (kiosk/salonik).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel: 504 075
161 lub agent@ruch.com.pl
Samodzielny kucharz
- Kucharz do pracy w Agroturystyce Jaskółka w Marczowie-przygotowywanie
obiadokolacji dla naszych
gości. Praca popołudniu.
elastyczny grafik. Umowa zlecenie min 15 zł/h. wymagany j
angielski. - 785 030 350
SKI&SUN Świeradów Zdrój
poszukuje osób chętnych do
pracy na stanowisku: kucharz/
kelner/kelnerka w restauracji SKI&SUN. CV prosimy
wysyłać na adres e-mail:
marketing@skisun.pl - 608
434 800
Sklep obuwniczy w Karpaczu zatrudni ekspedientki. CV
oraz list motywacyjny proszę
przesyłać na tatrzanski@
dworek.biz lub zgłoszenia
telefoniczne 697 069 380
SM Związkowiec w Jeleniej
Górze zatrudni na umowę
o pracę konserwatora.
Wykształcenie zawodowe
monter inst. sanit. Tel. 75 75
42 623
S pawa c z , m e t a l o p l a styka - Zatrudnimy osobę z
doświadczeniem "spawaczabrygadzisty" przy spawaniu
wyrobów z metaloplastyki,
wyrobów dekoracyjnych z
metalu (spawanie mig-mag).
Wojcieszyce k/Jel.Góry. CV
na email: info@studio-metal.
pl - 75 76 931 27
Specj. ds. Sprzed.rekl.inter.
- Business Navigator Sp.j.
oddział Gryfów Śląski zatrudni
pracowników na stanowisko:
Sprzedawca reklamy internetowej, umowa o pracę.
Kontakt: agnieszka.gajczyk@
baza-firm.com.pl tel. 513 107
325.
Specjalista ds. sprzedaży - telefoniczna sprzedaż
reklam -pozyskiwanie nowych
kontrahentów -motywacyjny
system prowizyjny -praca na
miejscu, 8:00-16:00 pon-pt
-umowa o pracę -praca w
stabilnej firmie (ponad 11 lat
na rynku) - a.piascik@netfactory.pl
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Sprzątaczka / Sprzątacz
- Firma sprzątająca obecnie
poszukuje osób do sprzątania
urzędu w tym biur i terenu
zewnętrznego w centrum
Jelenie Górze. Oferujemy
prace na podstawie umowy o
pracę, wymagane orzeczenie
o niepełnospraw - 660 567
125
Sprzątanie w Niemczech
w miejscowości Bautzen
50km od Zgorzelca Legalna
praca 8.50 Eur/h możliwość
zakwaterowania. Podstawowy niemiecki oraz prawo
jazdy wymagane - 602 309
144
Sprzedawca Tatuum
Gl.Sudecka - Chcesz rozwijać się w sprzedaży i uczyć
obsługi klienta od najlepszych? Dołącz do nas! Jako
sprzedawca. Oferujemy
zatrudnienie w oparciu umowy
o pracę. CV proszę przesłać
na adres pracatatuum@wp.pl
- 605 304 804
Szef kuchni - Bardzo dobrze
płatna praca dla konkretnego,
solidnego, fachowca, pasjonata umiejącego integrować
i zarządzać zespołem. Gwarantujemy stabilność pracy,
solidność i zakwaterowanie.
rekrutacjabialyjar@onet.pl tel
kont 791 700 777
Szklarska Poręba Poszukujemy samodzielnej
księgowej. Wymagane: staż
w księgowości min.3 lata,
księgowania zakupu w Rewizorze, kasa pomocnicza,
rozrachunki. Prawo jazdy kat.
B. Miejsce pracy: Szklarska
Poręba Kontakt: sekretariat@
sunet.com.pl
Szpital "Izer-Med" w Szklarskiej Porębie pilnie zatrudni
na umowę o pracę salowe.
tel. 075 754 71 57, 075 754
71 14
Szukamy do pracy jako
sprzedawca i serwisant kosiarek. Miły, uczciwy, pracowity,
znający się na mechanice.
Proszę CV ze zdjęciem na
biuro@agrokosiarki.pl - 602
195 714
Szukamy pracownika
ochrony na terenie Cieplic
oraz Jeleniej Góry. Wszelkie
dodatkowe informacje pod
numerem telefonu 532 433
412.
Szymonówka w Szklarskiej Porębie przyjmie do
pracy w charakterze osoby
sprzątającej pokoje gościnne.
12 godzin tygodniowo za
atrakcyjne wynagrodzenie
(stawka powyżej 20) Praca
w miłej atmosferze. - 513
226 383
W związku z dynamicznym
rozwojem firmy oraz rosnącą
liczbą klientów, Sudety Radio
Taxi poszukuje kierowców
do współpracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny. - 665 665 722

Zakład ogólno-budowlany
Jerzy Nowak zatrudni specjalistę do spraw ochrony
środowiska. Wymagana podstawowa wiedza dotycząca
odpadów budowlanych.
Szczegółowych informacji
udzielimy telefonicznie. - 601
566 570
Zapraszamy kompleksowa: kosmetyka pielęgnacyjna -manikur pediciure,
makijaż, dzienny, okazjonalny,
usługi fryzjerskie damsko,
męskie kompleksów - 693295-435
Zatrudnię budowlańców:
tynkarzy, murarzy, dekarzy
(trunkowym dziękujemy) - 509
796 151
Zatrudnię do pracy w
Niemczech na stanowisku
hydraulik i elektryk. Język
niemiecki mile widziany. Więcej informacji pod numerem
telefonu: 721 360 899
Zatrudnię kelnerki na stałe
i sezonowo w pizzerii "Diabolo" w Karpaczu w systemie
dwa dni na dwa. - 605 132
668
Zatrudnię kierowcę - kat.
C+E. Więcej informacji pod nr
telefonu. - 666 377 818
Zatrudnię kierowcę do
rozwożenia pizzy na terenie
Jeleniej Góry. Firma posiada
auto. - 665 779 554
Zatrudnię krawcową z
doświadczeniem. - 663 361
298
Zatrudnię krojczynię do
nie dużej pracowni krawieckiej w Mysłakowicach. - 512
152 536
Zatrudnię lub przyjmę do
spółki mechanika samochodowego - 572 424 280
Zatrudnię na 3 dni w tyg. w
sklepie spożywczo-mięsnym.
Obsługa klienta, wykładanie
towaru, wynagr. ok. 1600 zł
netto m-c, Cieplice tel. 517
800 376
Zatrudnię na stanowisko
kelner ,kelnerka w restauracji.
- 512 141 327
Zatrudnię na umowę w
ośrodku wypoczynkowym w
Karpaczu: recepcjonistkę/tę,
konserwatora z możliwością
zakwaterowania. - 600 065
529
Zatr u d n ię o so b ę do
pracy na stanowisku pomoc
kuchenna / sprzątanie pokoi
w OW Zielone Wzgórze w
Karpaczu. Umowa o pracę.
10 zł / netto / godzinę. Praca
na stałe. Możliwość zakwaterowania. - 504 200 788
Zatrudnię osobę do pracy
na stanowisku recepcja / kelnerka w OW Zielone Wzgórze
w Karpaczu. Praca na stałe.
Możliwość zakwaterowania.
Umowa o pracę. Stawka: 10
zł / netto / godzina. - 504 200
788 / kadry@zielonewzgorze.
karpacz.pl

Zatrudnię osobę jako
sprzedawcę z co najmniej
średnim wykształceniem.
Osobę otwartą , uśmiechnięta,
rzetelną . Więcej informacji dla
osób zdecydowanych podjąć
pracę pod nr telefonu. - 793
265 216
Zatrudnię piekarza, lub
pomocnika do piekarni w
Dziwiszowie. Więcej informacji pod nr tel.: 603 139 998
Cukiernia-Piekarnia Mrugała
Z at r u d n i ę p o m o c
kuchenną i kucharza. Praca
na pełny etat z możliwością
przyuczenia, awansu. - 665
779 554
Zatrudnię pomocnika
stolarza, pomocnika lakiernika. Możliwość przyuczenia.
Firma Stolarska - Barcinek 8
b , gm. Stara Kamienica, tel.
608 435 483
Zatrudnię pracownika na
budowę - wymagana umiejętność obsługi wózka widłowego z wysięgnikiem. Miejsce
pracy: Szklarska Poręba Kontakt: tel: 730 868 881 mail:
wbslysiak@gmail.com

Zatrudnię pracownika na
stację paliw Lukoil w Jeleniej Górze, umowa o pracę,
umowa zlecenie. Aplikacje
proszę wysyłać na adres
mailowy PL071@amicenergy.
pl - 602 624 907
Zatrudnię pracowników
budowlanych specjalność:
montażysta stolarki budowlanej. Miejsce pracy: Szklarska
Poręba Kontakt: tel: 730 868
881 mail: wbslysiak@gmail.
com
Zatrudnię sprzedawcę do
sklepu oraz barmankę, kontakt osobisty w firmie TaDo,
Jelenia Góra, ul. K.Miarki 44,
tel. 504 272 623
Zatrudnię w sklepie odzieżowym w Karpaczu. Więcej
informacji pod nr telefonu
podanym w ogłoszeniu. - 783
959 868; 663 327 858
Zatrudnimy do sprzątania
marketu w Jeleniej Górze na
ul. Legnickiej. Praca dwuzmianowa, 10zł/h netto (na
rękę) za godzinę. Kontakt
pn-pt 8-15; tel. 601 156 466
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CHIRURDZY ONKOLODZY
Poradnia Onkologiczna ONKOMED
Jelenia Góra , ul. Letnia 2
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CHOROBY PIESI
ZNAMIONA BARWNIKOWE
KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
BADANIA PROFILAKTYCZNE
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Zatrudnimy instalatorów
systemów alarmowych 756430901, 756430900
Zatrudnimy pracowników
produkcyjnych. Wymagana
sprawność manualna, gotowość do pracy w systemie
3-zmianowym. Zapewniamy
umowę o pracę, bezpłatne
dojazdy do/z pracy, LuxMed,
Multisport, ZFŚS. - rekrutacja@dr-schneider.com

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Handlowiec doświadczenie w handlu krajowym,
zagranicznym - Handlowiec
doświadczenie w handlu krajowym, zagranicznym, język
czeski, niemiecki, rosyjski
- podejmę pracę - utworze,
utrzymam sieć sprzedaży tel.
691 034 701

MOTORYZACJA
CZĘSCI SPRZEDAM
Auto części Jelenia Góra Sprzedajemy używane części
samochodowe do różnych
modeli aut - 5335333443
Auto szrot części Jelenia
Góra - Części do audi, bmw,
merc, vw, ford, skoda, volvo, ,
toyota, nissan, suzuki, mazda,
honda, hundaj, mitsubishi,
renault, peugeot, citroen,
daewoo, seat, fiat, alfa romeo
idt... różne modele - 787 009
777
Sprzedam hurtem opony
używane w bardzo dobrym
stanie. Opony - znanych firm
(pary, Komplety). Likwidacja
Firmy. - 606 898 406
Wszystkie części do Forda
C-Max 2.0 TDCI rok 2004.
M.in. zawieszenie przód+tył,
osprzęt silnika, el.blachars,
zderzaki, lampy, chłodnice,
szyby, ukł.wydech, skrzyn
biegów - 601 960 614

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto kasacja auto skup
- Dbamy o zadowolenie
naszych Klientów, bo wiemy,
że nasz profesjonalizm jest
kluczem do ich zaufania.
Mamy świadomość, że jedna
transakcja może przerodzić
się w stałą współpracę. - 503
503 192
Auto kasacja auto złom 5335333443

Auto skup 512512227
Auto skup dobre ceny
- Dbamy o zadowolenie
n a s z y c h K l i e n t ó w, b o
wiemy, że nasz profesjonalizm jest kluczem do
ich zaufania. Mamy świadomość, że jedna transakcja może przerodzić
się w stałą współpracę.
- 7947943804
Auto skup dobre ceny
794794104
Auto skup kasacja Jelenia Góra - 794 794 304
Auto szrot auto skup 885 775 445
A u to z ł o m a u t o s k u p
787009777
Dbamy o zadowolenie
n a s z y c h K l i e n t ó w, b o
wiemy, że nasz profesjonalizm jest kluczem do ich
zaufania. Mamy świadomość, że jedna transakcja
może przerodzić się w
stałą współpracę. - 500
403 803
Kupię Mercedesy190D i
Toyoty - Mercedesy 123
124 190 i inne diesel benzyna gaz Toyoty od 1985
do 2000 roku stan obojętny...Tel.724 131 669
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 - 500 403
803
Skup aut tel 691 035 913
atrakcyjne ceny zadzwoń
sprawdź nas 7 dni w tygodniu 24h najlepsze ceny i
warunki darmowy dojazd
do klienta darmowa wycena
formalności na miejscu
wszystkie potrzebne dokument
Skup samochodów za
gotówkę. Każda marka
oraz stan. Skupujemy
pojazdy nowsze oraz starsze, osobowe, dostawcze
oraz ciężarowe. Darmowy
dojazd i wycena. Gwarantujemy najwyższe ceny.
Płacimy tylko gotówką 512 700 770
Skup wszystkich aut
533533442

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Citroen Berlingo 2006r, 1,6
HDI, 152 tys, kolor czerwony,
ABS, centralny zamek, szyby
elektryczne, cena 8200 zł tel.
697 142 126
Ford Focus MK2 - 2006rok
1,6 benzyna, auto ma ubezpieczenie jak i przegląd do
lipca 2017r. Auto od lipca
2016 w kraju, doinwestowane
cena 15900zł - 691 066 147
Golf II z gazem 950 zł ważność butli się skończyła,
oraz do wymiany jest przednia
szyba, auto posiada ważne
oc, brak przeglądu. Samochód sprawny. Auto sprzedaję
na kołach widocznych na
zdjęciu. Cena 950 zł - 514
443 103
Mam do sprzedania kia
sorento 2.4 crdi 2004r. 4x4 w
bardzo dobrym stanie cena
19400 do negocjacji oraz
dwa busy ford transit krotki i w
wersji jumbo w stanie dobrym
oraz autolawete iveco daily 531 859 972
Sprzedam pilnie VW Polo
1997r 1,9 diesel, ubezpieczony, zielona karta do końca
2017r, cena 1000 zł do negocjacji tel. 881 777 490
Sprzedam skoda fabia
2002r. Silnik 1.4mpi benzyna
Przebieg 147tys Komputer pokładowy Przegląd i
ubezpieczenie do 01.09.2017
Pierwszy właściciel Cena
5.800zl - 537 797 723
Sprzedam VW Bora 1999
r. przebieg 200 tys. kupiony
salon Polska, 2 właściciel,
cena 4200 zł tel. 723 545
374
Sprzedam VW Touran 1,9
TDI 2003r 7-mio osobowy
oraz Mercedes 124 2,0 benzyna+gaz 1992r tel. 603 139
918
Śkoda Felicja Combi- rewelacja! ubezpieczona i przegląd do listopada 2017, b.
sprawna, rok 2000 za 1500
zł tel. 796 489 565
VW Vento 1.8 Zadbany - Autko
bardzo zadbane nic nie powycierane ani nie poniszczone,
blacharsko trzyma się dobrze,
zawieszenie i mechaniczne w
dobrym stanie nie tłucze się,
opłaty do marzec /kwiecień,
dodatkowo światła do jazdy
dziennej i podłokietnik, centralny zamek, zimówki, radio
CD, nowe hamulce przód i 4
amortyzatory. Cena 950zł 785 205 627

ANONSE
MATRYMONIALNE
Będę Twoim orgazmem
(dla pań) - Szukam pań które
potrzebują zaspokojenia seksualnego pod każdym kontem, jeżeli czujesz, że cíągle
Ci mało rozkoszy zadzwoń.
Moja minetka wyssie spowoduje u Ciebie orgazm nie
wierzysz dzwoń juz teraz;)
- 731 149 167

Laska w aucie 24h duży
biust tel. 736 783 725
Niezapomniane 100%
doznania - N.Zastrzeżone są
ignorowane. Info na temat
spotkania udzielam tylko telefonicznie. Hasło: Jelonka.
Zapraszam Milena:* P.S. Od
1 lutego zmieniam num. na
796-898-718 - 884-750-496
lub 503-370-665
Poznam dziewczynę do
związku - Cześć, jestem Jarek
lat 33, ciemne włosy, oczy
niebieskie, 94kg, 180cm.
jestem spokojny, nieśmiały,
miły, czuly, wrażliwy, szczery
uczciwy, wierny, troskliwy.
Poznam dziewczynę spokojną, milą, szczerą, uczciwą.
- 691 711 205 / jarecki935@
wp.pl
Poznam Kobietę z okolic
J.Góry - do spotkań towarzyskich. Emeryt po studiach.
Propozycje na sms - 693
347 004
Poznam pana lat 73-75 niezbyt wysokiego, który czuje
się samotny i chciał by poznać
przyjaciółkę tel. 721 241 501
Sympatyczny pozna - Jeśli
masz dość rutyny samotności
monotonii brak ci rozmów
namiętności napisz zadzwoń.
Tylko poważne relacje dyskrecja. Zbudujmy znajomość na
swoich potrzebach. Wiek stan
cywilny bez znaczenia. - 511
177 717
Szukam koleżanek do
współpracy w centrum Jeleniej Góry w usługach towarzyskich. tel. 509 644 864
Szukam uległej BDSM Szukam szmaty którą będę
dobrze wynagradzał za spotkania w klimacie BDSM.
Więcej w korespondencji prywatnej. Czekam na konkretne
odpowiedzi wraz ze zdjęciem.
- roman_34@interia.eu

USŁUGI
BUDOWLANE
Cyklinowanie starych
podłóg - 697 707 989
Docieplenia wewnętrzne
- Docieplenia ścian od
wewnątrz-najnowsza technologia 1mm -25% oszczędności energii cieplnej. Ciepły
montaż okien i drzwi. Eliminowanie przewiewów i niesczelności w starych oknach PVC.
Robert 607 720 825
Kanalizacja - udrożnianie
i oczyszczanie odpływów,
hydraulika kompleksowa tel.
609 172 300
Kompleksowe remonty
mieszkań Konkurencyjne
ceny, Profesjonalnie, Gwarancja wykonania Robisz
remont? potrzebujesz
fachowca i porady zadzwoń!
- 509 263 733
Kompleksowe usługi
remontowe - Firma AntesBud wykona wszelkie prace
remontowo-instalacyjne
mieszkań, domów. - 511577-692

Koparko ładowarka usługi
ziemne wykonuje wszystkie
roboty ziemne odśnieżanie
też pozdrawiam - 783 086
805
Łazienki remonty wykończenia - Wykonujemy solidnie
i z doświadczeniem wszelakie remonty profesjonalne
doradztwo oraz pomoc z
materiałami [płytki zabudowy
gładzie regipsy hydraulika
elektryka malowanie ]oraz
wiele innych - 792 180 534
Rigipsy - Ścianki działowe,
sufity podwieszane, zabudowy, ocieplenia wewnętrzne,
ciepłe tynki, montaż drzwi
wewnątrzlokalowych i wejściowych. Tel. 607 720 825
Serwis okien i drzwi Wymiana izolacji termicznej
oraz naprawa obróbek tynkarskich w oknach i drzwiach
przy wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów
służących do ciepłego montażu i ciepłego tynku. Robert
607 720 825
Tanie remonty w dobie kryzysu, remonty drobne przeróbki budowlane na Twoja
kieszeń! tel. 721 647 789
Tanio szybko i solidnie Wykonam usługi budowlane
i nie tylko tanio szybko i solidnie bez ściemy. (Paweł,Ś)
(Robak). - 535-251-480
Usługi budowlane - Witam,
wykonujemy pracę remontowe, wykończenia mieszkań/
domów . Posiadamy własne
narzędzia, duże doświadczenie oraz chęci. Konkurencyjne
ceny za wykonywane prace .
Chętnie też podejmiemy się
pracy - 601 466 496
Usługi remontowe i bud.
Dyrkol - Naszą firmę cechuje
solidność, fachowość oraz
korzystne ceny. Wykonujemy
wszelakie prace remontowo
budowlane. Więcej informacji
udzielimy państwu telefonicznie. Do każdej usługi F-VAT
- 725 933 316
Wykonam posadzki betonowe. Szybki termin realizacji.
Doświadczenie i jakość. - 796
308 006

USŁUGI
EDUKACJA
Język polski korepetycje
- Doświadczony nauczyciel
języka polskiego udzieli korepetycji; przygotowanie pod
kątem matury. - 513 565 953
Korepetycje z niemieckiego - Lektorka szkoły jęz.
Wszystkie poziomy zaawansowania. Dzieci, młodzież,
dorośli. Trudne przypadki.
Przygotowanie do matury,
do egzaminu. Tłumaczenia.
Konwersacje. Profesjonalna
pomoc w przyjaznej atmosferze - 509 705 674
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Nauka języków dla wszystkich - Udzielam korepetycje
z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
Przyjemna, łatwa i miła nauka
ułatwiająca swobodnej koncentracji. Zapraszam. Proszę
dzwonić po 15:00 - 695 637
381

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Naprawa AGD - Naprawa
pralek, odkurzaczy, ul. Karłowicza 25 Jelenia Góra tel.
603 835 483

USŁUGI
FINANSOWE
Bank odmówił Ci pożyczki
? - Na szczęście są inne rozwiązania, dużo wygodniejsze
i sprawniejsze. I na szczęście
zupełnie bezstresowe! Zgłoś
się do nas, a przedstawimy Ci
najlepszą ofertę pożyczki bez
sprawdzania BIK i KRD. - 785
524 362
Bez BIK I KRD - Pożyczki
pozabankowe bez BIK I KRD,
TEL 500 086 705
Bezpieczna i dyskretna.
Pożyczka na dowolny cel od
500 do 25 00 zł Zadzwoń 731
377 456
Bezpieczne i szybkie
pożyczki - Zależy Ci na dyskrecji i wiarygodnej firmie
pożyczkowej? Zapraszam.
Duży wybór pożyczkodawców.
Żadnych ukrytych kosztów.
Ponad 20 lat doświadczenia w
udzielaniu kredytów. Jelenia
Góra, ul. Wiejska 29A - 781
222 323
Brak gotówki? Bank odmawia Ci pożyczki ? U nas
możesz zyskać od 500 do
25 000 zł. Spłata pożyczki
zostanie rozłożona nawet
na 36 miesięcy równych rat.
Zadzwoń 731-377-456
F i r m o wa p o ż y c z k a Szybko, minimum formalności bardzo atrakcyjne kwoty
netto od 500 do 25 000 zł.
Bez BIK. Zadzwoń już dziś
731-377-456
Jestem zainteresowana
prywatną pożyczką konsolidacyjną - 3.000,- zł kontakt
515 900 146, 508 550 098
Kasa na dowolny cel !
Zadzwoń - Oferujemy szybką
pożyczkę poza bankową bez
zbędnych formalności. Bez
ukrytych kosztów. Z nami
możesz zyskać do 25 000
zł za terminową spłatę zwrot
100% odsetek. Bezpieczna
pożyczka. Tel: 731-377-456
Kompleksowa pożyczka
biznesowa. Na rozwój oraz
potrzeby Twojej Firmy.
Bez BIK. Bez zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
Zadzwoń 731-377-456.
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Leasing Kredyty samochodowe - Leasing wszystkich
pojazdów, sprzętu medycznego i maszyn - również
na oświadczenie, od 1 dnia
działalności, z negatywną
historią kredytową! Millennium Kredyty sp. z o.o. 1
Maja 50, Jelenia Góra - kom.
795 005 835 / e-mail: info@ileasing.eu
Na oświadczenie nawet
25.000 ! - Nie sprawdzamy
BIK i KRD, szybka wypłata i
niskie raty. Bez wizyt przedstawiciela w domu, raty miesięczne. Zadzwoń! Wystarczy
dowód osobisty. - 668 682
335
Płać jedną ratę - Zamień
chwilówki na pożyczkę
ratalną. Tel. 500 086 705
Pożyczka dla firm na
dowód - bez dokumentów
dochodowych , wystarczy
dowód osobisty, kwoty do 10
tyś, gotówka tego samego
dnia. tel 500-086-705 - 500
086 705
Pożyczka na Dowód Osobisty ! - Niskie raty miesięczne,
spłata na konto, kwoty od 500
zł do 25.000 zł, wystarczy
dowód osobisty. Nie sprawdzamy w bazach dłużników,
oraz nie pobieramy opłat
za rozpatrzenie wniosku.
Zadzwoń! - 785 524 362
Pożyczka na dowód osobisty! - Masz komornika, lub
wpisy w bazach dłużników
? Ta oferta jest dla Ciebie.
Kwoty od 500 zł do 50.000 zł.
Wystarczy dowód osobisty.
Akceptujemy różne dochody.
Zadzwoń i umów się na spotkanie. - 668 682 335
Pożyczka na oświadczenie
- Bez zaświadczenia o zatrudnieniu , tel 500-086-705
Pożyczki dla przedsiębiorców! Aż do 25 000 zł. Wysoka
przyznawalność. Minimum
formalności. Nie czekaj !
Zadzwoń 731-377-456

og£oszenia

Pożyczki na oświadczenie - Zapraszam do biura ul.
Sudecka 51, 3 piętro ( dawny
budynek Dialogu), czynne
od pon do pt 10-17, tel. 500086-705
Pożyczki pozabankowe
- również dla osób ze złą
historią kredytową! Tel. 75
619 7 619, kom. 601 294 854
Millennium Kredyty: 1 Maja
50, Jelenia Góra (vis-a-vis
szkoły Handlówki). Serdecznie zapraszamy! - tel. 75 619
7 619, kom. 601 294 854
Pusty portfel i nie wiesz skąd
wziąć gotówkę ? Zadzwoń i
weź pożyczkę do 25 000 zł
Tel. 731-377-456
Szybka gotówka - pożyczki
pozabankowe, raty miesięczne dopasowane do
możliwości klienta. Tel. 500086-705

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf-śluby, chrzty,
uroczystości, zdjęcia dla przemysłu, handlu, usług, zdjęcia
dokumentalne. Doświadczenie, rzetelność, jakość tel. 691
034 701
Fotograf-zdjęcia
b u d y n k ó w, m i e s z k a ń ,
pomieszczeń. Usługi dla
agencji nieruchomości, fotografujemy profesjonalnie
w doskonałej jakości mail:
zspryszak@gmail.com tel.
691 034 701
Fotograf-zdjęcia do
celów komercyjnych, doskonała jakość na nośnikach
elektronicznych i tradycyjnych
mail: zspryszak@gmail.com
tel. 691 034 701
Fotograf-zdjęcia do
prezentacji firm, zakładów
usługowych, sprzedawców
samochodów, firm handlowych i produkcyjnych mail:
zspryszak@gmail.com tel.
691 034 701

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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Fotograf-zdjęcia
komercyjne, dla przemysłu,
usług, handlu na terenie Dolnego Śląska, zdjęcia makro,
zdjęcia architektury zspryszak@gmail.com tel. 691
034 701

Naprawa motocykli i skuterów - Serwis Acticam Motocykle zaprasza na zimowy
przegląd motocykli, skuterów
i quadów wszystkich marek.
Naprawa,remonty, renowacje pojazdów zabytkowych,
kosmetyka i motodetailing.
Fotograf-zdjęcia makro Transport w obie strony. - 796
w odwzorowaniu 1:1 dla firm, 586 606
zakładów produkcyjnych,
USŁUGI
usługowych. Zdjęcia barMUZYCZNE
dzo małych przedmiotów w
doskonałej jakości zspry- Nauczyciel gry na forteszak@gmail.com tel. 691 pianie - Poszukuje możliwości
dalszej edukacji gry na forte034 701
pianie, dla gimnazjalistki po
I stopniu szkoły muzycznej.
USŁUGI
- tel. 502496650
GASTRONOMICZNE
Wesela, imprezy DJ wokal
Zapraszamy serdecz- na żywo. Muzyka akordenie do Restauracji Chybotek onowa, repertuar polski,
,na pyszne Dania kuchni zagraniczny, oświetlenie,
regionalnej. Znajdujemy się nagłośnienie, cena umowna
na samym końcu drogi u "Muzyk Orkiestra" tel. 75 75
podnóża gór w Przesiece na 339 21, 692 046 727
Karkonoskiej 44 Zapraszamy
USŁUGI
serdecznie Gospodarze - 512
OPIEKA - OSOBY
141 327
Opiekunka medyczna
pomoże osobie starszej, choUSŁUGI
rej, niepełnosprawnej - bez
KSIĘGOWE
zamieszkania tel. 501 676
PIT - zeznania roczne za 345
2016 - Fachowe i niedrogie Pomogę w pracach domowypełnianie zeznań rocznych wych. Zaopiekuje się dziecPIT na Zabobrzu. Rozliczanie kiem, osobą starszą tel. 513
246 763
dochodów krajowych wraz z
możliwością wysyłki lub zło- Zimowe warsztaty dla
Zuchz - Zapraszamy dzieci w
żenia. ul. Różyckiego 19/13
wieku od 6 do 12 lat I Turnus(budynek JSM wejście A), tel 13-17.02.2017, II Turnus793022001
20-24.02.2017. Cena: 180zł
za turnus - 535 576 046

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Auto Naprawa - Naprawy
bieżące-usługi blacharskie
-wulkanizacja. Najniższe ceny
naprawy powypadkowe .
Rabaty dla stałych klientów Miłków - 572-424-280
EUCO S.A. odszkodowania,
Pomagamy uzyskać to co się
należy. - 504 251 302

DJ Andrzej imprezy karnawałowe - Prowadzę jako
DJ imprezy karnawałowe,
okolicznościowe np 40 stki,
mam bogate doświadczenie, posiadam własny pełen
sprzęt, przyjeżdżam i gram,
zapraszam do kontaktu astaniszewski56@gmail.com, tel
- 785 999 017
Firma ARPOL zajmuje się
ścinką i pielęgnacją drzew w
każdym terenie, elastyczny
cennik , dokumentacja fotograficzna, zadzwoń i się
przekonaj że warto! - 725610-322
Firma porządkowa podejmie
zlecenia odśnieżanie dachów
płaskich jak i skośnych parkingów chodników i posesji.
Również sprzątanie strychów
mieszkań zabieramy wszystkie odpady pracujemy 24/7
zapraszam - 72037887
Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek,
zawiasów, klamek, uszczelek i
szyb. Regulacja, konserwacja,
regeneracja. Montaż nawiewników okiennych, zabezpieczeń antywłamaniowych i
samozamykaczy. 607 720
825
Naprawa pralek, zmywarek, AGD - Szybka naprawa u
klienta w ten sam dzień, niski
koszt części i samej usługi.
Serwis dotyczy Pralek, zmywarek, kuchenek gazowoelektrycznych oraz lodówek.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu - 783
616 565
Pomoc psychologiczna,
terapia krótkoterminowa,
USŁUGI
psychoterapia pozytywna,
RÓŻNE
również w domu klienta tel.
Animator Sylwester, ferie 608 294 961
- Organizujemy animacje dla
dzieci w programie koniki
mechaniczne, zamykanie
w bańce, malowanie twarzy, balonowe zoo, tunel i
chusta animacyjna zabawy
muzyczne, taneczne i sprawnościowe. Cena do uzgodnienia. - 884 998 498

Ucierpiałeś w wypadku /
kolizji - Miałeś wypadek, kolizje lub ktoś z Twoich bliskich
ucierpiał? Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Sprawdź, czy i Tobie możemy
pomóc. Udzielamy bezpłatnej
konsultacji powypadkowej 511 383 164

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerek. Usługi również w
firmie, odbieramy-przywozimy. Wysoka jakość usług.
Zapraszamy tel. 609 172
300
Profesjonalne czyszczenie dywanów, łóżek, krzeseł, materaców oraz tapicerki
samochodowej. Karcher najlepsze środki na rynku +
wieloletnie doświadczenie,
zapraszam - 607 155 751
Profesjonalne czyszczenie dywanów, wykładzin
dywanowych, mebli tapicerowanych oraz tapicerki
samochodowej. Ceny konkurencyjne! Dojazd do klientka
w granicach Jeleniej Góry i
najbliższych okolic gratis! 570-917-610
Tanio posprzątam i umyje
okna! tel. 732 959 566

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autolaweta Jelenia Góra
- Transport aut - 512 512
227

og£oszenia
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Busy do Niemiec i Holandii
- Cargo Jet - Bus to gwarancja najwyższej jakości
usług w branży przewozy
do Niemiec i Holandii.
Naszych pasażerów zabieramy codziennie wieczorem
spod wskazanego adresu i
zawozimy pod wskazany
adres. - +48663151242
Firma Eurovan zajmuje się
transportem międzynarodowym osób. Obsługujemy
Niemcy, Belgię, Holandię z
adresu pod adres. Wyjazdy
z Polski -wtorki-piątki-niedziele, powroty do Polski
środy-soboty-poniedz 515288606 757896051
Przewóz osób Dolny
Śląsk - Niemcy, Niemcy
- Dolny Śląsk bilety od
160zł/40 euro. Co 6 przejazd
50% taniej, nowoczesny
8-osobowy tabor. Jeździmy
z adresu na adres. Zapraszamy do współpracy. - 513
993 622

SPRZEDAM

Sprzedam kocioł żeliwny
Viadrus Hercules U26, 5 czł,
koks/węgiel kamienny/drewno
- 30/22,5/23,5 kW, kupiony w
2013, w pełni sprawny, odbiór
w Karpaczu, cena 2500zł,
więcej informacji: lenasss@
tlen.pl - 693 355 944
Sprzedam Nokia 515 Dualsim czarny 5Mgpx używany
250 zł oraz tablet Presigio
Wize 3137 3G funkcja telefonu nowy Ap 3Mpx 250 zł
gratis etui nowe tel. 661 609
760
Sprzedam nowy tablet
Lenovo 8' 16 GB czarny,
oryginalnie zapakowany z
gwarancja. Cena 500 zł - 603
138 724
Sprzedam Tablet Presigio Wize 3137 3G funkcja
telefonu, gwarancja 23 mies
gratis etui tel. 661 609 760
Sprzedam wózek dziecięcy
USŁUGI
nowy i łóżeczko z wyposażeTURYSTYKA
niem oraz wiele innych rzeczy
Przewozy do Austrii - dziecięcych tel. 663 569 799
codziennie w Wiedeń, Graz,
MIESZKANIA
Krems i okolice, konkurenSPRZEDAM
cyjne ceny, 10 przejazd gratis, laweta, przeprowadzki, Apartament Kowary - Do
przewóz osób i rzeczy - 534 sprzedania bezczynszowy
766 451
apartament 120m2,plus garaż
i taras, po kapitalnym remonUSŁUGI
cie na obrzeżach Kowar(przy
ZDROWIE/URODA
Bars- zabieg na ciało i trasie Kam.Gora - Jel Góra.
umysł - Głęboki energe- cena 220 tys. Więcej infortyczny proces uwalniający macji pod numerem 515 745
napięcia i blokady w życiu 970
i w ciele, transformujący Mieszkanie 49,80m2 - Rozi otwierający na radość, kładowe mieszkanie na partez d r o w i e , o b f i t o ś ć o r a z rze z wyjściem na ogródek,2
poczucie spełnienia i lek- pokoje, kuchnia, łazienka,
kości w każdym obszarze przedpokój, niezależne ogrzeżycia. - 510 126 927
wanie. Mieszkanie starannie
Kosmetyczne-usługi wykończone, nowoczesna
wizyta u klienta w domu- kuchnia. Teren wokół budynku
manicure-pedicure szcze- ogrodzony. Cena 235 000
gólnie dla osób starszych tys. (dwieście trzydzieści pięć
- 693-295-435
tysięcy) - 695 605 062
Vega Test - diagnostyka Sprzedam bez pośredni- Wykrywanie pasożytów, ków 2-pokojowe mieszkanie
grzybów, bakterii, wirusów (41 m2) usytuowane na II p.
oraz zaburzeń pracy orga- w bloku na ul. Różyckiego.
nizmu. Usuwanie pato- Cena 125 000 zł. Więcej
genów częstotliwościami informacji pod nr telefonu.
i naturalnymi kuracjami.
Polecam - 607 824 245
Serdecznie zapraszam w
J.G Cieplicach. - 510 126 Sprzedam dwu pokojowe
mieszkanie w Myłakowicach.
927
Parterowe, o powierzchni
KUPIĘ
38m2. Ogrzewanie piece.
K u p i e a n t y k i m e b l e , Więcej informacji po godzinie
obrazy, zegary, srebrne 16:00 pod numerem 609 567
sztućce, monety srebrne i 521.
złote, stare szable, bagnety,
Sprzedam mieszkanie
stare srebrne cukiernice,
40m 109 tys. - Sprzedam
świeczniki, patefony, polifony, zegarki kieszonkowe, mieszkanie 40m dwa pokoje
dobrze zapłacę, uczciwe duży taras (50m), kuchnia,
łazienka, podwórko, parking.
ceny. - 695702259
Wszystko po remoncie nowe
Kupię medale, odznaki
okna, elewacja, instalacje.
wojskowe, dokumenty
Centrum 1 go maja drugie
nadania odznaczeń, stare
zdjęcia czołgów, wojska, piętro ogrzewanie i woda z
samolotów, pocztówki, sza- sieci. - 695 898 335
ble, orzełki, mundury,kolek- Sprzedam mieszkanie tanio
cje znaczków pocztowych i 42m2 w Sobieszowie tel. 663
569 799
monety. tel. 692-844-021

Sprzedam mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry. 63m2
(3 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój), słoneczne, 1
piętro. Bez czynszowe. Jest
piwnica i miejsce parkingowe.
Kamienica ocieplona, nowa
elewacja, domofon. - 790810-606
Tanie nowe z ogródkiem.
Okazja - Oferujemy tanie
nowe bezczynszowe mieszkania pod Jel. Górą 40-80m2
(największe są dwupoziomowe), każde z własną
działką rekreacyjną w cenie
od 95.000 do 130.000 zł. Bardzo niskie koszty utrzymania.
- 530 177 227

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Pilnie szukam mieszkania
w okolicy ul. Nowowiejskiej,
Kochanowskiego minimum
2 pokojowe na parterze lub
z windą. Para z półrocznymi
bliźniakami. 792-441-840
Szukam pokoju do wynajęcia, najchętniej Zabobrze
lub bliskie okolice tel. 721
241 501

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia mieszkanie
57m kw, nowe budownictwo, centrum JG. 1000zl plus
media. Do wprowadzenia od
zaraz. - 666 377 818
Kawalerka do wynajęcia
Cieplice tel. 607 676 926
Mały pokój jednoosobowy
w domu jednorodzinnym dla
osoby bez nałogów i uzależnień. Media, tv, internet. - 698
673 047
Mam do wynajęcia kawalerkę w Cieplicach tel. 730
092 545
Mam do wynajęcia od 1
lutego w pełni wyposażoną
kawalerkę w Cieplicach,
dodatkowo garaż i stanowisko
postojowe tel. 602 656 346
Mam do wynajęcia pokój
w komfortowym mieszkaniu studenckim. Mieszkanie
położone w okolicach centrum. Wyposażanie: pralka,
lodówka, internet. Zalety:
nowa kuchnia. Pokój zadbany
i estetyczny. Zapraszam - 669
538 053
Mam do wynajęcia tanio
mieszkanie 51m2 ul. Wolności 84 tel. 537 977 776
Mieszkanie w centrum
- Przytulne mieszkanie o
pow. 42m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka). Parter. Umeblowane. 3 min od Placu
Ratuszowego. Ogrzewane
piecem kaflowym (tanio). Cena
500zł+czynsz 250zł+media.
Do wynajęcia od zaraz. - 695
605 121

Pięknie mieszkanie
dwupokojowe, nowo-wyremontowane, pełne umeblowanie, wysoki standard,
ekonomicznie, w centrum ul.
Świętojańska, wysoki parter. 1500zł.+media+kaucja
2000zł. Proszę dzwonić od
godz. 11.00 do 19.00 - 501
558 284
Wysoki standard - Wynajmę
dużą kawalerkę przy głównej
ulicy w Jeleniej Górze. Nowe
budownictwo, winda, własny
parking, balkon, garderoba,
wysoki standard, pralka,
umeblowana i bardzo ciepła.
1250zł + rachunki. - 733 270
072

Okazja działka 0,22ha 43tys
- Sprzedam działkę z dwoma
budynkami gospodarczymi w
miejscowości Janice 15 km
od J.G obok działki jest woda
i kanalizacja z sieci i przyłącze
elek. - 695 898 335
Sprzedam działkę rolną
46500m gmina Mirsk - 609
164 698
Sprzedam działkę rolną o
powierzchni 0,82ha w miejscowości Grudza. Więcej
informacji udzielę telefonicznie. - 693 537 297
Sprzedam plac 1100 m2
w Jeleniej Górze ul. Wincentego Pola. Na placu budynek
biurowy ok 40 m2. Istnieje
MIESZKANIA
możliwość przejęcia dotychZAMIENIĘ
czasowego dzierżawcy z
W Karpaczu mieszkanie zamienię na dom na wsi z wieloletnią umową. 450000
ziemią. Mieszkanie 3 pok. - tel. 603 999 191
kuchnia, łazienka, w bloku
ocieplonym, ul. Nadrzeczna,
LOKALE
zieleń, cicho. Tel. 501-700SPRZEDAM
426
Sprzedam lokal / sklep 50
Zamiana - bardzo pilnie m przy termach cieplickich,
mieszkanie komunalne 36m2 woda , tel , zaplecze , parking
w śródmieściu w Jeleniej , przy przystanku cena 49 000
Górze zamienię na Wrocław - 507 311 803
lub inne miasto z lotniskiem,
może być kawalerka tel. 664
LOKALE
669 002
MAM DO WYNAJECIA
Zamienię mieszkanie na 2 lokale do wynajęcia 50 m2 i
większe lub na mały dom (z 60 m2, parter przy deptaku 1
dopłatą) –lokalizacja najlepiej Maja tel. 606 412 235
Sobieszów, Cieplice, Piechowice. Mieszkanie 54m2, wła- 60-metrowy lokal na partesnościowe, czynszowe. Dwa rze na początku ulicy Konoppokoje ,kuchnia połączona z nickiej (50mkw sala główna,
10 mkw zaplecze). Wejście
salonem, - 510 172 690
bezpośrednio z ulicy oraz
DOMY
witryna. czynsz 3500PLN/
SPRZEDAM
miesiąc. - 515 231 203
Mam do sprzedania połowę Mam do wynajęcia 160mkw
pięknej willi poniemieckiej w parter, ponad 200mkw I i
Cieplicach, dom i mieszkania
II piętro, lokale biurowe,
po kapitalnym remoncie,1
gabinety lekarskie, b.dobra
piętro 150mkw, poddasze
użytkowe ponad 100mkw, lokalizacja, 60 miejsc parkingaraż, piwnica, ogród, spo- gowych, obiekt ogrodzony,
kojna okolica - 500 586 308 monitorowany, 30zł/mkw ul.
Grottgera 7 - 500 586 308
Sprzedam wyremontowany
dom w zabudowie bliźniaczej Odstąpię lub wydzierżawię
z 1920r.(118m2) z ogrodem Pizzerię Turitali w Cieplicach.
o pow. 560m2 w Przesiece. wszelkie info tel. 603 999
Woda, gaz, prąd, kanalizacja, 191
tel., net. 3 sypialnie, salon z Tanio wynajmę halę magaaneksem kuchennym.400 tys. zynową (ocieplana) 450m2
do negoc. - 501 181 132
w tym 80m2 socjalnegoogrzewanego, monitorowaDOMY
MAM DO WYNAJĘCIA nie (ochrona), ogrodzony,
ul. Karola Miarki 18d Jelenia
Do wynajęcia pól domu w Góra - 601 057 718
Cieplicach 70m2, nowa dzielnica tel. 603 139 918
Mam do wynajęcia parter
domu w Cieplicach 75m2,
ogród, nowa dzielnica tel. 603
139 918

DZIAŁKI
SPRZEDAM
Działka w świetnym położeniu z widokiem na góry,
wszystkie media, centrum
Mysłakowic (blisko apteka,
sklepy, przystanek autobusowy) Powierzchnia działki
do uzgodnienia. 65zł/m2 - 694
258 713
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Wynajmę lokal Kowary 90 m² - w centrum miasta
naprzeciwko ratusza. Cena
do negocjacji - 500 180 408
NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE

MAM DO WYNAJĘCIA
Sprzedam garaż blaszak
ocieplony ul. Kiepury tel. 512
733 442
Sprzedam magazyn 425m2
ogrzewany z biurem 75m2 tel.
500 168 910

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wydzierżawienia trzy
pomieszczenia w lokalu użytkowym na parterze w Cieplicach Śląskich - na magazyn,
sklep, usługi. Kontakt tel.
693-295-435
Do wynajęcia od zaraz
pomieszczenie gospodarcze, 16 M2, na strzeżonej
posesji, kraty antywłamaniowe w oknach, monitoring,
pomieszczenie czyste, suche
i zadbane. Czynsz 400 zł. 515 331 107
Tanio wynajmę hale magazynowa ocieplana 450m2, w tym
80m2 socjalne ogrzewane,
monitorowane, ogrodzone,
chronione przez ochronę.
ul. Karola Miarki 18d 58-500
Jelenia Góra - 601 057 718
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
Wydzierżawię stanowisko
fryzjersko - kosmetyczne 693-295-435
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w poniedzia³ek
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