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Dziewczyna wysłała swoje nagie zdjęcie, teraz jest przez rówieśników nękana

Radni miejscy ostatniego dnia
przewidzianego ustawą przegłosowali uchwałę zmieniającą sieć
szkół w naszym mieście.

Strona 3
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Parkowanie
jest pod lupą

Rusza akcja skierowana do
kierowców, decydujących się na
postój w niedozwolonych miejscach. Czym ryzykują?
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SPORT

Do San Juan
przez Ugandę

- Córka opowiedziała mi o koleżance, która wysłała nagie
zdjęcie do chłopaka przez Internet. Niestety fotografia w jakiś sposób została udostępniona też innym. Teraz o sprawie
jest głośno, dziewczynę w szkole wytykają palcami - mówi
anonimowo mama uczennicy jednego z jeleniogórskich
gimnazjów…
Jeleniogórzance historię nastolatki, która wysłała zdjęcie przez Internet do swojego ukochanego, a teraz
ma do niego dostęp wiele innych
osób, opowiedziała córka. - Postanowiłam nagłośnić ten problem,
żeby przestrzec przed nim innych
rodziców. Powinni oni bowiem
uczulać swoje dzieci, że wszystko, co
wysyłają i udostępniają w sieci może
być upublicznione – mówi mama
gimnazjalistki.
Podobnych spraw jest wiele, dlatego też należy uczulać swoje pociechy na różnego rodzaju problemy
wynikające z korzystania z sieci. Nie
chodzi tutaj tylko o możliwość stania
się ofiarą przestępstwa, ale także konsekwencje, jakie grożą nastolatkom,
dokonującym je. Każdy bowiem kto
prześladuje, obraża i wyśmiewa inne
osoby za pośrednictwem środków
masowej komunikacji może zostać
ukarany.
Problem cyberprzemocy znany
jest chyba niemalże w każdej szkole.
Zapytaliśmy Jolantę Piasecką, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze,
jakie możliwości mają nauczyciele,
by zapobiegać tego typu procederom.
W tej placówce podejmowanych
jest bowiem wiele działań z tym
związanych.

- W naszym gimnazjum realizujemy szereg działań profilaktycznych,
mających na celu wykształcenie u
uczniów umiejętności w zakresie
prawidłowego funkcjonowania
w środowisku cyfrowym. Organizujemy spotkania dla młodzieży z
prelegentami Policji, Prokuratury,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą problematyki
cyberprzemocy. Z naszych obserwacji wynika, że uczniowie i to coraz
częściej ci najmłodsi, funkcjonują w
dwóch światach: tym realnym i tym
wirtualnym, co sprawia, że problemy
osobiste rozwiązują na portalach
społecznościowych, często hejtując się wzajemnie i dyskredytując
publicznie. Zachowania te eskalują
i prowadzą do nawarstwiania się
problemów interpersonalnych. W
sytuacji zgłoszenia cyberprzemocy
w szkole, reagujemy i pomagamy
uczniom w rozwiązaniu danego
problemu. Zdarza się, że powaga
sprawy kwalifikuje ją do zgłoszenia
na Policję. Ponadto, obserwujemy
u współczesnej młodzieży znaczne
deficyty w zakresie rozwiązywania
konfliktów w sposób prawidłowy.
Dlatego podejmujemy również działania profilaktyczne w obszarze

komunikacji interpersonalnej i
kultury osobistej.
Moim zdaniem,
najważniejszą
rolę w wychowa n i u d z i e c i
pełnią rodzice,
a szkoła ma za
zadanie ich w
tym wspierać.
Jeżeli nadzorują
strony internetowe, które odwiedzają ich dzieci i
kontrolują czas
spędzany przez
nich w sieci,
to wtedy mają
większe szanse
na zapobieganie
różnym zagrożeniom. Młodzi ludzie
pozbawieni kontroli wchodzą na
niedozwolone strony internetowe,
na których wystarczy kliknąć na
stwierdzenie, że ma się 18 lat i można
obejrzeć wiele niewłaściwych dla ich
rozwoju osobistego treści – mówi
Jolanta Piasecka.
Dyrektor podkreśla, że ważna jest
prewencja, dzięki której zapobiega
się cyberprzemocy. Dlatego też w spotkaniach na ten temat, w jej szkole,
uczestniczą nie tylko uczniowie, ale
także rodzice. Prelekcje prowadzą
przedstawicie instytucji wspomagających profilaktyczną funkcję szkoły.
Uczniowie biorą również udział w
prawdziwych karnych rozprawach
w celu rozwoju ich świadomości
prawnej i cywilnej.

Fot. Użyczone

W sieci czyhają pułapki!

Zdjęcie ilustracyjne
- Reasumując, działania podejmowane w szkole są wielotorowo.
Należy także dodać, że problem
cyberprzemocy rozpoczyna się już u
najmłodszych dzieci. Dziś już nawet
dwulatki, niepotrafiące pisać, wiedzą
jak skorzystać z komputera, telefonu
czy tabletu. Wiedzą, jak włączyć
ulubioną bajkę lub grę komputerową.
Niestety, dobrze to na małe dzieci nie
wpływa, gdyż zaburza prawidłowy
rozwój poznawczy i przede wszystkim
uzależnia od urządzeń technologii
informacyjnej. Naszą misją wycho-

wawczą jest uświadomienie młodym
ludziom konieczności dokonywania
selekcji: wartościowych materiałów
znajdujących się w cyberprzestrzeni
od źródeł negatywnych, wulgarnych i
destrukcyjnie wpływających na prawidłowy rozwój ich osobowości. Trzeba
również wziąć pod uwagę, że Internet
zawiera wiele pozytywnych korzyści
edukacyjnych takich jak: pogłębianie
wiedzy i interaktywne przyswajanie
jej przez współczesne tzw.: pokolenie
„Z”- mówi Jolanta Piasecka.
(Ania)

Na koniec apelujemy więc do wszystkich rodziców, żeby uczulali swoje pociechy na
problemy wynikające z sieci. Nie próbujmy unikać tematu, łudząc się, że on nas nie
dotyczy.

JELENIA GÓRA/KRAJ

Kto się boi zawartości teczek IPN?
Instytut Pamięci Narodowej opublikował listy tysięcy teczek byłych
współpracowników lub kandydatów
na współpracowników dawnych
Służb Bezpieczeństwa. W odtajnionych właśnie archiwalnych aktach
znajduje się kilkaset osób pochodzących z Jeleniej Góry lub działających
tu przed laty. W internetowych archiwach, które można przeszukiwać
pod adresem www.inwentarz.ipn.
gov.pl znajdują się tylko bardzo ogólne informacje jak nazwa jednostki, w

Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki z
Karkonoskiego Klubu Kajakowego rozpoczynają przygotowania
do mistrzostw świata.
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której powstały teczki danej osoby,
daty oraz miejsce gdzie obecnie
fizycznie znajduje się teczka.
- Dziś można tylko gdybać, które
z tych osób faktycznie donosiły
ówczesnym władzom, a które miały
tylko założone teczki nawet o tym
nie wiedząc. Ale nawet osoby, które
były agentami, mogły być do tego
zmuszane szantażem lub groźbami
- komentuje osoba dobrze znająca
temat tzw. teczek.
(Ma-Ja)

Kolejne wydanie gazety
Jelonka.com
ukaże się 29 maja
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POWIAT Było o szkołach, remontach dróg i zmianie w budżecie

Sesja tym razem bez emocji
Po wielokrotnych przepychankach personalnych na
poprzednich sesjach, radni
Rady Powiatu Jeleniogórskiego wzięli się do pracy
i podczas posiedzenia w
dniu 29 marca zgodnie
przegłosowali wszystkie
projekt y uchwał, jakie
znalazły się w porządku
obrad.
Na początek sesji radni podziękowali Jolancie Borejszo sekretarz powiatu za współpracę,
następnie „przyklepali” nową
sieć szkół w związku z reformą
oświaty, bowiem opinia kuratora
była pozytywna. Następnie debatowano nad projektem uchwały
określającej zadania finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w
2017 roku. Powiat Jeleniogórski
otrzymał na ten cel ponad 990
tysięcy złotych, z czego ponad
400 tys. dostaną Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowarach. Ligia
Jamer - przedstawicielka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych podkreślała,
że nie ma żadnych zastrzeżeń do
propozycji rozporządzenia środków, jednak jak zawsze jest ich za
mało w stosunku do potrzeb.
kolejnym punkcie przyjęto sprawozdanie Powiatowego Centrum

PODGÓRZYN

Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze,
była też mowa o potrzebach na
2017 rok. Bez zbędnych dyskusji
przyjęto także zmiany w budżecie powiatu, bowiem pojawiły
się środki z budżetu państwa w
wysokości 1 020 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
– przebudowana zostanie droga
powiatowa Mysłakowice – Miłków,
która ucierpiała przez intensywne
opady deszczu w sierpniu 2012
roku.
Ostatnią uchwałą, którą podjęli przedstawiciele gmin było
wyznaczenie dwóch radnych do

składu Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego – wybrano
Mirosława Góreckiego i Krzysztofa
Wiśniewskiego.
Na zakończenie sesji sprawozdania z działalności międzysesyjnej
przedstawili starosta Anna Konieczyńska oraz przewodniczący
Rady Powiatu Eugeniusz Kleśta.
Rafał Mazur zapraszał chętnych
do udziału w pracach Komisji
Statutowej, a następnie był czas
na interpelacje, zapytania oraz
oświadczenia radnych.
Przemek Kaczałko

KARPACZ

w poniedzia³ek
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codziennie w internecie
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PODGÓRZYN

Nowe nazwy ulic
Wieś Marczyce w gminie Podgórzyn zyskała nowe nazwy ulic.
Decyzję podjęli wczoraj (30.03) radni
Rady Gminy Podgórzyn, co spełnia
oczekiwania mieszkańców terenu w
pobliżu zalewu Sosnówka.
Zgodnie z podjętą uchwałą działce
nr 164/3 i dz.164/4 nadaje się nazwę
ulica Książęca, drodze 366 nadaje się
nazwę ulica Topolowa, dz. nr 160
nadaje się nazwę ulica Miodowa,
dz. nr 170/3 nadaje się nazwę ulica
Słoneczna, dz. nr 156 nadaje się
nazwę ulica Rodzinna, dz. nr 12/8
nadaje się nazwę ulica Potokowa, a
działce nr 168/3 nadaje się nazwę
ulica Widokowa.
- Uchwały były już wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez sołtysa
Marczyc i Radę Sołecką, dlatego
jednogłośnie Rada Gminy przyjęła te
zmiany – wyjaśnił Czesław Jesinowski, wiceprzewodniczący rady. - Sołtys zorganizował zebranie wiejskie
w Marczycach i na nim mieszkańcy
zdecydowali o wyborze tych nazw
– tłumaczy Mirosław Kalata, wójt
Gminy Podgórzyn.
Tym samym uporządkowano
drogi w Marczycach, gdzie - jak
mówi wójt Podgórzyna – zdarzały
się pomyłki np. gdy w rejonie pojawiał się nowy listonosz. - Pani
sołtys zwróciła nam uwagę, że
mieszkańcy posługują się pocztą
Sosnówki i niektóre nazwy się powtarzały. Liczymy na to, że zostanie
to prawidłowo wprowadzone i nie
będzie problemu z dostarczaniem
przesyłek – dodał M. Kalata.
(Przemo)

REGION

Wilki wróciły w Karkonosze
Kilka lat temu pojawiły się informacje o wilkach widzianych w
rejonie czeskiego Žacléřa. Tamta
wataha zamieszkała na pograniczu
południowych Karkonoszy. Były
też doniesienia o tropach lub zabitych zwierzętach w górach. Nie
było jednak twardych dowodów.
Obecnie są.
- Wilki zasiedliły na powrót Karkonosze –
mówi przyrodnik z
Karkonoskiego
Parku Narodowego Artur Pałucki.
- Mamy
zdjęcia tych
zwierząt. To
nie są migrujące wilki, ale
osiadłe u nas.
Prowadzimy ich
stały monitoring.
Andrzej Raj, dyrektor
Karkonoskiego Parku Narodowego
mówi, że wilki są kolejnymi dużymi
drapieżnikami, których powrót
obserwujemy. - Około 10 lat temu
wróciły rysie, obecnie mamy do
czynienia z wilkami – mówi dyrektor
Raj. - Mają co jeść, bo jeleni w parku
narodowym jest zbyt dużo. Powinno
być ich 25 na tysiąc hektarów, a potrafi być ponad 80. Wilki wyeliminują
najsłabsze sztuki, wpłyną na zdrowie
całej populacji. Jelenie nie będą też
mogły paść się niczym krowy na
pastwisku. Będą się musiały przemieszczać. Obecność wilków jest

dobra dla całego ekosystemu.
Artur Pałucki podkreśla, że wilki
nie są zagrożeniem dla ludzi. - Spotkanie z nimi to zwykle przypadek.
Wilki unikają ludzi, nie lubią naszego zapachu, bajki o złych wilkach
zjadających dobre dzieci to historie
wyssane z palca - mówi. - Wilki interesują się tak naprawdę

Fot. KPN/Artur Pałucki
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tym, co mogą zjeść. To są dziki,
jelenie, no i czasami, o tym warto
wspomnieć, psy.
Powrót dużych drapieżników,
powroty ptaków, które zniknęły
przed wieloma laty z Karkonoszy,
to - jak podkreśla dyrektor KPN
Andrzej Raj - efekt konsekwentnie
realizowanej strategii ochrony przyrody. Została wypracowana jeszcze
w poprzednim wieku, 25 lat temu,
i jedynie z drobnymi korektami jest
realizowana do dziś.
(KPN)

Jest szansa, że stara skocznia narciarska nie zostanie rozebrana

Karpatka punktem widokowym?

Na razie
jeszcze
symbol, ale kto
wie…
WEPA
PROFESSIONAL
PIECHOWICE
SP. Z O.O.
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sposób, który pozwoli na bezpieczne
wejście, popatrzenie i zejście – powiedział Radosław Jęcek.
C o s t a n i e s i ę z e s ko c z n i ą
o punkcie konstr ukcy jnym

K35? Póki co jedno jest pewne – w najbliższym czasie nie
zniknie z krajobrazu centrum
Karpacza.
Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczalko

Kacz
Fot. Przemek

alko

może i te powrócą – wyraził nadzieję
Muf lon, któr y
papierów
higienicznych zatrudni
Jesinowski.
znajduje się producent
w
Codziennie tędy jeżdżę i naherbie Gminy
gle pojawił się muflon – wyznał Burmistrz Radosław Jęcek wstrzymał decyzję o rozbiórce
Podgórzyn symmieszkaniec Sosnówki, który skoczni narciarskiej Karpatka, która od lat nie jest użytkobolicznie wrócił na
chwali inicjat ywę senio- wana. Wykonana ekspertyza sugerowała zdemontowanie
tereny w okolicach zbiorrów. - Tu kiedyś było tych obiektu, ale pojawił się pomysł na jego wykorzystanie.
nika Sosnówka. U zbiegu
muflonów. Teraz więcej
ulic Jana Pawła II i Nowej
W Karpaczu znajdują się dwie możliwość zaadaptowania skoczni
psów jest jak zwierzypowstał Skwer Seniora „Pod
ny. wspomina jeden z skocznie narciarskie – Orlinek i Karpatka na punkt widokowy, na
Muflonem”! Skwer był iniKarpatka. Pierwsza z nich posiada co włodarz miasta odpowiedział,
seniorów.
cjatywą Rady Sołeckiej oraz
Jak podkreślają homologację, co teoretycznie pozwa- że już wcześniej wstrzymał decyzję
Rady Seniorów – powiewładze gminy, po- la na przeprowadzania zawodów. o rozbiórce i nie wyklucza takiego
dział Czesław Jesinowski,
mysłów w Radzie Mankamentem w tym przypadku rozwiązania. - Dzisiaj skocznia ma
wiceprzewodniczący
Sołeckiej i Radzie jest płynący potok na zeskoku, ale jak ewidentną ekspertyzę, która wskaRady Gminy Podgórzyn.
Seniorów jest przekonuje burmistrz, przy niewiel- zuje, że nadaje się ona do rozbiórki.
- Muflon
jest w logo i
Wymagania:
bez liku, więc na kich nakładach można temu zaradzić Natomiast zakładając, że udałoby
herbie naszej gminy
realizację kolej- na czas ewentualnych zawodów, się nam pozyskać środki na punkty
– tłumaczy. - Byłoby
• gdyby
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widokowe – można zastanowić się,
nych inicjatyw które póki co nie są planowane.
dobrze,
mufloW trakcie sesji Rady Miasta Kar- czy do pieniędzy planowanych na
tylko czekać.
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Przemek pacza Wiesław Czerniak zwrócił rozbiórkę nie dołożyć jeszcze paru
się rozwijają, wracają
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Kaczałko się do burmistrza, aby rozważył złotych i przygotować ją w taki
inne •zwierzęta,
więc

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

2

ROZMAITOŒCI

AKTUALNOŒCI / REKLAMA

w poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
ZU]HĞQLDU

JELENIA GÓRA

3

w SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
3 kwietnia
2017 r.

Miejscy radni praktycznie w ostatniej chwili przyjęli zmianę sieci szkół w związku z reformą oświaty

Radni Rady Miejskiej Jeleniej Góry ostatniego dnia przewidzianego ustawą (31.03) przegłosowali uchwałę zmieniającą sieć szkół w naszym mieście w związku z reformą
oświaty wprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Tym
samym ponad dwa miesiące burzliwych debat, konsultacji
i wymiany opinii prawnych zakończyło się podjęciem ostatecznej decyzji.
Jeleniogórscy radni w połowie
marca nie zgodzili się z opinią Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który
nakazał utworzenie trzeciej szkoły
podstawowej na Zabobrzu – na bazie
Gimnazjum Nr 4. Wtedy, stosunkiem
głosów 11 do 8 postanowiono iść „na
wojnę” z organem, który wydawał
opinię wiążącą, a więc w perspektywie był proces w sądzie administracyjnym, który skutkowałby brakiem
sieci szkół podstawowych w Jeleniej
Górze. Przy takim rozwiązaniu
rykoszetem oberwałoby Gimnazjum
Nr 1, które mocą uchwały miało być
włączone do Szkoły Podstawowej Nr
2 – tu kurator nie miał zastrzeżeń,
bowiem uchwała traciłaby moc w
całości.
Z pomocną dłonią wyszedł wtedy
Roman Kowalczyk (Dolnośląski Kurator Oświaty), który przyjechał do
Jeleniej Góry na spotkanie zorganizowane w Gimnazjum Nr 4 – oprócz
władz miasta (prezydent, urzędnicy,
radni) byli tam rodzice i nauczyciele
trzech szkół (Gimnazjum Nr 4, Szkoły
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
Podstawowej Nr 8 i Nr 11). To właśnie

wtedy zupełnie niespodziewanie
dyrektor Eugeniusz Sroka wysunął
propozycję połączenia placówki przy
ul. Karłowicza z jego szkołą, a nie jak
planowano – z SP 8. Przedstawione
argumenty przekonały zarówno kuratora, jak i służby prezydenta, więc
przystąpiono do projektu uchwały
zawierającej ten kompromis. W tzw.
międzyczasie kurator skorygował na
piśmie swoją opinię, dzięki czemu
radni mogli zdecydować w ostatnim
możliwym dniu, czy nadal chcą sporu
sądowego czy podobnie jak kurator,
złagodzą swoje stanowisko.
W trakcie sesji wydawało się, że
bez zbędnej dyskusji radni szybko przegłosują stosowny projekt

uchwały, jednak przez ponad godzinę powtarzali niemal wszystkie
argumenty, które padały już na
poprzednich spotkaniach. Jedynym
nowym wątkiem była wątpliwość,
czy poprzednia opinia kuratora nie
jest wiążącą (mimo skorygowania
przez samego autora) oraz czy można podjąć nową decyzję bez opinii
związków zawodowych, na którą nie
było już czasu. W odpowiedzi padały
argumenty, że opinia związków nie
jest wiążąca i była ona wydana do
projektu uchwały intencyjnej podjętej w lutym br.
- Po tej dyskusji można odnieść
wrażenie, że większość rady jest
zwolennikami re-formy oświaty
– nie jesteśmy! - podkreślił po sesji
Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej
Góry. - Skoro opinia pana kuratora
jest taka wiążąca, to niech sobie
weźmie zarzą-dzanie oświatą, niech
państwo samo tym zarządza, a my
bardzo chętnie będziemy utrzymywali budynki, dołożymy do pracowni
komputerowych, nowych kierunków

Stosunkiem głosów 18 „za”, 0 przeciw, 2 „wstrzymujące się” uchwałę „przyklepano”,
więc klasy I-III Szkoły Podstawowej Nr 11 będą się uczyć w budynku po Gimnazjum Nr
4, na którego przystosowanie władze miasta mają rok (do rozpoczęcia roku szkolnego
2018/2019). W sesji nie uczestniczyli: Oliwer Kubicki i Anna Ragiel. Głosu mimo
obecności nie oddała Bożena Wachowicz-Makieła.

Fot. Przemek Kaczalko

Klepnięte: „Czwórka” do „Jedenastki”

nauczania – dodał włodarz miasta,
który jest zbulwersowany, że po
inwestycjach w gimnazja i przystosowaniu szkół dla sześciolatków,
reforma wymusi kolejne inwe-stycje
– np. w Szkołę Podstawową Nr 8,
która będzie przepełniona.
- Przypominam, że w momencie,
kiedy samorząd dogadywał się z rządem na temat oświaty, to subwencja
wynosiła 90 procent wszystkich
kosztów oświaty, a w tej chwili jest to
zaledwie 60 proc. i nawet nie pokrywa kosztów osobowych nauczycieli
– argumentował M. Zawiła.
Przemek Kaczałko
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Czy w mieście stanie monument upamiętniający ofiary rzezi wołyńskiej?

Znani ludzie chcą takiego pomnika
Wśród nazwisk z naszego regionu
pomysł wspierają już byli prezydenci
miasta: Józef Kusiak i Marek Obrębalski oraz m.in. Leszek Wrotniewski
– przewodniczący Rady Miejskiej,
gen. Bronisław Peikert czy Zbigniew
Ładziński. Wśród znanych nazwisk
jest: Krzesimir Dębski (kompozytor), gen. Mirosław Hermaszewski
(kosmonauta – pierwszy i jedyny
jak dotąd Polak, który odbył lot w
kosmos), ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Stanisław Srokowski (poeta,
pisarz - na podstawie jego opowiadań
powstał film „Wołyń”) oraz prof. dr
hab. Jan Żaryń (historyk, senator).
Warto dodać, że osób wspierających
inicjatywę w Jeleniej Górze jest
znacznie więcej i ciągle ich przybywa.
Zatem jakie plany wobec sprzeciwu
urzędników mają zwolennicy „mocnego” zobrazowania wydarzeń na

Wołyniu?
- Jesteśmy otwarci na argumenty
rzeczowe, a nie emocjonalne i pozbawione wiedzy na temat wartości
artystycznej dzieł sztuki – powiedział
Mariusz Gierus, sekretarz komitetu,
który ma za złe niektórym mediom,
że nadinterpretują przekazywane
informacje. Członkowie komitetu
podkreślali również, że w przestrzeni
publicznej funkcjonuje wiele równie
„mocnych” dzieł znanych twórców,
jak chociażby Rzeź Pragi Jerzego
Kossaka, Perseusz z głową Meduzy
Benvenuto Celliniego czy Pomnik
Holocaust Kennetha Treistera.
Inicjatorzy przypominają, że lokalizacja zgłoszona do Jeleniogórskiego
Budżetu Obywatelskiego (ul. Sudecka/ Al. Solidarności) została wybrana
za sugestią prezydenta miasta Marcina Zawiły, a w dodatku urzędnicy

Fot. Mikołaj Bachur

A co o postawieniu w mieście pomnika
Sonda została przeprowadzona na ulicach: Krótkiej, Bankowej, 1 Maja, Konopnickiej i
Długiej. Wypowiedziało się na ten
temat około 20 osób, 10 osób odmówiło wypowiedzi, jedna osoba
prosiła o „zamazanie” twarzy.
Kamil - Z jednej strony nie jest to
dobry pomysł, ale z drugiej… Jednak
jestem za tym, żeby go w naszym
mieście nie było.
Andrzej - Nie widziałem projektu
tego pomnika, ale mówimy o faktach
historycznych. Tutaj dużo ludzi ma
tamtejsze korzenie, więc tamte tragiczne
wydarzenia w ich rodzinach wciąż są
żywe. A co do projektu pomnika? Czy
jest zbyt drastyczny? Artysta przedstawia
to, jak widzi. To jest kwestia, właśnie
indywidualnego podejścia. To jest trudny
moment. Warto porozmawiać z tymi,
których to dotyczy…
Jakub - Jeśli chodzi o pomnik jest ok,
ale te głowy na płotach... Ale jestem za.

JELENIA GÓRA

- W Jeleniej Górze brutalniejszego
przypadku chyba nie było – mówi
Konrad Kuźmiński, dolnośląski inczłonkowie komite- Miejskiej Jeleniej Góry. - Zbyt re- spektor ochrony zwierząt. - Wojciech
nie informowali wnioalistyczny jest także ukrzyżowany K. i Natalia S. znęcali się nad swoimi
skodawców
Chrystus – to tragedia ukazana w dwoma psami. Zwierzęta były katotu.
o brakach
- T o dosłowny sposób, ale prawdziwy i my
formalnych,
dla mnie chcemy obronić prawdę – podkreślił
t ylko po
wielki za- członek komitetu honorowego.
ocenie mery- Znaczna część jeleniogórzan ma
szczyt,
torycznej
że mo- swoje korzenie na Kresach. Nasza
odrzucili
g ł e m idea nie jest skierowana przeciwko
wniosek
znaleźć komuś, zajmujemy się pamięcią
z przyczyn...
s i ę w o ofiarach – mówił Leszek Wrotformalnych.
t y m g ro - niewski. - Nasza obecność w Jeleniej
Komitet ubonie – mówił Górze jest podyktowana tamtym lulewał również, że
Z b i g n i e w dobójstwem. Gdyby nie ludobójstwo
regulamin JBO nie
Ładziński. - Moja na Kresach, moja rodzina by tutaj
przewidywał możliworodzina pochodzi z tam- nie trafiła – wyraził przekonanie
ści odwołania od decyzji.
tych stron, gdzie ginęli Mariusz Gierus.
Pomysłodawcy nie wyKomitet zamierza zapraszać do
Polacy. Ten pomnik ma
kluczają złożenia wniosku
chronić od zapomnienia. Jeleniej Góry poszczególne osoby
o referendum ws. pomnika,
Jako dziecko pamiętam z popierające budowę pomnika oraz
który powstaje w Gliwicach
opowiadań stryjka i pra- organizować różne wydarzenia
i ma być gotowy 15 czerwca
babci, jak ludność polska kulturalne odwołujące się do tradycji
br. Obecnie poszukiwany
była traktowana, jak w kresowych, co ma przybliżyć miesz- wane, podduszane, bite, podtapiane
jest teren prywatny, gdzie
bestialski sposób była kańcom związki naszego miasta z - podkreśla inspektor.
ewentualnie będzie można
mordowana – mówił Kresami oraz szerzyć ideę budowy
postawić pomnik. - Chcemy,
W Sądzie Rejonowym w Jeleniej
prezes Dolnośląskiej pomnika Andrzeja Pityńskiego w Górze odbyła się 10 marca pierwsza
żeby ten pomnik przyjechał
Izby Rzemieślniczej, stolicy Karkonoszy.
do Jeleniej Góry i czekał na
rozprawa dotycząca znęcania się szczePrzemek Kaczałko gólnym okrucieństwem nad dwoma
a zarazem radny Rady
swoje miejsce – mówili
przez Wojciecha K. i Natalię
autorstwa Andrzeja Pityńskiego sądzą jeleniogórzanie? psami
S. Prokurator zarzuca oskarżonym
znęcanie się ze szczególnym okrucieńAnonimowo - Aj tam! Stawiać
Anonimowo - Wielu naszych mieszstwem nad ich dwoma psami. Według
kańców ma rodzinne powiązania z Wo- pomniki. Jeśli naprawdę w dobrym
prokuratury zwierzęta były głodzone,
łyniem, dlatego myślę, że taki pomnik celu, jestem za.
podtapiane, duszone, bite. U jednego z
Tomek (z Przemyśla) – Słyszałem,
powinien u nas stanąć. Może nie w taki
psów biegły stwierdził również popaże nie chcieli tego pomnika w Przedrastyczniej formie.
rzenie pyska, jamy ustnej, gardła oraz
Anonimowo - No nie wiem. Ale nie myślu, czy w Rzeszowie, to wam go
przełyku. Z kolei drugie zwierzę zostało
podrzucili.
jestem przeciwko.
pobite twardym narzędziem, krwawiło
Anonimowo - Mi to obojętne.
Anonimowo - Jestem teraz na
z oczu i uszu.
Waldek - Pomnik pomnikiem, ale
rowerku ze swoim dzieciakiem, chcę
- Psy nie byłe przez nas głodzone ani
spędzić z nim czas. Nie mam teraz on jest zbyt drastyczny, niezależnie od
bite. Jest to pomówienie – bronili się
ochoty, żeby o tym rozmawiać. Jestem trudnej historii ukraińsko-polskiej w czaprzed sądem oskarżeni.
sach wojennych. Ja jestem przeciwny,
przeciw.
Następna rozprawa odbędzie się 19
Natalia i Andżelika - Jesteśmy żeby taki pomnik u nas stawiać, bo na
kwietnia.
radykalizmie i na takim ekstremizmie
za.
Oskarżonym grozi kara do trzech
Anonimowo - Jestem absolutnie nikt jeszcze nie wygrał. O wiele ważniejlat pozbawienia wolności, nawiązka
za. Jestem za uszanowaniem ludzi szą rzeczą jest nie rozliczać, a wybaczać.
na cel związany z ochroną zwierząt w
Jednocześnie pamięć jest bardzo ważna,
zabitych.
wysokości do 100 tys. zł oraz 10-letni
ale taką drogą nienawiści do niczego
Andrzej - Jestem za.
zakaz posiadania zwierząt.
Norbert - Obojętne mi to. Może dla- dobrego nie dojdziemy.
- Obecnie psy mają już nowe domy.
Sandra - Nie znam się na tym. Lepiej
tego, że jestem młody, może starsi ludzie
Jeden z nich ciągle ma problemy
mają inne podejście do tego. Ale jeśli to pytać dorosłych.
behawioralne, boi się ludzi, drugi jest
Emilia - Dla mnie jest to zbyt brutalma upamiętnić, to jestem za.
w lepszym stanie – mówi Konrad
Anonimowo - Drastycznie to wy- ne. Głowy noworodków...
Kuźmiński.
Mikołaj
Bachur
gląda.
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
(Nick)
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Wkrótce rusza przebudowa teatru
Wnętrze Teatru im. Cypriana
Kamila Nor wida w Jeleniej
Górze do końca 2018 roku ma
zmienić się nie do poznania.
Będzie profesjonalnie i nowocześnie - zapowiadają władze
miasta i dyrektor placówki.
Z uwagi na dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacy jnego koszt przebudowy
nie może przekroczyć kwot y
20 milionów złot ych, z czego
dotacja ze środków europejskich
wynosi ponad 13,4 mln zł.
- Inwestycja będzie przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy
obejmuje modernizację głównego obiektu od piwnic po strych
(prace mają się zakończyć do
grudnia 2018 r.), a drugi etap
będzie dot yczył dekorator ni,
k t ó r a b ę d z i e s i ę z n a j d o wa ć

Ruszył proces
o bestialstwo

Fot. Użyczone

Lista członków honorowych Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian „Rzeź Wołyńska” wzbogaca się o kolejne nazwiska.
Poza byłymi prezydentami Jeleniej Góry pojawiają się osoby
z dużym dorobkiem i uznaniem naukowym.

JELENIA GÓRA

w przybudówce. Będzie ona
sp e ł n i a ł a ro l ę m a g a z y n owo administracyjną. Ta nowa koncepcja jest również konieczna
ze względu na przepisy przeciwpożarowe – informuje dyrektor
teatru Tadeusz Wnuk.
Po remoncie do dyspozyc ji
widzów pozostanie Duża Scena,
która obecnie mieści 550 osób,
a po modernizacji będzie liczyć
5 0 0 m i e j s c . S c e n a St u d y j n a
przestanie służyć spektaklom
w mniejszej obsadzie, ale duża
ma być łatwo dostosowywana do
mniejszych produkcji.
Będzie nowe oświetlenie, nagłośnienie. Rozważa się również
wprowadzenie sceny obrotowej,
ale to stoi jeszcze pod znakiem
zapytania.
Przemek Kaczałko

Szlak zamknięty
bo trwają toki
Od 1 kwietnia do końca maja, z
uwagi na okres godowy czyli toki
cietrzewi, zamknięty jest dla ruchu
turystycznego odcinek szlaku niebieskiego od Przełęczy Okraj przez Czoło i
Kowarski Grzbiet do Skalnego Stołu.
Obejście z Okraju do Sowiej Przełęczy zostało poprowadzone szlakiem
czerwonym przez teren Republiki
Czeskiej. Zamknięty został również
odcinek szlaku zielonego z Polany
przez morenę Kotła Wielkiego Stawu
do grzbietowego szlaku czerwonego.
- Obejście jest poprowadzone
szlakiem żółtym przez Pielgrzymy
do Słonecznika. Odcinki te zostały
oznakowane specjalnymi tablicami
z sylwetką cietrzewia – informują
pracownicy Karkonoskiego Parku
Narodowego.
(KPN)
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Fot. Mikołaj Bachur
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Młodzież wręczała maski na smog
- Może i chodzenie w maseczkach nie
wygląda najlepiej, ale wolimy żyć dłużej
– mówiła uczestniczka akcji pod nazwą
„Uwaga! Powietrze niebezpieczne!”.
Wśród przechodniów zdarzały się
osoby, które nie wierzą w dużą szkodliwość smogu, jednak większość
ludzi bardzo pozytywnie oceniała
akcję młodzieży. - Mam tyle lat i żyję
– stwierdził jeden z przechodniów,
który nie chciał maseczki. Być może
smog, o którym niegdyś się aż tyle
nie mówiło jest przyczyną tak

Fot. Przemek Kaczalko

Jakub Jankowiak – radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, z pomocą znajomych i przyjaciół z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej
Górze wręczał wczoraj (15.03) przechodniom maseczki oraz ulotki informujące o zagrożeniach związanych
ze smogiem.
Inicjatorem akcji, która ma się
odbywać w wielu miejscowościach
naszego województwa jest Michał
Radoń z MSWD. W Jeleniej Górze
pomysł „zaszczepił” i zrealizował uczeń „Żeroma”,
który również jest
radnym młod z i e ż owe g o
sejmiku.
Jakub Jankowiak znalazł
sponsora, który wsparł akcję
kwotą 500 zł,
dzięki czemu możliwy był zakup maseczek
oraz wydrukowanie ulotek
informacyjnych.
- Problem smogu bierze się z polskiej mentalności, nawet minister
Szyszko mówi, że smog to problem
teoretyczny – to bzdura. Na 50
miast europejskich aż 33 najbardziej
zanieczyszczone są z Polski. Jelenia
Góra w tym zestawieniu jest na
5. miejscu w Polsce – powiedział
J. Jankowiak, który jest bardzo
wdzięczny kolegom i koleżankom
ze szkoły, że włączyli się bezinteresownie w akcję.

wielu nowotworów – odpowiadali
zainteresowani. - Warto ludzi uświadamiać. Niektórzy uważają, że tyle
lat w PRL-u smrodziliśmy powietrze
i nagle to jest szkodliwe? Tak! To jest
szkodliwe – stwierdził pan Krzysztof,
który bardzo pozytywnie odbiera
inicjatywę młodzieży. - Brawa dla
tych młodych ludzi. Fajnie, że są
świadomi. Od kogo ma to się zacząć,
jak nie od młodzieży – dodał mieszkaniec Jeleniej Góry.
Przemek Kaczałko
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Rusza akcja przeciw stawianiu aut tam, gdzie nie wolno

Z parkowaniem (wciąż) na bakier
- Nie parkujemy na trawnikach, a jeżeli nasze auto nie mieści się na stanowisku to nie zajmujemy ich kilka. Poza tym,
nie stajemy byle jak i gdzie. Nie wciskajmy się też na siłę
między auta – z takim apelem i prośbą o poruszenie sprawy
zwrócił się do nas jeleniogórzanin i przysłał zdjęcia.
Okazuje się, że Czytelnik miał
doskonałe wyczucie, bo wkrótce
ruszy akcja skierowana do kierowców, decydujących się na postój w
niedozwolonych miejscach.
- W tej chwili jesteśmy w trakcie
działań, które prowadzimy wspólnie
z funkcjonariuszami z Komisariatów
I i II Policji w Jeleniej Górze oraz
Straży Miejskiej. Będą one ukierunkowane na przeciwdziałanie
nieprawidłowemu parkowaniu, a w
szczególności na niedostosowanie się
do zakazu zatrzymywania się, jak i
parkowaniu w miejscach nieprawidłowych, głównie na chodnikach.
Parkujący muszą być bowiem świadomi, że zostawianie samochodu w
takim miejscu jest dozwolone dla
pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 2,5 tony, przy spełnieniu warunku pozostawienia półtora
metra dla pieszych i bezwzględnie
nie może być zakazu, bo dotyczy
on również chodnika, chyba, że
znaki drogowe stanowią inaczej
- mówi st. asp. Henryk Mieszała,
p. o. naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego w Komendzie Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Kierowcy muszą mieć ponadto
świadomość, że gdy parkują w

miejscu zakazu zatrzymywania się
i na znaku widnieje jednocześnie
informacja o odholowaniu pojazdów
to czynność ta będzie przeprowadzana. Koszty poniesie właściciel
samochodu. Są one dość spore, bo
już za samo zabranie auta, trzeba
liczyć się z opłatą 485 zł w przypadku samochodu do 3,5 tony. Do tego
dochodzi 39 zł za dobę za postój na
specjalnym parkingu.
Problem postoju w niedozwolonym miejscu starają się też rozwiązać
funkcjonariusze Straży Miejskiej. Za
parkowanie samochodu w miejscu
oznaczonym znakiem zakazu zatrzymywania się mogą ukarać kierowcę
mandatem karnym w wysokości
100 zł i jednym punktem karnym.
Prowadzący mają jednak szansę na
taryfę ulgową.
- Mamy do dyspozycji „żółtą kartkę”. Zauważyliśmy, że na kierowców
ona działa – mówi Artur Wilimek,
rzecznik prasowy Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze.
„Żółta kartka” to wspólna inicjatywa prezydenta miasta i Straży
Miejskiej. Dzięki niej kierowcy mogą
uniknąć mandatu. Są jedynie pouczani i informowani o popełnionym
wykroczeniu. Mają też szansę na

Fot. Użyczone/Czytelnik
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odstąpienie usunięcia pojazdów,
za które zapłacą połowę stawki za
holowanie, czyli 242,50 zł. Wiele
osób nie zdaje sobie bowiem sprawy,
że zaparkowały w niedozwolonym
miejscu. Nie oznacza to jednak, że
mają się czuć bezkarne. Jeżeli drugi
raz zrobią to samo, zostaną ukarane.
W przypadku rażącego złamania
przepisów trzeba się liczyć, że koszty
będą spore nawet za pierwszym
razem.

Niestety nie wszystkie problemy,
związane z postojem w niewłaściwym miejscu, można rozwiązać.
Prawo nie przewiduje m.in. ukarania
kierowcy, który zajął jednocześnie
dwa miejsce parkingowe. W tym
przypadku pozostaje jedynie apel do
zmotoryzowanych, aby nie zapominali, że wiele innych osób też chce
zaparkować auto. Poza tym kulturę
osobistą wciąż się ceni!
(Ania)
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Niezwykła premiera trudnej lektury w Teatrze Norwida

Miłośnicy sztuki teatralnej
mieli okazję zmierzyć się 25
marca z ciekawą interpretacją trudnej sztuki wg tragedii Jana Kochanowskiego pt.
„Odprawa posłów greckich”.
Z pewnością, nie tylko młodzież powinna ten spektakl
zobaczyć!

Publiczność była pod wrażeniem
gry aktorskiej. - Znakomita, wspaniała
gra aktorów. To jest trudna sztuka,
ale aktorzy znakomicie odegrali role
– ocenił widz Zbigniew Ładziński. - To
była wspaniała sztuka, bardzo mi się
podobała. Wszyscy spodziewaliśmy się,
że będzie to odzwierciedlenie „Odprawy
posłów greckich”, którą znamy ze szkoły,
a była to nowoczesna sztuka, która na
pewno zapadnie w pamięć jeleniogórzanom – dodała Kinga Kruszewska, która
przygotowuje się do matury.
- To jest niewdzięczna lektura, bo tekst
ma kilkaset lat i z pozoru wydaje się
nudny, przykryty kurzem tych lat, ale
okazał się szczególnie atrakcyjny, współczesny i bolesny – oceniła sztukę Marta
Kędziora, aktorka Teatru Norwida w
Jeleniej Górze. - Kochanowski od dzisiaj
nie jest już ramotą, wszyscy się go w całej
Polsce bali, nikt go nie chciał wystawiać
ze względu na archaiczność, trudność
zrozumienia i wydobycia sensu na
obecną sytuację. Dyrekcja odważyła się
na ryzykowny krok i udało nam się tekst
napisany kilkaset lat temu zrobić bardzo
współcześnie, z dużym naciskiem na

Fot. Przemek Kaczalko

„Odprawa” po mistrzowsku

piękno tego tekstu – powiedział aktor
Robert Mania.
Aktorzy przyznawali również, że
współpraca z reżyserem była przyjemnością. - Jako aktor mogę powiedzieć,
że to była dla mnie wyjątkowa praca.
W Teatrze Norwida pracuję 10 lat i coś
takiego przeżyłem właściwie po raz
pierwszy, bo niewiele było reżyserów,
którzy obdarzali nas totalnym zaufaniem. Jako aktor czułem się jak w raju,
czułem się jak dziecko, które może z klocków zbudować wszystko i to się samo
stworzyło – wyznał Robert Mania.
Kapitalnie rolę Kasandry odegrała
debiutantka na dużej scenie Julia
Łukowiak z Warszawy, która w jelenio-

górskim teatrze występuje gościnnie.
- To jest mój debiut na prawdziwych
deskach teatralnych, bo jestem studentką ostatniego roku Akademii Teatralnej
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Złoty Pociąg pod wzgórzem

Ze wszystkich działań, mających
na celu udostępnienie na cele turystyczne podziemi pod Wzgórzem
Kościuszki w Jeleniej Górze, w 2016
roku firma Arado Fabryka Historii
S.C. odbyła wiele konsultacji. - Strategiczne dla inwestycji były rozmowy
z przedstawicielami firmy I.P.O.
Studio Juliusz Ipohorski-Lenkiewicz,
współpracującej z producentem
programów telewizyjnych ATM Grupa
S.A. - powiedział
Krzysztof Wojtas z
firmy Arado.
Jak infor mują
dzierżawcy jeleniogórskich podziemi,
rozmowy dotyczyły
budowy w podziemnym obiekcie specjalistycznych stylizacji (np. dworzec
w Warszawie. Cudownie mi się praco- kolejowy ze Złotym
wało, aktorzy wspaniale mnie przyjęli Pociągiem w skali
rzeczywistej), rodem z największych
– powiedziała Julia Łukowiak.
Przemek Kaczałko produkcji filmowych, którymi firma
na co dzień się zajmuje. Tematy
były omawiane z punktu widzenia turystycznej przepustowości
obiektu, konstrukcji poszczególnych
stylizacji (w ujęciu gabarytowym),
kwestii trwałości stylizacji oraz jej
bezpieczeństwa. W wyniku rozmów powstał projekt kilku stref w
ramach Time Gates, czyli koncepcji
zagospodarowania obiektu na cele
turystyczne. Jedną z wizualizacji
udostępniamy Państwu w załączeniu. Na podstawie wstępnych

projektów poszczególnych stref, w
ramach światów Time Gates, można
było przewidzieć cechy instalacji
elektrycznej w poszczególnych miejscach podziemnego obiektu. Każda
strefa charakteryzuje się innymi
wymaganiami technicznymi, dlatego
to strefy determinują właściwości
instalacji elektrycznej w całej części
podziemnej trasy turystycznej.
Fot. Użyczone
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Obecnie podziemia pod Wzgórzem
Kościuszki to już obiekt surowy, co
umożliwia rozpoczęcie prac nad
stylizacją podziemi do docelowego
projektu Time Gates. - Z ogromną
przyjemnością ogłaszamy również,
że Arado Fabryka Historii S.C. wygrała także przetarg na zagospodarowanie schronu pod Placem Solnym
we Wrocławiu. Docelowo w obiekcie
powstanie Galeria Sztuki Filmowej
MovieGate, która prezentowana
będzie jako część jeleniogórskiego
Time Gates – dodaje K. Wojtas.
Przemek Kaczałko

Rusza Projekt Świat muzyki filmowej z orkiestrą Klassik Modern"
"
Orkiestra Kameralna Filharmonii Dolnośląskiej Klassik Modern istnieje od maja 2005 roku. Kierownikiem artystycznym jest od początku inicjator jej powstania - Roman Samostrokov, wybitny wiolonczelista, kompozytor i aranżer. Członkami orkiestry są doświadczeni muzycy, którzy występowali
wcześniej w renomowanych orkiestrach i zespołach kameralnych w Polsce i za granicą.
Klassik Modern wiele koncertuje grając arcydzieła muzyki
klasycznej, ale także muzykę
współczesną: poważną i rozrywkową. Kompozycje Romana Samostrokowa oraz jego
aranżacje orkiestrowe muzyki
Beatlesów i innych gigantów
muzyki popularnej, hitów muzyki filmowej i standardów
jazzowych przyjmowane są
z ogromnym entuzjazmem
przez publiczność sal filharmonicznych oraz uczestników
wielu imprez kulturalnych oraz
spotkań biznesowych, które
uświetnia swoją grą Klassik
Modern. Orkiestra koncertowała
z wybitnym wirtuozami muzyki
klasycznej i wieloma gwiazdami estrady w całej Polsce oraz
w wielu stolicach i metropoliach
kulturalnych Europy.
Od czasu swojego istnienia orkiestra występuje na licznych festiwalach m.in.: Noce Kościołów
(Wrocław), Międzynarodowy
Festiwal im. H. Wieniawskiego

(Szczawno Zdrój), Koncerty PoKameralnej „Klassik Modern”,
koju (Jawor), Międzynarodowy która w tym czasie promowała
Festiwal im. Krzysztofa Pende- muzykę rozmaitych form i styreckiego (Münster Niemcy).
lów na terenie całego województwa dolnośląskiego, kraju, a także poza granicami Polski (udział
Informacje
w festiwalach: „Noce Kościołów”
o Stowarzyszeniu:
we Wrocławiu, Międzynarodowy
Stowarzyszenie Muzyczno - Festiwal im. H. Wieniawskiego
Wydawnicze „Klassik Modern” w Szczawnie Zdroju, Festiwal
jest organizacją pozarządową, Muzyki Filmowej w Hotelu Gołępowstałą w 2013 roku z inicja- biewski w Karpaczu oraz wielu
tywy 15-stu muzyków Orkiestry innych). Stowarzyszenie ma
Kameralnej „Klassik Modern”. przyjemność współpracować
Członkowie w/w Orkiestry sta- z utalentowanym wiolonczelinowią obecnie trzon Stowa- stą, kompozytorem i aranżerem
rzyszenia, są to doświadczeni Romanem Samostrokovem,
pracownicy artystyczni Filhar- z którym zrealizowało kilka
monii Dolnośląskiej, a także ciekawych projektów, tj. konnauczyciele Szkół Muzycznych, cert charytatywny dla Zuzanny
działających na terenie Jeleniej Grzelak, Warsztaty Muzyczne
Góry. Stowarzyszenie opiera „Summer Prague Academy”
się zatem na kompetencjach w Pradze, a także koncert muoraz wieloletnim doświadcze- zyki filmowej.
niu w dziedzinie muzyki oraz
Główne cele działalności Stoedukacji muzycznej, ze szczegól- warzyszenia to: propagowanie
nym uwzględnieniem blisko 10- muzyki z różnych epok i stylów,
letniej działalności Orkiestry
umuzykalnianie dzieci i mło-

dzieży, promocja i wyszukiwanie
młodych talentów, wspieranie
edukacji muzycznej dzieci.

O Projekcie:

Stowarzyszenie MuzycznoWydawnicze „Klassik Modern”
zaprasza na koncerty pod tytułem „ Świat muzyki filmowej
z orkiestrą Klassik Modern”!
Pięć koncertów na Dolnym
Śląsku: w Lubaniu, Bolkowie,
Lwówku Śląskim, Zawidowie
i Złotoryi.
W programie największe
przeboje muzyki filmowej z takich hollywoodzkich hitów
jak: Titanic, Piraci z Karaibów,
Madagaskar, Gra o Tron, Król
Lew i wiele innych.
Na pierwszy koncert zapraszamy w niedzielę 9-go kwietnia
do MDK w Lubaniu, godzina
17.00.
Wstęp wolny.
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU.
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Piąta odsłona Pucharu Sprintu
- Uważam, że to na pewno organizacyjnie najlepsza z edycji. Po raz
kolejny chcieliśmy to tak zorganizować, żeby każdy zawodnik startujący
w naszych zawodach czuł się choć
przez chwilę ważny i się udało.
Świetną pracę wykonali nasi trenerzy - Dorota Kloza, Andrzej Jaworski,
Agnieszka Grycka, Daniel Potkański,
Rafał Bancewicz, Krzysztof Stafisz.
Podziękowania dla wolontariuszy
– uczennic i uczniów ZSO nr 1
oraz ZSO nr 2: Natalii Rajewskiej,
Oli Pastuchy, Izy Kuśnierzewskiej,
Marty Muratow, Julii Pietragi, Magdy
Pakuły, Ewy Pawlik, Hanny Kłak, Julii
Żołyńskiej, Julii Postuły, Macieja Jurzcyka, Piotra Krysińskiego, Jakuba
Zięcika, Hanny Laszkiewicz - dodaje
Marcin Binasiewicz.
Po raz trzeci w klasyfikacji
medalowej pierwsze miejsce zajął
UKS Shark Rudna, zdobywając 34
medale i tym samym przechodni Karkonoski Puchar Sprintu
przeszedł w ich posiadanie na
kolejne pół roku. KS Just Swim
Jelenia Góra zajął ósme miejsce z
11 medalami.
(MDvR)

Fot. Just Swim

18 marca kryta pływalnia przy
Szkole Podstawowej nr 11 gościła
ponad 400 zawodników reprezentujących 23 kluby z Dolnego Śląska
i nie tylko, zaproszonych przez Klub
Sportowy Just Swim Jelenia Góra
– pomysłodawcę i organizatora V
Karkonoskiego Pucharu Sprintu w
pływaniu.
- Nasze zawody cieszą się coraz
większym zainteresowaniem. Jeszcze
niedawno stresowaliśmy się organizacją zawodów dla 150 - 200 osób, a
okazuje się że przy przemyślanym
programie i sprawnej organizacji
można zmieścić ponad 400 zawodników – mówi Szymon Kurowski,
prezes KS Just Swim, pełniący w
czasie zawodów funkcję Naczelnika
Zawodów. – Były pewne problemy ze
zmieszczeniem takiej ilości zawodników w szatniach, które mają małą
przepustowość i dość archaiczny
układ, kolejną sprawą jest zły rozkład
miejsca na trybunach, które również
warto byłoby zmodernizować. Udało
się jednak we współpracy z trenerami
względnie uniknąć ścisku i nadmiernego tłoku. To zdecydowanie
sukces.
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Wielki sukces SP 11

Młodzi zawodnicy AP Chojnik i MKS
Karkonosze tworzący zespół Szkoły
Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze
zwyciężyli w wojewódzkim finale Turnieju Piłkarskiego „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku”. Finałowy
turniej rozgrywany był w Świdnicy,
gdzie podopieczni Krzysztofa Cyrka byli
bezkonkurencyjni.
Uczniowie „jedenastki” pokonali
wszystkich rywali, jakich mieli na
swoje drodze w wojewódzkim finale
rozgrywanym w Świdnicy, w tym – w
meczu o mistrzostwo Dolnego Śląska
– gospodarzy aż 4:0! Rozpoczęło się
jednak od pewnych zwycięstw w fazie
grupowej. Nasi piłkarze wygrali 3:1 z
Basztą Wałbrzych i 6:0 z SP Wojcieszów.
Później przyszedł czas na ćwierćfinałowy
triumf 3:1 z Javorią Jawor, a następnie w
półfinale ograliśmy w takim samym
stosunku UKS Lechię Dzierżoniów. W
wielkim finale rozbiliśmy 4:0 z Akademię Piłkarską Świdnica.
Skład ekipy SP 11: Bartosz Kowalczyk,
Mateusz Cyrek, Dawid Czubocha, Oskar
Dziobek, Karol Kantor, Marcel Kosiorek,
Kacper Antoniewski, Mikołaj Romańczuk, Szymon Rydlikowski, Maciej
Szachowski.
Młodzi jeleniogórzanie zwyciężyli
w kategorii U-10 (2 i 3 klasa szkoły
podstawowej). Trenowali pod okiem
Krzysztofa Cyrka, a opiekunką była nauczycielka - Karolina Wanat. Przy okazji
uroczystości 25-lecia SP 11 pochwalono
się sukcesem naszych sportowców.
Dodatkowo Bartosz Kowalczyk został
najlepszym bramkarzem Turnieju
Finału Wojewódzkiego, zaś najlepszym
snajperem naszej ekipy został Szymon
Rydlikowski - zdobywca 6 goli. Jeleniogórzanie dzięki wygranej w Świdnicy
zagrają w wielki finale na Stadionie
Narodowym w Warszawie. Finałowe
zmagania rozgrywane w stolicy odbędą
się na przełomie kwietnia i maja. W
każdej z kategorii wystąpi po 16 najlepszych ekip w kraju - mistrzów swoich
województw.
(Przemo/MDvR)

Zawodniczki Orlika przegrały z Polonią Świdnica

Wtopa na inaugurację wiosny

Wicelider po rundzie jesiennej – Orlik Jelenia Góra przegrał na inaugurację rundy wiosennej z Polonią Świdnica 0:5. Przyjezdne prostą metodą rozpracowały obronę jeleniogórzanek, na co ani zawodniczki, ani trener nie potrafili znaleźć metody. Aż cztery gole
zdobyła Kamila Kosior.

Fot. Przemo

Podopieczne Roberta Stachowskiego lepiej rozpoczęły spotkanie
III ligi kobiet, ale nie potrafiły
przełożyć optycznej przewagi
na zdobycze bramkowe. Od 20.
minuty meczu Kamila Kosior
wielokrotnie wychodziła do
prostopadłego podania (unikając spalonego) i stawała
sam na sam z Cybulską. Za
pierwszym razem nie udało
się, bowiem trafiła w boczną
siatkę, ale po czerwonej kartce
dla Korgul (w analogicznej sytuacji w 28. minucie), kiedy to Korgul
rękami zatrzymała wychodzącą sam
na sam Kosior – obraz gry zmienił
się. Trzy minuty później Kosior
ponownie weszła bez problemu
środkiem w pole karne i otworzyła
wynik spotkania. W 34. minucie
było już 0:2, bowiem snajperka Polonii wykorzystała niezdecydowanie
obrony i z miejsca, niezbyt mocnym
strzałem lewą nogą uderzyła obok

słupka zaskakując
bramkarkę Orlika. W 39. minucie
kilkunastoosobowa grupka widzów
zobaczyła „kalkę” poprzednich akcji
– prostopadłe podanie na wbiegającą
Kosior i gol na 0:3. Po zmianie stron
jeleniogórzanki ruszyły do ataku, chcąc
zdobyć chociaż honorową bramkę,

jednak przyjezdne były bezlitosne. Po
bramce Sochackiej, katem wicelidera okazała się Kosior, która
po klasycznym hat-tricku
dołożyła jeszcze jedno
trafienie w drugiej połowie. Ostatecznie Orlik
uległ na stadionie przy
ul. Lubańskiej Polonii
Świdnica 0:5.
Orlik Jelenia Góra –
MKS Polonia Świdnica
0:5 (0:3)
Orlik: Cybulska – Misiewicz, Raszkowska, Korgul, Nita,
Kubik, Zych, Uryga, Śpiewak, Anita
Biniecka, Ada Biniecka. Rezerwowe:
Sawicz, Piwońska, Jurczak, Korczyc,
Sidorska.
Polonia: Maciejewska – Bizoń,
Skalska, Simlat, Kozak, Korzeniewska, Morąg, Nalewajko, Sochacka,
Kosior, Kassan. Rezerwowe: Samborska, Wełyczko, Boroń.
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Cel kajakarzy na ten sezon – mistrzostwo świata

Przez Ugandę do San Juan
Robi się coraz cieplej i aura
zaczyna sprzyjać treningom
na zewnątrz. Właśnie na ten
czas czekali nasi freestyle’owi kajakarze Zofia Tuła i
Tomasz Czaplicki (Karkonoski Klub Kajakowy Jelenia Góra). Kajakowa para
ostatnie miesiące spędziła
głównie na treningu ogólnym i na ukierunkowanych
ćwiczeniach przygotowujących do wejścia we właściwą część przygotowań,
czyli do treningów na rzece
górskiej.

Fot. Użyczone
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Podobnie, jak w zeszłym roku
kajakarze rozpoczną treningi w
odwoju w Jeleniej Górze, po czym
wyjadą na zgrupowania i treningi
zagraniczne. W najbliższym czasie
srebrna medalistka Pucharu Świata
i zwycięzca Pucharu Świata z San
Juan w Argentynie trenować będą
na Nilu Wiktorii, w Ugandzie. Następnie po kilku dniach po powrocie
z Afryki wraz z początkiem długiego
majowego weekendu mistrzowie
Polski wyruszą z przyjaciółmi i
kursantami w treningowy Eurotrip.
Podczas objazdowego obozu szkoleniowego Zosia z Tomkiem będą
przygotowywać się do pierwszych
zawodów w sezonie.
- Cieszymy się na samą myśl, że
już z początkiem sezonu zaliczymy
dwa duże wyjazdy zagraniczne.
Pierwszy to treningi w Ugandzie
w górnym biegu najdłuższej rzeki
świata. Jest to mekka naszego
sportu. Za każdym razem, kiedy
wracamy nad Nil serca zaczynają
nam bić szybciej. Mamy nadzieję,
że czas spędzony na treningach na

wielkich falach przyniesie nam dużo
radości i dobrą formę. Zaraz po treningach w Afryce rozpływamy się w
Europie - wyznają Zosia i Tomek.
Po treningach w Ugandzie i po
objazdowym zgrupowaniu w Europie, Zosia i Tomek zaczną starty
w imprezach międzynarodowych.
Głównym celem kajakowych reprezentantów Polski jest jak najlepsze
przygotowanie się do mistrzostw
świata, które będą ukoronowaniem
zmagań sezonu. Najważniejsze
zawody w kalendarzu kajakarzy freestyle’owych odbędą się w San Juan
(Argentyna) między 28 listopada a 2
grudnia. Właśnie w tym miejscu Zosia i Tomek odnieśli w październiku
sukces w zawodach Pucharu Świata
pod koniec ubiegłego sezonu.
- Nie należy dzielić skóry na
niedźwiedziu, bo przygotowania
do mistrzostw świata, to żmudna i
ciężka praca. Z drugiej strony wiemy
już czego możemy się spodziewać
i cieszymy się, że to właśnie tam
staniemy przed szansą zdobycia tytułów mistrzów świata. Jest jeszcze
dużo czasu, ale już ciężko trenujemy,

REGION

KARPACZ

Siatkarki ze złotem

Historycznym sukcesem dla janowickich zawodniczek z klas piątych
szkoły podstawowej zakończył się
finał strefy jeleniogórskiej w piłce
siatkowej. Dziewczęta jako mistrzynie powiatu jeleniogórskiego uczestniczyły w finale, który odbył się w
Smolniku koło Leśnej.
W zawodach wystartowało siedem
zespołów - najlepsze ekipy swoich
powiatów. W imprezie zabrakło jedynie mistrza Jeleniej Góry. Janowickie
siatkarki wygrały wszystkie mecze
grupowe, następnie w półfinale
pokonały SP4 Bolesławiec 2:1, a w
finale ograły SP1 Kamienna Góra 2:1
(11:21, 21:7, 15:13). Dziewczęta wywalczyły stypendia sportowe zgodnie
z regulaminem GZS Janowice Wielkie
oraz uzyskały prawo gry w finale Dolnego Śląska, w którym uczestniczyć
będą najlepsze cztery dolnośląskie
zespoły. Finał Dolnego Śląska planowany jest na 5 kwietnia.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. SP Janowice Wielkie
2. SP1 Kamienna Góra
3. SP4 Bolesławiec
Nasze złotka: Aleksandra Zahnd,
Natalia Jaros, Emilia Kowalska, Wiktoria Kreczyk, Wiktoria Rekieć, Julia
Jędrzejak. Trener Piotr Lesiński.
(MDvR)

by podczas najważniejszych zawodów być w wysokiej formie - dodaje
Tomek Czaplicki.
W ostatnim czasie Zosię i Tomka
można było spotkać podczas jubileuszowej edycji Kajak Jamboree
– festiwalu filmów kajakowych i
podróżniczych. Poza konkursem fotograficznym i filmowym w trakcie
tego wydarzenia można było nacieszyć ucho opowieściami o przygodach kajakowych z różnych zakątków świata. Wśród prelegentów
była również kajakowa para. Zosia
z Tomkiem opowiedzieli jak zrodziła
się w nich pasja do kajakarstwa oraz
o jej realizowaniu w połączeniu z
miłością do podróży. Pod hasłem
#pokochajfreestyle zachęcali innych
do poznania i spróbowania sportu,
który uprawiają.
Sezon 2017 poza mistrzostwami
świata stoi pod znakiem startów
w serii zawodów Pucharu Europy
i prestiżowych imprez na całym
świecie.
(MDvR)

Dominacja naszych saneczkarzy
Z bardzo dobrej strony podczas
Mistrzostw Polski seniorów w
saneczkarstwie rozgrywanych w
łotewskiej Siguldzie zaprezentowali się zawodnicy KS Śnieżka Karpacz i MKS–u Karkonosze
Jelenia Góra. Nasi
reprezentanci
zdominowali
klasyfikację
medalową.
Wyniki:
Mężczyźni - jedynki
1. Wojciech
Chmielewski (Karkonosze)
3. Kacper Tarnawski
Kacper (Karkonosze)
4. Adam Wanielista (Śnieżka)
6. Jakub Kowalewski (Śnieżka)
Dwójki:
1. Wojciech Chmielewski / Jakub Kowalewski (Karkonosze /
Śnieżka)
2. Artur Petyniak / Adam Wanielista (Śnieżka)
4. Mateusz Sochowicz / Tomasz

Sieniuta (AZS AWF Katowice /
Śnieżka)
Drużyny:
1. Wojciech Chmielewski, Klaudia
Domaradzk a,
Jakub
Ko-

Fot. UM Karpacz
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walewski (Karkono-

sze / Śnieżka)
2. Mateusz Sochowicz, Paula Kruk,
Tomasz Sieniuta (AZS AWF Katowice / Śnieżka)
4. Adam Wanielista, Natalia Wojtusciszyn, Artur Petyniak (Śnieżka /
UKS Nowiny Wielkie).
(MDvR)
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Olimpiada Malucha pełna radości
Niemal wszystkie jeleniogórskie przedszkola (miejskie i
niepubliczne) wzięły 18 marca
br. udział w XIII Olimpiadzie
Malucha organizowanej przez
Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Jeleniej Górze.
Tradycy jnie, impreza zgromadziła w hali przy ulicy Złotniczej setki radosnych dzieci,
które rywalizowały przy gorącym
dopingu rodziców, dziadków i
rodzeństwa.
- To sport w najczystszej postaci - podkreślali zgodnie wszyscy
uczestnicy.
- Konkurencje są zróżnicowane, każde dziecko już wcześniej
przygotowywało się pod opieką
nauczycieli wychowania przed-

szkolnego, ale jest to też forma
integracji między przedszkolami
- powiedział Paweł Domagała,
naczelnik Wydziału Edukacji i
Sportu Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze.
Zanim dzieci przystąpiły do
konkurencji, na parkiet wniesiono flagę olimpijską, odegrano Mazurka Dąbrowskiego oraz zapalono znicz - tej czynności dokonała
mała reprezentantka zwycięzców
sprzed roku, czyli Akademii Językowej Happy Kids. Tradycyjnie
odbywała się też charytatywna
zbiórka środków wśród kibiców,
a wszystkie dzieci odbyły pełną
radości rozgrzewkę.
Przemek Kaczałko

Zwycięzcami XIII Olimpiady Malucha zostały dzieci z Niepublicznego Przedszkola
Król Maciuś, drugie miejsce przypadło Miejskiemu Przedszkolu Nr 27, a trzecie
zdobyła Akademia Happy Kids. Pozostałe drużyny zajęły symboliczne czwarte
miejsce.

Fot. Przemek Kaczałko/Mikołaj Bachur
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2017-02-25 godz. 23.59 - 2017-03-31 godz. 23.45
PRACA
DAM PRACĘ

Dla studentów wysoka
pensja - kelnerki/ kelnerzy
- praca na weekendy, lub
w wybrane dni, lub zmiany
nocne, lub na stałe.Jesteśmy
liderem w organizacji wesel:
Dwór Korona Karkonoszy
w Sosnówce k. Karpacza.
Telefon: 10.00-19.00 - 605
144 021

12-20/h na rękę praca w biurze - Zdalna obsługa klientów
B2B (komputer, mail, telefon).
Konsulting i szkolenia biznesowe dla dużych firm w całej
Polsce. Rzetelnych, pracowitych, komunikatywnych.
Elastyczne formy współpracy. Do pracy do wykończeń
- info@staworzynski.com
mieszkań osobę z doświad2500 netto - kasjer sprze- czeniem, na początek 12 zł/h
dawca - Zatrudnię 2500 netto tel. 577 265 688
kasjer-sprzedawca w skle- Do sklepu na 3 dni w tygopie spożywczo-mięsnym na dniu - Zatrudnię na 3 dni
okres pięciu miesięcy (urlopy), w tygodniu na stanowisko
po tym okresie możliwość kasjer-sprzedawca w sklepie
pozostania na 1/2 etatu tel. spożywczo-mięsnym, 14 zł
na rękę, umowa 1/2 etatu tel.
517 800 376
517 800 376
Barman z doświadczeniem
- Zatrudnimy doświadczo- Do składania i montażu mebli
nego barmana do restauracji - Firma Meble-PFE poszukuje
w centrum JG. Wymagana pracownika do składania i
dyspozycyjność, chęć do montażu mebli „na wymiar”.
pracy, znajomość trunków, Wymagania: rzetelność, słowność, dokładność, ogólne
drinków, umiejętność parzeumiejętności techniczne.
nia kawy, aparycja i uśmiech.
Zgłoszenia: biuro@meble- 570 581 896
pfe.pl
Barman/ka- Metafora
Doner Kebab Cieplice Pub&Restaurant zatrudni Zatrudnimy osobę do przygomłode, przebojowe i sympa- towywania posiłków i obsługi
tyczne osoby na stanowisku klienta oraz kierowce. 10zl/h
barman. CV ze zdjęciem + premia, umowa o prace,
można złożyć osobiście lub wyżywienie. Więcej info pod
wysłać na nowy.tlen.pl iza- tel. 722 371 722
bela.jacak@o2.pl . Oferu- Doradca Finansowy jemy atrakcyjne zarobki oraz Atrakcyjne zajęcie dla osób
umowę o pracę ! Umówienie pracowitych, nastawionych na
spotkania oraz więcej infor- zysk i duże zarobki. Zadzwoń!
macji po nr tel. 668 331 624 668-682-335
Blue Mountain Resort - pralnia - Nowy obiekt w Szklarskiej
Porębie poszukuje osób do
pracy na stanowisku obsługa
pralni oferujemy atrakcyjne
warunki wynagrodzenia - 539
220 088
Blue Mountain Resortpokojowa - Nowy obiekt w
Szklarskiej Porębie poszukuje
osób do pracy na stanowisku
pokojowa oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia
numer telefonu: 539 22 00
88
Budowa Mirsk-Gryfów-Jelenia - Zatrudnię pracownika
budowlanego na budowę w
Jeleniej Górze-Cieplice. Stan
surowy, wykończeniówka.
Jeździmy po trasie Mirsk-Gryfów-Jelenia Góra. Praca w fajnej brygadzie, dobre warunki.
Nie pijący. - 504 159 890
Dam pracę - roboty elewacyjne i ogólnobudowlane
- Dam pracę - roboty elewacyjne i ogólnobudowlane tel.
504 137 076

Elektromonter Zatrudnię elektromonterów
na umowę o pracę. Kontakt
telefoniczny w godz. 7-15. 503 596 218
Elektryk – automatyk
- Podstawowe obowiązki:
- utrzymanie w sprawności technicznej zakładowych
maszyn, instalacji i urządzeń,
- prowadzenie prac konserwacyjnych, przeglądowych,
remontowych, - usuwanie
bieżących awarii, - zvioletta@
simet.com.pl, tel. 519 132
129
Elektryk / Technik utrzymania - Solidna firma zatrudni
technika utrzymania ruchu
do wykonywania: obsługa,
konserwacja i naprawa urządzeń utrzymanie w należytym
stanie technicznym urządzeń
Więcej informacji po kontakcie
telefonicznym - 791 232 177
Hotel Tango zatrudni od
zaraz kelnera - praca także w
nocy i recepcjonistkę - praca
do godziny 19-tej. mail: kontakt@hoteltango.pl , tel. 75
76 76 303

Huta Julia zatrudni przewodnika turystycznego - W
związku z szybkim rozwojem
firmy Huta Julia zatrudni energiczne osoby na stanowisko
na stanowisko przewodnika
turystycznego. Oferujemy
Doradca Klienta - Profi
Credit Polska S.A zatrudni na umowę o pracę. CV na koorstanowisko: Doradca Klienta. dynator@hutajulia.com
Praca od poniedziałku do Kasjer-Sprzedawca
piątku 9-17. Nie wymagamy Jelenia Góra - POLOmarket
doświadczenia, tylko chęci do
zatrudni kasjerów-sprzedawpracy. Wyślij CV: proficrediców. Wymagana książeczka
tjg@wp.pl - 728 874 309
sanepidowska. Praca w pełDoradca klienta salon
nym wymiarze godzin, umowa
Kubenz - Poszukujemy sprzedawcy w pełnym wymiarze o pracę, podstawa + premia +
godzin. Umowa o pracę, pre- dodatek stażowy. - aneta.
mie, możliwość rozwoju. Zain- radom@polomarket.pl
teresowane osoby prosimy o Kasjer-sprzedawca.
przesłanie aplikacji, rozpaZatrudnię na 2-3 dni w tygotrzymy każde CV. - m.wolodniu, 13-14 zł netto/h, sklep
chacz@kubenz.pl
spożywczo-mięsny, tel. 517
Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ogła- 800 376
sza konkurs na stanowisko
p.o. protokolanta - umowa na
zastępstwo. Więcej informacji
pod nr telefonu 75/64-15-121
- 75/64-15-132

Dyspozytorka - Sudety
Radio Taxi poszukuje Panią
na stanowisko dyspozytorki.
Wymagana znajomość topografii miasta i obsługa komputera. - 609 930 324

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

Kelner-Barman; Pracownik kuchni - Zostań pracownikiem Restauracji Pizza Hut.
Doświadczenie nie jest wymagane. Zapewniamy kompleksowe szkolenia, elastyczny
grafik i miłą atmosferę pracy.
Wyślij CV: PLPHJeleniaGora.
JeleniaGora@amrest.eu 757 646 622
Kelnerka - Sorrento Ristorante - Zatrudnimy kelnera/
kę. Minimalne wymagania:
doświadczenie, znajomość
języka obcego, zdolność
samodzielnego myślenia,
pasja. CV proszę przesyłać
na email: kontakt@sorrento.
pl z dopiskiem "kelner".Pilne
- 757 525 928
Kelnerka/kelner
wysoka pensja - Oferujemy
stałą umowę lub pracę w
wybrane dni tygodnia. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz prywatną opiekę
medyczną. Jesteśmy liderem w organizacji wesel:
Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce. - 605 144 021

Kierowca C+E Miedzy Kierownik Restauracji Zastępstwo - Praca na zastęp- Restauracja w centrum JG
zatrudni osobę z doświadczestwo dla dwóch kierowców w
niem na stanowisko manatransporcie międzynarodo- gera restauracji. Oferujemy
wym (Trasy DK-FR) od 26.03 umowę o pracę, wysokie
i od 02.04 na około miesiąc. wynagrodzenie, premię,
Na firanach. 8000-8500 na bonusy, szkolenie. CV na
info@restauracjalord.pl - 570
ręke za 4 tygodnie pracy. 581 896
Tylko z doświadczeniem - 786 Konserwator - Poszuku244 811

jemy osoby do działu utrzyK i e r o w c a / N i e m c y - mania ruchu. CV na adres
rekrutacja@questsport.pl Poszukuje kierowcę kat C na
697 916 806
spedycje lub trasy Niemcy
Kontroler jakości - Dr.
najlepiej z doświadczeniem. Schneider poszukuje osoby
Znajomość języka mile na stanowisko Kontrolera
widziany ale nie wymagany. Jakości ze znajomością
rysunku technicznego i
Więcej informacji pod nr. - 606
przyrządów pomiarowych.
680 469
Praca w systemie trzyzmiaKierowca-Zaopatrze- nowym. Atrakcyjne warunki
niowiec - Firma w Karpni- zatrudnienia. - rekrutacja@
dr-schneider.com
kach zatrudni pracownika na
Kucharz - atrakcyjna pensja
stanowisku Kierowca Zaopa- - Atrakcyjne wynagrodzenie,
trzeniowiec. Wymagania: opieka medyczna, szkoleprawo jazdy Kat.B, bardzo nia, stała umowa, możliwość
dobra organizacja pracy wła- rozwoju pasji kulinarnych.
Do zespołu Szefa Kuchni.
snej. CV prosimy przesyłać
Dwór Korona Karkonoszy w
na adres office@flywood.pl Sosnówce. Tel: 10.00-19.00.
- 757677031
- 605 144 021
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Kucharz do hotelu - Perła
Karkonoszy w Karpaczu
zatrudni kucharza i pomoc
kuchenną. Mile widziane
osoby z doświadczeniem.
Atrakcyjne wynagrodzenie,
umowa o pracę. CV prosimy
wysyłać na e-mail lub tel. 609
179 679.

og£oszenia
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MZK zatrudni kierowców
- Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej
Górze zatrudni do pracy
k i e r o w c ó w. C V p r o s z ę
przesyłać na mzkjg@mzk.
jgora.pl lub osobiście w
Sekretariacie. - 757 648
736

Opieka Niemcy 1800eu
od zaraz - Od zaraz na 6-8
tygodni. 27446 Selsingen.
Jest internet. Do małżeństwa
chodzącego, samodzielnego.
Stawka 1600 euro +200 euro
za święta. Wymagane prawo
jazdy i dobry język niemiecki.
Kucharz z doświadcze- Na budowę - wymagana - 530 112 544
niem - Zatrudnimy kucharza umiejętność obsługi wózka Opieka osób starszych
do restauracji w centrum JG. widłowego z wysięgnikiem. Niemcy - Zapraszamy osoby
Wymagane doświadczenie. Miejsce pracy: Szklarska
chętne do pracy w charakteOferujemy wysokie zarobki, Poręba Kontakt: tel: 730
rze opiekunek osób starszych.
umowę o pracę, najchętniej 868 881 mail: wbslysiak@
Świąteczna premia gwarantoosoby zarejestrowane w UP. gmail.com
Możliwość awansu. Szkole- Niania praca Niemcy Gor- wana. Senior-Partners Sp. z
nia. Premie. - 570 581 896
litz - Poszukuję opiekunki o.o., ul. Grunwaldzka 12/6,
Kucharz, pomoc kuchenna do 2 dzieci w wieku 6 i 8 Lubań - 757 210 431
- Restauracja Przycup w Doli- lat. Praca w systemie 2 O p i e k a w N i e m c z e c h
nie w Radomierzu zatrudni na tygodnie na 2 tygodnie , - Legalna praca od zaraz.
stanowisko kucharz, pomoc czyli 16 dni w miesiącu.
Wynagrodzenie min 1300
kuchenna. Więcej informacji Z a k w a t e r o w a n i e o r a z
pod telefonem 788 138 512 wyżywienie gratis. Umowa e,plus 150 e zwrot za dojazd
oraz 150 e za swięta. WymaK u c h n i a - P o t r z e b n y o pracę 650Eur Netto gana komunikatywna znajokucharz i pomoc kuchenna. +491729177077
Możliwość przyuczenia za Ochrona Jelenia Góra mość języka. Szczegółowe
czym idzie również możli- - Agencja Ochrony Kra- info pod nr tel. Nie pobieram
wość większych zarobków. jewski BIS zatrudni pra- żadnych opłat. Zapraszam Samodzielny kucharz może cownika ochrony z terenu 511 844 939
liczyć na dobrą stawkę. - 665- Jeleniej Góry lub okolic.
Opiekunka do dzieci Mile widziane prawo jazdy.
779-554
Poszukiwana
doświadczona
Magazynier logistyki - 605 097 861
opiekunka do dwójki małych
wewn. - Dr. Schneider poszu- Operator - Zatrudnię
kuje osób, które posiadają operatora maszyn leśnych dzieci, wymagana dyspozyuprawnienia do obsługi wóz- typu rebak forwarder przy- cyjność od pon. do pt. Proszę
ków widłowych na stanowi- czepa leśna umowa dobre o cv na e-mail zukowskakasko: Magazynier logistyki z a r o b k i m i l e w i d z i a n e mila7@gmail.com - 664 424
wewnętrznej. Nie wymagamy d o ś w i a d c z e n i e o k o l i c e 821
doświadczenia. Praca w sys- J.Góry - 518 477 218
Opiekunka do kobiety
temie trzyzmianowym. - rekru- Operator CNC - Firma
-1700E - Firma Veritas poszutacja@dr-schneider.com
KM-System zatrudni opekuje opiekunki do kobiety
Marketing - Hotel w Karpa- ratora CNC na umowę o
czu poszukuje specjalisty ds pracę. Wymagane zdol- 35l,25kg, z zanikiem mięśni.
marketingu; zakres: tworzenie n o ś c i m a n u a l n e , m i l e Pani porusza się za pomocą
strategii marketingowej; orga- widziana znajomość pro- wózka inwalidzkiego. Wynanizacja działań promocyjnych gramów CAM. Możliwość grodzenie - 1700E. Więcej
i sprzedażowych (SEM, SEO, przyuczenia do zawodu informacji po nr 534 269 240.
content marketing); bieżące uwarunkowana znajomo- Zadzwoń! - 534 269 240
monitorowanie - dorota@ ścią podstaw. - 756105577,
Opiekunka do Niemiec zaułek-swidnicki.pl
praca@km-system.pl
M e c h a n i k / f r e z e r - Operator transferu - FX Poszukujemy opiekunek osób
Obsługa urządzeń: frezarko- Sport Sp. z o.o. zatrudni starszych do legalnej, dobrze
wkrętarka, wiertarka stołowa, pracownika na stanowisko płatnej pracy na terenie Niepiła jednogłowicowa, szlifierka, Operator Transferu. Więcej miec. Informacja 530 56 80
tokarka, nożyce elektryczne. informacji w siedzibie firmy 57 - 530 568 058
Wymagana podstawowa wie- przy ul. Waryńskiego 23 w
Opiekunka do osób stardza z zakresu obróbki metali i Jeleniej Górze i pod numeszych - Jesteś opiekunką dla
tworzyw sztucznych. - rekru- rem tel. 513 153 665
osób starszych, znasz język
tacja@dr-schneider.com
niemiecki i chcesz zarabiać
Wydawca: HIGHLANDER’S GROUP Marek Tkacz. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, do 1700 euro miesięcznie?
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13/2, tel. 75 754 44-00, email: redakcja@jelonka.com. Nie zwlekaj, zadzwoń już dziś!
Redaguje zespół: redaktor naczelna - Bożena Bryl-Chrząszcz; zastępca redaktora - 733 309 337

naczelnego (p.o.) - Przemek Kaczałko; Angelika Grzywacz-Dudek – dziennikarz,
Mateusz Dzień vel Rakoczy – dziennikarz, Michał Bachur (praktykant). Współpraca:
Joanna Siekierska, Anna Szamulewicz, TAB, Tomasz Raczyński (fotoreporter). Grafika,
DTP – Dominik Pędziwol, grafika – Wojtek Skórecki, Internet: www.jelonka.com Druk:
Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie
Nakład udokumentowany: 8 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezer
wujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam

Opiekunka do Pana l.951325e - Potrzebna opiekunka
do Pana l.95, mobilnego,
ma problemy ze wzrokiem
i słuchem. Pan jest samotnie mieszkający, potrzebuje
pomocy w prowadzeniu
gospodarstwa domowego.
Wy n a g r o d z e n i e 1 3 2 5 E
+dodatek św. - 534 269 240

Opiekunka do Pani l83
-1550E - Firma Veritas poszukuje opiekunki osób starszych do Pani, która cierpi na
artrozę oraz inkontynencję.
Jest po udarze i ma demencję. Więcej informacji pod nr
tel 534 269 240. Zadzwoń! 534 269 240
Opiekunka do pani lat
82-1200E - Firma Veritas
poszukuje opiekunki do Pani
50kg,na wózku inwalidzkim,
cierpi na artrozę oraz demencję. Wynagrodzenie 1200E/
m-c. Więcej informacji pod nr
534 269 240. Zadzwoń - 534
269 240
Opiekunka osób starszych
- Jesteś opiekunką dla osób
starszych i chcesz zarabiać
do 1700 euro miesięcznie?
Nasz Przedstawiciel zapozna
się z Twoimi oczekiwaniami,
wyjaśni zasady współpracy
oraz przedstawi różne możliwości. - 733 309 337
Opiekunki do starszej
kobiety - Poszukuję opiekunki do bezproblemowej
starszej kobiety. Pomoc przy
jedzeniu, przewijanie, dbanie i
higienę osobistą, dotrzymanie
towarzystwa (pełen kontakt).
Możliwość zakwaterowania Przesieka. - 607 089 289

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

Osada Śnieżka Hotel - pokojowe - Osada Śnieżka w
Łomnicy zatrudni osoby na
stanowisko Panie pokojowe
do części hotelowej. Oferujemy atrakcyjne warunki
zatrudnienia. CV proszę Poszukuje płytkarza i
wysłać na adres: rekrutacja@
pomocnika - Szukam do pracy
osada-sniezka.pl - rekrutapłytkarza i pomocnika [mile
cja@osada-sniezka.pl
Osobę do druku cyfrowego widziana znajomość zagad-

Praca nad morzem - Już od
25.04.br zatrudnię w Barze
Bryza w Międzywodziu:
Kucharzy (mogą być bez
doświadczenia-operatywni
- FX Sport Sp. z o.o. zatrudni nienia] do pracy w Niem- i chętni do nauki) i pomoce
pracownika do druku cyfro- czech, posiadające prawo Kuchenne. Zapewniamy kwaterę, wyżywienie w czasie
wego. Informacje w siedzibie
jazdy z terenu Jeleniej Góry i
pracy. Dobre wynagrodzenie
firmy przy ul.Waryńskiego
- 509 752 380
23 w Jeleniej Górze. - 513 okolic - 530 456 748
153 665
Praca - Przyjmę do pracy Praca od zaraz - Jeśli jesteś
Pokojowa/ Sprzątaczka kobietę i mężczyznę w zainteresowana/y pracą, która
umożliwi Ci kontakt z ludźmi,
- Oferujemy stałą pracę lub
ośrodku nad morzem w Mię- pozwoli Ci zarobić i powiększy
w wybrane dni tygodnia, lub
popołudniami. Atrakcyjne dzywodziu do sprzątania Twój dotychczasowy budżet
wynagrodzenie i opieka oraz bieżących prac /kosze- Zapraszam do kontaktu - 504
medyczna. Jesteśmy lide- nie, drobne naprawy itp./od 292 281
rem w organizacji wesel.
Praca od zaraz - Przyjmę
maja do sierpnia Zapewniamy
Dwór Korona Karkonoszy w
do pracy od zaraz na stazakwaterowanie. - 503 837 nowisko barmanka,tel. 504
Sosnówce. - 605 144 021
272 623
Pomocnik na stolarni - 350
Zatrudnię osobę do pomocy Praca dla Ciebie! - Atrak- Praca Opieka Niemcy w zakładzie stolarskim, ważna
Praca dla opiekunek osób
sumienność i chęć do pracy. cyjne zajęcie dla osób nasta- starszych w Niemczech.
Stolarnia w Barcinku, gm. wionych na zysk i duże Sprawdzone miejsca/legalne
Stara Kamienica, tel. 608 zarobki - zostań Doradcą zatrudnienie/wysokie składki
435 483
Finansowym - nauczymy Cię ZUS/komfortowe przejazdy.
Osoby powinna cechować
Poszukuje kierowcy do
wszystkiego. Wyślij CV profiempatia, cierpliwość i życzlirozwożenia posiłków kat. D,
umowa+napiwki, zmiany 2/2 creditjg@wp.pl lub zadzwoń wość wobec seniorów. - 734
427 734
- 668 682 335
tel. 510 307 555
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Praca Opieka Niemcy-Kursy
jęz. - Praca dla opiekunek
osób starszych w Niemczech.
Sprawdzone miejsca/legalne
zatrudnienie/wysokie składki
ZUS/komfortowe przejazdy.
Osoby powinna cechować
empatia, cierpliwość i życzliwość wobec seniorów. - 734
427 734
Praca opieka w Niemczech - Bardzo dobre warunki
zatrudnienia i współpracy.
Legalna praca, ZUS, EKUZ.
Wymagana znajomość j.niemieckiego min. komunikatywnie. Senior24, ul.Wolności (za
parkingiem Biedronki) tel. 757
141 099
Praca sortowacz-monter
- JTEC Sp.z o.o. zatrudni
pracowników na stanowisku sortowacz-monter
drobnych części plastikowych-wymagane zdolności
manualne. CV wyłącznie na
adres:sekretariat@jtec.pl.
Zatrudnienie w hali na terenie
MZK - 696 352 022

Pracownik biurowy Firma w Karpnikach zatrudni
pracownika na stanowisku
Pracownik Biurowy. Wymagania: bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
lub angielskiego. CV prosimy
przesyłać na adres office@
flywood. - 757677031
Pracownik działu technicznego - Firma lbf sp. z o.o.
zatrudni pracownika działu
technicznego. wymagania:
wykształcenie wyższe, bardzo dobra znajomość programu auto cad i inventor,
znajomość j. niemieckiego.
Kontakt adam.telega@lbf.
com - 883 372 620
Pracownik Magazynowy
w Simet - Poszukiwany pracownik z uprawnieniami do
obsługi wózka widłowego.
Praca w magazynie Simet
SA w Jeleniej Górze. - zvioletta@simet.com.pl, tel. 519
132 129
Pracownik porządkowy
- Prace porządkowe na terenie zakładu (biura, magazyn,
hala produkcyjna, teren wokół
zakładu). Praca 2-zmianowa.
Oferujemy umowę o pracę,
bezpłatne dojazdy do/z pracy,
bogaty pakiet socjalny. - rekrutacja@dr-schneider.com

Praca w Niemczech - Dynamicznie rozwijająca się firma z
stabilna pozycja na rynku od
2002r zatrudni pracowników
budowlanych na różnych
stanowiskach w zależności
od umiejętności. Szczegóły
pod nr tel.004916098453262 Pracownik produkcyjny
- Dr.Schneider poszukuje
Praca w ogrodnictwie - osób do pracy jako monSzukam energicznej osoby tażystka przy produkcji
do pracy w ogrodnictwie w części samochodowych.
Karpaczu. Praca sezonowa Oferujemy dojazdy, ubezpiedo października. - 504 106 czenie prywatne, prywatną
854
opiekę medyczna i wiele
Praca w restauracji - Zatrud- innych. Praca w systemie
nimy na umowę na stano- trzyzmianowy - rekrutacja@
wisko kelner lub kelnerka dr-schneider.com
stała praca+umowa na pełen Programista PHP etat. zapraszamy do kontaktu Zatrudnimy programistę php.
tel 605 598 712 dodatkowo Forma współpracy do uzgod: praca w kuchni - pomoc nienia. Biuro w Jeleniej Górze.
kuchenna tel. 605 598 712
Więcej na biuro@netfactory.
Praca w Szwecji - Pilnie pl - 509 202 060
poszukuję zleceniobiorców Project Manager PHP - Do
usług sprzątających w Szwe- rozwoju naszego oprogramocji. Stawka 85sek/h. Chętni wania hotelowego NFHotel,
powinni mieć skończone poszukujemy doświadczonej
27 lat. Mile widziane pary z osoby na stanowisko Project
autem. Praca stała i od zaraz. Managera. Aplikuj: praca@
netfactory.pl - 509 202 060
530 828 048 - 536 893 287

Przyjmę do pracy - Dom
Wczasowy "Mieszko" w
Karpaczu przyjmie do pracy
osoby na stanowisko recepcjonistki/ty/ - 783 993 561

Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze - Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
przedłuża termin składania
dokumentów dotyczący konkursu na stanowisko p.o. protokolanta - więcej informacji
na www.jelenia-gora.so.gov.
pl lub 75/64-15-132

Przyjmę do pracy - Pracownik gospodarczy, ogrodnik,
konserwator z prawem jazdy
[mile widziane auto], bez nałogów, wiek do 55lat, możliwość Sklep rowerowy zatrudni zakwaterowania, warunki do
Poszukuję osoby do sklepu
uzgodnienia - 692 054 626
obsługi sportowo rowerowego
Przyjmę do pracy do - 697 916 806
kompleksowych wykończeń
Sprzątacz w Simet SA mieszkań osobę z doświadPrzedsiębiorstwo Simet SA
czeniem . Na początek 12
w Jeleniej Górze poszukuje
zl.na h . Tel. 577 265 688
osoby na stanowisko: robotPrzyjmę do pracy mechanik gospodarczy-sprzątacz.
nika samochodowego tel. 75
Wymagania: - wykształcenie
75 334 46
min. zawodowe, - wskazana
Przyjmę kierowce z kat niepełnosprawność. - zvioc - stała praca, powiat Jele- letta@simet.com.pl, tel. 519
nia Góra, karta kierowcy,
132 129
zaświadczenie o niekaralnoSprzątnie SPA Karpacz
ści, przewóz rzeczy i chęci
do pracy mile widziane - 532 - Spa w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu zatrudni do
417 741
pracy od teraz: Panią do
Remont - szukam firmy
sprzątania spa - pół etatu,
- Dolanie betonowych schoważna książeczka sanepid.
dów do budynku do pełnego
Nie przyjmujemy na umowę
półkola, położenie kafli. Na
okrągłych kolumnach przy zlecenie! - spa.golebiewska@
wejściu stiuk wenecki. Balkon- golebiewski.pl/757670861
położenie deski tarasowej.
Prace ziemne, elektryka w
ogrodzie. FV. - 602 402 185
Salowa - umowa o pracę
- Szpital "Izer-Med" w Szklarskiej Porębie pilnie zatrudni
na umowę o pracę salowe.
Tel. 075 754 71 57 - oddział,
75 754 71 14 - kadry
Samodzielny Księgowy
- weryfikacja i księgowanie
dokumentów z różnych obszarów zgodnie z wewnętrznymi
standardami i obowiązującymi
przepisami, przygotowywanie
raportów i analiz księgowych,
raportowanie do NBP, GUS,
US, SSE - rekrutacja@drschneider.com
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Szef Kuchni - Zatrudnimy Zabezpieczenie sprawnodoświadczonego Szefa ści funkcjonowania zakładu w
Kuchni do pracy w reno- zakresie systemów i instalacji
elektrycznych, automatyki,
mowanej restauracji w JG.
pneumatyki i gazu. Praca w
Wymagane doświadczenie Simet SA w Jeleniej Górze oraz chęć podjęcia ciężkiej zvioletta@simet.com.pl, tel.
pracy za godziwe wynagro- 519 132 129
dzenie. Umowa o pracę, pre- Zatrudnię budowlańca
pomocnika - Zatrudnię budowmia, bonus. - 570 581 896
lańca z doświadczeniem bez
Technik w dziale konstruk- nałogów oraz pomocnika
cji - Dr. Schneider poszu- do budowy domów jednorokuje osoby z bardzo dobrą dzinnych. Praca od zaraz,
znajomością j.niemieckiego atrakcyjne wynagrodzenie.
do przeprowadzania ana- Praca na terenie Szklarskiej
Poręby, umowa o prace. - 696
liz i symulacji przepływów
517 468
powietrza. - rekrutacja@drZatrudnię fryzjerkę lub
schneider.com
wydzierżawię stanowisko . Windykator Terenowy - 503 486 433
Nie wymagamy doświadcze- Zatrudnię kierowcę do piznia, wymagamy za to chęci zerii w Jeleniej Górze. Osoby
zainteresowane proszę o
do nauki, zaangażowania i
kontakt tel. 602-735-219 lub
motywacji. Oferujemy szko661-559-157 , mail: firma.
lenie, wsparcie merytoryczne jeleniagora@op.pl
oraz zarobki oscylujące śred- Zatrudnię mechanika
nio w granicach 3-4 tys. zł samochodowego - Przyjmę
miesięcznie. Zadzwoń - 668 do pracy mechanika samochodowego tel. 75 75 334
682 340
46
Wykończenia - Zatrudnię
Zatrudnię mechanika
do prac wykończeniowych samochodowego i blacharza
oraz płytkarza, umowa. - 511 na samodzielne stanowisko.
577 692
50 /50 tel 572424280
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Zatrudnię mechanika Zatrudnimy Szwaczki samochodowego od zaraz FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
Szwaczki. Więcej informacji
tel. 608 210 531
Zatrudnię mężczyzn do w siedzibie firmy przy ul.Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze
lat 45 w kamieniarstwie. Tel.
i pod numerem tel. 513 153
668 170 995
665
Zatrudnię na 3 dni w tygoMOTORYZACJA
dniu ekspedientkę w skleCZĘSCI SPRZEDAM
pie spożywczo - mięsnym,
umowa 1/2 etatu, wynagr. 14 Felgi alu plus opony lato Mam komplet 4 felg vw z rozzł netto/h tel. 517 800 376
stawem śrub 5 *100 osadzenie
Zatrudnię od zaraz deka- ET42, wraz z oponmi letnimi.
rzy murarzy zbrojeniarzy. 2 razy opony Pirelli P600
Wysokie zarobki - 793 676 205/55 r16 bieżnik 8mm i dwie
758
opony Michelin bieżnik 5mm.
Zatrudnię pracownika na Odbiór Leśna. Cena 900zl budowę - wymagana umie- 691111218,600964244
jętność obsługi wózka widło- Ford Sierra-sedan - Posiawego z wysięgnikiem. Miejsce dam el. oświetlenia, lusterka,
pracy: Szklarska Poręba Kon- drzwi lewe przód. - 723 799
takt: tel: 730 868 881 mail: 832
wbslysiak@gmail.com
Komplet nowych opon Zatrudnię tynkarza lub Sprzedam komplet 4 opon
pomocnika tynkarza - 500 zimowych nowych Dayton
DW510 180/55 R15 82T
741 676
za 400. Cena do niewielkiej
Zatrudnimy do gastrononegocjacji - 534 524 330
mii - Zatrudnimy pracownika
Sprzedam 4 szt. opon Condo przygotowywania posiłków,
tynetal rozm. 205x55x16 cena
obsługi klienta oraz kierowcę.
200 zl. Sprzedam 1 szt. opona
11zl/h+premia, wyżywienie,
nowa i felga nowa 195x65x15
umowa. Prosimy o kontakt
cena 120 zł tel. 605 056 077
pod nr tel. 722-371-722 lub w
Szrot Jelenia Góra
naszym punkcie Doner Kebab
787009777 - Części do audi,
Koło Tesco - 722 371 722
bmw, merc, vw, ford, skoda,
Zatrudnimy informatyka z volvo, , toyota, nissan, suzuki,
dobrą znajomością programu mazda, honda, hundaj, mitInsert i Enova. CV prosimy subishi, renault, peugeot,
przesłać na email: info@ citroen, daewoo, seat, fiat, alfa
studio-metal.pl
romeo idt... różne modele
Zatrudnimy kelnerkę /
MOTORYZACJA
kelnera / pomoc kuchenna tel.
KUPIĘ
605 598 712
Auto kasacja auto skup
Zatrudnimy kucharza - Do - Dbamy o zadowolenie
Restauracji „Chata Karko- naszych Klientów, bo wiemy,
noska” w Karpaczu zatrud- że nasz profesjonalizm jest
nimy kucharza, CV należy kluczem do ich zaufania.
nadsyłać mailem na adres Mamy świadomość, że jedna
hkarkonosze@gip.com.pl transakcja może przerodzić
lub kontakt tel. – Szef kuchni: się w stałą współpracę. - 885
775 445
721902939 - 601 771 986
Zatrudnimy montażystów
- Firma Juro-Trans z Kowar
zatrudni montażystów architektury ogrodowej, montażystów palet drewnianych oraz
operatora linii produkcyjnej z
doświadczeniem. Więcej inf.
pod numer tel.: 757 182 528
Z at r u d n i m y p o m o c
kuchenną - Poszukujemy
osobę posiadająca doświadczenie w kuchni do prostych
czynności związanych z
przygotowywaniem potraw(zmywanie, sprzątanie, produkcja dań). Osoby z UP mile
widziane również 50+ - 570
581 896

Auto skup dobre ceny 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. 5335333442
Auto skup dobre ceny Zapamiętaj! Już dłużej nie
musisz męczyć się sprzedażą
swojego starego samochodu,
postaw na nowe auto! Dzwoń
na 503 503 192 i sprzedaj
nam swój stary samochód od
ręki i za gotówkę.

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

Auto skup dobre ceny.
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. - 511
209 408

Skup aut po 2000 roku
500247769 - Skup wszystkich
aut do 80tys zł. Gwarancja
najwyższych cen. Nie prowadzimy auto-rozbiórki nie
skupujemy na złom. Zadzwoń
lub wyślij sms. Skup również
toyota Corolla Avensis Rav4
stan obojętny. 500 247 769

Auto skup! Już dłużej nie
musisz męczyć się sprzedażą swojego starego samochodu, postaw na nowe auto!
Dzwoń i sprzedaj nam swój
stary samochód od ręki i za
gotówkę. - 514 514 485

Skup szrotów aut 514514591
- Zapamiętaj! Już dłużej nie
musisz męczyć się sprzedażą swojego starego samochodu, postaw na nowe auto!
Dzwoń i sprzedaj nam swój
stary samochód od ręki i za
Auto złom auto skup gotówkę.
533533443 - Dbamy o zadoMOTORYZACJA
wolenie naszych Klientów, bo
SPRZEDAM
wiemy, że nasz profesjonalizm
jest kluczem do ich zaufania. Audi A4 1.9 TDI LIFT! Mamy świadomość, że jedna Mam do sprzedania Audi A4
transakcja może przerodzić B5 1.9 TDI 90km po lifcie,
stan dobry, rocznik 2000 w
się w stałą współpracę.
manualnej skrzyni biegów.
Auto złom auto skup
Niezawodny silnik 1.9 TDI
787009777 - Dbamy o zadow bardzo dobrym stanie. Nr
wolenie naszych Klientów, bo
tel.721527591. Cena 7,400 zł
wiemy, że nasz profesjonalizm
do negocjacji! - 721 527 591
jest kluczem do ich zaufania.
Mamy świadomość, że jedna Citroen C4 2005 LPG
transakcja może przerodzić 3 DR - Cena 10 800 zł do
negocjacji .Auto użytkosię w stałą współpracę.
wane w Polsce 3 lata,klima,
Auto złom auto skup 794
tempomat, poduszki przód
794 304
i boczne, esp, wpomaganie
Autozlomowamie Jelenia kier, intal gazowa STAG,
Góra - Dbamy o zadowolenie przebieg 139 700km,przegląd
naszych Klientów, bo wiemy, do 02.07.2017, po wymianie
że nasz profesjonalizm jest rozrząd - 504 122 647, 695
kluczem do ich zaufania. 112 268
Mamy świadomość, że jedna
Iveco Daily 5912 - plantransakcja może przerodzić
deka - Sprzedam Iveco Daily
się w stałą współpracę. - 512
5912 z zabudową skrzyniową
512 227
+ plandeka. Autko posiada
Dbamy o zadowolenie windę samozaładowczą i
naszych Klientów, bo wiemy, "kurnik"- sypialkę nad kabiną
że nasz profesjonalizm jest samochodu. Więcej informacji
kluczem do ich zaufania. udzielę przy rozmowie telefoMamy świadomość, że jedna nicznej. - 502 662 364
transakcja może przerodzić
Mam do sprzedania Micrę
się w stałą współpracę. - 500
K10 (gen.1) 1988r. OC ważne,
403 803
PT brak, automat, uszkodzony
Kupie każde auto 503 503 przewód ham. Cena 1200 zł 192
723 799 832
Kupię każde auto całe i O p e l C o r s a D 2 0 0 7 r.
uszkodzone. Przyjeżdżamy 13000zł. - Auto z pierwszej
na miejsce i zabieramy. - 881- ręki w bardzo dobrym stanie,
225-859
garażowany na letnich kołach.
Skup aut - kupię każde auto
całe lub uszkodzone. Transport w moim zakresie przyjeżdżam na miejsce i zabieram
. - 881-225-859

W zestawie koło zapasowe +
4 koła z oponami zimowymi.
Składany kluczyk+ 1 standardowy. Dodatkowe informacje
tel. 694 862 402

Skup aut - Skup aut osobowych oraz dostawczych
płatność gotówka dobre ceny
formalności na miejscu zapraszam - 721 912 463

Peugeot 206 1.9 Disel
5drzwi - Peugeot grudzień
1998.Przebieg 245tys. Auto
w stanie db+ przegląd i ubezpieczenie do listopada. Pali
ok 5l ropy. Wspomaganie
kierownicy, c.zamek,radio
CD+ zmieniarka na 10 płyt.
Cena 3900do negocjacji 791035434 / 796996199

Skup aut do 10 tyś - Skup aut
osobowych oraz dostawczych
płatność gotówka dobre ceny
Auto skup dobre ceny 794 formalności na miejscu zapra794 804
szam - 721 912 463

Sprzedam Fiata Seicento,
rok.prod. 2003, poj. 1,1 cm3,
przebieg 175.000 km, cena
3.300, ubezp. do 09.17r., kolor
czerwony, stan ogólny dobry
- 602 331 118

Toyota 2004 r. - przebieg
213500 km, poj. 1,6 benzyna
moc 110KM auto z polskiego
salonu, 2 właściciel, OC do
06.2017, olej 5W30 czujnik
cofania, światła dzienne
LED, klimatyzacja, NieuszSprzedam golfa 3 1,8w kodzony, cena 11900 zł - 781
automacie, OC ważne, PT 121 078
do stycznia, 3-drzwiowy, reg. VW Passat 2.0 TDI 4x4
skóra - Prywatny VW Paskierownica. Cena 1500 do
sat z napędem 4x4, czarna
neg. - 723 799 832
perła, czarne skórzane i
Sprzedam samochód grzane fotele, xsenony z
Renault Megane 1996 r. w doświetlaniem zakrętów,
całości lub na części tel. 504 bogata wersja Highline, serwis + komplet faktur, chrom
091 111
i pakiet CR, czujniki parkow.
Sprzedam VW Polo Cla- - 609 225 588
sic-okazja - VW Polo Clasic Złoty Peugeot 206 HDI
1.6,rocznik 1998,przebieg 2003 1.4 - Sprzedam Peu126200km,benzyna.Auto geot 206 HDI 3-drzwiowy
zadbane, sprawne techniczne 1398 CM³, 2003, 160TYS
i w ciągłej eksploatacji. W KM Przegląd techniczny do
02.2018, Ubezpieczenie do
komplecie koła letnie alu.
12.2017. Tylna belka skrętna
Autko jest wygodne i nie- po regeneracji, sprzęgło,
zawodne. Cena 3500zł do wahacze po wymianie 7700
negocjacji - 510 042 953
PLN - 694 821 841
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Remonty gwarancja - Długoletnie doświadczenie solidnie z gwarancją i fakturą - 609
Niezapomniane 100% 272 704
doznania - N. Zastrzeżone
Remonty wykończenia
są ignorowane. Info na temat
renowacje - Kompleksowe
spotkania udzielam tylko teleremonty mieszkań malowanie
fonicznie. Hasło: Jelonka.
tapetowanie szpachlowanie,
Zapraszam Milena:* P.S. Od wyrównywanie powierzchni
1 lutego zmieniam num. na płytki (glazura, terakota, gres,
796-898-718 - 884-750-496 kamień) i inne prace remonlub 503-370-665
towo-budowlane - 509 263

ANONSE
MATRYMONIALNE

Poznam Panią do sexu z
JG - propozycje Poznam normalna kulturalną kobietę do
sexu bez gumek. wyłącznie
propozycje SMS. Inżynier na
emeryturze - 693 347 004

733

Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi. Regulacja,konserwacja. Wymiana
zamków, wkładek,klamek,
zawiasów, uszczelek i szyb.
Poznam panią mężatkę, bez Zabezpieczanie okien i drzwi
sponsoringu - Poznam panią przed włamaniem. Montaż
mężatkę, bez sponsoringu, samozamykaczy i nawiewników do okien. 607 720 825
seks gratis tel. 793 211 967
Sympatyczny pozna - Jeśli Szukam firmy budowlanej.
masz dość rutyny samotności Do wykonania 3500m2 stromonotonii brak ci rozmów pów żelbetowych wylewanych
namiętności napisz zadzwoń. na mokro i ściany z polotermu.
Tylko poważne relacje dyskre- - 780 031 120
cja. Zbudujmy znajomość na Tynki dekoracyjne - Maloswoich potrzebach. Wiek stan wanie ścian, wykonywanie
cywilny bez znaczenia. - 511 tynków dekoracyjnych efekt
betonu, chick, marmorino,
177 717
tressor, dialcolor, glinka, traUSŁUGI
wetyn i wiele innych. Chcesz
BUDOWLANE
mieć piękne ściany zadzwoń.
Brukarstwo, kostka - 734 489 579
ogrodzenia - Oferujemy usługi
Zdun piece kaflowe kominki
brukarskie; - układanie kostki
kominy dymne, budowa
brukowej , granitowej, parnaprawa konserwacja, profekingi, chodniki. Podjazdy,
sjonalnie w dostępnej cenie
opaski wokół domów. Ogrotel. 510 172 730
dzenia (panele ogrodowe).
Prace ziemne .Na materiały
USŁUGI
posiadamy rabaty. - 665 323
EDUKACJA
034
Angielski z native speakeCyklinowanie starych rem - Jestem native speakepodłóg - Cyklinowanie i reno- rem z Anglii. Oferuję prywatne
wacja starych podłóg i nie lekcje z języka angielskiego
tylko - 697 707 989
w Jeleniej Górze i okolicach.
Drzwi - panele - remonty - Kontakt telefoniczny w języku
Montujemy i doradzamy przy angielskim, na SMS odpisuję
zakupie drzwi i podłóg z paneli po polsku. - 505 316 808
i drewna, negocjujemy rabaty Język polski korepetycje
w dobrych salonach, również - Doświadczony nauczyciel
remonty i wykończenia, uczci- języka polskiego udzieli korewie i solidnie - 883 910 407
petycji; przygotowanie pod
K a n a l i z a c j a - kątem matury. - 513 565 953
udrożnianie i oczysz- Matematyka: gimnazjum
czanie odpływów. Hydraulika i podstawówka – profesjonalkompleksowa tel. 609 172 nie i skutecznie. Posiadam
300
dwudziestoletnie doświadKompleksowe wykoń- czenie zarówno w pracy w
czenia mieszkań, elewacje, szkole, jako nauczycielka
budowy domów tel. 577 265 matematyki, jak również w
udzielaniu korepetycji. - 694
688
054 681
Okna drzwi rolety - Sprzedaż
i montaż duże doświadczenie
USŁUGI
ELEKTRYCZNE
własny transport wycena
gratis czas realizacji ok 14 Elektryk - montaż i
dni - 609 272 704
naprawa instalacji oraz urząPosadzki betonowe - Wyko- dzeń elektrycznych tel. 793
nam posadzki betonowe, 195 911
domki jednorodzinne, garaże, Naprawa AGD - Naprawa
tarasy itp. Dobra cena i jakość pralek, odkurzaczy JG ul. Karłowicza 25 tel. 603 835 483
wykonania. - 796 308 006

Uwaga - Chroń siebie i
rodzinę! Kamery, alarmy,
monitoring, p.poż. Modernizacje istniejących systemów. Wycena po oględzinach
obiektu. e-mail: biuro@ifucha.
pl - 728 225 374

USŁUGI
FINANSOWE
Ale szybka - Gotówka do
25.000 zł! Sprawdź - 570
392 986
Atrakcyjna pożyczka minimum formalności - 570
392 986
Atrakcyjna pożyczka
- Od 500 zł do 25 tys. - 570
392 986
Atrakcyjna pożyczka
- Pożyczka od 1000zł do
25000zł. Weź pożyczkę już
dziś zacznij spłacać za 4 miesiące. Minimum formalności.
- 724 104 631
Bank odmówił Ci kredytu?
Pożyczamy do 25 000 zł.
Zadzwoń do nas! 731 377
456
Dodatkowa gotówka dla
firm! - Znowu opóźniasz się
z zapłatą faktur w hurtowni
? Zamień swoje zadłużenie
w niską, miesięczną ratę
! Zadzwoń i umów się na
spotkanie Gotówka czeka
Zadzwoń 731-377-456
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Lekka pożyczka do 25 tys. Pożyczka bez BIK i KRD
- Bank odmówił Ci kredytu i
Zadzwoń 570 392 986
nie wiesz skąd wziąć gotówkę
Najlepsza pożyczka na
? Zadzwoń do nas my nie
rynku dla Ciebie. Minimum
sprawdzamy baz ! Z nami
formalności, możesz zyskać możesz zyskać do 25 000
do 25 000 zł. Tylko zadzwoń zł. Czekamy na Ciebie ! Tel:
731-377-456
731-377-456
Nowe Biuro Kredytowe Pożyczka dla każdego!
- Zapraszam. Pożyczka - Zapraszamy po pożyczkę
gotówkowa do 20 000 min : - możesz zyskać do 25 000
formalności. Pożyczki poza- zł - minimum formalności. bankowe bez BIK. Konsoli- decyzja w 15 min Zadzwoń:
dacje kredytów bankowych 731-377-456
i pozabankowych, Jelenia Pożyczka na dowód - NajGóra Zabobrze 572 332 154 lepsza pożyczka na rynku!
Potrzebujesz kasy? Nie wiesz
lub 509 870 880
skąd wziąć? Z nami możesz
Pieniądze - szybko i dys- zyskać do 25 tys. Telefon 577
kretnie - Pożyczki dla osób od 752 573 Łukasz
18 do 80 roku życia do 25 000 Pożyczka na dowód do
zł. Bez zbędnych formalności. 25 tys! - Masz komornika lub
Długi okres kredytowania wpisy w bazach? Ta oferta jest
oraz wygodna rata. Wypłata dla Ciebie. Kwoty od 500 zł do
gotówki w ciągu 24h Zadzwoń 50 tys. zł. Wystarczy dowód
osobisty. Akceptujemy różne
731-377-456
dochody. Zadzwoń, umów się
Pilnie potrzebujesz gotówki?
na spotkanie - 577 752 573
- Najszersza oferta pożyczek
Pożyczka na działalność bankowych i pozabankoMasz własną działalność i nie
wych. Pożyczki na miesiąc i
wiesz skąd wziąć dodatkową
na raty miesięczne. Także z gotówkę ? Zadzwoń do nas !
wpisami w bazach dłużników. Z nami możesz zyskać do 25
Zapraszamy do biura: Jelenia 000 zł. Minimum formalności.
Góra-Zabobrze, ul. Wiejska Tel: 731-377-456
29a. - 781 222 323
Pożyczka z dojazdem do
Pomoc w problemach klienta tel.570 392 986

Profi Credit Polska S.A.
- Potrzebujesz gotówki?
Zadzwoń lub wyślij SMS o
treści Kasa. Minimum formalności - 668 682 335 - 668
682 335

Problemy finansowe?
Zadzwoń - Problemy finansowe? Nie wiesz skąd
wziąć dodatkową gotówkę?
Zadzwoń pomożemy! Stałe
miesięczne raty, kwota
pożyczki do 25 000 zł. okres
kredytowania od 6 miesięcy
do 36 miesięcy. Zadzwoń
731-377-456

Bryza w Międzywodziu
zatrudni już od 25,04 br,kucharza, pomoc kucharska,
pomoce kuchenne, pracowników sali konsumenckiej.
Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie w godz.
pracy, wynagrodz, do uzgodnienia. - 509 752 380

Ek s p r e s g o t ó w k o w y !
Pożyczka do 25.000 zł! 570 finansowych - Doświadczony
392 986
doradca kredytowy bezpłatGotówka na dowolny cel - nie pomoże w problemach
zadzwoń - 570 392 986
finansowych i sprawdzi możGotówka na dowolny cel liwości konsolidacji kredytów.
do 25 000 zł. Raty miesięczne Zapraszam do biura: Jelenia
rozłożone nawet na 36 mie- Góra-Zabobrze, ul. Wiejska
sięcy. Minimum formalności. 29a/5. tel. 781 222 323 - 781
Od 18-ego do 80-ego roku 222 323
życia. Zadzwoń: 731-377Potrzebujesz dodat456
kowej gotówki? Teraz to nie
Gotówka od ręki - Znowu
opóźniasz się z zapłatą faktur problem! Szybko i bezpieczw hurtowni? Zamień swoje nie do 25 000 zł. Zadzwoń
zadłużenie w niską, mie- 731-377-456
sięczną ratę! Zadzwoń i umów Potrzebujesz gotówki?
się na spotkanie Gotówka Zadzwoń 570 392 986
czeka Tel.: 731-377-456
Pożyczka - szybka decyzja
Jasna pożyczka! - Poma- Brakuje Ci pieniędzy? Nie
gamy w finansowych trudnościach. Pożyczki na jasnych chcesz marnować czasu w
zasadach, ratalne, do 25 000 długich kolejkach w biurach?
Idealnie trafiłeś! Akceptacja
zł. Tel.: 731-377-456
Kasa! Potrzebujesz pie- wpisów w bazach. Decyzja
niędzy? Zadzwoń - 570 392 w 15 minut. Zadzwoń 731986
377-456
Leasing Kredyty Samochodowe - leasing pojazdów
- również na oświadczenie, od
1 dnia działalności, z negatywną historią kredytową, na
długi okres czasu! Pożyczki
oraz Kredyty Samochodowe
- finansowanie w sumie nawet
do 15 lat! - tel. 795 005 835;
e-mail: info@i-leasing.eu

3 kwietnia 2017 r.

Pożyczka 1 rata za 4 miesiące - Oferujemy szybką
pożyczkę na dowód osobisty, bez weryfikacji BIK i
KRD. Niskie raty miesięczne,
bez wizyty przedstawiciela.
Akceptujemy również osoby
z zajęciami komorniczymi.
Zadzwoń ! - 668 682 335

S z y bk a p o ż y c z k a n a
dowolny cel - Myślisz o zmianie samochodu? A może
planujesz remont mieszkania? Sprawdź ofertę szybkiej
pożyczki do 25 000 zł. Na
dowolny cel. Szybka obsługa.
Minimum formalności Tel.:
724-104-631
S z y bk a p o ż y c z k a n a
dowolny cel - Potrzebujesz
gotówki? Dzwoń ! Pożyczki
szybko, elastycznie i uczciwie. Od 500 zł - 25 000 zł.
Decyzja kredytowa nawet w
1 dzień. Raty do 36 miesięcy.
Zadzwoń już dziś! nr tel. 724104-631
Szybka pożyczka na dowód
- Masz komornika? Pomożemy! Szybka pożyczka
gotówkowa na dowolny cel
- do 25 tys, - do 36 miesięcy, - minimum formalności,
Zadzwoń 574-510-530

Szybka pożyczka pozabankowa, na dowolny cel,
do 25 000 zl. Zadzwoń 731Pożyczka z lekką ratą, 377-456
minimum formalności, sam Witam oferujemy szybką
wybierasz kwotę od 500 do pożyczkę na dowód nawet
25 000 zł. Zadzwoń 731-377- do 24h więcej informacji pod
456 nr telefonu 883 180 060
Pożyczki do 20 tys dla
USŁUGI
każdego - Nowe Biuro KredyFOTOGRAFICZNE
towe. Pożyczki gotówkowe do
20 000 minimum formalności. Fotograf - fotograf Łódź
Pożyczki pozabankowe bez usługi fotograficzne, sesje
BIK. Konsolidacje kredytów zdjęciowe. Możliwość przebankowych i poza banko- prowadzenia zdjęc w studio
wych. Jelenia Góra/Zabobrze fotograficznym, w plenerze,
- 509 870 880
we wnętrzu. Ma - 604 190
Pożyczki - do 25.000 zł 272
Zadzwoń - 570 392 986
Fotograf - śluby, chrzty,
Pożyczki Pozabankowe
uroczystości, zdjęcia dla prze- także na oświadczenie mysłu, handlu, usług, zdjęcia
szeroka oferta!!! Również
dla osób ze złą historią kre- dokumentalne. Doświadczedytową! Millennium Kredyty: nie, rzetelność, jakość tel. 691
ul. 1 Maja 50, Jelenia Góra 034 701
(vis-a-vis szkoły Handlówki).
Zapraszamy! - tel. 75 619 7
USŁUGI
619, kom. 601 294 854; 795
GASTRONOMICZNE
005 835
Praca nad morzem - Bar
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Przyjęcie komunijne Ostatnie wolne miejsca na
przyjęcia komunijne w urokliwej aranżacji Willa Idylla
w Przesiece. Zapewniamy
realizację indywidualnych
zamówień i życzeń naszych
Gości. - 605 504 550

og£oszenia

USŁUGI
KSIĘGOWE

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

Księgowość podatki
BHP - Kancelaria Podatk o w a TA X . J e l e n i a
G ó r a , Wo l n o ś c i 1 7 a / 1 .
Podatki, księgowość,
kadry, płace, BHP profesjonalnie. Reprezentacja w czasie kontroli
i postępowań podatkowych (długoletnie
doświadczenie). - 510
243 264

Opieka nad twoim maluchem - Nasze Mini Domowe
Przedszkole czeka na każdego maluszka potrzebującego opieki stałej lub od czasu
do czasu. Nawet gdy mama z
tatą chcą wyskoczyć do kina.
Czekamy i cieplutką, domową
atmosferę zapewniamy: - 607
155 751

Torty słodkie stoły wesela
- Oferuję torty okolicznościowe na wesela, komunie,
chrzciny, urodziny z dostawą
pod wskazany adres. owocowo śmietanowe bez
sztucznych dodatków. Hit
USŁUGI
tegorocznych wesel - Słodki
MOTORYZACYJNE
Stół. Zapraszamy - 883 484
Naprawię każdy sku847
ter. Możliwy dojazd do
USŁUGI
klienta. Proszę o konINFORMATYCZNE
takt pod numerem teleS e rw i s k o m p u t e r o w y f o n u 5 0 0 6 0 6 9 0 4 l u b
EL-DOMO - Naprawa lap- 519 651 456
topów i komputerów PC. S e r w i s m o t o c y k l i i
Wymiana matryc, naprawy s k u t e r ó w - A c t i c a m
gniazd zasilania, naprawy Motocykle zaprasza na
płyt głównych, odwirusowy- p r z e d s e z o n o w y s e r w i s
wanie, konfiguracja opro- m o t o c y k l i , s k u t e r ó w i
gramowania, czyszczenie q u a d ó w. N a p r a w y b i e układu chłodzenia. Cieplice żące, remonty, renowaul. Cieplicka 17 - 691 964 c j e , p r z y g o t o w a n i e d o
963
sportu, pomoc w zakuStrony, serwis IT, bezp p i e j e d n o ś l a d u , t r a n s dojazd - Serwis sprzętowy p o r t . Z a d z w o ń ! - 7 9 6
p e ł n y k o m p u t e r ó w P C 586 606
(naprawa, modernizacja),
USŁUGI
oprogramowania laptopów,
MUZYC ZNE
komputerów PC, serwerów, P r o f e s j o n a l n y
tabletów i tel. Strony i apli- s p r z ę t n a g ł o ś n i e n i o w y
kacje intern., obsługa ser- i o ś w i e t l e n i o w y w y p o werów. Bezp. dojazd 15km, życzę, mogę też ewenkursy IT - 575 930 823
tualnie zagrać. 783 011
Usługi informatyczne Serwis sprzętowy pełny
komputerów PC (naprawa,
modernizacja), oprogramowania laptopów, komputerów PC, serwerów, tabletów
i telefonów. Strony i aplikacje
internetowe, obsługa serwerów. Bezp.dojazd 15km - 575
930 823

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
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W e s e l a , i m p r e z y, D J
wokal na żywo. Muzyka
akordeonowa, repertuar polski zagraniczny,
oświetlenie, nagłośnienie, cena umowna
"Muzyk Orkiestra" tel.
75 75 339 21, 692 046
727

Wycinka i pielęgnacja
drzew wszystkimi metodami
(kompleksowe usługi). Posiadam odpowiednie kwalifikacje
oraz niezbędny sprzęt. Konkurencyjne ceny!!! Zadzwoń
póki wycinka nie wiąże się z
urzędniczą dr - 693 374 487

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Przewóz rzeczy-transport bagaż - Oferuje
p r z e w ó z r z e c z y, t o w a rów na terenie Jeleniej Góry i okolic oraz
całego Dolnego Śląska
. Cennik Jelenia Góra
od 60zł do 80zł Jelenia
Góra i Okolice od 80zł
do 150zł Usługi powyżej 30km od Jelenie 721 912 463

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Analiza stanu organizmu
- Badanie urządzeniem Quantum wykrywa m.in poziom
witamin, minerałów, aminokwasów, cholesterolu,
różnych toksyn i obciążeń
oraz określa stan organów i
układów organizmu w ciągu
zaledwie 2 minut. - 510 126
927

Pięknie wyczyszczę dywany, T r a n s p o r t b u s a m i
Diagnostyka nieliniowa
kanapy, krzesła, fotele oraz m a ł y ś r e d n i d u ż y w
NLS - Wykrywanie pasożytów,
tapicerkę samochodową. z a l e ż n o ś c i o d p o t r z e b
grzybów, bakterii, wirusów
Dobudowa balkonów - Karcher, wieloletnie doświad- k l i e n t a m o ż l i w a
oraz zaburzeń pracy orgaMieszkańcy budynku wie- czenie, zapraszam - 607 155 n e g o c j a c j a c e n p r z y
nizmu bezbolesną metodą
lorodzinnego w Kowarach
d ł u ż s z y c h t r a s a c h , diagnostyki nieliniowej NLS.
751
zlecą dobudowe balkonów
p r z e p r o w a d z k i , m o z l i - Usuwanie patogenów bioz konstrukcji stalowej, więcej Podciśnieniowe czysz- w o ś ć w n o s z e n i a z n o rezonansem i naturalnymi
informacji pod numerem tele- czenie dywanów, wykładzin, s z e n i a - 6 9 7 3 3 5 7 8 4
kuracjami. - 510 126 927
fonu 513 194 354
tapicerek. Usługi również w Transport wiosenna
Stylizacja paznokci z
Naprawa pralek, zmywa- firmie. Odbieramy-przywop r o m o c j a - T r a n s p o r t dojazdem - Manicure hybryrek, AGD - Szybka naprawa u
zimy, wysoka jakość usług. b u s a m i m a ł y d u ż y dowy 50 zł. Elastyczne godziny
klienta w ten sam dzień, niski
ś r e d n i m o ż l i w o ś ć wizyt również w weekendy.
koszt części i samej usługi. Zapraszamy tel. 609 172 FKLUXUG]\RQNROORG]\QDVWURQLHRJáRV]HQLRZHMXVáXJL
p r z e p r o w a d z e k p r z y Pracuję na produktach NeoSerwis dotyczy Pralek, zmy- 300
warek, kuchenek gazowo- Sprzątanie, opieka - d ł u ż s z y c h t r a s a c h k o n - nail, Chiodo,Indigo. Dojazd
k u r e n c y j n a c e n a - 6 9 7 na terenie Jeleniej Góry gratis
elektrycznych oraz lodówek.
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
Posprzątam, zaopiekuje się 3
35 784
- 664 033 958
Jesteśmy do Państwa dysdzieckiem
od
zaraz
tel.
513
pozycji 7 dni w tygodni - 783
246 763
616 565

USŁUGI
RÓŻNE

Porady prawne bezpłatne
USŁUGI
w każdy wtorek od 11.00
TRANSPORTOWE
do 15.00 w Jeleniej Górze
ul. Teatralna 1 pok. 311 po Eurovan przewozy zagrawcześniejszej rejestracji tele- niczne - Firma Eurovan zajfonicznej tel. 602 467 812
muje się przewozem osób z
Tapicerstwo od A do Z adresu pod adres, obsługuDojazd do klienta , transport jemy Belgie, Niemcy, Holani wycena gratis. Wieloletnie dię. Dla stałych klientów
doświadczenie i szeroki wybór
posiadamy atrakcyjne karty
tkanin tel. 880 044 951
rabatowe - 515 288 606
Usługi ogrodnicze - Wykonujemy wszystkie usługi Przeprowadzki komplekogrodnicze na całym tere- sowo - 16 lat doświadczenia
nie JG i okolic. Przycinanie, 3 samochody, różne zestawy
wycinanie, usługa glebogryi gabaryty miasto-kraj-zagrazarką, opryski i wiele innych.
Dojazd i wycena zawsze jest nica, doświadczona ekipa ,
darmowa. Fachowo, solidnie wycena i doradztwo gratis
i tanio - 669 147 881
tel.880 044 951

CHIRURDZY ONKOLODZY
Poradnia Onkologiczna ONKOMED
Jelenia Góra , ul. Letnia 2
'U:LHVĄDZ-DQLN
'U*HUDUG2ZVLDĆVNL
CHOROBY PIERSI
ZNAMIONA BARWNIKOWE
KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
BADANIA PROFILAKTYCZNE

5(-(675$&-$bb

og£oszenia

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

Wypoczynek skórzany
Kler - Kanapę +2 fotele w
W komis przyjmujemy ładną, jasnej skórze sprzedam za
modną odzież dziecięcą, dam500 zł. Wypoczynek ma 5 lat.
ską, buty, torebki. Przyjęcia w
- 502 101 041
czwartki, piątki. Sklep Sara ul.
Różyckiego 4a. Zapraszamy W y s p r z e d a ż c a ł e g o
mieszkania! - Dużo mebli
na zakupy tel. 506 092 349
i sprzętu z 4 pokojowego
SPRZEDAM
mieszkania. Piękne komDomek holenderski 3x10m plety: sypialnia, salon, stoły.
tanio - do sprzedania 10 Pojedyncze sztuki: kanapy,
km od Jeleniej Góry domek fotele, szafy, kredensy, fotele.
holenderski duży atlas Albino
Wszystko dobrej jakości i w
980 cena 17000 wymiary
dobrym stanie. Tanio! - 665
około 3,1x9,8m [salon z kuch483 828
nią, dwie sypialnie, toaleta z
prysznicem, WC osobno]na
MIESZKANIA
kołach do załadunku. - 606
KUPIĘ
458 655
Kupię mieszkanie bez
Głośniki JBL Balboa
SUB230 5.1 - Sprzedam pośredników- 2 lub 3 pokozestaw 6 głośników JBL w jowe w miarę nowym budowdobrym stanie. Sprzęt mało nictwie nie do remontu gotowe
do zamieszkania najchętniej z
używany. - 600 602 911
Narożnik - tanio -jak nowy. wyposażeniem ,płatność od
Długość 225 cm, szerokość ręki - +447746384579

KUPIĘ

Kupię mieszkanie do
remontu, w Jeleniej Górze.
Metraż od 65 m2 do około
90m2. 3 pokoje lub możliwość
przebudowania na trzy. - 601
Sprzedam meble - Sprze- 972 474
dam stół dębowy rozkładany Pilnie kupie mieszkanie
i 6 krzeseł w dobrym stanie w
do 135 tys. zł bez pośrednicenie 350zł. - 667 652 500
ków, do II piętra, gotowe do
Sprzedam meble do pokoju zamieszkania tel. 603 281
młodzieżowego składające
940
sie z szafy ubraniowej 90 cm,
regału półotwartego 90 cm,
MIESZKANIA
biurka z nadstawką regałową
SPRZEDAM
120 cm. Całość ma wysokość
190 cm. Cena 600 zł do nego- 2 pokoje w Cieplicach - Blisko
Term Cieplickich i Parków,
cjacji - 604 582 792
Sprzedam pralkę Beko Zdrojowego i Norweskiego,
wszystko działa jak należy po remoncie, 48m2, 4 pietro,
160000,00, opcjonalnie garaż
cena 300 zł - 695 788 383
Sprzedam tanio meble - 698 925 674
150 cm. Powierzchnia spania
205x125. W komplecie dwie
poduchy. Odbiór własnym
transportem. Cena 400 zł. 608 437 159

pokojowe stan bardzo dobry
widoczny jak na zdjęciach 601 057 718

Sprzedam telewizor LG 42
cale 3D + uchwyt opis techniczny: http://www.lg.com/
pl/telewizory/lg-42LW570S3d-tv + dwie sztuki okularow
3D + "art" uchwyt do telewizora + pilot wszystko w bardzo dobrym stanie w 100%
sprawne cena 1200 zl tel. 509
208 913
Sprzedam wózek dziecinny
3 częściowy "Teutonia model
FU" oraz łóżeczko turystyczne
z materacem tel. 75 76 494
33
Tanio sprzedam ławę rozkładaną, dwa fotele, stan bardzo dobry. Więcej informacji
udzielę telefonicznie - 601
057 718

Piękna kawalerka Sobieszów - Sprzedam przestronne
mieszkanko 33m2 (pokój,
kuchnia, łazienka pp.) do
którego przynależy spiżarka,
piwnica, ogródek - nowe instalacje, ogrzewanie gazowe,
niski czynsz i opłaty, po kapitalnym remoncie. - 882 712
201
Sprzedam 56m2 do
remontu cena 110 tys. zł i
49m2 Zabobrze, II piętro,
duża loggia cena 140 tys. zł
tel. 694 577 736
Sprzedam kawalerkę bez
czynszową, koło Ronda
21m2, cena 60 tys zł, 2 piętro, do odświeżenia tel. 517
225 597
Sprzedam mieszkanie do
remontu 38m2, Miłków tel. 75
76 10 403 po 19.00
Sprzedam mieszkanie w
Cieplicach w kamienicy. o
pow. 45m2, 2 piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, piece
kaflowe z możliwością przerobienia na ogrzewanie gazowe,
nowe okna PCV, komórka,
ogródek. Cena 80 000zł do
negocjacji bez pośrednika.
Tel. kontaktowy 697544227.
Sprzedam stylowe mieszkanie 2 poziomowe 101m2 po
kapitalnym remoncie, widok
na góry, kominek, bez pośredników tel. 790 603 111

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

Pokój do wynajęcia dla
kobiety pracującej, 380 zł +
opłaty licznikowe, kuchnia i
łazienka dla 2 osób tel. 500
813 324

Działka bud., Jelenia Góra,
- Działka o powierzchni 750
m2, pod zabudowę jednorodzinną przy ulicy Granicznej.
Piękna okolica, dookoła zieUmeblowane M2 Zabo- leń, cisza. Wszystkie media w
brze II - Do wynajęcia umeblo- drodze. Cena 80 000zł - 693
wane 2-pokojowe mieszkanie, 456 755
1piętro, Zabobrze II /bez D z i a ł k a w D z i w i s z o pośredników/ tel. 604 512 wie - Działka budowlana o
pow.2020m² na os.lesne zaci037
Wynajmę pokój z kuchnią sze z widokiem na góry, do
oraz łazienką w Sosnówce centrum 5 min. samochodem,
w cenie media + internet. Do mnóstwo zieleni i cisza. Bez
użytku jest również podwórko pośredników. Cena 87zl./m²
z grillem i huśtawką - 757 - 885 342 947
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LOKALE
SPRZEDAM
Lokal usługowo - sprzedażowy - Sprzedam lokal 50
m - Cieplice przy Tremach i
przystanku MPK Wolności
299 , prąd , woda, tel , zgoda
na przyłącze do węzła ciepłowniczego zaplecze sanitarne i magazynowe budynek
ocieplony Cena 44000 - 507
311 803

Sklep Spożywczy k. Term
Cieplickich - Sprzedam Sklep
k Term Cieplickich 50m2,
D z i a ł k a w J - G ó r z e - cena 44 000,00 pln - do nego522 147
Dziwiszów - Działka budow- cjacji - 507 311 803
MIESZKANIA
lana o pow.2020m²na osiedlu
ZAMIENIĘ
Sprzedam - Lokal użytkowy
leśne zacisze. Wszystkie
Dopłacę do zamiany kawa- media, do centrum 5min. w Cieplicach. lokal mieszkalny
lerki na dwupokojowe ale na samochodem. Piękne widoki, - 2 pokoje- os. XX-lecia - 668
Zabobrzu, I piętro lub parter. mnóstwo zieleni, cisza. Bez 199 048
Moja kawalerka po kapital- pośredników. Cena 87zl./m²
nym remoncie, ogrzewanie - 885 342 947
LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
CO z sieci tel. 510 172 730
działkę budowlaną w
Komarnie-Kolonia Powierzch- Kozi domek - "Kozi domek" to
DOMY
SPRZEDAM
nia działki 1505 m2 Na działce obiekt(70m2)wspaniale usyPilnie sprzedam dom pię- prąd i woda. Wymiary 50x30 tuowany w centrum Szklartrowy. 3 pokoje na górze, na m. Płaska. Dobry dojazd, skiej Poręby, z łąką-ogrodem,
dole 1 pokój, kuchnia, duża bezpośrednie sąsiedztwo strumieniem, widokiem na
łazienka z WC oraz piwnica lasu. Cena 90 tys. zł (do małej góry przy maleńkiej uliczce
bez nazwy, jednocześnie
przeznaczona na kotłownie neg.) - 604 552 162
do centralnego ogrzewania. Mam do sprzedania dwie do wyciągu "PietkiewiczówWszelkie informacje pod nr. duże działki w Mysłakowicach ka"200m - 539 340 084
tel. 516 893 050
ul. daszyńskiego i ul. jele- Spółdzielnia wynajmie
Sprzedam dom w Ciepli- niogórska (działka z dwoma lokal - Spółdzielnia Mieszkacach 224m, na działce 570m. garażami z kanałem 50m2) niowa INFORMATYK ma do
Tanio! Bez pośrednika. - 731 super lokalizacja cena do wynajęcia lokal użytkowy przy
dużej negocjacji !! - 694 258
384 688
ul. Powstańców Wlkp 24 w
713
Jeleniej Górze na działalność
Sprzedam stary dom
do remontu we wsi Prze- Sprzedam 2 działki budow- usługową o powierzchni 43
cznica wraz z piękną działką lane na powierzchni 30 ar, m2. - 788 876 955
i stawem hodowlanym oraz atrakcyjne położenie, dobry,
NIERUCHOMOŚCI
budynkiem gospodarczym dojazd, 40 zł m2, Wojcieszyce
POZOSTAŁE
znakomicie nadaje się np na Górne tel. 75 71 864 01

Do wynajęcia dwu pokojowe
mieszkanie całkowicie umeblowane i wyposażone od 01
kwietnia 2017r. Kontakt po
agroturystykę cena 180.000
godz. 16 - 697 948 793
tys do negocjacji - 607 757
Do wynajęcia kawalerki w 367
centrum w nowej kamienicy
DOMY
2-pokojowe Mysłakowice z windą - 577 324 064
MAM
DO
WYNAJĘCIA
56 m2 - Sprzedam mieszka- Mam do wynajęcia mieszMam
do
wynajęcia
parter
nie 2 pokojowe na 1 piętrze kanie 42m2 2 pokojowe,
domu
w
okolicach
Żeromu,
2
wraz z wyposażeniem. Cena kuchnia, łazienka, w całości
pokoje,
kuchnia,
łazienka
dla
do negocjacji. - 721 817 080 wyposażone, nowy sprzęt
AGD, ul. Wyspiańskiego koło osób pracujących, cena 1200
4 pokoje 90m2 osobne wejszkoły 10, 1 piętro, 1300+me- zł + media tel. 663 984 961
ście, ogród, spokojne miejsce,
dia tel. 783 656 852
DZIAŁKI
bez czynszowe, okolice lotniKUPIĘ
Mam
do
wynajęcia
mieszkaska, sprzedam lub zamienię
nie I piętro, okolica szkoły 10, Kupię mała działkę budowna 50m2 Zabobrze II lub III,
w całości wyposażone, 1300 laną z mediami (ok. 500m2)
cena do negocjacji tel. 513
w Mysłakowicach. - 516zł + media tel. 783 656 852
563 233
Mam do wynajęcia mieszka- 137-314
M3 Szklarska Poręba - oka- nie w Sobieszowie tel. 663
DZIAŁKI
zja - Sprzedam mieszkanie 569 799
SPRZEDAM
zlokalizowane w Szklarskiej
Mieszkanie 2 pokoje Działka bud. 1098m² os.
Porębie, 3 pokoje, kominek,
(balkon), kuchnia, łazienka, Czarne - Na sprzedaż propiec na eco-groszek, własna przedpokój. Jelenia Góra ul
stokątna (24 x 45m) działka
studia. Mieszkanie jest po Głowackiego przy Biedronce.
budowlana na osiedlu Czarremoncie i ma niskie koszty Najemca opłaca czynsz 1200 nym. Wszelkie media w droutrzymania. Okazyjna cena zł + kaucja 1500 zł, oraz dze obok działki. Cena 110
bez pośredników - 691 140 media (woda, gaz, prąd) tel 000 zł do negocjacji - 503
119 006
601 759 434
003

KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną Jeżów Sudecki, wszyst- Kupię garaż na ul. Karłowikie media 1500m2 tel. 609 cza tel. 503 385 849
235 851 Sprzedam działki budowlane 1224m2 i 1633m2, Dziwiszów tel. 500 813 324
Sprzedam lub wynajmę
działkę inwestycyjna na
przedmieściach Kowary trasa
Kowary- Karpacz 1388m2
częściowo ogrodzona - 507
706 562

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Garaż ul. Słowackiego Posiadam garaż do wynajęcia
przy ul Słowackiego Duży,
suchy, energia elektryczna,
brama na pilota - 601 588
133
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