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Zmiany w kursowaniu linii MZK
Ze względu na zamknięcie mostu
na ul. Cervi 3 lipca nastąpią zmiany
w kursowaniu autobusów linii nr 2,
9, 17,22, 23, N1 i N2. Autobusy linii nr
2, 17, 23, będą kończyły i rozpoczynały swój bieg na pętli tymczasowej
przy ul. Cervi obok Hotelu Cieplice.
Zmianie ulegnie przebieg
tras:
Linia nr 2 i 23: do przystanku Marcinkowskiego po trasie, następnie
Cieplice PKP – Lubańska – Sobieszowska – Rataja – Pod Wałami –
Pułaskiego – Cieplicka-Cervi – Hotel
Cieplice i powrót
Linia nr 17: do przystanku Marcinkowskiego po trasie, następnie
Cieplice PKP – Lubańska – Sobieszowska – Rataja – Pod Wałami
– Pułaskiego – Staszica – Cervi-Sanatorium i powrót.
Linia nr 9 i N1: do przystanku Marcinkowskiego po trasie, następnie
REGION

Strzecha do remontu

Cieplice PKP – Lubańska – Sobieszowska – Rataja –Osiedle Orle, dalej
po trasie i powrót.
Linia N2: do przystanku Marcinkowskiego po trasie, następnie Cieplice
PKP – Lubańska – Sobieszowska
– Rataja – Pod Wałami – Puławskiego – Cieplicka-Cervi – Staszica
– Pułaskiego- Cieplicka – Pod-Wałami
- Osiedle Orle, dalej po trasie. Powrót:
do przystanku Osiedle-Orle po trasie,
następnie Pod Wałami – Puławskiego
– Staszica – Cervi-Sanatorium –
Cieplicka-Cervi – Pułaskiego – Pod
Wałami – Rataja i dalej po trasie
Linia nr 22:do przystanku Lubańska-Stadion po trasie, następnie
Sobieszowska – Rataja – Pod Wałami
– Pułaskiego – Cieplicka-Cervi – Cervi-Sanatorium – Staszica – Pułaskiego-Cieplicka – Pod Wałami – Osiedle
Orle, dalej po trasie. Zlikwidowana
zostanie linia nr 28 relacji Osiedle
XX-Lecia Pętla – Goduszyn Górny.
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Wraz z zamknięciem mostu kierowcy spodziewają się problemów

Na objeździe wielkie dziury!
Wkrótce kierowcy będą musieli korzystać z objazdów z
powodu remontu mostu w ciągu ulicy Cervi. – To będzie
horror, bo ulice, które będą musiały przejąć cały ruch już
są mocno dziurawe, a co będzie potem? – z taką uwagą
dzwonią do nas jeleniogórzanie. Szczególnie narzekają
na stan ulicy Rataja…
Zamknięcie mostu w ciągu ulicy
Cervi nad potokiem „Wrzosówka” w
Cieplicach spowoduje zmiany w organizacji ruchu, do których na pewien czas
będziemy musieli się przyzwyczaić. Data
zamknięcia mostu została przesunięta
z 26 czerwca na dzień 3 lipca. Do tego
dnia autobusy będą kursowały jak do
tej pory.
- Zmiana daty rozpoczęcia remontu
mostu nie wpływa na datę zakończenia
prac – poinformował Cezary Wiklik,
rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
A ma to nastąpić jeszcze w tym roku.
Najwięcej zmian zostanie wprowa-

dzonych w organizacji
ruchu komunikacji
miejskiej, ponieważ
przeorganizować
trzeba będzie trasę
ośmiu linii autobusowych (informacja
o zmianach w tekście
obok). Najmniej utrudnień
odczują piesi, ponieważ zostanie dla
nich wybudowana specjalna kładka.
Kierowcy alarmują, że stan dróg, z
których będą zmuszeni korzystać pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie
dotyczy to ulicy Rataja.

Kosztowną fuszerkę trzeba teraz naprawić

Co się stało ze śluzami?

We wrześniu miłośnicy pieszych
wędrówek po górach będą musieli
wziąć pod uwagę, że schronisko W zeszłym roku na ul. Wolności namalowano na jezdni poPTTK Strzecha Akademicka będzie ziome oznaczenia dla rowerzystów, tzw. „śluzy rowerowe”.
nieczynne. Wszystko za sprawą Dzisiaj nie ma po nich prawie śladu…
kolejnego etapu remontu.
„Śluzy” były przy zbiegu z ulicą planowano ponownie namalować
Schronisko znajdujące się na
Marcinkowskiego oraz przy zjeź- po okresie zimowym, kiedy będą
terenie Karkonoskiego Parku
dzie na plac Piastowski. Zostały ku temu sprzyjające warunki
Narodowego (Karpacz, ul. Na
namalowane w ubiegłym roku, atmosferyczne.
Śnieżkę 18) cały czas jest sukcejesienią i już po kilku dniach
Wiosną tego roku, nastąpiły kosywnie odnawiane. Na wrzesień
stwierdzono, że są nietrwałe. Fir- rekty w prawie dotyczącym jazdy
zaplanowano remont kuchni,
ma, która źle wykonała pracę nie rowerami, niektóre miasta zdecyprzez co będzie ono na pewien
w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
otrzymała za
to wynagrodzenia.
dowały się na wprowadzenie „konczas wyłączone z użytkowania.
Nie kwestionowała tej decyzji. trapasów”, które umożliwiałyby
(Przemo) Oznakowanie dla rowerzystów jazdę ulicami jednokierunkowymi

Pomóżmy wyzdrowieć Agnieszce Siwińskiej
- Agnieszka Siwińska jest mamą
dwóch wspaniałych chłopców w
wieku 7 i 11 lat, którzy chodzą
naszymi pociechami do Szkoły
Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze.
Pani Agnieszka walczy z nowotworem. Aby tę walkę wygrać potrzebne
jest wsparcie finansowe – napisali
do nas zatroskani rodzice dzieci z
klasy 4d.
Apelują do ludzi wielkiego serca
o pomoc w powrocie pani Agnieszki

Numer rachunku: 62 1600 12860003
0031 8642 6001; w tytule wpłaty
należy podać: Siwińska, 7766 (ten
dopisek jest bardzo ważny).
SMS pod numer o treści: Pomoc 7766,
koszt SMS-a to 6,15 zł brutto (kwota
zawiera VAT), z czego 5 zł stanowi
darowizna na rzecz podopiecznego.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

do zdrowia. Każda złotówka się li- Niepełnosprawnym Michała Kajki
czy. Pieniądze można wpłacać: Fun- 80/82 Lok. 1, 04-620 Warszawa.
dacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc
(AT)

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

pod prąd. Postanowiono więc
poczekać, aż wszystkie zmiany
zostaną uregulowane.
Na chwilę obecną zdecydowano
się na nieodświeżanie namalowanych wcześniej „śluz”. Zostanie to
zrekompensowane w inny sposób.
- Kwota przeznaczona pierwotnie
na namalowanie „śluz”, zostanie
w najbliższej przyszłości wykorzystana na działania wspierające poruszanie się rowerem w
Jeleniej Górze – taką informacje
otrzymaliśmy
z Biura Prezydenta
ROZMAITOŒCI
Miasta.
Joanna Pasternak
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Fot. Użyczone

I

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze ma sprawdzić techniczny stan tych ulic. Być może uda
się ubytki w nawierzchni załatać w
ostatnim tygodniu przed zamknięciem mostu. Do remontu kwalifikuje

się również ulica Tabaki, ale jest to
większa inwestycja. Będzie można
przystąpić do działań kiedy uda się
zgromadzić na ten cel pieniądze –
usłyszeliśmy w MZDiM.
Joanna Pasternak
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Proces o znęcanie się nad psami
W Sądzie Rejonowym w Jeleniej
Górze odbyła się kolejna rozprawa o
znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dwoma psami przez
Wojciecha K. i Natalię S.
Prokurator zarzuca oskarżonym
dręczenie dwóch szczeniaków ze
szczególnym okrucieństwem. –
Zwierzęta były bite, podduszane,
podtapiane, głodzone – wyliczał
prokurator. - Jeśli człowiek bierze
do siebie psa, to on jest zobowiązany
opiekować się tym zwierzęciem, żeby
nie działa mu się krzywda, a w tym
przypadku zwierzęta były dręczone

– podkreślał wnioskując o rok pozbawienia wolności dla Wojciecha K. i 8
miesięcy dla Natalii S. oraz nawiązki
po 2 tys. zł na cel związany z ochroną
zwierząt. Rozprawa odbyła się bez
uczestnictwa oskarżonych, którzy
na rozprawę nie przyszli. Wyrok ma
zapaść 5 lipca.
- Istota żyjąca zdolna do odczuwania bólu i cierpienia nie jest rzeczą,
człowiek jest jej winny poszanowanie
i opiekę - tak stanowi prawo - przypomaja 2017
r. ochrony
mina29
dolnośląski
inspektor
zwierząt Konrad Kuźmiński.
Mikołaj Bachur
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2017-05-26 godz. 20.45 - 2017-06-23 godz. 23.00
Doradca klienta (Odzież) Dział Produkcji - asystentka.
- Poszukujemy osób chęt- Zadania: przygotowanie i proAsystent/ka Działu Pro- nych do pracy na stanowi- wadzenie dokumentacji z
sku sprzedawcy w salonie obszaru wtryskarni. Oczekudukcji - Oczekujemy znajomoodzieżowym marki premium. jemy: znajomości procesów
ści procesów zachodzących
Pasjonuje Cię moda męska? zachodzących w zakładzie
w zakładzie produkcyjnym,
Lubisz doradzać, kompono- produkcyjnym, bardzo dobrej
bardzo dobrej znajomować zestawy? Zgłoś się do
ści języka niemieckiego, nas: ag@fmiggroup.pl - 667 znajomości języka niemieckiego, MS Office. - rekrutaMS Office, zdolności anali- 604 605
cja@dr-schneider.com
tycznych, dokładności. Mile
w poniedzia³ek
w gazecie,
w internecie
Doradca
Klientacodziennie
BiznesoElektryk i Hydraulikwidziana znajomość SAP.
wego - Szukam Doradców.
- rekrutacja@dr-schneider. Wymagania: •nawiązywa- Niemcy - Zatrudnię do pracy
w Niemczech na stanowisko
com
nie kontaktów biznesowych;
hydraulik i elektryk. Język
Brygadzista / kierow- •podpisywanie umów; Wynaniemiecki mile widziany. Więnik zmiany - Dr.Schneider grodzenie: podst.+prowizja
cej informacji pod numerem:
zatrudni Brygadzistę/Kierow- (tym, co chcą zarabiać mniej
721 360 899
nika zmiany z doświadczenia niż 7-8tys.dziękuję) mail ewa.
w firmie produkcyjnej na sta- pitiak-kulczycka@fortum.pl - FHU Kubex zatrudni pracowników w magazynie mięsa
nowisku lidera, brygadzisty, 506 202 873
do pakowania ( mogą być
mistrza zmianowego. Praca Dr. Schneider zatrudni
kobiety, mężczyźni ememagazynierów
i
magazyniena trzy zmiany. Zarządzanie
ryci i renciści). Praca lekka.
rów
logistyki
wewnętrznej
z
personelem-około 40osób.
Wynagrodzenie do uzgoduprawnieniami
do
obsługi
- rekrutacja@dr-schneider.
nienia. - 695756083 / kubewózków
widłowych.
Praca
com
w systemie trzyzmianowym. x-jg@wp.pl
Budowa Mirsk-Gryfów-Je- Bezpłatne dojazdy, benefity i
Firma Prokostal poszukuje
lenia - Przyjmę pracowników comiesięczne premie. - rekruosoby z wykształceniem ekobudowlanych. Z Mirska, Gry- tacja@dr-schneider.com
nomicznym na staż/praktykę
fowa, Jeleniej Góry. Praca Dr. Schneider zatrudni
do księgowości. Mile widziani
w fajnej brygadzie, dobre Narzędziowca w dziale utrzyrównież studenci. Prosimy o
warunki. - 504 159 890
mania ruchu na wtryskarni. kontakt e-mailowy (CV) na
Cieplice - kasjer - Poszu- Praca w systemie trzyzmiano- adres: biuro@prokostal.pl
kuję na stanowisko kasjer- wym. Mile widziane doświad- Firma sprzątająca zatrudni
sprzedawca do sklepu Żabka czenie przy usuwaniu awarii kierownika regionalnego.
przy ul. Cieplickiej 7. Oferty maszyn/wrtryskarek. Bez- Praca na terenie woj. dolproszę składać w sklepie - płatne dojazdy. - rekrutacja@ nośląskiego. Wymagane
dr-schneider.com
756 428 334
doświadczenie w branży
Dr. Schneider zatrudni prautrzymania czystości i prawo
Cieplice-ochrona-kocowników produkcyjnych.
jazdy kat. B. Wynagrodzenie
szenie traw - Do pilnowania
Praca na trzy zmiany. Kobiety
3000 - 4000 zł netto. CV proze stopniem niepełnosprawi mężczyźni w każdym wieku.
szę przesłać na mmieczkowności, etat. Cieplice ul. WojeComiesięczne premie i
wódzka. Koszenie trawy, dodatki. Wyślij cv i umów się ski@maxuscleaning.pl, tel.
utrzymanie terenów zielo- na testy! - rekrutacja@dr- 601 156 466.
nych. - 530-772-773
Firma z branży GSM
schneider.com
Dam prace - Szukam pomoc- Dysponent w dziale logi- zatrudni - Szukasz stałej
ników dla płytkarza do pracy styki - Dr. Schneider poszu- pracy?? Oferujemy: mowę o
w Niemczech. Mile widziana kuje osoby na stanowisko pracę, przeszkolenie. Wymaznajomość pracy lub przy- dysponenta w dziale logi- gamy: Chęci do pracy i zaanstyki. Głównym wymogiem gażowania. CV na email
uczymy. - +48 530456748
nowyrynek.wyspa@gmail.
Dam prace Pracownik do jest znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. com lub osobiście Teletorium
biura - Zatrudnię do pracy w
Mile widziane doświadczenie w Galerii Nowy Rynek - 570
auto kosmetyka praca w biuna podobnym stanowisku. 454 945
rze, więcej inf pod nr tel. 501
- rekrutacja@dr-schneider. FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
167 220
com
szwaczki z doświadczeniem i
Dam pracę - Szukam do Dział Marketingu i Sprzedo przyuczenia. Informacje w
pracy młodą osobę na sta- daży - Firma internetowa z
siedzibie firmy przy ul.Waryńnowisko sprzedawca-do- branży hotelarskiej szuka skiego 23 w Jeleniej Górze radca artykułów sportowych młodej i energicznej osoby 513 153 665
(odżywki i suplementy diety) do Działu Sprzedaży i MarHotel Bornit w Szklarskiej
- 665 007 740
ketingu, wymagane zaangaPorębie zatrudni KosmeDam pracę dla pomocnika na żowanie, komunikatywność, t y c z k ę / K o s m e t o l o g a d o
budowę, stawka do 15 zł/h nastawienie na efekty. CV działu SPA. Osoby zaintena finanse@hotelsystems.pl
tel. 784 768 300
resowane zapraszamy do
- 601 179 266
przesyłania cv na adres: spa.
Dobra praca dla kobiety
Dział Pomocy i Obsługi
bornit@interferie.pl
50+ - Szukamy pracowitej,
Klienta - Firma internetowa
miłej pani 50 plus do pracy
z branży hotelarskiej szuka Hotel Tango kelner/ka w kameralnym pensjona- osoby do Działu Obsługi Hotel Tango w Jeleniej Górze
ciku jako pokojówka, a od Klienta, wymagane pozy- zatrudni kelnera/kelnerkę na
października także do opieki tywne podejście do klienta, umowę o pracę. Praca stała,
nad noworodkiem max 3 cierpliwość, chęć nauki. dobre zarobki. Prosimy przegodz dziennie w Szklarskiej Praca w biurze przy kompu- syłać CV i LM na adres kieP. Dobre wynagrodzenie. - terze. CV- finanse@hotelsy- rownikgastrodg@onet.pl, tel.
513 226 383
sems.pl - 601 179 266
695 553 935 - 695 553 935

PRACA
DAM PRACĘ

Hotel Tango kelner/ka Hotel Tango zatrudni kelnera,
kelnerkę. Praca w systemie
jednozmianowym - 8 godzin
(od 6-14 i 14-22). Pracodawca zapewnia umowę o
pracę, dobre warunki pracy i
płacy. CV proszę przesłać na
adres: kierownikgastrodg@
onet.pl, tel. 695 553 935

H o t e lROZMAITOŒCI
Ta n g o z a t r u d n i
osobę na nocną zmianę recepcjonista, nocny portier . Praca od poniedziałku
do piątku od godziny 22 do
6 (8godzin) Pracodawca
zapewnia umowę o pracę,
dobre warunki pracy i płacy.
CV proszę przesłać na adres:
kierownikgastrodg@onet.pl,
tel. 695 553 935
Karpacz kucharka, kelnerka - Zatrudnię kucharkę
i kelnerkę w pensjonacie w
Karpaczu. Możliwość zakwaterowania i wyżywienia. - 696
504 506
Kelner/ka- Metafora
Pub&Restaurant zatrudni
młode, przebojowe i sympatyczne osoby. CV ze zdjęciem można złożyć osobiście
lub wysłać na adres e-mail.
Oferujemy atrakcyjne zarobki
oraz umowę o pracę! Zatrudnimy osoby do pracy na stałe
oraz do pracy sezonowej.
Info. pod nr tel. 668 331 624
Kelnerka - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu przyjmie kelnerkę. Kontakt: 502
333 379 lub biuro@karkonoski.com
Kierowca kat. B, stała
praca - Kierowca na trasie
Polska/Niemcy. Wymagana
dyspozycyjność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista. Gwarantujemy
wysokie zarobki, prace w
zgranym i stałym zespole! 791 791 747

Kierwca międzynarodowy
C+E. - Zatrudnię kierowcę
C+E. Stałe trasy w kółkach
PL-UK-PL w czasie ok. 4-6
dni. W pierwszym miesiącu
dodatkowa, atrakcyjna premia. Szczegóły wyjaśnię telefonicznie. - 791 635 180

Metafora Pub&Restaurant
zatrudni doświadczonego
kucharza lub wykwalifikowaną pomoc kuchenną! Oferujmy atrakcyjne zarobki oraz
umowę o pracę! Umówienie
spotkania oraz więcej informacji pod numerem tel. 668
Kopalnia Podgórze - prze- 331 627
wodnik - Kopalnia Podgórze Modelki
29 maja
r.
do2017
sesji reklamow Kowarach zatrudni osoby wej pensjonatu, CV na mail:
na stanowisko przewodnika horsepower55@wp.pl
na sezon letni. Mile widziana
Niemcy remonty, kostka
znajomość j.obcych. CV pro13€ - Zlecenia w Niemczech.
simy wysłać mailem - kopalSzukam pracowników do
niapodgorze@gmail.com
remontów, wykończeniówki,
- 663 549 259
ociepleń, kostki, płytkaKucharz, kucharka i kelrzy, regipsów itd. Stawka
nerka - Karczma Skalna w
13€/h Warunek, brak nałoMiłkowie zatrudni kucharza
g ó w, d o ś w i a d c z e n i e i
lub kucharkę oraz kelnerkę
posiadanie działalności. na bardzo dobrych warun+491733904545
kach. - 692 495 233 Irena
Nocna ochrona hotelu
Kucharz, pomoc kuchenne
- Pałac Pakoszów w Pie- Restauracja w Szklarskiej
chowicach zatrudni pracowPorębie poszukuje kucharza
nika nocnej ochrony/ nocnej
i pomoc kuchenną. Kuchnia
recepcji. Mile widziana znapolsko-włoska. Miła atmosjomość języka obcego. CV
fera w pracy i zgrany zespół.
prosimy przesyłać na adres
Proszę dzwonić bądź wysłać
k.wolinska@palac-pakoCV na maila martaj75@wp.pl
szow.p - 795 418 277
- 502 115 999
Kurs niemieckiego- opieka Operator maszyn skrawa- Kurs niemieckiego w Jele- jących - Poszukujemy operaniej Górze dla opiekunów torów maszyn skrawających
seniorów- zapisy na zajęcia w (frezer, tokarz, strugacz) oraz
lipcu- czekamy do 12.07, po operatorów maszyn cnc do
kursie praca w Niemczech z pracy w Jeleniej Górze. ZainPromedica24 gwarantowana! teresowanych zachęcam do
kontaktu tel. 693 013 524
- 519690458.
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Magazynier - 3 osoby - Dr.
Schneider zatrudni 3 magazynierów. Wymagane uprawnienia do obsługi wózka
widłowego. Praca w systemie
trzyzmianowym. Bezpłatny
dojazd, umowa o pracę,
comiesięczne premie. - rekrutacja@dr-schneider.com

Opieka - podstawy niemieckiego - Szukam zmienniczki
od 27.06 do podopiecznej z
demencją w Bad Durkheim.
Praca na 5-6 tygodni. Wymagany podstawowy lub komunikatywny niemieckie, stawka
1200€ netto, legalne zatrudnienie. - 721 177 679

4
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Opieka nad osobami starszymi! - Firma Veritas oferuje profesjonalną opiekę nad
osobami starszymi na terenie
Niemiec. Zgłoś się do nas
i wyjedź do pracy już dziś.
Oferujemy: umowę zlecenie,
zarobki 1100 - 1700 e netto.
Zadzwoń: 534 269 240
Opieka nad seniorami/
Niemcy - Praca opiekunki
seniorów w Niemczech. gwarantowany . duża baza ofert,
szybkie wyjazdy. zapraszamy
do punktu informacyjnego
w Jeleniej Górze 28.06 lub
5.07., godz. 11.00, ul. Konopnickiej 1 (Teb). - 519 690
458
Opieka Niemcy - Poszukiwana opiekunka do Niemiec
od 11.06.2017 r., komunikatywna znajomość j.niemieckiego.1200€. - 75 783 51 82
lub 721 177 679

Opiekunka od 26.06 Szukam opiekunki z podstawami j. niemieckiego do
chodzącej seniorki ze stomią,
mieszka sama w Bad Rappenau, wyjazd na min. 6 tygodni, stawka 1100€/ miesiąc,
legalne zatrudnienie. - 721
177 679
Opiekunka od zaraz 1150€
netto - Poszukiwana od zaraz
opiekunka z mocnymi podstawami języka niemieckiego
do mobilnego seniora, sam
się kąpie i ubiera, wymaga
tylko pomocy w codziennych
czynnościach domowych,
sprzątnie, gotowanie, etc 721 177 679

Opiekunka z prawem jazdy
1300€ - Pilny wyjazd dla opiekunki z prawem jazdy i dobrą
znajomością j. niemieckiego
do chodzącej seniorki w Mannheim. Stawka 1300€ + 150
Opieka w Niemczech - za przejzd. Możliwy wyjazd
Legalna praca od zaraz. na 6 tyg. Więcej informacji
Wynagrodzenie od 1300e. telefonicznie. - 721 177 679
plus 150e zwrot za dojazd.
Wymagana minimum pod- Opiekunka z prawem jazdy
stawowa znajomość języka. 1300€ - Poszukiwana od 01.
Szczegółowe info pod nr tel. lipca opiekunka z dobrą znaNie pobieramy żadnych opłat. jomością j. niemieckiego i
prawem jazdy do opieki nad
Zapraszam. - 511 844 939
samotną, dość samodzielną
Opieka w Niemczech
seniorką w okolicy Trier. - 721
1200€-1500€ - Firma Respekt
177 679
oferuje pracę opiekunkom
seniorów w Niemczech od Pensjonat Karkonoski w
zaraz lub w późniejszych ter- Karpaczu zatrudni recepcjominach. Zapewniamy bonus nistkę. Kontakt: 502 333 379
za pracę w okresie waka- lub biuro@karkonoski.com
cyjnym w wyskości 50€ dla Pilne Praca w Szwecji
nowych kandydatów. - 721 Umowa - Pilnie poszukuję
177 679
osób do sprzątania mieszOpiekunka 1350€ netto! kań w Szwecji. Praca stała
- Szukam opiekunki z dobrą i od zaraz. Umowa o pracę.
znajomością j. niemieckiego Stawka 80 SEK na godzinę.
do podopiecznej w okolicy Numer telefonu: 530828048
Trier. Pani na wózku, jest - 531 889 198
lift do transferu, nie wstaje Pomoc 4godz dzień po 15zł
w nocy, nie trzeba dźwigać, godz - Potrzebna pomoc
ma pieluch i cewnik, mieszka do pensjonatu 3-4 godzinie
sama. - 721 177 679
dziennie przy sprzątaniu! W
Opiekunka do Niemiec od
16.06.2017 r.,z dobrym niemieckim, za 1350€.W 54470
Bernkastel- Kues. Seniorka
wymaga zmiany cewnika,
pieluch, ma problemy z chodzeniem, umysłowo sprawna.
- 75 783 51 82 lub 721 177
679
Opiekunka do Niemiec,
od 27.06.2017 r. do Pani
Gertrud , 92 lata, za 1200€.
Wymagana komunikatywna
lub dobra znajomość j.niemieckiego. - 75 783 51 82 lub
721 177 679

Piechowicach! Płatne każdego 15-20zł za godzinę dnia
i godziny pracy do uzgodnienia bo potrzebni rano wieczorem. Tylko bez nałogów - 794
133 233
Pomoc do kuchni Niemcy Szukamy pracownika kobiety
do pracy w gastronomi
Niemcy od zaraz. Praca jest
na zmywaku, sprzątanie, prasowanie. Praca jest legalna
z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Proszę o informacje SMS ja oddzwonię - +49
15237844897

Wydawca: HIGHLANDER’S GROUP Marek Tkacz. Adres redakcji: 58-500 Jelenia
Góra, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13/2, tel. 75 754 44-00, email: redakcja@
jelonka.com. Redaguje zespół: redaktor naczelna - Bożena Bryl-Chrząszcz; zastępca
redaktora naczelnego (p.o.) - Przemek Kaczałko; Angelika Grzywacz-Dudek – dziennikarz, Mateusz Dzień vel Rakoczy – dziennikarz, Mikołaj 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 POLSKA PRESS Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec Nakład udokumentowany: 8 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Rezerwujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam
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Pomoc kuchenna - pokojowa - Zatrudnię do Pensjonatu Karkonoski w Karpaczu
pomoc kuchenną-pokojową.
Kontakt: 502 333 379 lub
biuro@karkonoski.com

Praca w KFC Nowy Rynek Poszukujemy osób na wakacje i nie tylko. Dowolny etat.
Umowa o pracę lub zlecenie.
Aplikacje prosimy wysyłać
na adres: 103300@amrest.
Poszukiwana opiekunka eu z dopiskiem Praca - 571
od 1.VII - Opiekunka do Nie- 407 413
miec od 01.07.2017r. na 6-8 Praca w klubokawiarni tyg. Obowiązki to prowa- Zatrudnię do klubokawiarni
dzenie domu, gotowanie, w Jeleniej Góra, młodą,
pomoc w myciu podopiecz- uśmiechniętą panią. Praca od
nej i dotrzymanie jej towarzy11 - 19 od piątku do soboty.
stwa. Podopieczna mieszka
Wymagania: wykształcenie
sama w domu,54310 Ralinmin. średnie. Umowa o pracę
gen-Edingen. - 75 783 51 82
- 786 299 840
lub 721 177 679
Praca w Salonie OdziePoszukiwana opiekunka
żowym - Sieć Sklepów Szapilnie - Opiekunka do starszego pana w U l m, od chownica poszukuję osób
11.06.2017 r.za 1200€. Pan na stanowisko Kierownika
jest chodzący, nosi pam- Sklepu oraz Sprzedawcę.
persy, ma demencję, mieszka Więcej informacji znajdziesz
sam w domu jednorodzin- na stronie szachownica.com.
nym. Wymagana komunika- pl, zakładka Kariera.
tywna znajomość j.niem. - 75 Praca w Szwecji - Poszu783 51 82 lub 721 177 679
kuję zleceniobiorców usług
Poszukujemy Panie do sp rzą t a j ą cych w S zw e opieki w Niemczech. Wyna- cji. Stawka 85sek/h. Mile
grodzenie od 1300e plus widziane pary z autem. Praca
150e zwrot za dojazd. Szcze- stała i od zaraz. Dla chętnych
gółowe info pod nr telefonu. organizowane zakwaterowaNie pobieram żadnych opłat nie. Nr KRAZ: 14145 Nr. Tel:
ani prowizji. - 511 844 939
530828048 - 600 715 101
Praca / praktyka home Pracownik działu hanoffice - Praca / praktyka dlowego - AxPro Carpets
Praca / praktyka w charak- zatrudni osobę z biegłą znaterze homeoffice Jesteśmy jomością j. niemieckiego do
niewielką firmą zajmującą pracy w dziale handlowym.
się branżą merger & acquisi- Predyspozycje do odbywation Poszukujemy pracowni- nia zagranicznych podróży
ków / praktykantów Zadania służbowych. - egregorczyk@
- analiza baz danych - 501
axprocarpets.com
855 050
Pracownik produkcyjny
Praca biurowa, j. niemiecki
- Dr. Schneider poszukuje
- Sp.z o.o."Studio Metal"
pracowników na stanowiska
zatrudni osobę do pracy biuprodukcyjne. Praca w systerowej z dobrą znajomością
mie trzyzmianowym. montaż
j.niemieckiego - w mowie i
w piśmie. Wojcieszycek/J. części. Oferujemy bezpłatne
Góry. CV prosimy przesyłać dojazdy i pakiet socjalny.
na email: info@studio-metal. Zadzwoń i umów się na testy!
pl .Zapraszamy - www.studio- 504 406 020 - rekrutacja@drschneider.com
metal.pl
Praca na budowie w Niemczech bez języka, warunek posiadanie działalności
gospodarczej tel. 0049 152
137 610 56

Przygotowanie drinków/
deserów. - Hotel Gołębiewski
w Karpaczu zatrudni pracownika do przygotowania deserów i drinków (bufetową). CV
proszę wysyłać na e-mail :
rekrutacja@golebiewski.pl z
dopiskiem "bufetowa". Praca
na umowę. - 757 670 715

Praca na umowę zlecenie
- Zatrudnimy na umowę zlecenie panią do sprzątania.
Praca w zespole. Zapraszamy
do kontaktu telefonicznego w Przyjmę do pracy mechacelu umówienia się na spo- nika samochodowego tel. 75
tkanie. - 509 012 844
75 334 46
Praca Opieka Niemcy - Przyjmę do pracy mechaPraca dla opiekunek osób nika samochodowego tel. 75
starszych w Niemczech. 75 334 46
Sprawdzone miejsca/legalne
Przyjmę do pracy mechazatrudnienie/wysokie składki
nika samochodowego, możZUS/komfortowe przejazdy.
Osoby powinna cechować liwość przyuczenia tel. 75 75
empatia, cierpliwość i życzli- 334 46
wość wobec seniorów. - 734 Recepcjonista/ka do
hotelu *** - Pałac Margot w
427 734
Praca przy sprzedaży tru- Karpaczu zatrudni na recepskawek - Poszukujemy osoby cję. Mile widziana znajomość
chętne do sprzedaży tru- j. ang. lub niemieckiego oraz
skawek na terenie Jeleniej doświadczenie. Atrakcyjne
Góry. Zapraszamy! Truskawki wynagrodzenie, zatrudniepochodzą bezpośrednio z nie na umowę. Cv na mail:
plantacji truskawek z Paro- marketingpalac@gmail.com
wej. - 798 541 921
- 609 179 679

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

Restauracja w Szklarskiej Porębie poszukuje
kelnera, kelnerki. Doświadczenie nie jest wymagane,
pełny trening zapewniamy
na miejscu. Miła atmosfera w
pracy plus napiwki. Zadzwoń
bądź napisz martaj75@wp.pl
- 502 115 999
Salon "Galeria Fryzur
zatrudni fryzjerkę damskomęską możliwość rozwoju
zawodowego, elastyczne
godziny pracy. Zapraszamy
do współpracy - 757 542
408

Serwisant urządzeń montażowych - Dr. Schneider
zatrudni osobę na stanowisko serwisanta urządzeń
montażowych. Mile widziane
doświadczenie w serwisie
maszyn produkcyjnych oraz
znajomość podstaw programowania i automatyki.
- rekrutacja@dr-schneider.
com

S o r t o w ac z , m o n ter - JTEC Sp. z o.o. pilnie
zatrudni sortowaczy-monterów małych elementów plastikowych. Praca akordowa- 2
zmiany /poniedziałek-piątek/
także w domu. Wymagane
zdolności manualne. SieSalowa - umowa o pracę dziba teren MZK. - sekreta- Izerskie Centrum Pulmo- riat@jtec.pl tel./660705615
nologii i Chemioterapii "Izer- Spawacz w Niemczech
- Persona-Direktservice
Med" w Szklarskiej Porębie
poszukuje spawaczy MIG/
zatrudni na umowę o pracę MAG/TIG (różne stanowisalowe i pomoce kuchenne. ska). Oferujemy niemiecką
Kontakt Kadry 075 754 71 umowę o pracę, 11-16Euro/h,
zakwaterowanie. Wymagane
14
doświadczenie. Ślij cv: info@
Samodzielna księgowa persona-direktservice.pl - Dr. Schneider poszukuje 533 105 666
Samodzielnej Księgowej / Sprzątaczka: atrakcyjna
Specjalisty ds. podatków. pensja - Oferujemy stałą
Wymagamy doświadcze- umowę. Dla chętnych także
nia w firmie produkcyjnej na praca w wybrane dni lub na
weekendy. Atrakcyjne wynapodobnym stanowisku oraz
grodzenie. Dwór Korona
znajomości prawa podat- Karkonoszy w Sosnówce k.
kowego. - rekrutacja@dr- Karpacza. Telefon w godz.:
schneider.com
10.00-19.00. - 605 144 021

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie
internecie
w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie
wwinternecie

Szukam fryzjerki wszelkie Z at r u d n i ę O p e r a t o r a
informacje pod numerem maszyny sprzątającej, praca
polega na sprzątaniu hali
telefonu - 500 298 415
Szukam pracownika do magazynowej, mile widziane
biura w Hurtowni Stali w Jele- osoby z doświadczeniem. 660 567 125
niej Górze - Cieplice - 513
Zatrudnię pokojową i
048 105
pomoc kuchenną w pensjoSzukam pracownika do
nacie w Szklarskiej Porębie,
pomalowania podbitki w
możliwe zakwaterowanie i
domu jednorodzinnym tel.
wyżywienie. - 888 842 257
799 247 396
Zatrudnię przy regipsach
Szukamy osoby do pracy i szpachlowaniu, umowa o
w kawiarni na Zabobrzu. pracę tel. 536 803 552
Wymagania: komunikatywZatrudnię sprzedawcę do
ność, umiejętność obsługi
cukierni na Zabobrzu. - 690
kasy fiskalnej, książeczka
485 672
sanepidu, wykształcenie min.
średnie. Cv na babskima- Zatrudnię sprzedawcę
giel@spoko.pl - 786-299- w sklepie ogrodniczym tel.
501 786
840
Zatrudnię tapicera od
Tokarz CNC - Niemcy
zaraz .Atrakcyjne wynagroHanower - Praca dla tokadzenie , elastyczny czas
rzy CNC w Niemczech,
pracy . Firma na rynku od 17
koło Hanoweru. Wymagany
lat tel. 880 044 951
komunikatywny j. niemiecki
i min. 2 lata doświadczenia Zatrudnię: kierowcy kat.C,
na tokarkach CNC. Szcze- operator koparki-ładowarki,
pracownicy do robót drogogóły? Zadzwoń. CV na adres:
wych tel. 605 237 871 info@persona-direktservice.
Zatrudnimy do magapl - 571 255 502
zynu - FHU Kubex w Jeleniej
Zatrudnię do Pensjonatu
Górze zatrudni magazynieKarkonoski w Karpaczu kelrów w magazynie mięsa lub
nerkę na lipiec i sierpień.
kandydatów do przyuczenia
Kontakt: 502 333 379 lub w zawodzie magazyniera.
biuro@karkonoski.com
Atrakcyjne wynagrodzeZatrudnię do pracy w Auto nie od 3000 do 4000PLN
Kosmetyce więcej inf pod nr netto. ul.Spółdzielcza 51
tel 756444007.501167220
- 695756083 / kubex-jg@
Zatrudnię ekspedientkę wp.pl
do sklepu mięso-wędliniarskiego firmy Zyguła w Kowarach. Osoby zainteresowane
proszę o kontakt telefoniczny:
604 315 518 lub przesłanie
cv na adres mailowy: e.radecka798@gmail.com
Zatrudnię kelnerki na
weekendy i sezonowo do pizzerii "Diabolo" w Karpaczu
elastyczny grafik czasu pracy
miła atmosfera młoda ekipa.
Kontakt w pizzerii lub telefonicznie - 605 132 668
Zatrudnię kierowcę do rozwozu pierogów. Cv i ważna
książeczka sanepidowska. 505 116 700

29 maja2017
2017 r.r.
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Szukam pracy jako pomoc Skup aut do 10 tyś - 721 Sprzedam VW Tour AN
domowa, pokojówka lub 912 463
2006r 1,9TDI stan bardzo
opieka osób starszych tel.
dobry-czarny. Sprzedam
MOTORYZACJA
513 246 763
Mercedesa 124 benzynaSPRZEDAM
+gaz 1992r jeżdżący grafiAudi A6 C5 2001r 1.9 tdi
MOTORYZACJA
- Sprzedam audi a6 w b. towy tel. 603 139 918

CZĘSCI SPRZEDAM

dobrym stanie, po wymianie
rozrządu , oleju i wszystkich
filtrów. Przegląd i OC ważne
do 04.2018r. Więcej informacji udzielę telefonicznie. - 608
Mma do sprzedania alu- 484 601
felgi z oponami 235/50ZR18 Ford Focus 1,8 TDDi - Ford
opony falken. Felgi w bardzo Focus z 2002r. w b.d. stanie.
dobrym stanie. Felgi pasują OC i przegląd do 07.2017.
do toyoty rav 4 2005r. Kon- Cena 5000 zł do negocjatakt 502 475 573
cji. Więcej informacji udzielę
Felgi stalowe z oponami
zimowymi używanymi do
Renault Scenic sprzedam tel.
799 247 396

Pasy transportowe. W ofercie między innymi pasy do
0,5,1,2,5 t. Długości m.in.2,4,6,8,10,12,14 MB.Pasy
najwyższej jakości-polskiej
produkcji. Pytania zamówienia mailowo lub telefonicznie
- 534 111 803

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto zlom auto skup. Zajmujemy się skupem samochodów do złomowania,
wystawiamy legalne dokumenty do wyrejestrowania
pojazdu. pojazd odbieramy
we własnym zakresie. - 511
511 486

A u to z ł o m a u t o s k u p
794794104 - Dbamy o zadowolenie naszych Klientów,
bo wiemy, że nasz profesjonalizm jest kluczem do
ich zaufania. Mamy świadomość, że jedna transakcja
Zatrudnimy kierownika
może przerodzić się w stałą
magazynu - FHU Kubex
współpracę.
Poszukuje kandydata na kieA u t o z ł o m o wa n i e rownika magazynu mięsa.
885775445.
Atrakcyjne warunki finansowe od 4 do 5 tysięcy netto. Kupię Mercedesy 190 124
W celu ustalenia warunków 123 i inne Toyoty Corolla
pracy i płacy prosimy o kon- Starlet i inne każdy stan dietakt osobisty. - 695756083 / sel benzyna gaz...Tel.724
131 669
kubex-jg@wp.pl
Skup aut 500247769 JeleZlecę wykonanie i renonia 24h - Jeżeli jesteś posiawację elewacji zewnętrznej
daczem samochodu, który
przy zabytkowym budynku
chciałbyś sprzedać, jeżeli
w Jeleniej Górze. Wymagane
Twoje auto nie spełnia oczepozwolenie na prowadzenie kiwań, jest niesprawne,
prac przy zabytkach. Obiekt rozbite lub uległo zniszczemieści się przy ul. Wolności niu podczas użytkowania
131. - 601 936 994
- dobrze trafiłeś. zadzwoń 500 247 769

PRACA
Zatrudnię na 3 dni w tyg. PODEJMĘ PRACĘ
Ekspedientkę, w sklepie spożywczo-mięsny w Cieplicach, Szukam pracę jako kiewynagr. 14zł/h na rękę, tel. rowca zawodowy kat C+E tel.
kont. 517 800 376
732 307 648

ROZMAITOŒCI
og£oszenia

Skup aut 721912463 - Skup
aut osobowych oraz dostawczych płatność gotówka
dobre ceny formalności na
miejscu zapraszam

telefonicznie. - 501 298 158

Ford Focus 2002r 1.6
zadbany! - Ford Focus z
2002r silnik benzyna 1.6 z
przebiegiem 180 tys km. auto
po wymianie kompletnego
nowego sprzęgła, filtrów,
oleju. czyste zadbane i utrzymane. posiada ważne oplaty.
5999zl - 574 238 010
Mam do sprzedania Opla
Calibre w ocynku z silnikiem
2.0i 8V (c20ne) 93r. Jestem
drugim właścicielem. OC do
04.2017r przegląd aktualny.
Stan dobry wiecej informacji
po kontakcie cena 2999 zł 534 481 144
Motocykl Yamaha XJ
600 - Rok produkcji: 1991
Przebieg: 54 000 km pojemność: 599 cm3 moc: 58 KM
Rodzaj napędu: łańcuch typ
silnika: czterosuwowy rodzaj
paliwa: benzyna skrzynia
biegów: manualna sprawny,
sprowadzony z Niemiec. 531 170 353
Opel Astra F 1.4 1998r Sprzedam Astrę w b. dobrym
stanie, oryginalny przebieg
49000, po przeglądzie,
ważne OC, koła zimowe na
felgach. Więcej informacji
udzielę telefonicznie. Nie
odpowiadam na SMS. - 608
484 601

Drenaż, izolacja, osuszanie - Mamy spore doświadczenie w szeroko pojętych
robotach ziemnych. Między
innymi drenaż izolacja i osuszanie budynków. Osoby
Sprzedam: betoniarkę zainteresowane prosimy o
250, maszt flagowy 8m, ogar kontakt telefoniczny. Przyjedziemy i wycenimy za darmo.
1987 tel. 796 489 565
- 601 972 474
VW Bora 1.9 TDI napęd 4
Motion - Rok prod. 2000 Kam-Tom Kompleksowe
Przebieg 280 tys. Stan dobry, Usługi - Remonty, prace
Bogate wyposażenie, alu- budowlane, hydraulika, elekfelgi + kompl. kół zimowych, tryka, drobne prace ogronapęd na 4-koła - polecam. dowe itp. fachowo, solidnie,
Więcej informacji pod tel. 692 szybko. kontakt tel.: 731
054 247
587 858 Cena 8200 zł
VW Passat z małym prze- Kanalizacja - udrożniabiegiem - Sprzedam tanio nie i oczyszczanie odpływów,
VW Passat B6 kombi, rocz- hydraulika budowlana tel.
nik 2007, silnik 2.0 Diesel 609 172 300
140 KM, Wymieniona turbina i pompo-wtryskiwacze.
Niski przebieg 168 tyś. Cena
19500 zł. - 508 242 909

Malowanie tel. 609 172
300

Poznam pana lat 73-74 niezbyt wysokiego z własnym
"m", cel - zawarcie przyjaźni
aby spędzić chwile razem
721 241 501

menty, montaż oczyszczalni
przydomowych, drenaże,
kanalizacja, studnie chłonne,
oczka wodne i inne prace
ziemne tel. 607 812 627

Okna,drzwi,rolety
Jelenia Góra - Sprzedaż,
montaż, serwis. Gwarancja.
ANONSE
Veka, Sonarol. Kow-Bud Rafał
MATRYMONIALNE
Kowalczyk biuro handlowe
Adam dla pań tel. 663 739 Jelenia Góra ul. Elsnera 3b
968
tel. +48 609272704 biuro@
Poznam - kulturalnego męż- kow-bud.com.pl
czyznę, który szuka dłuż- Uslugi koparka 5t+ młot szej znajomości. Jestem Usługi koparka możliwość
atrakcyjną, puszystą, rado- wywozu ziemi oraz usługa
sną dziewczyną i mam 25 koparki z mlotem - 794 942
lat. Szukasz tego samego? 888
Napisz i poznajmy się - sza- Usługi sprzętowe: prace
lona-romantyczka@wp.pl
ziemne, wykopy pod funda-

Tylko u nas urzeczywist- Wynajmę - Koparki gąsienisz swoje najskrytsze pra- nicowe Koparko-ładowarki
gnienia...Tel. 509 644 864
Wywrotki Wykonujemy usługi
Wakacje - Szukam part- rozbiórek budynków, kucie
n e r k i [ t o w a r z y s z k i ] n a skał, kruszenie gruzu, przewspólne wczasy zadzwoń a siewanie materiałów sypdatę ustalimy razem gdzie kich. Zainteresowanych
lecieć proszę o poważne zapraszam do kontaktu pod
podany tel. - 601 566 570
Sprzedam kosiarkę - trak- oferty - 0048782441881
Zdun piece kominki kominy
torek Husqvarna LT 151,rok
USŁUGI
produkcji 2006, używana,
dymne budowa naprawa oraz
BUDOWLANE
stan techniczny dobry, bez
drobne roboty remontowe
kosza, cena 3000,00 zl - 695- Brukarstwo, kostka ogólnobudowlane, mam duże
ogrodzenia - Oferujemy doświadczenie zawodowe
400-520
S p r z e d a m R e n n a u l t usługi brukarskie; - układanie tel. 510 172 730
Megane Clasic 1998r.prod. kostki brukowej, granitowej,
USŁUGI
np. na części z aktual- parkingi, chodniki, podjazdy,
ELEKTRYCZNE
opaski
wokół
domów,
ogronym badaniem technicznym i ubezpieczeniem, nowe dzenia panelowe. Posiadam Elektryk, instalacje, awaopony, b.dobry silnik diesla koparki. Na materiały mam rie, naprawy, profesjonalnie pali 4 litry - 695 348 928
rabaty. - 665 323 034
697 081 472
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Naprawa AGD - Naprawa
pralek, odkurzaczy, Jelenia
Góra ul. Karłowicza 25 tel.
603 835 483

Pożyczki Gotówkowe do
25000 zł - Biuro kredytowe
oferuje pożyczki pozabankowe dla osób zadłużonych.
Bez BIK, na oświadczenie,
bez zdolności kredytowej.
USŁUGI
Na dowolny cel. Zadzwoń
FINANSOWE
umów się na spotkanie. 509
Ale szybka gotówka - do 870 880
25.000 zł! Sprawdź - 570 Pożyczki pozabankowe
392 986
- także na oświadczenie Atrakcyjna pożyczka - szeroka oferta!!! Również
dla osób ze złą historią kreminimum formalności - 570
dytową! Millennium Kredyty:
392 986
ul. 1 Maja 50, Jelenia Góra
Atrakcyjna pożyczka - (vis-a-vis szkoły Handlówki).
od 500 zł do 25 tys. Zadzwoń Zapraszamy! - tel. 75 619 7
619, kom. 884 351 224
- 570 392 986
A u to - k r e d y t y p o z a bankowe - dla osób i firm
ze zła historią kredytową.
Adres: Millennium Kredyty,
ul. 1 Maja 50 Jelenia Góra.
E-mail: info@i-leasing.eu kom. 795 005 835; kom. 518
142 878

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Fotografia ślubna - 2017
- Oferuję wykonanie profesjonalnej sesji ślubnej. Mam
wolne terminy na rok 2017,
atrakcyjne ceny. Zapraszam
do obejrzenia zdjęć - 888
Ekspres gotówkowy! - 929 009
Pożyczka do 25.000 zł! - 570
USŁUGI
392 986
GASTRONOMICZNE
Gotówka na dowolny cel - Zajazd Wabi (parking granica Jelenia Góry- kieruZadzwoń - 570 392 986
nek Wrocław)zaprasza na
Kasa. Potrzebujesz piesmaczna kuchnie domowa
niędzy? - Zadzwoń - 570
i swoje wędzonki (kiełbasa,
392 986
karczek, szynka, boczek, sc
Kredyty Samochodowe | - 502 552 195
Leasing - Pojazdów - rówUSŁUGI
nież na oświadczenie, od
INFORMATYCZNE
1 dnia działalności, z negaPogotowie Komputetywną historią kredytową, na rowe + Dojazd - Naprawa
długi okres czasu! Pożyczki komputerów PC i laptopów
oraz Kredyty Samochodowe wszystkich marek. Odwiru- finansowanie w sumie sowanie, czyszczenie, instanawet do 15 lat! - tel. 795 lacja systemu. Wymiana
005 835; e-mail: info@i-le- części, czyszczenie chłodzenia, odzyskiwanie danych.
asing.eu
Konfiguracja internetu. UsuLekka pożyczka - do 25 wanie reklam. - 605 233
tys. Zadzwoń - 570 392 986 937
Potrzebujesz gotówki? - Serwis komputerowy Zadzwoń - 570 392 986
Jeśli psuje się tobie komPożyczka z dojazdem puter lub telefon. Chcesz
skonfigurować sieć domową
do klienta - Zadzwoń - 570
lub potrzebujesz osoby do
392 986
administracji serwerami lub
Pożyczki - do 25.000 zł pisania prostych skryptów. Zadzwoń - 570 392 986
ogloszenia@support.h2g.pl

w poniedzia³ek
w poniedzia³ek
w gazecie,
w gazecie,
codziennie
codziennie
wwinternecie
internecie

Usługi koparka 70zl Usługi koparka wykopy
3,5 metra w głąb +młot
Holandia Rozliczenia udarowy - 794 942 888
z podatku, tłumaczenia
( nie przysięgłe), porady
USŁUGI
SPRZĄTANIE
prawne, zasiłki dla bezrobotnych priv! - sylwia- Pięknie wyczyszczę dywany
ska@onet.pl
- Dywany, tapicerkę domowa
i samochodowa. KarcherUSŁUGI
najlepsze środki na rynku
MOTORYZACYJNE
+wieloletnie doświadczenie,
N a p r aw i ę k a ż d y s k u - zapraszam - 607 155 751
t e r. M o ż l i w y d o j a z d d o Podciśnieniowe czyszk l i e n t a . P r o s z ę o k o n - czenie dywanów, wykładzin,
takt pod numerem tele- tapicerek. Usługi również w
fonu 500 606 904 lub 519 firmie, odbieramy-przywozimy. Wysoka jakość usług.
651 456
Zapraszamy tel. 609 172
USŁUGI
300

USŁUGI
KSIĘGOWE

MUZYCZNE

Profesjonalny zespół
i DJ z dużym doświadczeniem i sporym repertuarem, od klasyki po
najnowsze hity. Tel. 783
011 110

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Transport busem przeprowadzki - transport od 1zł
za km, wielkość auta w zależności od potrzeb klienta, elastyczne warunki płatności
W e s e l a , i m p r e z y, D J indywidualna oferta dla częstwokal na żywo. Muzyka szych zleceń - 697 335 784
akordeonowa, repertuar Transport/przepropolski zagraniczny, oświe- wadzki od 1zł - Oferuje
tlenie, nagłośnienie, cena usługi transportowe możliu m o w n a " M u z y k O r k i e - wość załadunku rozładunku
stra" tel. 75 75 339 21, ceny ustalane indywidualnie
w zależności od wielkości
692 046 727
auta - 697 335 784

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

USŁUGI
ZDROWIE/URODA

Doświadczona opiek u n k a z a o p i e k u j e s i ę Analiza stanu organizmu osobą starszą, dzieckiem Badanie urządzeniem Quantum określa m.in poziom
tel. 504 545 522
witamin, minerałów, aminokwasów, cholesterolu, metali
USŁUGI
ciężkich, różnych toksyn oraz
RÓŻNE
opisuje stan organów i ukłaNaprawa pralek, zmy- dów organizmu w ciągu zalew a r e k , A G D - S z y b k a dwie 2 minut. - 510 126 927
naprawa u Klienta w ten
B i o r e z o n a n s sam dzień, niski koszt
pato g e n y w y k r y w a n e
c z ę ś c i i s a m e j u s ł u g i . - Wykrywanie pasożytów,
S e r w i s d o t y c z y p r a l e k , grzybów, bakterii, wirusów
zmywarek, kuchenek gaz u dzieci i dorosłych metodą
-elek i lodówek. Jesteśmy diagnostyki nieliniowej NLS.
dostępni 7dni w tygodniu Usuwanie patogenów częstonawet do późnych godz. tliwościami (biorezonansem)
w i e c z o r n y c h - 7 8 3 6 1 6 i naturalnymi kuracjami. - 510
565
126 927
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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
Wellstar BYAS- odmładzanie - Innowacyjna,
bezinwazyjna technologia odmładzania twarzy,
szyi- docierająca do głębokich warstw skóry. Efekty
widoczne już po pierwszym
zabiegu. Możliwość zabiegów na miejscu lub zakupu
urządzenia. - 510 126 927

KUPIĘ
Kupie monety mapy
506960561 - Kupie różne
monety obiegowe okolicznościowe kolekcjonerskie
pojedyncze oraz cale kolekcje dojazd do sprzedającego
gotówka od reki kontakt tel,
mms lub na @ dukat.zloty@
o2.pl. oferuje uczciwe ceny

SPRZEDAM
Sprzedam łóżko solarne
Ergoline 600 - Z powodu
wyjazdu sprzedam łóżko
solarne Ergoline 600 w super
stanie-nowe lampy-wyposażenie gratis tel. 601 661 830

Do wprowadzenia ścisłe centrum J,G.,ul.
Norwida,2 pokojowe,1
p i ę t r o . o g r z . e l e k t r.
akumulacyjne, możliwosc gazowego, po
gen. remoncie, słoneczne, ustawne, miejsca parkingowe, 165
tys. - 502 161 453
Mieszkanie 3 pok.
Za b o b rze 6 5 m2 - Ł adne,
rozkładowe mieszkanie,odnowione,3 piętro, z windą i dużym
balkonem. W pobliżu
tereny rekreacyjne,
s i e ć s k l e p ó w, m i e j s c a
parkingowe i dobre
połączenia komunikacyjne. Cena 220 000zł.
Te l . p o g o d z . 1 8 - 5 3 7
036 368
Mieszkanie sprzedam - Osiedle XX-Lecia
mieszkanie 2-pokojowe
sprzedam tel. 668 199
048

pokój. Piece kaflowe, gaz
doprowadzony do mieszkania. Wyremontowana kamienica,2 komórki, ogród, plac
dla aut.370zł czynsz - 515
080 002

Szukam pokoju do
wynajęcia "Zabobrze"
lub bliskie okolice Paderewskiego, Działkowicza tel. 721 241
501

26 czerwca
29 maja2017
2017 r.r.

Pokoje pracownicze w
DOMY
centrum Karpacza 600zł/
MAM
DO
WYNAJĘCIA
osoba miesięcznie. Tel. 512
2 pokojowe na Różyckiego - 392 438
Dom dla robotników SzklarMam do wynajęcia 2 pokoje Wynajmę - Mieszkanie ska - Wynajmę dom plus
z aneksem kuchennym i okolica Teatru Norwida. Dwa 2 apartamenty (połączone
loggią na IIIp na Różyc- pokoje umeblowane z balko- razem) dla grupy osób(miejkiego. Mieszkanie po kapitalnem słoneczne .Pośredni- sca dla 16 osób),najlepiej firnym remoncie, wyposażone
kom dziękuje - 535 223 221 mie. W pełni wyposażone,
i umeblowane, wolne od
media, osobne trzy wejścia,
zaraz. Czynsz 1200 zł + Wynajmę piękną kawa- taras, parking, telewizor,
rachunki, kaucja 1200 zł - lerkę 33m2 - Mam do wyna- inne. Szklarska Poręba - 508
jęcia przestronną kawalerkę
691 503 580
803 069
w Sobieszowie, częściowo
2 pokojowe w centrum 750zł
umeblowaną, osobna
- Wynajmę mieszkanie
DZIAŁKI
kuchnia oraz łazienka, z
2-pok.(50m2) umeblowane
KUPIĘ
ogrodem +spiżarka, ogrzew centrum. Cicha okolica.
wanie gazowe, niskie opłaty. Zdecydowanie kupię
Ogrzewanie gazowe. Okna
900zł+media, kaucja 1000zł działkę na osiedlu Czarne
plastykowe. Miejsce par- 882 712 201
oraz w Karpaczu. Również
kingowe. Cena wynajmu:
duże powierzchnie. Bez
odstępne 750zł + czynsz
MIESZKANIA
pośredników tel. 507 956
242,57 +media +kaucja 1000.
ZAMIENIĘ
810
Pokój przechodni - 602 486
Dziwnów -na Karpacz! 930
DZIAŁKI
Apartament 1rok temu zbu3-pokoje Wincentego dowany, wartość 170 tyś .zł.
SPRZEDAM
Pola! - parter 72 m2,3-pokoje na 2-gim piętrze- podda- 8700 m kw. przy Wrocławna przeciwko PKP ,ogrze- sze,,30m2, 100metrów od
skiej - Sprzedam atrakcyjny
wanie na piecyk węglowy. morza.c Czynsz 70zł. włagrunt pod każdą zabudowę
Zwierzątka dozwolone. Naj- snośc. Zamienie na Karpacz
pomiędzy ul. Wrocławską
chętniej osoby ze znajo- własność. 506347137
a Trzcińską. Wjazd z obu
mością budowlanki. Cena
ulic. Obok przystanek MZK.
950zł.+prąd, woda, gaz. Jednopokojowe własnościowe 33m2 w Ciepli- Grunt podzielony na 2 działki.
506347137
cach z ogrodem zamienię na Sprzedaż prywatna - 603
Mały pokój w domu jed954 845
większe tel. 668 476 019
norodzinnym, rtv, internet,
media, dostęp do łazienki i J e d n o p o k o j o w e D z i a l k a w J - G ó r z e kuchni, bez uzależnień. - 698 własnościowe w nowym Dziwiszów - Budowlana na
budownictwie 28m2 Jele- osiedlu Leśne Zacisze o pow.
673 047
nia Góra-Zachodnia zamie- 1019 m².Wszystkie media, do
Mam do wynajęcia - malutka
nię na większe tel. 668 476 centrum 5 min samochodem.
kawalerka umeblowana tylko
019
Piękne widoki, mnóstwo ziedla pracującej i odpowieleni widok na góry, cisza. Bez
dzialnej osoby, na ul. Mickie- Zamienię lub sprzedam
pośredników. Cena 87zl./m²
okazyjna
cena
(138tyś.
wicza 450+liczniki tel. 518
do negocjacji. - 885 342 947
zł.)3-pokojowe
na
W.Pola,
687 360
na przeciwko PKP, parter, Działka budowlana J.SuMam do wynajęcia mieszCO na węglowy piecyk- decki - Sprzedam idealkanie 56m2, 2 pok. kuchnia,
możliwe założenie gazu, nie zlokalizowaną działkę
łazienka, atrakcyjna okolica,
duże pom.gosp. zamienię budowlaną o powierzchni
koszt wynajmu 1200 zł +kauna inne mniejsze własn. 1025m2. Działka o lekkim
cja+media tel. 663 984 961
506347137 stopniu nachylenia w stronę
Mam do wynajęcia mieszkaZ a m i e n i ę m i e s z k a n i e Karkonoszy. Piękny widok
nie w domku jednorodzinnym
na Śnieżkę i Jelenią Górę.
50 m2, osobne wejście, par- 2 pok. kuchnia łazienka
Bardzo dobry dojazd. Media
51,4m2
ogrzewanie
gazowe,
ter, kuchnia, łazienka, pokój,
- 609 851 988
z
balkonem
na
3
pok.
ogrzewszystkie media, umeblowane cena 1400 zł + kaucja wanie z miasta, do 2 pietra Okazja działka 0,22ha 29
tel. 514 230 044
tys - Witam mam do sprzeda1400 zł tel. 503 508 120

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

S p r z e d a m
l u b
wynajmę: Zabobrze
III, mieszkanie 2 pok.
i lokale na różną działalność (gabinet, fryzjerstwo, pizzerie) od
MIESZKANIA
SPRZEDAM
1 lipca, tel. po godz.
1-pok, ul. Paderewskiego 2 0 . 0 0 t e l . 5 0 8 6 0 4
- Do sprzedania mieszkanie 1 7 1
1-pokojowe blisko centrum, S p r z e d a m m i e s z k a ul. Paderewskiego. Bardzo n i e t a n i o w S o b i e s z o dobra lokalizacja. Mieszka- w i e t e l . 6 6 3 5 6 9 7 9 9
Mam do wynajęcia pokój
nie do remontu. 49.500zl. BN! S p r z e d a m m i e s z k a - w m i e s z k a n i u s t u d e n c bez prowizji! - 792 431 280
n i e w c e n t r u m m i a s t a kim. Mieszkanie jest czy3-pokoje Wincent. Pola u l . M . S k ł o d o w s k i e j - ste, zadbane i słoneczne
okazja - Na przeciwko PKP ,3 C u r i e , n i e d a l e k o S ą d u na pierwszym piętrze w barpokoje ,parter,72 m2,CO na n a d r u g i m p i ę t r z e , s ł o - dzo dobrej lokalizacji - blipiecyk węglowy-możliwość n e c z n e 6 4 m 2 , 3 p o k o j e , sko centrum. Ładna kuchnia
założenia gazu. pomieszcz. k u c h n i a , ł a z i e n k a W C , i łazienka. Zapraszam! - 669
gosp. okazyjna cena 138tyś. p r z e d p o k ó j , c e n a 1 9 0 538 053
zł.lub zamienię na mniejsze 0 0 0 z ł , d o n e g o c j a c j i Mieszkanie 3 pok. Zabopo remoncie. 506347137. t e l . 5 0 1 6 6 6 9 4 6
brze 65m2 - Ładne, rozkłaPośrednikom dziękujemy
dowe mieszkanie, odnowione,
MIESZKANIA
częściowo umeblowane. Na
4 pokoje 90m2 osobne wejCHCĘ W YNAJĄĆ
3 piętrze z windą i dużym
ście ogród spokojne miejsce
bez czynszowe okolice lotni- M i e s z k a n i e S z k l a r - balkonem. W pobliżu tereny
ska, sprzedam lub zamienię s k a P o r ę b a - R o d z i n a rekreacyjne, sieć sklepów i
na 50m2 Zabobrze II lub III, 2 + 2 s z u k a m i e s z k a n i a miejsca parkingowe. Koszt
cena do negocjacji tel. 513 2 l u b 3 p o k o j o w e g o w 1200+media+kaucja. Tel. po
S z k l a r s k i e j P o r ę b i e o d godz. 18 - 537 036 368
563 233
Centrum JG 83m -159tys. l i p c a 2 0 1 7 n a w y n a j e m Mieszkanie w Cieplicach parter - 2 duże pokoje, kuch- d ł u g o t e r m i n o w y - 6 6 5 Do wynajęcia od zaraz mieszkanie z ogrodem w spokojnej
nia, łazienka, wc, przed- 8 9 5 5 6 6
Sprzedam wózek dziecięcy nowy wielofunkcyjny
oraz wiele innych rzeczy tel.
663 569 799

og£oszenia
ROZMAITOŒCI

dzielnicy Cieplic. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, schowek,
piwnice i strych. Powierzchnia użytkowa mieszkania to
58m2. 1250 zł plus media i
kaucja. - 532 724 900

13
15
7

Sprzedam działkę budowlaną Rybnica 10a, cena 33
000 zł tel. 785 380 329
Sprzedam działkę budowlaną w Cieplicach na osiedlu
kanadyjskim. Cena do uzgodnienia. - 791 558 225
Sprzedam działkę budowlaną w Jeżowie Sud. 16,5ara
nasłoneczniona, dobra lokalizacja uzbrojona zdjęty humus
pod budowę atrakcyjna cena
tel. 603 139 918

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam lokal użytkowy
27 m2 w Cieplicach tel. 668
199 048

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Lokal biurowy blisko Bankowej - biuro 23m: 900zł, albo
16m: 600zl. Jelenia Góra
Wolności blisko Bankowej.
Poczekalnia, WC, socjalny
do wspólnego użytkowania.
Wysoki standard. Ogrzewanie w czynszu. - 510 243
264
Wynajmę od zaraz komfortowe umeblowane + agd i rtv
40m2 ( dwa pokoje kuchnia
łazienka) Elsnera 8 Jelenia
Góra 1200zł + liczniki - 693
647 365
Z powodu wyjazdu oddam
w dzierżawę prosperujące
solarium z wyposażeniem w
centrum Jeleniej Góry, łóżko
posiada nowe lampy. Zapraszam tel. 601 661 830

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM

Sprzedam pawilon na
Zabobrzu - Z podłączonymi
mediami (w tym siła)Dogodne
usytuowanie i dojazd. Pawilon może być przeznaczony
na wszelkie usługi: biurowe,
handlowe, gastronomiczne,
Sprzedam działkę budowDOMY
laną 620m2na ulicy Szybow- fryzjerskie, masażu itp. Jest
SPRZEDAM
cowej. Cena 55tys zloty do toaleta i kuchnia. - 607 851
Dom Jelenia Góra Nor- negocjacji. - 724 467 400
127
wida 1A - Dom z 1975 roku
do remontu, mocna konstrukcja główna, ogrzewanie gazowe, wszystkie
media, centrum miasta i
jednocześnie cisza obok
sądu rejonowego. Możliwość podzielenia na kilka
oddzielnych mieszkań. - 697
039 084
Zamienię mieszkanie we
Wrocławiu kwaterunkowe
2 pok. kuchnia łazienka na
kwaterunkowe w Jeleniej
Górze lub pobliskie okolice,
może być kawalerka tel. 508
376 110

Sprzedam dom JG - 5
pokoi, kuchnia, 2 łazienki,
102m2 + piwnica, działka
400m2, dobra lokalizacja,
cena 370 tys zł bez pośredników, więcej info tel. 505
026 012

nia działkę 22 ary ładnie położoną z dwoma budynkami
gospodarczymi w Janicach
15 km od JG przy działce jest
woda i kanalizacja z sieci i
nowo doprowadzony prąd nr
działki 266 - 695 898 335
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JELENIA GÓRA

Nagrody za sport dla szkół i uczniów
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze oficjalnie podsumował
rok szkolny 2016/17 w kategorii sport.
W Jeleniogórskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie
nagród najbardziej usportowionym
szkołom podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.
Międzyszkolny Ośrodek Sportu
zorganizował w mijającym roku
szkolnym 122 imprezy sportowe,
w których wzięło udział ponad 8
tysięcy osób. - Celem było przede
wszystkim zaszczepienie w młodzieży
ducha sportu - powiedział dyrektor
jeleniogórskiego MOS-u Ireneusz
Taraszkiewicz, który prowadził uroczystość. Podkreślił również, że sport
nie tylko uczy wygrywać, ale również
przegrywać i wyciągać wnioski.
Podczas uroczystości wystąpiły
gościnnie przedszkolaki z „Promyczka”, które zaprezentowały kilka przygotowanych na ten dzień układów
choreograficznych.
Klasyfikacja medalowa szkół
przedstawia się następująco:
- Szkoły podstawowe
miejsce I Szkoła Podstawowa numer
11
miejsce II Szkoła Podstawowa nr 2
miejsce III Szkoła Podstawowa nr 6.
- Szkoły gimnazjalne:
Miejsce I Gimnazjum nr 1
miejsce II Gimnazjum nr 3
miejsce III Gimnazjum nr 4
W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych zastosowano podział na
dziewczyny i chłopców.
- Szkoły ponadgimnazjalne,
dziewczyny:
Miejsce I II Liceum Ogólnokształcące
miejsce II ZSO nr 1
miejsce III ZSOiT
- Szkoły ponadgimnazjalne,
chłopcy:
Miejsce I „Elektronik”

miejsce II II Liceum Ogólnokształcące
miejsce III ZST „Mechanik”
Wyróżniono także zawodników sekcji MOS:
Za upowszechnianie sportu kl I-III:
Sara Lesniak, Ewa Leśniak, Oliwia
Wójcik, Dominik Kamiński, Katarzyna Sasak.
Piłka nożna chłopców: Maciej Drzymkowski, Mikołaj Bubin, Jakub Winkel,
Kamil Juszczyk,Dawid Czarnota,
Oskar Śniegula, Dawid Korzeniowski, Bartłomiej Piątek.
Koszykówka dziewcząt: Gabrysia
Krynicka, Oliwia Rydlikowska,
Nicola Lubecka, Izabela Mrugała,
Paulina Grabowska.
Koszykówka chłopców: Kacper
Koralewicz, Borys Mikita, Kamil Koper, Aleksander Pawłowski, Bartosz
Suchecki, Filip Szturo.
Piłka ręczna dziewcząt i chłopców:
Sandra Salewska, Zuzanna Banasik, Maja Wrotniewska, Michał
Krzeczowski.
Piłka siatkowa chłopców: Igor Januszkiewicz.
Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców:
Mariusz Sokołowski, Maciej Jelonek,
Mateusz Szozda, Wiktoria Sikorska.
Saneczkarstwo: Jakub Karaś, Mateusz Karaś, Jędrzej Poniatowski.
Narciarstwo biegowe: Jan Reizer,
Zofia Glądała, Weronika Piasecka.
Pływanie dziewcząt i chłopców:
Natasza Chitruszko, Dominika Chitruszko, Milena Proietti.
Gimnastyka korekcyjna: Hubert
Sadowski, Hanna Skórzecka, Amelia
Burghar,
Akrobatyka: Julia Trojan, Sara Cisło.
Badminton: Radosław Iberszer.
Szachy: Wiktoria Janikowska.
Wspinaczka ściankowa: Emilia Ligęza, Walendziuk.
Joanna Pasternak

We współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych pierwsze miejsce i 1000
złotych zdobyła SP 2, drugie miejsce i 700 złotych - SP 11, a trzecie i 500 złotych
- SP 6.

Fot. Joanna Pasternak
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