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Jakie inwestycje i zadania zapisano w przyszłorocznym planie finansowym miasta?

Wręczono statuetki „Zasłużony
dla Jeleniej Góry” oraz Nagrodę
Miasta. Wśród utytułowanych jest
Maria Suchecka.

Strona 5

JELENIA GÓRA

Pamięci ofiar
grudnia 1981

W rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego odbyła się msza
i Marsz Solidarności. Były też
kwiaty i znicze.

Strona 6

SPORT

Dziewczyny
zwyciężyły!

Świetnie zaprezentowały się
jeleniogórskie piłkarki ręczne
na ogólnopolskim turnieju w
Kępnie.

Strona 7

Przy szesnastu głosach „za” (radni PO i SLD), czterech
przeciwnych (klub PIS: K. Mróz, R. Szymański, O. Kubicki
i I. Łojek) i trzech wstrzymujących się (B. Wachowicz –
Makieła, M. Sajnog. i K. Kroczak) radni po niemal sześciogodzinnej, gorącej dyskusji przyjęli w piątek (20.12)
przyszłoroczny budżet. Według projektu uchwały przychody mają wynieść 329 mln 475 tys. zł, wydatki – 320
mln 20 tys. zł, co da ponad 9 mln zł nadwyżki.
Prezydent Marcin Zawiła zapowiedział, że przyszłoroczny budżet będzie
szczególny.
– Jego wyjątkowość polega na tym, że
w 2014 roku kończą się dotychczasowe
transze funduszy europejskich - mówił
prezydent Marcin Zawiła. – Żeby po
2014 roku móc zaciągnąć po nowe zobowiązania np. na budowę obwodnicy
Maciejowej, remont Teatru czy zagospodarowanie centrum miasta, trzeba się
do tego przygotować. Dlatego spłacamy
dużo więcej kredytów niż zakładaliśmy.

– Prawda jest taka, że nie jest to budżet
ani proinwestycyjny, ani prospołeczny.
Jak rozumiem, jest to przygotowanie
się na ofensywę na rozdanie nowych
środków unijnych i z tym można byłoby
się zgodzić. Zawarte w nim zadania
zabezpieczają jednak podstawowe potrzeby mieszkańców, dlatego poprzemy
go – mówił radny SLD Józef Sarzyński.

W 2014 roku nie będzie emisji nowych
obligacji. Nie jest to jednak budżet, który
zamykałby jakiekolwiek działania. W
2014 roku skończymy ul. Spółdzielczą,
planujemy budowę ronda w rejonie
ul. Lubańska i Trasa Czeska, by ożywić
strefę ekonomiczną, gdzie pracuje
już około 5 tys. ludzi. Zaczniemy też
inwestycje związane ze Śródmieściem
czyli przebudową ul. Pijarskiej, budową
mostu na Młynówce tworząc połączenie
z ul. Górną. Pamiętamy też o Zabobrzu.
Dołożyliśmy 0,5 mln zł na bieżące utrzymanie dróg. Zwiększamy pieniądze na
bezdomność, wprowadziliśmy Jeleniogórską Kartę Wielkiej Rodziny, około 600
tys. zł przeznaczamy na remonty bieżące
w oświacie. W tym budżecie mamy dwa
założenie – nie szaleć z inwestycjami i
przygotować się na rozdanie pieniędzy
unijnych zabezpieczając wkład własny
i projekty – podsumował prezentację
budżetu prezydent Marcin Zawiła.
Zanim uchwałę podjęto, ze strony
rannych nie zabrakło ostrych słów
krytyki.
Angelika Grzywacz-Dudek

Dokończenie na stronie 4.

Fot. M T

Nowy budżet bardzo biedny

powiat / REKLAMA

23 grudnia 2013 r.

POWIAT

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Na 60 mln zł zaplanowano nowy budżet, ale może coś przybędzie

Budżet Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
który podczas grudniowej
sesji przyjęli radni, wyniesie ponad 60 mln zł. – Będziemy starać się również
o pieniądze zewnętrzne na
realizację różnych zadań,
do których jednak niezbędny będzie finansowy wkład
własny – mówił Rafał Mazur,
przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego.
Przyszłoroczny budżet będzie niższy niż tegoroczny, który zakładał ok.
65 mln zł. Na turystykę zaplanowano
ponad 100 tys. zł, na oświatę i wychowanie ponad 11 mln 800 tys. zł, na
ochronę zdrowia ponad 5 mln 500
tys. zł, na pomoc społeczną ponad
15 mln zł, na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska 300 tys. zł,
na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego 106 tys. zł, a na kulturę
fizyczną 104 tys. zł.
Ponadto na utrzymanie, modernizację i remonty dróg przeznaczona
ma zostać kwota ponad 2 mln 600
tys. zł. – Środki jakie mamy w nowym
budżecie na inwestycje są niewielkie.
Jednak ze sprzedaży nieruchomości
starostwa oraz dotacji, na które
będziemy składać wnioski, chcemy
wyremontować pięć odcinków dróg
w Gminie Jeżów Sudecki od Czerni-

Fot. Mea

W kasie (na początek) mniej

cy do Janówka, drogę w Łomnicy
wraz z chodnikiem, w Trzcińsku
i Rybnicy. Ponadto chcielibyśmy
wykonać drogę w Ściegnach oraz
Staniszowie, biegnącą od kościoła
przez osiedle Słoneczna Dolina, aż
do Cieplic. Chcemy też zaprojektować
remonty dwóch starych mostów w
Starej Kamienicy oraz Barcinku. Być
może uda się też zrealizować termomodernizację i wymienić dachy oraz
systemy grzewcze w powiatowych
budynkach szkolnych oraz Zespole
Placówek Resocjalizacyjnych w
Szklarskiej Porębie – powiedział
Zbigniew Jakiel, wicestarosta.
Budżet na 2014 r. zakłada m.in.

POWIAT

pozyskanie ok. pół miliona złotych
ze sprzedaży nieruchomości należących do starostwa np. budynku
po dawnym wydziale komunikacji,
który mieścił się przy ul. Sudeckiej
w Jeleniej Górze. Chcielibyśmy też
pozyskać dotacje na remont wnętrza
głównej siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego,
bo nie było odnawiane od lat 70’ –
mówił Rafał Mazur.
Z zaplanowanego budżetu niezadowoleni byli trzej radni, którzy
wstrzymali się od głosowania nad
jego przyjęciem. Jednym z nich był
Bogusław Chodak, który ubolewał
nad zbyt małym wpływem radnych

POWIAT

Wiśniowa Polana Misterem 2013

Co roku Polska Federacja Campingu i Caravaningu organizuje
konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych campingów
w Polsce, oferujących najwyższą
jakość usług. W kategorii do 150
miejsc noclegowych Camping 142
Wiśniowa Polana w Miłkowie zdobył
tytuł "Mister Camping 2013".
- Cieszymy się bardzo z tego
wyróżnienia, bo jest to docenienie
naszej ciężkiej pracy, jaką wkładamy
w utrzymanie campingu. Tytuł „Mister Camping” otrzymujemy już po
raz czwarty. Dzięki temu istniejemy
w różnych turystycznych wydawnictwach na całym świecie. Jest to
też promocja dla regionu, bo nasz
camping ujęty jest w kontekście
okolicznych atrakcji turystycznych,
jakie może zobaczyć tu turysta z Polski i z zagranicy – mówił Krzysztof
na konstruowaniem budżetu. – Wiśniewski, współwłaściciel WiśnioWiemy, że otrzymamy dodatkowe
pieniądze od państwa np. na oświatę,
ale nie możemy już teraz wpisać tego
do budżetu. Dziwi mnie taka polityka, tak jakby nam polska władza nie
ufała. Jednak sami również musimy
znaleźć oszczędności w powiecie np.
na organizacji spotkań noworocznych – mówił Bogusław Chodak.
Za przyjęciem budżetu głosowało
11 radnych. – Budżet ten jest dobrym
fundamentem, który dzięki wnioskom o dotacje będziemy starali się
powiększyć – podkreślał Jacek Włodyga, starosta jeleniogórski.
Agata Galas-Dudek

wej Polany. Konkurs organizowany
jest co roku już od ponad 49 lat
przez Polską Federację Campingu
i Caravaningu we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz
Polską Organizacją Turystyczną.
Uczestniczą w nim wszystkie campingi zrzeszone w Polskiej Federacji
Campingu i Caravaningu.
Oceniane jest m.in.: wyposażenie
i zagospodarowanie campingu, jego
stan techniczny, estetyka, rodzaj
i jakość świadczonych usług oraz
profesjonalizm i kultura obsługi
turystów. Celem jest podwyższenie
standardu oraz jakości usług polskiej bazy campingowej, a także
promocja polskich campingów
w kraju i za granicą. O wynikach
konkursu decyduje jury składające
się z przedstawicieli PFCC, POT oraz
dziennikarzy.
(Mea)
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Mikołaje z Niemiec

Terapia zajęciowa od stycznia
Fot. Starostwo

Wkrótce, z nieznacznym opóźnieniem, rozpocznie
działalność Warsztat
Terapii Zajęciowej
w Kowarach. Znajdować się będzie na
pier wszym piętrze
w budynku Urzędu
Miasta Kowary. Koszt
wyposażenia warsztatów to ok. 150 tys. zł, z
czego 70 proc. pochodzi z dotacji PFRON-u,
a 30 proc. z gmin,
któr ych mieszkańcy będą korzystać z
warsztatów. - Przesunięcie terminu otwarcia spowodowane jest
późnym uzyskaniem
pieniędzy z gmin na
tzw. wkład własny,
który był konieczny
- powiedział Leszek Karbowski,
do uzyskania dofinansowania z PFRON-u na wypo- prezes Towarzystwa Walki z Kasażenie pracowni terapeutycznych lectwem w Jeleniej Górze.
Zajęcia dla 30. osób nie tylko z
Kowar, ale również z Karpacza,
Warsztat mieści się w obiekcie Centrum Podgórzyna i Mysłakowic rozsię od stycznia i będą proIntegracji i Tradycji Miasta w Kowarach poczną
wadzone w sześciu pracowniach:
przy ul. 1 Maja 1a. Są obecnie przyj- artystycznej, plastycznej, rękomowane zgłoszenia zainteresowanych dzielniczej, ogrodniczej i dwóch
udziałem w zajęciach. Szczegółowe komputerowych. Natomiast oficjalne otwarcie WTZ w Kowarach
informacje można uzyskać pod nu- planujemy na trzecią niedzielę
merem telefonu 507 404 306 oraz marca, z okazji Światowego Dnia
Inwalidy – dodał.
609 120 412.
(Mea)

Już od 24. lat delegacja Czerwonego
Krzyża oraz starostwo Aachen przyjeżdża do nas z prezentami, w ramach
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze. – Otrzymaliśmy 3,5 tys. euro od gości z Niemiec,
dzięki którym zrobiliśmy 440 paczek
– mówiła Martyna Klementowska z
jeleniogórskiego PCK.
Spotkanie odbyło się w Kościele
Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach.
Wraz z gośćmi z Aachen już od trzech
lat z wizytą świąteczną i podarunkami
przyjeżdżają również przedstawiciele
powiatu Bamberg. Akcję koordynuje
jeleniogórski PCK.
- W tym roku przygotowaliśmy
paczki żywnościowe. Ponadto dzieci
otrzymały zabawki. Zrobiliśmy 60
dużych paczek dla rodzin z dziećmi w
trudnej sytuacji ekonomicznej, 440 paczek mniejszych żywnościowych i 270
paczek dla dzieci. Akcję gości z Niemiec
wsparła również m.in. Straż Miejska
w Jeleniej Górze oraz inni darczyńcy –
mówiła Martyna Klementowska.
Uczestnicy spotkania wysłuchali
koncertu kolęd w wykonaniu wokalistek z Paki Buziaka oraz dzieci
ze świetlicy środowiskowej PCK. Nie
zabrakło słodkiego poczęstunku. W
salce obok kościoła, Św. Mikołaj wraz
ze Śnieżynkami rozdawał dzieciom
prezenty.
Ponadto partnerzy z Niemiec przekazali też świąteczne paczki podopiecznym
Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie,
Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie
oraz Kołu Emerytów przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Mysłakowicach.
(Mea)

Czy to przeziębienie, czy już grypa?
Najczęściej podczas sezonu jesienno – zimowego notuje się najwięcej zachorowań na przeziębienie i grypę. Niezwykle istotne dla naszego zdrowia jest to, by nie mylić obu tych dolegliwości. Przeziębienie to inaczej zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy.
Objawami są przede wszystkim ból i uczucie suchości w gardle, dolegliwości ze strony mięśni i
stawów oraz stan podgorączkowy.
Czasem zdarza się, że w wyniku zapalenia wirusowego dojdzie do zakażeń
bakteryjnych, np. ucha lub zatok. Grypa natomiast jest infekcją wirusową,
która objawami różni się od zwykłego przeziębienia. Chory intensywnie
gorączkuje, czuje tzw. łamanie w kościach, a kaszel i katar nie muszą występować. Niestety, wiele osób lekceważy objawy chorobowe i przedkłada obowiązki służbowe lub towarzyskie nad kurację, narażając się tym
samym na poważne komplikacje zdrowotne. Tym, co odróżnia grypę od
przeziębienia są bowiem jej zdolności samoograniczające – znaczy to, że
nieleczona, nie ustąpi samoistnie. Najgroźniejsza jest grypa typu A i B –
rozprzestrzenia się drogą kropelkową, powodując epidemię.
Na rynku dostępnych jest wiele środków bez recepty ,,na wszystkie objawy przeziębienia i grypy”. Warto stosować je z dużą dozą ostrożności,
ponieważ jak wskazują sami producenci – łagodzą one tylko objawy, nie
zwalczają jednak samego wirusa. Ten natomiast, rozprzestrzeniając się w organizmie człowieka, prowadzić może do wielu poważnych schorzeń, np. zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego, czy zapalenia
opon mózgowych. Specjaliści zalecają, by w czasie choroby pozostać w łóżku, ograniczając tym samym
rozprzestrzenianie wirusa. Dorosłym chorym polecić można tabletki kwasu acetylosalicylowego (popularna aspiryna), która obniży temperaturę oraz złagodzi bóle mięśniowo—stawowe. Ważne również, by
przyjmować dużo płynów, które chory traci, intensywnie się pocąc, a także unikać wysiłku fizycznego.
Stosując się do wytycznych lekarza można przewidywać, że choroba minie po 5-6 dniach.
Stare polskie przysłowie mówi: lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego warto spożywać produkty z dużą
zawartością witaminy C (zielona pietruszka, cytryna, sok z bzu), zażywać ruchu na świeżym powietrzu,
zdrowo się odżywiać i unikać używek. Ważne też, aby niepotrzebnie nie wystawiać się na ryzyko zachorowania: unikać dużych skupisk ludzi, używać jednorazowych chusteczek higienicznych, a także dbać by
sypialnia była zawsze dobrze wywietrzona przed snem. Wychodząc z domu ubierać się adekwatnie do
panującej na zewnątrz temperatury, najlepiej na tzw. ,,cebulkę”. Pomiędzy warstwami odzieży tworzą się
kieszonki powietrza - ogrzewane przez organizm chronią przed chłodem. Natomiast jeśli słońce nieco
przygrzeje – można zawsze zdjąć górną warstwę tak, by nie przegrzać organizmu.
Wzmocnione ciało z wysoką odpornością znakomicie poradzi sobie z wirusem oszczędzając nam bólu,
nerwów oraz – co nieuniknione w przypadku zachorowania – także wydatków na lekarstwa.
* Artykuł powstał w ramach Programu profilaktyki zdrowotnej Siła Serca realizowanego przez Fundację
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi www.silaserca.pl.”

Do wygrania dwa zestawy (w każdym płyta Cudowny Świat i wafelki TikTak):
wytnij kupon i przyjdź 23.12.2013 o godz 11.00 do redakcji Jelonka.com,
mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2 w Jeleniej Górze.

Fot. Wiśniowa Polana

2

AKTUALNOŒCI / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Urząd między świętami

Na wysypisku jeżynowa górka
Wzniesienie obsadzone między innymi jeżynami i malinami powstało
w miejscu dawnego składowiska odpadów w Siedlęcinie. Po zakończeniu
rekultywacji teren będzie monitorowany jeszcze przez 25 lat. Śmieci
przysypane zostały 30-centymetrową
warstwą ziemi. Powstał w ten sposób
kopiec, na którym zasiano trawę i
posadzono krzewy.
Gazy wydzielane przez zgromadzone odpady zostaną w przyszłości
wykorzystane do napędzania silni-

ków gazowych i produkcji prądu.
Znaleziono już firmę, która zamierza
podjąć się tego zadania. MPGK jest też
zainteresowane produkcją energii
za pomocą ogniw fotowoltaicznych.
„Jeżynowa górka” doskonale się do
tego nadaje. Do dyspozycji jest tu
bowiem teren o powierzchni ponad
4 hektarów.
Koszt rekultywacji wyniósł 2,478
mln zł. Wkład MPGK to 839 tys. zł.
Reszta pochodziła z unijnej dotacji.
(Zeb)

W Wigilię (wtorek) Urząd Miejski
w Jeleniej Górze będzie pracował do
godz. 13.00, natomiast a w dniu 20
grudnia (piątek) interesanci mogą
zgłaszać się do jeleniogórskiego
magistratu do godz. godz. 15.30. Natomiast w kolejny, poświąteczny
piątek, czyli 27 grudnia – do godz.
16.00 – informuje rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze
Cezary Wiklik.
Urząd rozpoczyna pracę o godz.
7.30.
(Red)

JELENIA GÓRA
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Wodnik dotrzymał słowa i nie podnosi cen

Nie będzie podwyżki cen wody
W przyszłym roku woda i
ścieki w Jeleniej Górze nie
zdrożeją, pozostaną na obecnym poziomie. Taryfa bez
zmian będzie obowiązywała
do marca 2015 roku.
Mimo olbrzymich nakładów inwestycyjnych w tym roku i jeszcze większych planowanych w roku przyszłym,
zarząd spółki Wodnik podjął decyzję, że

do końca lutego 2015 roku ceny wody i
ścieków pozostaną bez zmian – mówi
Wojciech Jastrzębski, prezes spółki
Wodnik. – Po tej decyzji, w rankingu
najdroższej wody w Polsce, Jelenia Góra
spadła z pozycji 59 na 159 – dodał.
Prezes spółki podkreśla, że ceny
nie zmienią się nawet amortyzację,
która w stosunku do roku ubiegłego
wzrośnie aż o 1,6 mln zł „Wodnik” od
trzech lat prowadzi bowiem inwestycję
pod nazwą „Uporządkowanie Gospo-

darki Wodno-Ściekowej Aglomeracji
Jelenia Góra za 93,145 mln zł netto,
(z czego 40,446 mln zł wyłoży Unia
Europejska). Zakończenie inwestycji
przewidziano na 2015 r. Dzięki niej
skanalizowane zostaną praktycznie
wszystkie tereny mieszkalne Cieplic
i Sobieszowa, a także Osiedla Pomorskiego, rejon Osiedla Robotniczego
oraz ulice: Nadbrzeżna, Panieńska i
Warszawska.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Czystsza Kamienna
Zakończyła się instalacja największego separatora w Jeleniej Górze. To
urządzenie, które zapobiega spływaniu kanałami burzowymi wprost do
rzek zanieczyszczeń ropopochodnych, spłukiwanych deszczem oraz
przy okazji pozimowych roztopów.
- Biorąc pod uwagę powierzchnię
ulic, parkingów, zatok autobusowych
oraz liczbę pojazdów, można się
obawiać, że bez takich urządzeń stan
czystości wód w rzekach groziłby
katastrofą ekologiczną – informuje
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego
w Jeleniej Górze Cezary Wiklik.
- Nowy separator, zainstalowany w
betonowej studni o średnicy 300 mm,
został umieszczony w rejonie ulicy
Wolności i odprowadza (a wcześniej
jeszcze podczyszcza) wody z tej części
naszego miasta do rzeki Kamienna –
dodaje rzecznik.
(UM)

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

ngo – z nową mocą w nowy rok
Koniec roku to czas, który
nastraja nas refleksyjnie
skłaniając do podsumowań. Myślimy wówczas
o minionych miesiącach,
o naszym życiu prywatnym
i zawodowym, sukcesach
i porażkach, o planach
i celach na przyszłość.
Jest to dobra okazja aby zatrzymać się w codziennym wyścigu
z czasem. Na chwilę stanąć w miejscu po to, aby uważnie i obiektywnie przyjrzeć się swojej organizacji: co jest filarem naszych działań,
do czego dążymy i jakie mamy
zasoby, czy czasem nie jest tak,
że z roku na rok jesteśmy ciągle
w tym samym punkcie?
Albert Einstein powiedział kiedyś „to obłęd powtarzać w kółko tą samą czynność oczekując
innych rezultatów” – a czy my,

często nadmiernie skupiając się
na jednym działaniu dostrzegamy
inne możliwości rozwoju naszej
organizacji?
Istnieje wiele narzędzi i sposobów zwiększających jakość działania NGO. Wymienić można tu
chociażby tutoring, fundrising,
edukację cyfrową, samoregulację, współpracę międzysektorową. Budowanie silnej pozycji
i wizerunku, przede wszystkim
w środowisk u lokalnym oraz
dywersyfikacja działań mogą
okazać się ogromnym krokiem
w kierunku osiągnięcia stabilności przez naszą organizację,
również tej finansowej. Pamiętajmy, że konkursy grantowe
nie są jedyną możliwością pozyskiwania funduszy. Wg. badań
St owa r z y s z e n i a K l o n / J a wo r
najstabilniejszym źródłem finansowania NGO są darczyńcy
indywidualni, którzy przekazują

niewielkie kwoty, ale systemat ycznie, co umożliwia planowanie budżetu i daje pewność
działania. Zachęcamy zatem do
zastanowienia się nad różnorodnością metod zarządzania
i możliwością ich zastosowania
we własnej organizacji. Pomoc
w tym zakresie znajdą Państwo
w Inkubatorze NGO w Jeleniej
Górze - zapraszamy do umówienia się na indywidualne doradztwo. Przypominamy także,
że Ink ubatorNGO dodatkowo
udziela wsparcia w postaci:
- pomocy doradczej np. w konstruowaniu wniosków o dofinansowanie,
- pomocy technicznej np. przy
projektowaniu i drukowaniu
ulotek, folderów, wizytówek
itp.
- pomocy w poszukiwaniu oraz
we współpracy z wolontariuszami.

Korzystając z okazji również
i my dokonaliśmy podsumowań
własnych działań. Miło nam poinformować, iż ze wsparcia Inkubatora NGO skorzystało dotąd
ponad 40 osób indywidualnych
oraz blisko 80 osób z NGO, z naszą
pomocą zarejestrowały się 2 nowe
organizacje, a 3 są w trakcie zakładania, złożonych zostało blisko 20
wniosków, z których 8 otrzymało
dofinansowanie. Najcenniejsze
są dla nas jednak efekty, których
nie da się zmierzyć liczbami,
a o których Państwo tak pięknie
mówicie:
- Przychodzę do Inkubatora prawie od dwóch lat, dzięki wsparciu
osób tu pracujących założyłem
Stowarzyszenie i powoli „wracam
do życia” po wypadku jaki mnie
spotkał. To miejsce, w którym
zawsze mogę liczyć na ciepłe przyjęcie… i ciepłą kawę – mówi jeden
z naszych stałych beneficjentów.

Narodzenia oraz Nowego Roku
pełnego optymizmu oraz satysfakcji z działalności społecznej –
Zespół Inkubatora NGO w Jeleniej
Górze.

- Cieszę się, że do Państwa trafiłam
bo otrzymałam pomoc w sprawach
dla mnie trudnych, jak chociażby
zaprojektowanie i wydrukowanie wizytówek i zaproszeń na uroczystość,
którą nasza fundacja realizowała.
Cieszymy się z Państwa sukcesówjednocześnie dziękując za zaufanie, energię i chęć zmieniania
rzeczywistości na lepszą.
Z serdecznymi życzeniami spokojnych i radosnych Świąt Bożego

Inkubator NGO Jelenia Góra
Fundacja Jagniątków
ul. Górna 10-11, I piętro
58-500 Jelenia Góra
Tel. 69 999 30 47, 75 64 60 222
e-mail: inkubatornio@jagniatkow.org.pl
Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek: 11.00-17.00
Wtorek 9.00-15.00
Środa 11.00-17.00
Czwartek 9.00-15.00
Piątek 9.00-15.00

Projekt „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Słaby, bez priorytetów, ale stabilny - wytykali rajcy, nie tylko opozycyjni

Radni krytycznie o budżecie
Fot. M T

Dokończenie ze strony 1. glibyśmy odnieść
się do tego budżetu
staranniej, ale nie
mamy aż tak dużo
czasu – mówił radny Józef Sarzyński.
– Prawda jest taka,
że nie jest to budżet
ani proinwestycyjny, ani prospołeczny.
Jak rozumiem, jest
to przygotowanie
się na ofensywę na
rozdanie nowych
środków unijnych i
Dyskusje na temat budżetu tra- z tym można byłoby
dycyjnie rozpoczął radny Krzysztof się zgodzić. Zawarte
Mróz, który pytał z ilu obietnic w nim zadania zawyborczych wywiązał się dotychczas bezpieczają jednak
prezydent Marcin Zawiła. – Gdzie jest podstawowe potrzepana Szybka Kolej Miejska, gdzie są by mieszkańców,
mieszkania komunalne, park tech- dlatego poprzemy go – kończył
nologiczny, nowe miejsca pracy czy Józef Sarzyński.
Równie krytycznie wypowiedział
lotnisko? – wyliczał. Do jego głosu
dołączyli się pozostali radni PiS (I. się przewodniczący klubu Razem dla
Łojek, O.Kubicki, R. Szymański), Jeleniej Góry, Miłosz Sajnog.
- Mam wrażenie, że nie do końktórzy wyliczali kolejne zadania,
które w budżecie się nie znalazły, a ca pan rozumie czym jest budżet
ich zdaniem znaleźć się powinny. przejściowy – mówił. - Budżet przejNa koniec klub radnych PiS zapowie- ściowy to czysty od zadłużenia. W
projektach unijnych premiowane są
dział, że budżetu nie poprze.
Radny SLD, Józef Sarzyński opinię te gminy, które długo planują, szybko
budżetu rozpoczął od skrytykowania wykonują i są gotowe do przyjęcia
godzinnego odczytywania projektu kolejnych pieniędzy. Otrzymał pan
miasto rozpędzone inwestycyjnie i
budżetu przez skarbnika miasta.
– Gdybyśmy mieli tyle czasu osiadł pan na laurach. Teraz mówi
ile miała pani skarbnik, to mo- pan mieszkańcom, że Jelenia Góra


W dyskusji poprzedzającej
głosowanie budżetu na rok
2014 pojawiło się sporo
zarzutów, pytań i wątpliwości. – Nie jest to budżet
ani proinwestycyjny, ani
prospołeczny. Zabezpiecza
on podstawowe potrzeby
jeleniogórzan, ale nie ma
się w nim czym zachwycać –
mówił radny Józef Sarzyński
(SLD).

nie jest w stanie nic zrobić z własnego budżetu. Dochody miasta z
roku na rok spadają. Ustaliliśmy, że
nie będziemy głosować przeciwko,
bo nie chcemy blokować środków
europejskich. Wstrzymamy się od
głosu – dodał.
Głosem kończącym dyskusję była
opinia klubu radnych Platformy
Obywatelskiej przedstawiona przez
przewodniczącego klubu Tomasza
Kałużnego:
- Przedkładany projekt jest przygotowany na miarę możliwości
finansowych miasta – mówił.
- Jest to budżet kompromisów,
jednocześnie przygotowujący nas

na nowy okres programowania
funduszy unijnych. Nie jest to
budżet naszych marzeń lecz możliwości, zabezpieczający tym samym
najpilniejsze potrzeby miasta i jego
mieszkańców. Znajduje się w nim
wiele ważnych dla miasta zadań,
z których część to kontynuacja
już zapoczątkowanych, ale także
nowe istotne przedsięwzięcia remontowo-inwestycyjne. Również
pozytywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej pozwoliła Klubowi
Platformy Obywatelskiej udzielić
poparcia dla tego projektu budżetu
– zakończył.
Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

Czynsze komunalne obniżone
Najbiedniejsi mają zapłacić
mniej za czynsze mieszkań komunalnych. Po porannej sesji
czynszowej zamkniętej z powodu
braku podpisów siedmiu radnych
– wnioskodawców z klubu PO, o
godz. 18.00 na wniosek 14 radnych zwołano w piątek (20.12) kolejną sesję i tym razem skutecznie
przegłosowano poprawkę.
Między sesjami prezydent
Marcin Zawiła próbował dogadać się z radnymi proponując 10-procentową obniżkę dla
wszystkich lokatorów mieszkań
komunalnych. - Propozycja 10procentowewj obniżki czynszów
dla wszystkich nie została przyjęta, bo była po prostu niekorzystna
dla mieszkańców – mówi Leszek
Wrotniewski, przewodniczący
Rady Miejskiej i jeden z wnioskodawców obniżki czynszów. – Propozycja prezydenta nie uwzględniała wielu czynników i nie była
skierowana do najuboższych
– dodał L. Wrotniewski.

Ze zniżki lokatorzy skorzystają również w 2015 roku, ale tu pojawią się
już pewne ograniczenia metrażu: 70
m kw. dla jednej osoby, 80 m kw. dla
dwóch osób, 90 m kw. dla 3 osób, 110
m kw. dla 4 osób, 130 m kw. dla pięciu
osób, i 140 m kw. dla 6 osób.

W związku z tym, że sesja o
godz. 18.00 została zwołana przez
14 radnych równych klubów: PO
(L. Wrotniewski, K. Kroczak),
SLD (J. Sarzyński, J. Gajewski,
J. Pleskot, W. Chadży), PiS ( O.
Kubicki, K.Mróz, Ireneusz Łojek,
R. Szymański), Razem dla Jeleniej Góry (M. Sajnog i B. Makieła–Wachowicz) oraz niezależnego
Zbigniewa Ładzińskiego, projekt
uchwały zmieniał się do ostatniej
chwili przed głosowaniem.
Ostatecznie uchwała wprowadziła przede wszystkim ulgi
dochodowe do końca przyszłego
roku przysługujące wszystkim
najemcom niezależnie od powierzchni lokalu.
- Wprowadzenie progu dochodowego daje realną obniżkę mieszkańcom, o minus trzy procent dla
tych, którzy zarabiają najmniej
czyli niewiele ponad 1200 złotych
w jednoosobowych gospodarstw
domowych i ponad 1000 zł w
wieloosobowych gospodarstwach
– wymieniał Leszek Wrotniewski, który prezentował projekt
uchwały.
Obniżono również o kilka procent zwyżki i zwiększono zniżki
(od 3 do 10 procent) zapisane w
systemie wprowadzonym zarządzeniem prezydenta. Wprowadzono również zniżkę za zły stan
techniczny mieszkania ( max. do
20 procent).
Angelika Grzywacz-Dudek
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Termy zatrudniają
Ponad 600 osób zgłosiło się już do
pracy w Termach Cieplickich, a jeszcze
jeden nabór odbędzie się na przełomie
grudnia 2013’ i stycznia 2014 roku.
Spółka zatrudniła dotychczas 22 osoby,
a potrzebuje jeszcze około 40. pracowników. Pierwszy nabór rozpoczęto 6
sierpnia br. Oferty złożyło ok. 50 osób.
W drugim naborze na dwa stanowiska
(który rozpoczął się 3 września) zgłosiło się 20 osób. Trzecią szansą do wzięcie
udziału w rekrutacji pracowników
Term Cieplickich była październikowa
giełda pracy, współorganizowana
przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. Wtedy wpłynęło około
100 aplikacji na różne stanowiska. W
połowie listopada spółka zamknęła
nabór czwarty.
W sumie w Cieplickich Termach
będzie pracowało 50-60 osób. Wśród
osób zatrudnionych obecnie znajdują
się m.in. kierownicy działów, pracownicy marketingu, pomoc kuchenna,
pracownicy recepcji, pracownicy techniczni czy instruktorzy sportu.
O zorganizowanych naborach Termy Cieplickie informowały m.in. w
zakładce oferty pracy dla jeleniogórzan
na stronie Urzędu Miasta Jeleniej Góry.
Podobnie będzie w przypadku ostatniego z naborów.
Tymczasem cały czas zgodnie z
harmonogramem trwają prace w
„Termach Cieplickich”.
– Przeprowadzane są próby szczelności wszelkich urządzeń, próby cyrkulacji wody, testy urządzeń elektrycznych i
elektronicznych – informuje prezydent
Marcin Zawiła.
(Angela)
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Kontrakt o co najmniej 10 mln zł za niski

Znowu zabraknie na leczenie
Według uzgodnionych protokołów negocjacyjnych jeleniogórski szpital dostanie
kontrakt z NFZ–tem na poziomie stycznia bieżącego
roku. – To około 10 mln zł
mniej niż realne, podstawowe potrzeby placówki
– mówi Stanisław Woźniak,
dyrektor Wojewódzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej.
Jak mówi dyrektor szpitala, Narodowy Fundusz Zdrowia nie doliczył
nawet progresji, a to oznacza, że
zabraknie około 10 mln zł na nor-

malne świadczenia realizowane w
szpitalu dla podopiecznych z rejonu
działania Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego.
- Dla szpitala oznacza to duże
niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej, a dla samorządu
województwa dolnośląskiego - konieczność kolejnego wspierania nas
finansowo – mówi dyrektor Stanisław Woźniak. – Zgodnie z misją
szpitala pacjenci będą przyjmowani
do szpitala niezależnie od tego czy
będzie tego finansowanie, czy nie –
dodaje S. Woźniak.
Rocznie do jeleniogórskiego szpitala trafia około 70 tysięcy pacjentów
hospitalizowanych i około 70 tysięcy

osób leczonych ambulatoryjnie.
Na całą działalność szpital otrzyma
około 116 mln zł. Obecnie jego zadłużenie wynosi kilkanaście milionów i
najprawdopodobniej będzie się ono
pogłębiało.
- Mimo że samorząd musi uzupełniać braki finansowe w określonym
przeliczniku, nie jest to rozwiązanie
długoterminowe – mówi S. Woźniak.
– Rozwiązaniem jest odpowiednie
finansowanie dla jednostki wielospecjalistycznej, którą jesteśmy.
Nasz szpital pełni bowiem centrum
urazowe dla całej Kotliny Jeleniogórskiej i okolic, i tak powinno być
traktowane – dodaje.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Angela
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Takie ulgi dla dużych rodzin
Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny uprawniająca do różnych zniżek
i ulg wchodzi już w fazę realizacji.
Rodzice posiadający więcej niż dwójkę dzieci mogą już złożyć wniosek o
przystąpienie do programu. Na jakie
zniżki i ulgi mogą liczyć?
Kartę może odebrać rodzic lub
opiekun prawny. Druk wniosku
o wydanie dokumentu dostępny
jest na stronie www.jeleniagora.
pl w zakładce Jeleniogórska Karta
Wielkiej Rodziny. Karty można
odbierać w trzech punktach: Centrum Obsługi Klienta (ul. Ptasia
6a), Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej (Jana Pawła II 7) oraz w
Wydziale Dialogu Społecznego (Ratusz-przybudówka). Jeleniogórska
Karta Dużej Rodziny jest imienna,
posiada numer i zaznaczoną datę
ważności. Ta edycja będzie ważna
do 30 września 2014 r.
Największą ulgą dla rodzin wielodzietnych korzystających z komunikacji miejskiej będą: bilety miesięczne za 10 zł dla dzieci i młodzieży
uczącej się (obecny koszt to ponad
100 zł) oraz bezpłatne przejazdy w
soboty, niedziele i święta w strefie
miejskiej Jeleniej Góry dla całych
rodzin.
Rodzice z trójką i większą liczbą
dzieci skorzystają też z bezpłatnych
posiłków dla dziecka uczęszczającego
do żłobka miejskiego. Mogą też liczyć
na 50 procentową zniżkę na posiłki
dla dziecka w miejskich przedszkolach nr: 2, 4, 10, 11, 13, 14, 19 i 27.

Zapłacą też połowę za wstęp do
wszystkich obiektów zarządzanych
przez MOS, czyli na basen, lodowiska
czy korty oraz za bilet wstępu na basen przy Szkole Podstawowej nr 11.
Bezpłatny wstęp będą miały całe
rodziny miejskich placówek kultury
( teatrach wyłączeniem Sceny
Impresaryjnej i premier). oraz do
Zdrojowego Teatru Animacji (z
wyłączeniem spektakli w ramach
Sceny Impresaryjnej).
Połowę ceny wielodzietni zapłacą
też za półkolonie letnie i zimowe
oraz za udział w zajęciach, imprezach, wycieczkach, spektaklach
dla dzieci w Młodzieżowym Domu
Kultury, a także w Przystani Twórczej - Cieplickim Centrum Kultury.
50 procent będą ich też kosztowały
warsztaty i kursy oraz bilety wstępu
na imprezy w Miejskim Domu Kultury „Mulfon” oraz zajęcia dziecięce
pracowni edukacyjnych, a także bilety Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Klaps” w Jeleniogórskim Centrum
Kultury. W ODK na Zabobrzu rodziny wielodzietne mogą liczyć na
50-procentową zniżkę na zajęcia
dla dzieci.
(Angela)
JELENIA GÓRA

Statuetki dla zasłużonych
Siedem tytułów „Zasłużony dla
Jeleniej Góry” oraz jedną Nagrodę Miasta Jeleniej Góry wręczono
7.12. podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej Jeleniej Góry. Uroczystość
odbyła się w Jeleniogórskim Centrum
Kultury przy ul. Bankowej.
Laudację na temat pierwszego
„Zasłużonego dla Jeleniej Góry”
– Klubu Sportowego Karkonosze
- wygłosił Janusz Wojtas. Nagrodę,
którą przyznano Klubowi w rocznicę
60-lecia istnienia, wręczył Leszek
Wrotniewski.
Tytuły „Zasłużonego dla Jeleniej
Góry” otrzymali także: Maria Suchecka - wieloletnia dziennikarka,
poetka, założycielka stowarzyszenia
poetyckiego „W Cieniu Lipy Czar-
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noleskiej”, Józef Kusiak - prezydent
Jeleniej Góry dwóch kadencji i wiceprezydent jednej kadencji, Henryk
Gradkowski - rektor Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Stanisław Dziedzic - aktywny działacz na rzecz m.in. osób
starszych oraz niepełnosprawnych,
prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ryszard Jędrecki ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR,
Marek Szopiński - prezes Zrzeszenia
Handlu i Usług.
„Nagrodę Miasta Jeleniej Góry”
otrzymał Henryk Chemicz - To piłkarz i ciężarowiec, który swoje
życie poświęcił szkoleniu dzieci i
młodzieży.
(Angela)

Seniorzy do... szkoły
Najważniejsze, by wyjść z domu
i nauczyć się czegoś nowego – mówili seniorzy podczas zajęć komputerowych w Akademii Trzeciego
Wieku. Lekcja była ostatnią w tym
semestrze, zorganizowaną w ramach programu „Aktywni Seniorzy
XXI wieku”. Darmowe nauki były
finansowane przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, a dotacja
wyniosła ok. 20 tys. zł. - Jednak już
można zgłaszać chęć uczestnictwa
w kolejnym semestrze, który ruszy
13 stycznia w Fundacji Aktywni
XXI przy ul. Mickiewicza 10/1.
W zajęciach mogą wziąć udział
seniorzy, ale nie ma ograniczeń
wiekowych, nie ma też znaczenia
miejsce zamieszkania.
Zajęcia są darmowe. Jeszcze nie
wiemy dokładnie, jaki rodzaj lekcji
będzie prowadzony. W tym semestrze
zajęcia, w których uczestniczyło ok.
25 osób, dotyczyły zdrowego trybu
życia, wiedzy ekonomiczno-prawnej,
komputerowej, była też gimnastyka i
warsztaty artystyczne. Uczestnicy są
członkami jeleniogórskiej Akademii
Trzeciego Wieku, która funkcjonuje
już od 15 lat, a prowadzi ją Fundacja
Aktywni XXI – mówiła Jolanta Ratyńska, wiceprezes tej fundacji.
- Chodziłam na wszystkie zajęcia.
Ciekawe są lekcje komputerowe,
bo nie znałam wcześniej poczty
elektronicznej, kiepsko pisałam na
klawiaturze, a teraz poszerzyłam
swoją wiedzę oraz umiejętności w
tym zakresie – mówiła Halina Grzesiuk z Jeleniej Góry.
(Mea)
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Jeleniogórzanie uczcili pamięć ofiar stanu wojennego

- Pamiętajmy o tych, którzy
13 grudnia 1981 roku, mimo
terroru wprowadzonego
przez peerelowskie władze
nie porzucili wiary w wolną
Polskę – usłyszeli podczas
kazania uczestnicy mszy odprawionej w jeleniogórskiej
Bazylice Mniejszy, w kolejną
rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego.
Po mszy w intencji ofiar stanu
wojennego, uczestnicy wzięli udział
w Marszu Solidarności. Orszak, z
pocztami sztandarowymi, udał się

JELENIA GÓRA

Karygodnie o czynszach
– Platforma Obywatelska nie
powinna się przejmować wysokimi
czynszami mieszkań komunalnych,
bo według badań, nie mamy elektoratu w czynszówkach”. Tak o próbie
obniżenia przez nas czynszów
wypowiedział się naczelnik wydziału dialogu społecznego Zygmunt
Korzeniewski, co moim zdaniem
jest karygodne – mówi Krzysztof
Kroczak, radny PO. – Nigdy nic
takiego nie powiedziałem – broni
się Zygmunt Korzeniewski.
„Karygodne” słowa miały paść na
spotkaniu koła Platformy Obywatelskiej, 17.grudniabr. w jeleniogórskim
klubie PO przy ul. Długiej. Miały się
one odnosić do sesji dotyczącej obniżenia progów przyznawanych ulg
i zniżek w opłatach za mieszkania
komunalne w Jeleniej Górze.
Zygmunt Korzeniewski twierdzi,
że nigdy nic takiego nie powiedział. Przyznaje, że zabierał głos
w sprawie opłat za mieszkania
komunalne, ale…
- Sens mojej wypowiedzi był
zupełnie inny – mówi Zygmunt
Korzeniewski. – Powiedziałem, że
nie możemy patrzeć na problem
czynszów tylko przez pryzmat
mieszkań komunalnych, bo większość mieszkańców ma lokale
prywatne, domki jednorodzinne czy
wynajmuje mieszkania od Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Uważam oczywiście, że Platforma
powinna dbać o całe społeczeństwo
– dodaje naczelnik wydziału dialogu
społecznego.
(Angela)

pod Kościół Łaski, by pod pomnikiem Wolność i Niepodległość złożyć
wiązanki kwiatów i zapalić znicze.
- Jestem tu, bo tamte straszne wydarzenia trzeba pamiętać, żeby takie
czasy w naszej historii już nigdy nie
miały miejsca – powiedział jeden z
uczestników marszu. - Dobrze, że
działacze Regionu Jeleniogórskiego
NSZZ ”Solidarność” organizują takie
rocznice – dodał.
A następnego dnia (14.12.) w
Książnicy Karkonoskiej była projekcja filmu "Towarzysz generał
idzie na wojnę", a po niej panel
dyskusyjny.
(Red)

JELENIA GÓRA

Fot. M-T

Była msza, marsz i znicze...
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Sprawa WORD-u na wokandzie
Sześć lat trwał proces dotyczący
korupcji w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
i mimo że sąd zakończył postępowanie w sierpniu br. sprawa się nie
zakończyła. Strony odwołały się od
wyroku. Sprawa jeleniogórskiego
WORD-u rozpoczęła się listopadzie
2007. Łącznie postawiono 53 zarzuty,
w tym egzaminatorom. Jednym z z
nich jest 65-letni Józef D. oskarżony o
trzykrotne wzięcie łapówki po 800 zł.
Z dwóch zarzutów sąd go uniewinnił,
a za trzeci skazał go na rok więzienia
w zawieszeniu na dwa lata próby i 2
tys. zł grzywny. Dostał on również
zakaz wykonywania zawodu przez
trzy lata. Kolejny egzaminator, 51letni Jerzy P., miał siedem zarzutów,
z czego z trzech został uniewinniony
i otrzymał karę dwóch lat więzienia
z zawieszeniem na cztery lata próby
i 4 tys. zł grzywny. 73-letni Jan G. był
oskarżony o dwa czyny i za nie został
skazany na 1 rok w zawieszeniu na
dwa lata i grzywnę 3 tys. zł. Obaj
egzaminatorzy otrzymali również
zakaz wykonywania zawodu i prowadzenia szkół jazdy przez pięć lat.
Egzaminatora Jana D. (56 l.) sąd
skazał na sześć miesięcy więzienia
w zawieszeniu na dwuletni okres
próby, a 73-letniego Antoniego P.
uniewinnił z jedynego stawianego
mu zarzutu. Na ławie oskarżonych
zasiadł również właściciel jednej z
jeleniogórskich szkół jazdy, 69-letni
Jan B. Usłyszał on zarzut utrudniania
postępowania i namawiania do obciążenia policjantów oraz tworzenia

fałszywych dowodów. Za to otrzymał
łączna karę jednego roku więzienia
na dwa lata próby.
Za wręczanie łapówek odpowiadał
55-letni Waldemar J., który łącznie
usłyszał aż 15 zarzutów (z dwóch
został uniewinniony). Otrzymał on
łączną karę dwóch lat więzienia na
pięć lat próby, 4 tys. zł grzywny i
zakaz wykonywania zawodu przez
5 lat.
Za 15 zarzutów wręczania łapówek (z jednego zarzutu został
uniewinniony) skazany 59-letni
Paweł B., który otrzymał tylko karę
w zawieszeniu na pięć lat i 4 tys. zł
grzywny. Otrzymał on również zakaz
wykonywania działalności i prowadzenia szkół jazdy do 2018 roku.
Za wręczanie łapówek sąd skazał
również 57-letniego Stanisława K.,
który dostał osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz
600 zł grzywny.
Dwie z 11. osób otrzymały kary
grzywny: 57-letni Jerzy R. za danie
łapówki dostał 1 tys. zł grzywny, a
27-letni Łukasz P. za sfałszowanie badania lekarskiego - 600 zł grzywny.
(Angela)

Przejście Zawiły do partii Gowina to plotka. Komu zależało na jej rozgłosie?

Kotłuje się w Platformie
– Zawiła idzie do Gowina. W poniedziałek (16.12) miał być
w Jeleniej Górze zarząd regionu i klubu radnych sejmiku
PO, ale w ostatniej chwili przeniesiono spotkanie do Radomierza, do Przycupu w Dolinie i nie zaproszono M. Zawiły,
tylko H. Papaja i W. Wrotniewskiego – taką informację
otrzymaliśmy 18. Grudnia od anonimowego informatora.
Marcin Zawiła ją dementuje i stanowczo mówi: nie zamierzam występować z Platformy, chcę startować ponownie w
wyborach na prezydenta Jeleniej Góry i liczę na poparcie
swoich kolegów i koleżanek z PO.
Leszek Wrotniewski potwierdza, że
w poniedziałek odbyło się spotkanie
dolnośląskiego zarządu regionu w Radomierzu z Jackiem Protasiewiczem i
radnymi sejmiku PO. Tłumaczy jednak,
że członkowie PO z powiatu zostali
zaproszeni na późniejsze spotkanie
„kurtuazyjne”.
- Zorganizował je Hubert Papaj,
który dowiedział się, że Jacek Protasiewicz będzie w Radomierzu – mówi
Leszek Wrotniewski. – Tuż przed
spotkaniem telefonicznie informował,
że jest możliwość spotkania i rozmowy
z J. Protasiewiczem. Pojechali ci, co
mogli i mieli czas, około 10 osób. Było
to jednak spotkanie kurtuazyjne, a nie
robocze – dodaje L. Wrotniewski.
Prezydent Marcin Zawiła przyznaje, że nie wiedział o spotkaniu w
Radomierzu, bo nie jest członkiem
dolnośląskiego zarządu regionu, ale
jednocześnie zaznacza, że i tak by w
nim nie uczestniczył.
- Jestem zajęty przygotowywaniem
budżetu na przyszły rok i nie mam

czasu na świętowanie – mówi Marcin
Zawiła. – Uczestniczyłem natomiast w
spotkaniu zarządu powiatu PO, które
odbyło się we wtorek (17.12) - dodaje
M. Zawiła.

Przejście M. Zawiły „do Gowina”
to nie jedyna plotka, która krąży w
Jeleniej Górze. Mówi się również o
tym, że obecny prezydent chce założyć
własny komitet wyborczy i z niego
wystartować z poparciem kilku stowarzyszeń lub że zamierza wstąpić do
partii, która nie ma silnego kandydata
na prezydenta.
- Jeszcze raz potwierdzam swoją
wcześniejszą deklarację, że będę startował w wyborach na prezydenta
z ramienia PO – zapewnia Marcin
Zawiła.
Tymczasem przeciwnicy M. Zawiały
z jeleniogórskiej Platformy Obywatelskiej podkreślają, że każdy kandydat

musi uzyskać rekomendację partii
na start w wyborach, a póki co takiej
rekomendacji M. Zawiła nie ma.
Ramka
Tymczasem o rezygnacji z członkostwa w PO i funkcji przewodniczącego
klubu jeleniogórskich radnych Platformy Obywatelskiej myśli Tomasz
Kałużny. Został on powołany na to
stanowisko po objęciu przez poprzednika, Leszka Wrotniewskiego, funkcji
przewodniczącego Rady Miejskiej w
Jeleniej Górze.
- Po nowym roku będzie spotkanie
klubu radnych PO i po tym spotkaniu
podejmę decyzję czy zostanę w klubie
czy nie – mówi Tomasz Kałużny. –
Chodzi o mój konflikt personalny z
Krzysztofem Kroczakiem. Współpraca
z nim nie odpowiada mi. Uważam, że
pewne rzeczy nie powinny wychodzić

na zewnątrz, a wychodzą. Można tolerować pewne sprawy, ale do pewnego
mementu, który właśnie nadszedł –
dodaje przewodniczący.
Tomasz Kałużny debiutuje w przewodniczeniu klubowi radnych PO i
również po raz pierwszy sprawuje
funkcję radnego i to niepełną kadencję.
Wszedł bowiem do rady w lipcu 2011
roku w zastępstwie za Jerzego Lenarda, który został dyrektorem Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
- Nie mam zastrzeżeń co do funkcjonowania większości osób w klubie.
Do niedawna byliśmy w stanie wypracować wspólny kompromis co do
stanowisk w konkretnych tematach,
ale w ostatnim czasie trochę się to
pozmieniało – mówi młody radny.
Angelika Grzywacz-Dudek
Fot. Angela
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W mieście będzie wiele się działo

Koncert świąteczny

Fundacja Forum Staniszów organizuje „Koncert świąteczny” w
Pałacu Staniszów 26 grudnia o
godz.18.00. Wystąpi Chór Akademicki Politechniki Wrocławskiej pod dyr.
Małgorzaty Sapiechy – Muzioł. Bilet
kosztuje 30 zł.

Kolędy w pałacu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów zaprasza na Koncert Kolęd,
który odbędzie się 26 grudnia o godz.
17.00 w Pałacu Wojanów. Aranżacje
najsłynniejszych kolęd zaprezentują
siostry Bienkiewicz - śpiewaczka
operowa i wokalistka jazzowa. Wstęp
jest wolny. Rezerwacja miejsc: 75 75
45 300.

W rytmie walca i tanga

Koncert z cyklu Janusz Nykiel i
Jego Goście odbędzie się 29 grudnia
o godz. 17.00 w Pałacu na Wodzie.
Kompozycje od Straussa do Piazzoli
wykona Inter Camerata w międzynarodowym składzie: Jan Jakub Bokun
– klarnet, Janusz Nykiel – skrzypce,
Sylvie Hessova – skrzypce, Kristina

JELENIA GÓRA

Doroczny pokaz w szkole tańca odbył się przy pełnej sali

To były tańce na szóstkę!

doroczny pokaz umiejętności
uczniów. Wystąpiło ponad 60
Zdrojowy Teatr Animacji 1 stycz- dzieci w wieki od 3,5 do 15.
nia o godz. 19.00 organizuje "Galę lat. – Zachwycające widowisko
Noworoczną". Zagra duet Doroty – mówili widzowie.

Gala Nowowroczna

Ujdy-Jankiewicz (sopran) i Andrzeja
Jankiewicza(tenor)w towarzystwie
Kameralnego Zespołu Instrumentalnego. W programie m.in. polki,
walce i czardasze oraz arie i duety z
operetek "Wiedeńska krew", "Zemsta
nietoperza" oraz "Baron cygański".
Bilet kosztuje 30 zł.

To już tradycja, że pod koniec roku
uczniowie szkoły prezentują to, czego
nowego nauczyli się na zajęciach od
września.
Publiczność gorąco oklaskiwała grupy baletowe dzieci w wieku od 3,5 do 10
lat o różnym stopniu zaawansowania.
Był też pokaz pokaz par sportowych turSylwester w Rynku
niejowych, gdzie tancerze w wieku od 8
Koncert zespołu Oddział Zamknię- do 15 lat mają już pierwsze osiągnięcia
ty, który zagra znane przeboje, m.in. oraz hip hopu i dance-hall.
„Party”, „Obudź się”, „Ten wasz
(Red)
świat”, „Moi przyjaciele” rozpocznie
się 31 grudnia o godz. 22.30 na
Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.
O godz. 24.00 – pokaz sztucznych
ogni.

Kabaret w Norwidzie

„Sylwestrowy Kabaret, Sylwestrowy?! - w poszukiwaniu nowego…” to
połączenie skeczy, piosenek i monologów z muzyką na żywo, bawiący
i widowiskowy, jak przystało na
tradycje ostatniego wieczoru roku.
Premiera - 31 grudnia o godz. 20.00.
Bilet kosztuje 40 zł.
(Mea)

Fot. Użyczone - KPR

Mocny akcent w Kępnie

W najmłodszej kategorii wiekowej (rocznik 2003) najlepszą ekipą
została drużyna KPR-u Jelenia
Góra. W większości są to dziewczynki z SP nr 11, rozpoczynające
zabawę z piłką ręczną, a ten turniej
był dla nich pierwszym występem
poza murami szklonej sali gimnastycznej. Dziewczyny z SP nr 11
i klasy 4f nie kryły zadowolenia
związanego z pierwszym swoim
wyjazdem i grą z zespołami z
całej Polski. Drugie miejsce zajął
MOSM I SP 35 Tychy, a trzecie UKS
Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie.
Kolejne pozycje wywalczyły zespoły: MOSM II SP 35 Tychy, UKS
Drwęca Novar Lubicz, KKS Polonia
I Kępno, KKS Polonia II Kępno,
LZS Tor Dobrzeń Wielki oraz MKS
Zagłębie Lubin. Jeleniogórzanki
wystąpiły w składzie: Aleksandra

Fot. M T

Fialova – altówka, Petr Nouzovskywiolonczela oraz Albert Myczkowski
– kontrabas. Bilet kosztuje: od 35 zł,
25 i 15 zł. Dla dzieci do lat 7 wstęp W jeleniogórskiej Szkole Tańca
Kurzak&Zamorski odbył się
jest wolny.

Najmłodsze szczypiornistki KPR najlepsze

Ze świetnej strony pokazały się jeleniogórskie
piłkarki ręczne podczas
rozgrywanego w Kępnie
VIII Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Piłki
Ręcznej. W bardzo dobrze
przygotowanej i silnie obsadzonej imprezie wzięło
udział w sumie 29 żeńskich drużyn startujących
w trzech kategoriach wiekowych.
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Wronkowska, Zuzanna Szramik,
bliźniaczki Wiktoria i Aleksandra
Wiśniewska, Paulina Cichosz, Paulina Stawowska, Zuzanna Banasik,
Natalia Liebersbach, Dominika
Łackorzyńska. Indywidualne wyróżnienia odebrały: Zuzanna Szramik, Natalia Liebersbach, Paulina
Cichosz, Zuzanna Banasik.
W roczniku 2000 triumfowała
kadra Dolnego Śląska prowadzona przez duet trenerski kadry
- Dilabro Samadovą i Natalię
Tsvirko. W składzie zwyciężczyń
nie zabrakło zawodniczek KPR-u:
Mariki Klimaszewskiej, Aleksandry Bieleckiej, Magdaleny Pakuły,

Weroniki Bachurskiej, Anny Szczepańskiej, Zuzanny Dubiel i Natalii
Filończuk. Magdalena Pakuła oraz
Natalia Filończuk zostały wybrane
do najlepszej siódemki turnieju.
Startująca w najstarszej kategorii
wiekowej (rocznik 1997 i młodsze) kadra Dolnego Śląska pod
opieką Dariusza Jarosza i Jerzego
Derkacza zajęła czwarte miejsce.
W jej składzie znalazły się jeleniogórzanki: Natalia Janas, Dagmara
Chlebosz, Agata Skowrońska,
Weronika Wojtas (wybrana do
najlepszej siódemki turnieju) oraz
Barbara Białogrecka.
(MDvR)
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Porażka w debiucie
Siatkarki III-ligowego IKS-u Jelenia
Góra nie sprostały faworyzowanym akademiczkom z Wrocławia
przegrywając w hali SP 10 przy ul.
Morcinka 0:3.
Po wyjazdowej porażce z Gaudią
Trzebnica 0:3, nasz zespół podejmował AZS Uniwersytet Przyrodniczy
Wrocław. Dla podopiecznych Jerzego
Sarny był to debiut przed własną
publicznością. W secie otwierającym
mecz jeleniogórzanki przegrały
wyraźnie do 18, ale druga partia
była prawdziwym pogromem. Akademiczki ze stolicy Dolnego Śląska
rozbiły IKS 25:10 i przed trzecią partią tylko najwięksi optymiści mogliby
marzyć o wyrównanej walce. Ku
zdumieniu miejscowych fanów siatkówki gospodynie dzielnie walczyły
o każdą piłkę. Rywalki o znacznie
lepszych warunkach fizycznych
przez dłuższy czas goniły wynik, IKS
prowadził 13:11 i niemal do końca
seta pozostawał w kontakcie z przeciwnikiem. Ostatecznie zwyciężyły
przyjezdne 25:22 i w całym meczu
3:0, dzięki czemu umocniły się na
prowadzeniu w tabeli Errea III-ligi.
IKS Jelenia Góra - AZS Uniwersytet
Przyrodniczy Wrocław 0:3 (18:25,
10:25, 22:25)
- W końcu damska liga zawitała do
Jeleniej Góry, miejmy nadzieję, że na
dłuższy czas. Początki są trudne, ale z
doświadczeniem będzie coraz lepiej. W
pierwszej rundzie chcemy, żeby dziewczyny się ograły. W następnej rundzie
chcemy ugrać przynajmniej seta - powiedział trener IKS-u, Jerzy Sarna.
(Przemo)
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Nasze dziewczyny przegrały
Kolejną wysoką porażkę zanotowały koszykarki I-ligowego MKS-u
MOS Karkonosze Jelenia Góra.
Nasze zawodniczki przegrały w
Pabianicach z miejscowym Dekorexem 52:81 notując już trzynastą
przegraną w tym sezonie.
Rozpoczęło się obiecująco dla
drużyny Karkonoszy. Podopieczne
Jerzego Gadzimskiego prowadziły
6:4, a w 6. minucie remisowały jeszcze z wielkim faworytem
tego pojedynku 14:14. Od tego
momentu było już jednak tylko
gorzej. Po pierwszej kwarcie rywalki prowadziły 25:17, a w 16.
minucie już 34:19 i jasne stało się
to, iż o niespodziankę, jaką byłoby
wywiezienie z Pabianic zwycięstwa
będzie niezwykle trudno. Do przerwy jeleniogórzanki zmniejszyły

minimalnie dystans przegrywając
różnicą czternastu „oczek” 23:37. Po
zmianie stron miejscowe niezwykle
szybko wrzuciły wyższy bieg systematycznie budując swoją przewagę.
Pabianiczanki wygrały trzecią odsłonę 27:15 gwarantując sobie już
praktycznie kolejny, dziesiąty triumf
w bieżących rozgrywkach. Czwarta
ćwiartka to już tylko formalność.
Ostatnie 10 minut też należało zresztą do przeciwniczek, które wygrały
17:14, a cały mecz 81:52.
Dekorex Pabianice – MKS MOS
Karkonosze Jelenia Góra 81:52
(27:17, 10:6, 27:15, 17:14)
Karkonosze: Szczęśniak (23),
Kosalewicz (12), Arodź (7), Krawczyszyn-Samiec (3), Palewicz (3),
Myślak (2), Paradowska (2)
(MDvR)
Fot. Raczyński

Jeden z najbardziej wszechstronnych pianistów polskich wystąpi 10
stycznia o godz. 19.00 w Filharmonii
Dolnośląskiej z formacją muzycznokabaretową Filharmonia Dowcipu.
Impreza zorganizowana jest przez
Jeleniogórską Scenę Kabaretową.
Bilet kosztuje 50 zł. Co jeszcze będzie
się działo?

23 grudnia 2013 r.
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2013-11-22 godz. 19.00 - 2013-12-20 godz. 19.00
PRACA
DAM PRACĘ
Dom wczasowy w Szklarskiej Porębie Dolnej zatrudni kelnerki - 665
365 510
Dostawca posiłków - Sorrento Przyjmiemy do pracy kierowcę do
rozwożenia posiłków w Jeleniej Górze.
Wymagana perfekcyjna znajomość
miasta, prawo jazdy "B", asertywność,
wysoka kultura osobista, operatywność. CV wysyłać na e-mail. - kontakt@sorrento.pl
DRB Premium Sp. z o. o. poszukuje
specjalistów do spraw odkupu kosztorysów. Praca w branży motoryzacyjnej.
Wysokie zarobki. - 792 009 080
DW.Mieszko w Karpaczu zatrudni:
recepcjonistkę/e (system pracy 24/48),
kucharza/kę - tylko osoby z doświadczeniem. Pomoc kuchenną, pokojowe,
kelnerki/ów. CV-recepcja@mieszko.
karpacz.pl - 783 993 561
Elektromont S.A zatrudni specjalistę ds. ofertowania instalacji elektrycznych oraz specjalistę w dziedzinie
instalacji teletechnicznych. Wymagania: znajomość czytania dokumentacji
oraz pakietu Office. - 75-64-58-900/
jelenia.gora@elektromont.pl
Elektromont S.A. zatrudni inżyniera budowy, inżyniera elektryka,
kierownika kontraktu oraz elektromonterów. Wymagane doświadczenie i
uprawnienia. - 75-64-58-900 / jelenia.
gora@elektromont.pl
Firma działająca w sektorze B2B
zatrudni handlowca ze znajomością
języka angielskiego.Mile widziane
doświadczenie. Praca w biurze oraz
wyjazdy służbowe poza siedzibę
firmy. - egregorczyk@axprocarpets.
com, tel.756467486
Firma Elektro-Instal zatrudni na
stanowisku: elektromonter CV proszę
przesyłać na adres: g.dziurzycki@
elektro-instal.org lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Kiepury 71a/7 w
Jeleniej Górze. - 500 534 944

Firma Elektro-Instal zatrudni na stanowisku: inżynier budowy. CV proszę
przesyłać na adres: g.dziurzycki@
elektro-instal.org lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Kiepury 71a/7 w
Jeleniej Górze. - 500 534 944
Firma pożyczkowa Mennica przyjmie
przedstawiciela na teren Jeleniej Góry.
Wymagane doświadczenie - 739
060 630
Fundacja poszukuje telemarketerów do obsługi portalu ewangelizacyjnego. Przyłącz się, jeśli chcesz
promować z nami otwartość na działanie Ducha Świętego - 530 020 125
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni szwaczki
i osoby do przyuczenia na w/w stanowisko. Informacje pod nr telefonu lub w
siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23
w Jeleniej Górze. - 756 450 830
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerów. CV proszę wysyłać
na e-mail : kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem kelner lub dostarczyć osobiście do działu kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracowników do przygotowania śniadań.(istnieje możliwość
przyuczenia) CV prosimy wysyłać na
adres mailowy : kadryk@golebiewski.
pl z dopiskiem garmaż śniadań. - 757
670 715
Hotel w Karpaczu - Zatrudnię na stanowisku kelner/kelnerka osobę o statusie bezrobotnego do 25 roku życia.
CV ze zdjęciem i danymi kontaktowymi
proszę przesłać na adres ariston.karpacz@onet.pl - 501 650 949
Kelnerka Szklarska Poręba Zatrudnię kelnerkę do restauracji
Chata Ducha Gór CV ze zdjęciem na
mejla : adres.internet@wp.pl - 601
545 542
Kelnerkę zatrudnimy, Karczma
Śląska Karpacz tel. 605 633 321

Kierowca kat. C+E transp. krajowy - Firma transportowa z Gryfowa
Śląskiego zatrudni kierowców w
transporcie krajowym C+E na ciągnik
siodłowy z naczepą firanką• tel. 513
107 326
Kierownik marketu Dino w JG
- Dino Polska pilnie poszukuje kandydata na stanowisko Kierownik
Marketu. Oczekujemy doświadczenie
na podobnym stanowisku. Prosimy o
wysyłanie CV na maila wpisując KM
JG - praca@marketdino.pl
Kucharza zatrudnię na stałe z
min. dwuletnim doświadczeniem na
samodzielnym stanowisku .Ośrodek
wypoczynkowy Zielone Wzgórze.
604200744
Legalna praca przy opiece w
Niemczech od zaraz. Wynagrodzenie
do 1300 e plus 150 e zwrot za dojazd.
Jezyk komunikatywny wymagany.
Szczegółowe informacje pod nr tel
. - 511 844 939
Logistyk - PMPoland Wymagania:
wykształcenie wyższe, znajomość
j.ang., doświadczenie w logistyce.
Oferty na: praca@pmpgroup.com 604 944 075
Malarz - lakiernik - PMPoland
Wymagania: malarz przemysłowy
doświadczenie kilkuletnie, obsługa
wózka widłowego. Oferty na: praca@
pmpgroup.com - 075 64 59 528
Mechanik/Elektryk - Poszukuję
osobę odpowiedzialną za utrzymanie
ruchu maszyn. - 697 916 806
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni barmana. Mile widziane
doświadczenie. CV ze zdjęciem składać osobiście lub słać na jjacak@
wp.pl, tel. 504 995 338
Młody kucharz w Niemczech - W
celu wzmocnienia zespołu zatrudnimy
młodego kucharza. Oferujemy solidne
szkolenie, młody i zmotywowany
zespół, praca jednozmianowa. Oczekujemy pracy zespołowej, odporności i
radości z gotowania. - +49819166200 /
kontakt@cantina-charlotta.de

Operatora zatrudnię na cat
315kołówka - 601 789 262
Opiekunki os.starszych -Niemcy Zatrudnimy opiekunki osób starszych
do pracy w Niemczech. Codziennie
nowe oferty pracy. Biuro: rekrutacja
pon.-czw./godz.10:00-13:00 Podwale
27 (obok sklepu Komfort) Zapraszamy serdecznie - 691104999 / 75
769 29 11
Ośrodek Wypoczynkowy Zielone
Wzgórze w Karpaczu przyjmie pracowita i miłą kobietę na stanowisku
pokojowej wraz z pomocą kuchenna.
604 200 744
Pensjonat Karkonoski SPA przyjmie na stanowisko kelnerki z obsługą
baru na umowę o pracę lub studentki
na umowę zlecenie. - 502 333 379
Pensjonat Karkonoski SPA przyjmie na stanowisko recepcjonistki z
obsługą baru na umowę o pracę ze
znajomością podstaw j.niemieckiego
- 502 333 379
Pensjonat w Karpaczu zatrudni: kelnera/kę, pokojową, pomoc kuchenną
od zaraz tel. 516 983 675
Pilnie przyjmę informatyka, do
tworzenia i prowadzenia strony internetowej, obrabiania zdjęć, i ogólnych
konsultacji. - 535 178 191
Pizzeria Dalmacija zatrudni kierowców-dostawców z własnym samochodem, oraz dobrą znajomością Jeleniej
Góry i okolic. Więcej informacji pod nr.
tel.: 508-315-790
Pizzeria Dalmacija. Zatrudnię pomoc
kuchenną z doświadczeniem. wiek do
40 lat. 508-315-790
PMPoland Wymagania: spawacz
z doświadczeniem, spawanie metodą
MAG i TIG. Oferty na: praca@pmpgroup.com - (75) 64 59 528
Pomoc kuchenna Szklarska Poręba
- Zatrudnię pomoc kuchenną do
restauracji Chata Ducha Gór CV proszę wysłać na maila :adres.internet@
wp.pl - 601 545 542
Poszukuję do pracy alpinistów/
arborystów w okolicy Jeleniej Góry.
doświadczenie mile widziane. wynagrodzenie 20-24 zł/godz. - 664 340
049
Poszukuje opiekunki do dzieci (6 i
9 lat)-okazjonalnie w razie choroby lub
wyjścia wieczorem. Najlepiej z Cieplic
(os.Orle) - 600 338 007
Poszukuję szwaczek na pełny
etat. Cv proszę podsyłać na adres
michal.w@questsport.pl bądź pod
telefonem 697916806
Praca od zaraz - Firma WOJ-KAT
zatrudni do prac przy produkcji plastików. Praca w systemie trzy zmianowym, czterobrygadowym. Tylko dla
mężczyzn. Tel. 756475564, e-mail:
wojkat@wojkat.eu
Praca stała dla doręczycieli listów na
terenie i okolicy miast: Jelenia Góra,
Gryfów Śl., Podgórzyn, Szklarska
Poręba, Świerzawa, Karpacz. Proszę
o maila z miejscowością zamieszkaniainpost.praca@wp.pl - 798 404 070
Praca w biurze - Praca dział sprzedaży. Firma przyjmie 2 osoby do
działu handlowego. Praca w biurze,
od poniedziałku do piątku, 9-17 ,stała
podstawa + premia , zapewniamy
szkolenie. CV na adres: rekrutacja.
praca@vp.pl - 728 160 262
Praca w domu - Montaż długopisów we własnym domu. Prosta
praca manualna, stała lub dodatkowa.
Legalne zatrudnienie. Niewymagane
kwalifikacje, bez ograniczeń wiekowych, wymagane ukończone 16 lat.
Atrakcyjne zarobki - dodatkowapracajob@gmail.com
Praca w Szklarskiej Porębie - Poszukuję ludzi do pracy porządkowych na
budowę w Szklarskiej Porębie. Więcej
informacji udzielę telefonicznie. - 796100-150
Reprezentant Handlowy Orange
- Poszukujemy komunikatywnych,
kreatywnych i dynamicznych ludzi na
stanowisko Reprezentanta Handlowego Orange. W zamian oferujemy
prace w młodym zespole, możliwość
rozwoju i wysokie zarobki. - praca@
linco.pl

Restauracja w centrum Jeleniej
Góry poszukuje sprzątaczki, codziennie w godzinach porannych. Więcej
informacji i kontakt pod nr tel. 504
995 338
Restauracja zatrudni konserwatora. Mile widziane uprawnienia elektryczne, gazowe. Poszukujemy osoby,
która może wystawić fakturę na usługi
naprawcze (warunek konieczny). - 507
521 894
Rewolucja bez skalpela Biopeptydy - Korporacje już Cię zmęczyły?
przyszedł czas na zmiany? Przedstawiam nowy biznes, gdzie Biopeptydy
bez skalpela odmłodzą Twoją twarz
i ciało i staną się źródłem Twojego
dochodu - 693658124 betir5@wp.pl
Rusztowania/Kierowca 7,5
T - Iwo-Bau poszukuje osoby do
montażu rusztowań z pr. jazdy do 7,5
tony. Praca w Niemczech od zaraz.
Gwarantujemy zakwaterowanie +
kontrakt + st.godz. Kontakt 9-17, pn-pt
- 756464557, 699952962
Specjalista ds. zakupów - Firma
działająca w sektorze B2B zatrudni
specjalistę d/s zakupów z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego.
- egregorczyk@axprocarpets.com,
tel.756467486
Spółdzielnia Mieszkaniowa
zatrudni księgową na umowę o pracę.
kontakt tel.:695928115
Szukam niani do dwuletniej dziewczynki! Praca w centrum Karpacza w
naszym domu. - 884 900 065
Szukamy osób do pracy w nowym
markecie Dino na stanowiska: Kierownik Marketu oraz Kasjer Sprzedawca.
Szczegóły na www.marketdino.pl
(zakładka kariera). CV prosimy wysyłać na maila wpisując w temacie JG
- praca@marketdino.pl
Usługi porządkowe - Potrzebujemy
zatrudnić personel sprzątający. Wszelkie informacje dodatkowe udzielamy
telefonicznie. Usługi będą wykonywane na terenie Jeleniej Góry i okolic.
- 669 969 296

Wynajmę dwa stanowiska fryzjerskie w salonie fryzjerskim w centrum
Jeleniej Góry. Gwarantujemy miłą
atmosferę pracy. tel. 505 939 593,
603 367 220
Zatrudnię do pracy w Restauracji
McDonald's, etat cząstkowy. Umowa
o pracę. Mile widziani studenci. CV na
adres mailowy podany w ogłoszeniu. olgapawlak259mcd@wp.pl
Zatrudnię elektryka w brygadzie
budowlanej - 601 566 218
Zatrudnię kelnerkę i kucharkę
w pensjonacie w Karpaczu. Mile
widziane doświadczenie w pracy w
pensjonacie. - 604 287 331
Zatrudnię mechanika do pracy w
Holandii. Wymagane doświadczenie
w naprawie pojazdów ciężarowych i
naczep oraz podstawowa znajomość
j. angielskiego. Mile widziane prawo
jazdy kategorii C+E. Umowa o prace
- +48699689352
Zatrudnię mężczyznę do prac
biurowych w firmie budowlanej, płynna
znajomość języka angielskiego, prawo
jazdy, zamieszkałego w Jeleniej Górze.
Tel.510105442
Zatrudnię operatora tokarki oraz
frezarki CNC z umiejętnościami programowania maszyn. Praca na maszynach DMG. Wszytskie informacje w
godzinach 7-17 - 602 377 991
Zatrudnię pracownika na traktor z
przyczepą do wywozu drewna lub do
zrywki drewna. - 695 982 566
Zatrudnię ślusarza konstrukcyjnego i spawacza mig mag, wysokie
zarobki Spaw-Hont Jelenia Góra tel.
508 083 209
Zatrudnię tokarza-frezera z bardzo
dużym doświadczeniem i umiejętnościami . Wszystkie informacje w
godzinach 7-17 - 602 377 991
Zatrudnię wykwalifikowaną
szwaczkę od zaraz. Warunki umowy
do uzgodnienia. Wszelkie informacje
pod nr.663361298

od 3,99
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Zatrudnimy - kelnerkę. Karczma
Ślaska Karpacz, możliwość zamieszkania tel. 605 633 231
Zatrudnimy na umowę o pracę
- Inżyniera lub technika elektryka.
Wymagania: znajomość zagadnień
elektroenergetycznych, kosztorysowania, obsługa komputera, prawo
jazdy kat. B. Prosimy przesyłać CV
na mail: marketing@instal-service.
pl - 502 740 345
Zatrudnimy pielęgniarkę w przychodni w Jeleniej Górze na umowę
zlecenie tel. 75 75 201 31

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Felgi stalowe do audi 80 plus dwie
opony zimowe, 170zł - 695 435 020
Sprzedam dwie opony letnie
Bridgestone Dueler H/P SPORT
215/65 R16 w stanie bardzo dobrym,
uzytkowane jeden sezon. Cena do
uzgodnienia - 781-145-890

MOTORYZACJA
KUPIĘ
535-574-278 Auto skup - Kupię
samochody całe uszkodzone powypadkowe osobowe dostawcze terenowe również sprowadzone, wersje
angielskie, odbieram własnym transportem z Jeleniej Góry i okolic . - 535
574 278
Auto - skup - kasacja - Kupie
samochody całe uszkodzone powypadkowe odbieram własnym transportem z Jeleniej Góry i okolic - 881
479 957
Auto skup do 5 tys - Kupię samochody cale uszkodzone powypadkowe sprowadzone osobowe
dostawcze terenowe w całości na
części, odbieram własnym transportem z Jeleniej Góry i okolic - 535
574 278
Kupię japońskie 1988-2006 - Kupię
mazda e2200 e2000 bus japonski,
toyota hiace, nissan urvan lub mercedes sprinter kaczka, zapłacę prowizje za pomoc w zakupie, również
interesuje mnie toyota corolla, carina,
tel 790-596-234
Kupię każde auto od 1000zł
do 10000zł gotówka od ręki 697104455
Kupię każde auto osobowe dostawcze ciężarowe do 30tyś.zł całe,
uszkodzone, powypadkowe, motocykle, najlepsze ceny gotówka od reki
zadzwoń lub wyślij smsa dawgoz@
interia.pl - 788345470 legalnie,
umowa
Kupię samochody całe uszkodzone
powypadkowe osobowe dostawcze
terenowe również sprowadzone,
wersje angielskie, odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic
. - 881 479 957
Olej, silniki, skrzynie - Silniki 1,1 kg
, instalacje elektryczne sam 8,5 kg ,
rozrusznik 1,8 kg, alternator 2 zł kg
, komputer sam 1,6 kg , olej 0,8 kg,
przyjmujemy również opony, plastiki,
gąbki inne odpłatnie - 607 232 330
Powypadkowe skup - kupię
samochody całe uszkodzone powypadkowe sprowadzone osobowe
dostawcze terenowe w całości na
części, odbieram własnym transportem z Jeleniej Góry i okolic - 531
588 345

Skup aut legalnie - kupię każde auto
od 1000zł do 10000zł gotówka od
ręki, możliwość pozostawienia auta
w rozliczeniu, legalnie szybko i z własnym transportem 7 dni w tygodniu.
Wolności 59 tel: 697 104 455

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Alhambra 98r 1.9TDI 90km - Auto
w bardzo dobrym stanie technicznym opłaty do kwietnia klimatyzacja
ładne zimówki ogólnie zadbany cena
6200zł - 697 104 455
BMW e36 318 TDS 95r Ładna - Auto
w pełni sprawne zero korozji dużo
nowych części Alu z ładną zimówką
pełna elektryka jeden właściciel od
8 lat auto godne polecenia ekonomiczny dieselek z zapasem mocy
cena 4100zł opłaty na rok - 697
104 455
Do sprzedania Volkswagen Golf mk
IV 1.6 benzyna. Rok prod: 1998 grudzień na wakacje został wymieniony:
-rozrząd -uszczelka pod głowicą i
klawiaturą -płyny filtry oleje Zero rdzy.
Zadbany - polecam - 531 369 159
Fiesta ful opcja 1,2 zetek - Rok 96
silnik 1,2 75km pełna elektryka podgrzewana szyba przednia centralny
na pilota koła letnie i zimowe opłaty
do kwietnia przyszłego roku polecam
auto nie pordzewiałe nie wymaga
wkładu. 2800zł - 697 104 455
Golf TDI 130km 03r ful opcja - Golf
z pewną historią w bardzo dobrym
stanie technicznym i wizualnym,
bogate wyposażenie. Najlepszy
silnik 1,9 TDI 130 KM z 6 biegową
skrzynią dynamiczny i oszczędny
5,5l na 100km cena 12tyś Polecam
- 697 104 455
Ibiza pierwszy wł. 02r idealna - Auto
od pierwszego wł. księżka komplet
kluczy oryginalny przebieg 180tyś nie
wymaga wkładu wnętrze jak nowe
polecam super silnik 1,4 MPI 6,5l na
100km cena 7500zł - 697 104 455
Laguna kombi super stan - 97r 2.0
b 8v 116km auto w idealnym stanie
technicznym nie wymaga wkładu
opony zimowe opłaty do kwietnia
2014r Pełna elektryka klima nie
jest pordzewiała silnik suchy nie
myty Polecam cena 2800zł - 697
104 455
Mercedes 250E diesel kombi ważny przegląd i OC, 3600zl - 695
435 020
New Beetle ładniusi 9999zł - Auto
w idealnym stanie technicznym i
wizualnym bardzo zadbany opłaty
do kwietnia 2014 2 komplety alufelg
zima lato, dofinansowany bez wkładu
dużo nowych części. silnik 2.0 b spalanie 6-8l Polecam - 697 104 455
Passat 1.9TDI 110 5500zł zarej Auto w dobrym stanie technicznym
na alu zimówki opłaty do kwietnia
turbo zdrowe pięknie pali nawet
przy -10 polecam sprawne auto w
śmiesznych pieniążkach do poprawek lakierniczych - 697 104 455
Renault Thalia 1,5 diesel - 2002
r 111tyś. z salonu auto sprawne
zarejestr.przegl. do X.2014 r garaż,zadbane , el.lus,szyb, radio cent.
zam z pil.alufelgi, światła przec. Cena
7000 do negocjacji Jelenia Góra 607 164 835

Rover 214 70tyś km przebiegu
- Autko w bardzo dobrym stanie
wizualnym i technicznym nie wymaga
wkładu silniczek 1,4 16v 105km
99r pełna elektryka wspomaganie,
centralny na pilota cena 3700zł - 697
104 455
Skoda Fabia Kombi 1.9 tdi 2005
- Moc 101km, elektryczne szyby,
lusterka, tempomat, klimatyzacja,
spalanie 5l/100km. Przebieg 202tys
w ciągłej eksploatacja. rok produkcji
2005. Auto oceniam na stan dobry.
Cena 13900zł do negocjacji. - 881
055 844
Sprzedam Citroena Nemo 1.4
HDI, 55KW, 75KM,rok 2008, 57tyś
przebiegu, diesel, homologacja VAT
1, srebrny metalik, bezwypadkowy,
kupiony w salonie, pierwszy właściciel, serwisowany, cena 19900zł,
J.Góra - 608 660 245
Sprzedam łódkę wędkarską z
silnikiem i przyczepką w Łomnicy tel.
503 799 612
Sprzedam Mercedes A160 CDI rok
1999, kolor zielony, cena 8000 zł tel.
513 563 233
Sprzedam przyczepkę samochodową + 3 koła zapasowe, zarejestrowana, ubezpieczona, cena 1200 zł
tel. 666 856 149
Sprzedam Skoda Fabia HB, rok
prod. 2001, silnik 1.4 mpi, benzyna,
pięciodrzwiowy, zielony, sprawny,
OC, przegląd ważne do kwietnia
2014, przebieg 207 tys. cena 4800zł,
więcej inf.pod numerem - 888 882
164
Sprzedam Toyote Avensis, kolor
czarny, rok produkcji 2005. Stan
bardzo dobry. Cena 27 000 do negocjacji. - 516 137 400
VW Polo 1.0 b Ładny wspo. zima
- Autko w bardzo dobrym stanie
technicznym nie wymaga wkładu
finansowego opłaty do 8.2014r nowe
tarcze klocki opony zimowe silniczek suchy bez wycieków spalanie
w granicach 6l cena 3200zł - 697
104 455

ANONSE
MATRYMONIALNE
Ania 20 - jestem szczupłą atrakcyjna 20 letnia brunetka. Oferuje z
mojej strony seks oralny, pieszczoty,
pocałunki, masaż, 69, wspólną kąpiel
oraz seks klasyczny. Za spotkania
oczekuje gratyfikacji - 733 539 528
Chłopak 23 lata - szukam dziewczyny na stałe. Możliwość zamieszkania u mnie razem po dobrym
poznaniu się. Pomogę ci w znalezieniu pracy. - 697 803 493
Dojrzała (46l), bezpruderyjna,
kobieca i wyrafinowana mistrzyni
loda, za symboliczną opłatą ze
mną wystrzelisz w kosmos! - 518
523 940
Dwie Niunie - Super spotkanie z
dwiema nowymi namiętnymi niuniami. U nas poczujesz się wspaniale. Cena tylko 250 h. - 505 472
921
Dyskretna 45 - miła sympatyczna lat 45 dyskrecja 100% - 662
963 942
Pani 48lat pozna panów od 50 lat
do 60lat – godz. 50zl do 70zl mam
lokum w Cieplicach, tylko telefony
665942767

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy - Firma z wieloletnim doświadczeniem, wykona wszelkiego rodzaju
usługi dekarskie. Posezonowe zniżki do
50%, dojazd i wycena gratis, materiały od
producenta! - 696 328 445
Firma dekarska wykona wszelkiego
rodzaju usługi!! Dachówka, blachodachówka, podbiki, kominy. Zniżki do 50%,
materiały od producenta, mamy szkolenia
bhp. Wycena i kosztorys gratis - 696
328 445
Glazura, panele, malowanie - Układnie
glazury, malowanie, panele, gładzie, montaż kabin prysznicowych, montaż mebli
kuchennych. - 664 022 099
Instalacje gazowe, gaz, domowe
- Instalacje gazowe wewnętrzne i
zewnętrzne, -montaż kuchenek gazowych, piecyków łazienkowych, kotłów
-modernizacja i przeróbki istniejących
instalacji gazowych Uprawnienia gazowe
- 508 647 464
Kompleksowe remonty budowlane
- Jesteśmy firmą budowlaną rzetelnie i
szybko wykonującą remonty mieszkań i
domów jednorodzinnych. Zajmujemy się
wszelkimi pracami wykończeniowymi. 795562580 Łukasz Rodziński
Kompleksowe usługi remontowe:
panele, regipsy, malowanie, płytki, gładzie,
centralne ogrzewanie, wymiana rur wodkan, itp. Wieloletnie doświadczenie. - 509
666 342
Kop-ład, odśnieżanie - Koparko-ładowarka. Roboty ziemne i odśnieżanie. - 664
031 328
Profesjonalne remonty budowlane
budowa domów pod klucz - 605 209 140
Remont dachu - Firma dekarska "JelDACH" przyjmie zlecenia na każdy rodzaj
napraw lub konserwację dachu. Solidność
i dobra jakość gwarantowana. Polecam 691 237 078
Remont solidnie - Szereg referencji do
wglądu pełen zakres usług atrakcyjne
ceny brak zaliczek, wysoka jakość - 697
335 784
Remonty kompleksowo tanio i solidnie
tel. 783 255 751
Remonty mieszkań. Gładzie, regipsy,
panele podłogowe i ścienne. Inne prace
remontowe - 697 169 366
Technika grzewcza - hydraulik - Instalacje gaz, Wod-Kan, C.O., solary, pompy
ciepła, podłogówka, Naprawa awarii.
Montaż kotłów gazowych i stałopalnych.
posiadamy uprawnienia, załatwiamy
projekty i odbiory. Serwis kotłowni - 793
511 444
Usługi kominiarskie, frezowanie kominów , montaż wkładów kominowych, opinie, odbiory budynków w stanie surowym
i użytkowym , przeglądy z art.62 prawa
budowlanego, czyszczenie kominów i
pieców - 600 313 119
Wykonujemy wszelkiego rodzaju
schody stalowe. Wewnętrzne i zewnętrzne.
Proste, zabiegowe, kręcone. Indywidualne
projekty. Atrakcyjne ceny - 601 353 062

USŁUGI
EDUKACYJNE
Hiszpański. Native Speaker Jestem profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje
na wszystkich poziomach, przygotowanie do egzaminu oficjalne w
Karpaczu i okolicach (Jelenia Góra,
Kowary) - 797 371 608

Pomagam w pracach zaliczeniowych (semestralnych) z matematyki i fizyki. Szybko i solidnie
w treści i formie, profesjonalna
edycja komputerowa. Udzielam
także porad i korepetycji bezpośrednich. - 608-600-115

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk profesjonalnie - Montaż nowych instalacji elektrycznych,
modernizacja starych. Usuwanie
awarii 24h, pomiary elektryczne,
odbiory do ZE. Usługi dla wspólnot
mieszkaniowych. Tanio, szybko i
solidnie. Negocjacja cen. - 664475-323
Serwis AGD - Naprawa pralek,
zmywarek, kuchenek gazowych,
piekarników płyt indukcyjnych.
Profesjonalne podłączenia nowych
wyrobów potwierdzone upr. SEP.
drobne modernizacje i naprawy
instal elektrycznych - 533 146
025

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
"id77" - nasza firma zajmuje się
videofilmowaniem. Pracujemy na
profesjonalnym sprzęcie SONY
realizując filmy, reportaże i usługę
plenerową. Obsługujemy: śluby,
wesela, komunie, studniówki,
chrzty, prymicje. - +48 600 093
277
Wideofilmowanie i fotografowanie profesjonalne wszelkich
imprez - FotonART (Kamerzysta i
fotograf) Zgrywanie, przegrywanie,
kopiowanie taśm na DVD - 796
478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Zajazd Wabi (parking granica
Jeleniej Góry - kierunek Wrocław)
zaprasza na smaczną kuchnię i
wędzonki jak za dawnych dobrych
lat. Dobre bo Polskie 502 552
195

USŁUGI
MUZYCZNE
Pianina i fortepiany - Strojenie
renowacja pianin i fortepianow
oraz transport. Na terenie Jeleniej
Góry dojazd gratis. - 532 303 528
Wesela, zabawy, Sylwester.
Repertuar polski, zagraniczny,
muzyka akordeonowa, prowadzenie zabaw. Cena do uzgodnienia
"Muzyk Orkiestra" tel. 75 75 339
21, 692 046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opiekunka medyczna z uprawnieniami i doświadczeniem pomoże
osobie starszej, niepełnosprawnej
tel. 730 277 380
Zaopiekuje się dzieckiem,
osobą starszą. Zrobię zakupy,
posprzątam tel. 781 050 813
Zaopiekuję się osobą niepełnosprawną, starszą - obydwie strony
bez nałogów, w województwie dolnośląskim, najchętniej Zgorzelec i
okolice - Alicja, Katowice. Kontakt
tel. 729 287 160
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USŁUGI
RÓŻNE
Anteny satelitarne oraz cyfrowa
telewizja naziemna. Montaż, usterki,
wszystkie platformy. Gwarancja na
każdą usługę. Konkurencyjne ceny.
Szybko sprawnie i solidnie. Najlepszy
i najtańszy fachman w mieście - 663
577 396
Auta ciężarowe Mercedes ZHDS
Iwindą do 5 ton, Iveko Maxi Blaszak do
3,5 tony, Daf odkryty do 10 ton, oczekuję propozycji tel. 691 775 238
Auto złomowanie - Płace za każde
uszkodzone, zniszczone - 533 188
754
Bezpłatne porady prawne w każdy
wtorek po wcześniejszej rejestracji tel.
602 467 812, ul. Teatralna 1 pok. 311
Jelenia Góra
Biuro Rachunkowe Scientia - Prowadzenie ksiąg handl., PKPiR, ryczałt,
kadry i płace, rozliczenia CIT, PIT, VAT,
ZUS. Pierwsze 2 m-ce 50% ceny. Bezpłatna pomoc w otwarciu działalności.E-mail: biurorachunkowe.scientia@
gmail.com - 534 803 434
Dla nowych klientów promocja 2
mc za 50% ceny. Zapraszamy do
współpracy. Biuro Rachunkowe Koala
– Wojska Polskiego 54 Jelenia Góra tel. 782-020-635
Firma odśnieży każdy teren, posesje,
chodniki, jezdnie, parkingi, dachy.
Fachowi pracownicy, odpowiednie
sprzęty. 24h. Faktury vat – rabaty %
- 696 328 445
Gotówka na oświadczenie - *do
3800 PLN *bez zaświadczeń o zarobkach *środki w ciągu 1 dnia! *okres
kredytowania do 36 m-cy *oprocentowanie kredytu 8, 90% Zapraszamy ul.
Armii Krajowej 13 tel: 75 64 96 010
Kredyty Świąteczne dla każdego
- Tylko teraz: szybka gotówka na
Święta oprocentowanie już od 9,9%
długi okres spłaty decyzja w kilka minut
akceptujemy różne dochody Wystarczy zadzwonić pod 601 200 166
Naprawa: pralek, odkurzaczy, ul.
Karłowicza 25 tel. 603 835 483
Naprawy pralek, zmywarek, el.
kuchenek, instalacji . 608 812 320
Odśnieżanie - Firma odśnieży
każdy teren. Posesje, jezdnie, chodniki, dachy i wiele innych! Posiadamy
fachowych pracowników i profesjonalne sprzęty. Jesteśmy do dyspozycji
24h! Wystawiamy faktury vat - 696
328 445
Pełen zakres usług księgowych
i finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, książka
przychodów i rozchodów i wiele
innych - znajdź nas w sieci Biuro
Rachunkowe Koala - W. Polskiego
54 - 782 020 635
Potrzebujesz gotówki na Święta
- Zadzwoń do Nas i złóż wniosek
przez telefon a decyzję kredytową
otrzymasz w ciągu 5 minut. Środki w
ciągu 1 dnia. Zapraszamy do kontaktu
75 64 51 993
Prosta pożyczka konsolidacyjna
- *nawet do 200 tys.zł na 10 lat *bez
zabezpieczeń majątkowych *jedna,
mniejsza rata plus dodatkowa gotówka
na dowolny cel *środki w ciągu 1 dnia
*niskie oprocentowanie *niskie raty
łatwe do spłaty - 756 451 993
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og£oszenia / reklama

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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(zastępca redaktora naczelnego), Agata Galas-Dudek (dziennikarka). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy
(sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Monika Trzebowska, Lena Aksanowa,
DTP: Dominik Pędziwol Internet: http://www.jelonka.com Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany:
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do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam
Szybka Gotówka tylko 8,90 %
- *oprocentowanie tylko 8,90 %
*niskie raty *nawet do 200 tys. zł *na
10 lat *akceptujemy dochody od 500
zł netto *środki w ciągu 1 dnia Zapraszamy ul.Armii Krajowe 13 czynne
od 9 do 17 - 756 451 993
Szybka Pożyczka na Święta Potrzebujesz gotówki na Święta?
brakuje na prezenty? Zapraszamy
do naszego biura ul. Sobieskiego 2
w Jeleniej Górze lub zadzwoń pod
601 200 166 w ofercie także wiele
innych kredytów Ślusarstwo - naprawa,
wymiana, montaż, otwieranie zamków aut, mieszkań, sejfach. Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne.
- 533 188 754

Windykacja należności, długów Centralne Biuro Windykacje oddział
JG. Skupujemy wierzytelności,
weksle, długi. Pokrywamy koszty
obsługi prawnej i opłaty sądowe.
Odwiedź nasz oddział w Jeleniej
Górze, Al.Wojska Polskiego 27/1.
Pn-Pt 12-18. - 888 322 110
Złota rączka - Zepsuło się
gniazdko? Oberwał się karnisz?
Cieknie kran? Masz problem, z
którym nie możesz sobie poradzić, a
mąż nie ma czasu. Szybka i solidna
likwidacja drobnych awarii domowych - zadzwoń. - 533 146 025

USŁUGI
SPRZĄTANIE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Cito Usługi - czyszcząco sprzątające zapraszają do korzystania
z usług czyszczenia: -tapicerek
meblowych - krzesła, fotele, pufy,
narożniki, sofy, materace itp. dywany,
wykładziny, tapicerki samochodowe. Zadzwoń - telefon kontaktowy: 794-667-405
Parowe czyszczenie i pranie ParoSfera oferuje Państwu parowe
pranie, mycie, czyszczenie, sprzątanie i dezynfekcje wszelkich
powierzchni użytkowych. Sprzątanie mieszkań, biur itp.... Nasza
para zabija wszystkie bakterie!
- 793 646 001
Pięknie wyczyszczę dywany,
tapicerkę domowa i samochodowa.
Karcher, wieloletnie doświadczenie- zapraszam - 607 155 751
Pranie, dywanów, tapicerki Usługi świadczone przez naszą
firmę wykonywane są na mokro,
na zasadzie podciśnienia urządzeniami firmy Karcher 888-919-727
Zapraszamy
Prywatne sprzątanie mieszkań
i domu. Itp. Wszystko - 661 352
995
Sprzątanie mieszkań posesji
garaży itp, Odśnieżanie posesji
dojść do mieszkania itp, dodatkowo
opieka nad grobami, grabienie
liści, koszenie trawy, przycinanie
krzewów gałęzi opieka na starszymi osobami - 661 399 203
Świąteczne pranie dywanów,
wykładzin i tapicerki, sprzątanie
domów i mieszkań. Tanio, szybko
i solidnie. Tel 885 898 284
Tanie pranie: dywanów, wykładzin
oraz tapicerki meblowej. Dojazd na
terenie miasta gratis. Gwarancja
satysfakcji Karcher - 600 224 431
Wynajem Karcher Puzzi 60zł/24h
- Przedmiotem wypożyczenia jest
Karcher Puzzi 200 odkurzacz
piorący - Promocja do końca
roku - 60 zł/doba! Pełne szkolenie
w zakresie obsługi urządzenia w
cenie wypożyczenia Wystawiamy
faktury VAT. - 795-746-795
Zajmujemy się profesjonalnym
odśnieżaniem posesji, dachów,
chodników, parkingów oraz czego
sobie tylko zażyczysz Przy podpisaniu umowy na cały miesiąc bądź
sezon oferujemy duże rabaty%
- 696 328 445

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto na ślub - Posiadamy kremową, zabytkową Warszawę 223,
możliwe rezerwacje na 2014 rok,
zapraszamy - 695 435 020
Kierowca na Święta, Sylwestra
- Tani bezpieczny transport osób
na Święta, Sylwestra i Nowy Rok
więcej informacji pod numerem
telefonu 794 487 638 / 730 576
693
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport. Możliwość negocjacji cen.
Tel.691 262 797
Pakersi wys. kurierskie od 14zł
- Nowy Punkt Wysyłkowy, ul.
Różyckiego 4 (obok baru Kubuś)
"Pakersi" - Przesyłki kurierskie,
najtańsze wysyłki w mieście!
Wysyłamy: koperty, paczki jak i
palety! Ceny więcej niż konkurencyjne. Pakersi - 517 930 616
Pr o f e s j o n a l n e p r z e p r o wadzki. Promocja usług do marca
2014. Przeprowadzki nawet od 100
zl. - 516 146 075
Przeprowadzki kompleksowe.
Krajowe i zagraniczne. Solidnie i
profesjonalnie. - 516 146 075
Przeprowadzki, euro- bagażówka 1.5 t tanie usługi transportowe - 726 442 857
Tani przewóz osób do Niemiec
- Jeździmy z adresu na adres.
Obsługujemy teren Dolnego Śląska. Co 6-ty przejazd 50% taniej.
W dwie strony taniej - 756 120
840

USŁUGI
TURYSTYKA
Profesjonalny serwis nart Odbieramy od klienta, serwisujemy,
zawozimy (transport gratis) Kompletny
serwis: -regeneracja ślizgu -smarowanie na gorąco -regeneracja i ostrzenie
krawędzi -montaż wiązań i regulacja Itp.
Zadzwoń - 883-166-881

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Naprawdę chcesz schudnąć poważnie! Bez żadnych prochów,
morderczych ćwiczeń i głodzenia. Za
darmo. Umów się na spotkanie. - 727312-402
Nowy gabinet masażu -Kopernika
- Masaż klasyczny, relaksacyjny:
aromaterapia, masaż ciepłą świecą,
gorącymi kamieniami, bańką chińską.
Dyplomowana masażystka z doświadczeniem. W gabinecie lub z dojazdem.
- 531093423/martynika1974@wp.pl

KUPIĘ
Kupię 45 słoików miodu (0,9 - 1,1 L) 15
rzepakowych 10 spadziowych iglastych
5 wielokwiatowych 5 gryczanych 10
lipowych - 509 208 913
Kupię sprzęt audio uszkodzony i działający, nowy i stary. Dojazd i gotówka od
ręki tel. 530 021 593
Kupię używane linoleum, wykładzinę o
rozmiarach 5x2m2 tel. 796 489 565

SPRZEDAM
Sprzedam drewno komórkowe tanio
sezonowane oraz inne transport gratis
- 665 944 840

Sprzedam łóżeczko Ikea Gulliver z
materacem używane w bardzo dobrym
stanie cena 160 zł. Długość: 123 cm
Szerokość: 66 cm Wysokość: 80 cm
Szerokość łóżka: 60 cm Długość łóżka:
120 cm Główne cechy produktu - Podstawę łóżka można zamontować na 2
różnych wysokościach. - Jeden bok
łóżeczka można usunąć, gdy dziecko
jest już na tyle duże, aby wchodzić/
wychodzić z łóżeczka. - 509 208 913
Sprzedam łóżeczko Ikea Sniglar
z materacem używane w bardzo
dobrym stanie cena 60 zł. Podstawę
łóżka można zamontować na 2 różnych wysokościach. Ze względu na
bezpieczeństwo dziecka, używaj tego
samego rozmiaru łóżeczka i materaca.
Produkt spełnia normę europejską EN
716-1. Rozmiary po złożeniu: Długość:
124 cm Szerokość: 66 cm Wysokość:
80 cm Szerokość łóżka: 60 cm Długość
łóżka: 120 cm Wykonanie: Części
główne/rama: lity buk. Dno łóżka: płyta
pilśniowa. - 509 208 913

ODDAM
Oddam dachówkę rozbiórkową w
Cieplicach tel. 75 75 579 62
Oddam za darmo dużą ilość gruzu
z możliwością dostarczenia własnym
transportem. więcej informacji pod
numerem telefonu 607-744-887 - 727
548 554

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupie kawalerkę na Zabobrzu do
1-szego piętra lub w bloku z winda 723 783 283
Pilnie 3 pokojowe - Mieszkanie do
pierwszego piętra, Jelenia Góra, Cieplice, Sobieszów, za gotówkę dla zdecydowanego klienta. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

MIESZKANIA
SPRZEDAM

2 pokojowe 115000 - Noskowskiego,
III piętro, rozkładowe, osobno łazienka
i wc, duży balkon z widokiem na góry,
dom docieplony, okna częściowo
nowe. Lic 9549 - 501 736 644
2 pokojowe 128000 - Niemal 50
m.kw. po remoncie, okolice stadionu
, zadbany dom, wspólny ogródek. Lic
9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501
736 644
2 poziomowe - Wańkowicza - 2 pok.
II piętro w bloku, 52m2 pow. użytk.
(70m2 pow.całk.) Słoneczne i zadbane.
Ogrzewanie i cw. z sieci. Czynsz
ok.420zł. W cenie meble kuchenne
i szafa Komandor. Cena 158tys.zł+
ewent.garaż Lic.954 - 602 732 135
2-pokojowe - centrum Sobieszów
- Po remoncie na parterze kamienicy
o pow.43,3m2. Ogrzewanie etażowe
niewielkim kotłem na paliwo stałe.
Ciepła woda z junkersa gazowego.
Cena 110tys.zł. Do negocjacji. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549. - 602
732 135
2-pokojowe - Podgórzyn - W stanie
deweloperskim o pow.43m2 na parterze w kamienicy ul.Żołnierska. Woda
i ścieki miejskie , instalacja gazowa.
Piec kaflowy. Czynsz 120zł. Cena
55tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
2-pokojowe - ul. Złotnicza. - Po
remoncie w zmodernizowanej kamienicy na I piętrze o pow. całkowitej
50m2. Ekonomiczne ogrzewanie
elektryczne. Gotowanie i ciepła woda
z sieci gazowej. Cena 128tys.zł. Nieruchomości Rychlewski. - 501 736 644
2-pokojowe + garaż ul. Kadetów
- Na II piętrze pow. 54,5m2. po modernizacji. Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Kuchenka elektryczna. Czynsz
ok.255zł. Cena 150tys.zł. za mieszkanie + 15tys.zł. za garaż. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. - 602 732 135
36.5m 1-go Maja okazja - Mam do
sprzedania w ścisłym centrum mieszkanie po kapitalnym remoncie dachu,elewacji i mieszkania. Bez czynszowe
ogrzewanie i ciepła woda miejska.
Bez pośredników Cena 79.000 695898335.

















og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

3-pok. ul. Spółdzielcza - W bloku
na trzecim (ostatnim) piętrze , rozkładowe, o pow. 70.64m2. Ogrzewanie
piecem dwu-funkcyjnym. Nowe okna
z PCV. Nowe instalacje. Mieszkanie
zadbane. Cena 184tys.zł. Nieruchomości Rychlewski. - 602 732 135
3-pokojowe Gałczyńskiego Spółdzielcze własnościowe, 67,8
m2, wysoki parter, balkon, oddzielnie
łazienka i wc, c.o. i ciepła woda z sieci
miejskiej, podłoga drewniana w całym
mieszkaniu, bez pośredników - 600097-049
3-pokojowe ul. Drzymały - Na
3 piętrze pow.83,6m2. Mieszkanie i
kamienica po modernizacji. Ogrzewanie gazowe. Czynsz ok.300zł.
(z f. remontowym). Cena 185tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135
4 pokojowe 90m2, osobne wejście,
ogród, spokojne miejsce, okolice lotniska, sprzedam lub zamienię na 50m2
Zabobrze II lub III tel. 513 563 233
4 pokojowe do remontu - W bloku
55,6m2 na IV piętrze ul. Moniuszki.
Duży balkon z widokami na Karkonosze. Ogrzewanie i c.w. z sieci.
Okna wymienione. Cena 155tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski Lic.9549
- 602 732 135
43 m.kw. 55000 Okazja - Mieszkanie,
do wykończenia, 2 pokojowe, parter,
Podgórzyn. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Kawalerka - Cieplice. - O pow.
27m2, pokój z kuchnią, w ścisłym
centrum na parterze kamienicy. Całość
do remontu. Doprowadzony gaz miejski. Ogrzewanie piec kaflowy. Cena
90tys.zł. do negocjacji. Nieruchomości
Rychlewski. - 602 732 135
Kawalerka ok. M. Poczty. - Jednopokojowe o pow. 35,5m2 na parterze
w zmodernizowanej kamieniczce obok
centrum. Ogrzewanie gazowe. Mini
ogródek. Czynsz ok.70zł. Cena 80tys.
zł. do negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549r. - 602 732 135
Kawalerka w Cieplicach - Przy
Placu Zdrojowym - parter 27 m kw,
do remontu i modernizacji. Doskonała
lokalizacja na niewielki gabinet, mieszkanie dla studenta. Zaproponuj cenę.
lic. 9549 - 726 290 939
Komfortowe pól stylowej willi Sobieszów pod Chojnikiem. Piękny
dom , mieszkanie w doskonałym
stanie. Ogród, spokój, doskonałe
warunki. Rychlewski Nieruchomości
lic 9549 - 501 736 644
Mieszkanie 2 pok. z garażem Mieszkanie o pow. 44m2, słoneczne z
balkonem, I piętro, spokojna dzielnica
(ok.Małej Poczty). Posesja ogrodzona,
brama automatyczna. Garaż w bryle
budynku o pow. 28m2, budynek
2001r., 145 000, 00 zł. - 601 402 217
Mieszkanie 2-pokojowe 52m2 Mieszkanie 2-pokojowe na 4 pietrze
w ocieplonym bloku mieszkalnym przy
ul. Noskowskiego. Pierwszy właściciel!
Przynależna piwnica. Mieszkania ciepłe i komfortowe z widokiem na góry.
Balkon zabudowany. - 608 382 410
Mieszkanie, rozkładowe z balkonem
na trzecim piętrze w bloku, 2 pokoje,
115 000 zł - Zabobrze II. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie wraz z kredytem - Atrakcyjne duże mieszkanie w pełni umeblowane,2 sypialnie, salon z aneksem
kuchennym, duża piwnica, teren jest
ogrodzony, monitorowany, plac zabaw
dla dzieci. Centrum Jeleniej Góry.
Cena 50000 zł. - 00353879322739
lub 722119023
Okazja - 3 pok. + garaż - Wleń 49m2 w bloku na 3 piętrze. Zadbane
po remoncie. Ogrzewanie i c.woda z
sieci. Okna z PCV. Kuchenka gazowa
( gaz z butli). Garaż - blaszak. Cena
95tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549 - 602 732 135
Okazja 2 pokojowe - Mieszkanie
50 m2, z balkonem, rozkładowe na
trzecim piętrze w boku Zabobrze II.
115 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752

Piętro willi w Sobieszowie - Komfortowe, rozkładowe, 4-pokojowe (I-piętro)
po modernizacji o pow.96,5m2 z
wydzielonym ogrodem ok.600m2.
Ogrzewanie gazowe i piecem c.o.
Markowe materiały. Cena 385tys.
zł. Rychlewski Nier. Lic.9549 - 501
736 644
Sprzedam mieszkanie 38m2, 2
pokoje, jasna kuchnia, balkon, spokojna okolica, bez pośredników tel.
512 117 774
Stylowe 4-pok. centrum Cieplic
- Dwupoziomowe po modernizacji
(z garażem i dużym ogrodem) w na
pietrze i poddaszu stylowej kamienicy
o pow. całk.151m2 , użytkowej 100m2.
Ogrzewanie gazowe. Cena 350tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.95 602 732 135

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukujemy pokoju - Jesteśmy
parą, chcemy wynająć nie drogi poķój
umeblowany. W Jeleniej Górze lub
okolicy. - 538 457 470
Szukam kawalerki, 2 pokoje - Szukam studia, kawalerki, dwóch pokoi w
pełni umeblowanych wysoki standard.
Dla samotnego starszego Pana. - 533
989 178

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokoje - Karpacz - Po generalnym
remoncie. 2 pokojowe mieszkanie
w Karpaczu. W pełni wyposażone w
meble i sprzęty rtv i agd typu zmywarka lodówka tv plazmowy. Wanna
z hydromasażem. 1000 zł + media!
- 696 328 445
2 pokojowe w centrum JG - Do wynajęcia mieszkanie 54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, ogródek.
Położone na parterze w kamienicy w
centrum Jeleniej Góry. Umeblowane
i wyposażone, ogrzewanie gazowe.
Cena 800zł+liczniki - 509 697 330
3 -pok. ok. M.Poczty - Na I piętrze
w bloku z cegły 49m2. Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci. Skromnie umeblowane. Koszt najmu to 800zł. +
400zł. czynsz Spółdzielni + liczniki.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135

Mam do wynajęcia kawalerkę na
Zabobrzu Karłowicza5.atrakcyjna po
remoncie umeblowana cena 800zł.
dodatkowe rachunki to tylko gaz
oraz prąd, ogrzewanie oraz reszta
rachunków w czynszu. plus kaucja 663 232 310
Mam do wynajęcia pokój w Jeleniej
Górze na Zabobrzu ul. Kiepury, umeblowany, z dostępem do internetu, TV,
pralka, lodówka. 400 zł za miesiąc plus
media 100zl kontakt 512933819
Na atrakcyjnych warunkach wynajmę
wykończony lokal na kondygnacji -1
o powierzchni 300m2 zlokalizowany
w ścisłym centrum Jeleniej Góry przy
ulicy Szkolnej. Możliwość otworcia
sklepu bądź restauracji. - 697 397
297/75 75 22 980
Od stycznia 2014r. wynajmę w Cieplicach umeblowaną kawalerkę tel.
602 656 346
Pięknie 2 pokojowe mieszkanie w
Karpaczu. Po generalnym remoncie. W pełni wyposażone w meble,
sprzęty rtv i agd - zmywarka, lodówka,
kuchenka, okap, pralka, tv plazma.
Wanna hydromasaż! 1000zł + media
- 696 328 445
Pokój jednoosobowy - Mam do
wynajęcia pokój na Zabobrzu okolice
Kauflandu w mieszkaniu studenckim,
w celu informacji proszę o kontakt tel.
- 725 989 506
Pokój z dostępem do kuchni,
łazienki, wi-fi, miejsce na samochód,
blisko UE. - 698 673 047
Stancja - pokoje do wynajęcia
- mieszkanie położone w cichej, spokojnej okolicy, niedaleko Uniwersytetu
Ekonomicznego. Atrakcyjna cena.
Więcej szczegółów pod podanym
numerem kontaktowym. - 607 775
954
Wynajmę 2 pokojowe II p Noskowskiego - Wynajmę mieszkanie o
pow.36 m2 - 2 pokojowe, łazienka,
kuchnia plus spory balkon II piętro,
parking. Cena 900 zł (w tym już czynsz
i ogrzewanie) plus opłaty : woda, światło, gaz. - 693 355 935
Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 58 m2, wyposażone. Okolice
Castoramy - 663 641 242

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

3-pokojowe w centrum Jel. Góry
- Przestronne, jasne mieszkanie po
remoncie, ogrzewanie gazowe lub
piece. Wyposażona kuchnia, pokoje
częściowo umeblowane. 1-sze piętro
wyremontowanej kamienicy. Opłaty
1100/m-c + media wg zużycia + kaucja
- 793 338 666

Własnościowe M3 48m2, I piętro, balkon, ul. Grotta Rowieckiego
zamienię na kawalerkę za dopłatą
lub sprzedam, bez pośredników tel.
531 168 815

Do wynajęcia kawalerka w domku
jednorodzinnym na Zabobrzu umeblowana cena 950 zl z opłatami - 603
958 920

Dom Jelenia Góra - do sprzedania
dom jednorodzinny wolno stojący pow.
użytkowa 85.20m jedno piętrowy z
tarasem. 3 pokoje kuchnia , łazienka,
przedpokoju. Pow. Działki 663 m. W
okolicach urzędu skarbowego. - 532
303 528
Dom we Wleniu - Jednorodzinny,
wolnostojący, piętrowy w centrum.
Pow.całkowita ok.250m2, działka
1094m2, 5 pokoi. Ogrzewanie piecem
co.na koks-węgiel. Cena 340tys.zł.do
negocjacji. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549 - 602 732 135
Elegancki dom - Oś. Czarne Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem o pow.
całk. ok.200m2 i pow. użytk. ok.170m2
na działce 962m2.4 pokoje, pokój
kąpielowy. Markowe materiały. Cena
670tys. zł. Lic.9549 - 602 732 135
Komfortowa willa z basenem Sobieszów. Pow. całkowita 260m2 ,5
pokoi, piętrowa, nie podpiwniczona,
na pięknej działce o pow.1960m2
z widokami. Ogrzewanie gazowe
+ kominek. Nowa cena 890tys. zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549
- 602 732 135
Komfortowy dom - 240 m2
powierzchni całkowitej, 5 pokoi, salon,
kuchnia, jadalnia, 2 łazienki, garaż
dwustanowiskowy na działce 1111 m2
w Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752

Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe,
wyposażone o pow, 58m2. – 663
641 242
Do wynajęcia osobny pokój na Zabobrzu w domku jednorodzinnym z
osobnym wejściem umeblowany z
dostępem do kuchni i łazienki cena 500
zl z oplatam - 603 958 920
Duże mieszkanie w centrum. - 117m2
w samym centrum miasta (50m do
UE). 3 duże osobne pokoje, łazienka,
kuchnia, przedpokój+ pomieszczenie
gospodarcze. Gorąco polecam. Więcej
informacji udzielę telefonicznie. Zapraszam do oglądania. - 609 862 626
Kadetów 48m2 wysoki standard - 1p. pokój dzienny z dużą
ścianą kuchenną i balkonem + przestronna sypialnia. Mieszkanie umeblowane-na wyposażeniu lodówka,
zmywarka, pralka, tv;parking cena
1000pln+czynsz i media(ok400pln)+
kaucja - 795 204 610
Lokal w centrum - Na atrakcyjnych
warunkach wynajmę wykończony
lokal na parterze o powierzchni 110
m2 zlokalizowanym w ścisłym centrum
Jeleniej Góry przy ulicy Szkolnej. Możliwość otwarcia sklepu bądź restauracji. - 697 397 297/75 75 22 980

DOMY
SPRZEDAM
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Wypadki przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zadzwoń: 660 431 602

www.ergonomika.com.pl
Nowa szeregówka - Oś.Czarne. Pow.użytkowa 128m2 działka 277m2,
3-4 pokoje+ garaż , markowe materiały,
wysoki standard. Ogrzewanie gazowe
+ kominek. Cena 480tys.zł. wraz
z wyposażeniem i umeblowaniem
kuchni. Rychlewski Nieruchomości. 602 732 135
Połowa bliźniaka w Cieplicach
- Budynek piętrowy o pow. całk.
ok.250m2 ,6 pokoi, podpiwniczony
(wysoki parter) na działce o pow.
431m2. Ogrzewanie gazowe, okna
PCV. Atrakcyjna lokalizacja. Nowa
cena 395tys.zł. Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
Sprzedam dom przedwojenny do
remontu o powierzchni 110m.kw.na
działce 700m.kw. gm. MysłakowiceKrogulec, cena 160000zl./do negocjacji/. Tel. kontaktowy 0048 75 64 39
673, kom.0048 501 700 426
Sprzedam poniemiecki dom częściowo wyremontowany, 200m2,
działka 150m2 w Łomnicy tel. 792
231 025
Stylowa willa w Karpaczu - Obok
Białego Jaru. Po gruntownej modernizacji. Dwa niezależne mieszkania. Ogółem 300m2 8 pokoi na działce 858m2.
Wszystkie media, Ogrzewanie gazowe.
Do sprzedaży lub wynajmu. Rychlewski
Nieruchomości. - 602 732 135
Willa w Cieplicach - Piętrowa, częściowo podpiwniczona, 4 pokoje pow.
całk.220m2 , działka 856m2. Ogrzewanie gazowe. Budynek w dobrym
stanie technicznym. Cena 590tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549
- 602 732 135

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Dom - Dla rodziny, wygodny, przytulny,
tani w utrzymaniu. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Przytulny, słoneczna kuchnia z
jadalnią, ogród, salon z kominkiem,
4 sypialnie, 2 łazienki. Sobieszów.
Rychlewski Nieruchomości lic 9349 501 736 644
Komfortowa willa z basenem Sobieszów. Pow. całkowita 260m2 ,5
pokoi, piętrowa, nie podpiwniczona, na
pięknej działce o pow.1960m2 z widokami. Ogrzewanie gazowe + kominek.
3,0tys.zł./mies. + media. Rychlewski
Nieruchomości. - 602 732 135

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Pilnie kupię działkę pod pensjonat w
Świeradowie Zdroju, nasłoneczniona
od 1800 m2 do 3ha. Pośrednikom
dziękujemy. - 883 356 472

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Cieplice 35000 - Działki na szeregówki, oś Panorama. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Działka w Parku Norweskim - Na
atrakcyjnych warunkach sprzedam
działkę zlokalizowaną w Parku Norweskim w Cieplicach nieopodal nowo
powstałych term. Możliwość wybudowania hotelu, restauracji bądź domu.
Wyjątkowo urokliwe miejsce. - 697 397
297/75 75 22 980
Elegancki dom - Oś. Czarne - Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony,
parterowy z poddaszem o pow.całk.
ok.200m2 i pow. użytk. ok.170m2 na
działce 962m2.4 pokoje, pokój kąpielowy. Markowe materiały. Cena 670tys.
zł. Lic.9549 - 602 732 135
Grunt przy stoku narciarskim Sprzedam 8300 m kw. pod usługi
sportowo-turystyczne przy znanym
stoku narciarskim. Możliwe kupno lub
dzierżawa sąsiednich działek. Cena
250 000 zł - 887 053 400

biuro@ergonomika.com.pl

Sprzedam działkę budowlana 1008
m² w Jeżowie Sudeckim. Z działki rozpościera się piękny widok na panoramę
Jeleniej Góry oraz całej Kotliny Jeleniogórskiej. Jedna z ostatnich tak pięknych
działek.80tyś – 004915124164057

LOKALE
KUPIĘ
Pilnie kupię lokal pod działalność handlową w Świeradowie Zdroju ok.150m2,
przy głównych (ruchliwych ) ulicach.
Pośrednikom dziękujemy. - 883 356
472

LOKALE
SPRZEDAM

Lokal w centrum - Na atrakcyjnych
warunkach wynajmę wykończony
lokal na parterze o powierzchni 110
m2 zlokalizowanym w ścisłym centrum
Jeleniej Góry przy ulicy Szkolnej. Możliwość otwarcia sklepu bądź restauracji. - 697 397 297/75 75 22 980
Lokal w centrum Jeleniej Góry o
powierzchni 162 m2 - 697 397 297/75
75 22 980
Lokal w centrum Jeleniej Góry o
powierzchni 300m2 - 697 397 297/75
75 22 980
Lokal w centrum Jeleniej Góry o
powierzchni 63 m2 - 697 397 297/75
75 22 980

Lokal użytkowy z witryną w JG - ul.
Grodzka, witryna, dwa wejścia, alarm,
rolety, dwa okna od strony Podwala.
Lokal posiada 3 pomieszczenia, idealny pod usługi, gabinet, biuro, punkt
sprzedaży, ogrzewanie gazowe - 601
954 165
Obiekt biurowo-produkcyjny - Na
skraju miasta od strony Wrocławia.
Pow. ogółem 583m2 na działce
3068m2. Bud. biurowy po modernizacji. Wszystkie media. Ogrzewanie
gazowe. Atrakcyjna cena 1,2mln.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.95 602 732 135
Pensjonat z restauracją sprzedam,
centrum Karpacza tel. 605 633 321
Sprzedam lokal użytkowy Zabobrze
III 40m2 tel. 608 386 599
Sprzedam lokal w centrum - Na
atrakcyjnych warunkach wynajmę lub
sprzedam lokal o powierzchni 63 m2
zlokalizowany w centrum Jeleniej Góry.
Lokal znajduje się na drugim piętrze
i jest wykończony. - 697 397 297/75
75 22 980
Sprzedam lub wydzierżawię obiekt
wolnostojący w Szkl. Porębie, pow. ok
70m2, wszystkie media, nadaje się pod
każda działalność tel. 509 701 525
Wolnostojący usługowo-mieszkalny - piętrowy budynek, róg ul Mickiewicza i Wolności, bezczynszowy,
własne ogrzew gaz. Łączna pow ok
200 m2, reklama podświetlana, własne
miejsca parkingowe, również wynajem,
bez pośredników - 600-097-049

Mam do wynajęcia lokal usługowy
100 m2, ul. Wolności 231, ogrzewany,
zaplecze sanitarne, parking, monitoring
(koło Orlenu) tel. 799 212 318

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Obiekt biurowo-produkcyjny - Na
skraju miasta od strony Wrocławia.
Pow. ogółem 583m2 na działce
3068m2. Bud. biurowy po modernizacji. Wszystkie media. Ogrzewanie
gazowe. Atrakcyjna cena 1,2mln.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.95 602 732 135

40m2 gospodarczo-magazynowe na
Zabobrzu Różyckiego 4a 400pln - 535
303 007
Do wynajęcia na dział. gosp. lokal 30
m2 w centrum Cieplic - 603 811 609
Lokal na biuro - centrum/rynek - Lokal
w centrum Jeleniej Góry (ul. Krótka), II
piętro w nowym budynku, wejście od
podwórza, możliwość zaparkowania
auta. Wyposażona kuchnia: lodówka,
zmywarka, kuchenka. Łazienka, toaleta. 850zl/mies - 500 203 643
Lokal na parterze o powierzchni 93
m2 zlokalizowanym w ścisłym centrum
Jeleniej Góry przy ulicy Szkolnej. Możliwość otwarcia sklepu bądź restauracji. - 697 397 297/75 75 22 980
Lokal użytkowy z witryną w JG - ul.
Grodzka, witryna, dwa wejścia, alarm,
rolety, dwa okna od strony Podwala.
Lokal posiada 3 pomieszczenia, idealny pod usługi, gabinet, biuro, punkt,
sprzedaży, ogrzewanie gazowe. Do
wprowadzenia 40m2/1400,00 msc 601 954 165

Mam do wynajęcia pomieszczenie
magazynowo-gospodarcze 40m2
Zabobrze 4a 400pln. - 535 303 007
Na atrakcyjnych warunkach wynajmę
wykończony lokal dwupoziomowy o
powierzchni 400m2 zlokalizowany w
ścisłym centrum Jeleniej Góry przy
ulicy Szkolnej. Możliwość otwarcia
sklepu bądź restauracji. - 697 397
297/75 75 22 980
Wynajmę kosmetyczce miejsce
przy solarium na paznokcie koszty do
dogadania się tanio zapraszam - 603
799 963
Wynajmę lokal na Podwalu 22/1 –
parter, parking. Biuro bardzo dobrze
urządzone. 25m2 = 500zł + liczniki,
50m2 = 1000zł + liczniki, 100m2 =
1800zł + liczniki. - 509 208 913

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Budynek gospodarczy - Na malowniczej widokowej działce w Siedlęcinie.
Do adaptacji na dowolne cele. ok 800
m.kw. Ciekawa architektura. Teren
budowlany. Lic 9549 - 501 736 644
Garaż murowany na Podchorążych
6000 zł sprzedam tel. 606 362 697

Sprzedam garaż - Podchorążych
- Garaż własnościowy, murowany
w zabudowie szeregowej, osiedle
Podchorążych. Prąd. Garaż o pow. 18
m2 na gruncie o pow. 50m2. Cena 16
tys. zł. Nr tel. 728 496 829

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę warsztat samochodowy
lub stanowiska warsztatowe dla
mechanika/mechaników 4 do 6 stanowisk. Gotowy do wprowadzenia/
wynajmu. Tanie koszty grzania. Cena
(za 4 stanowiska): 2200+media. Karpacz - 509 081 541
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