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Przedwakacyjne zmiany w budżecie część radnych ostro na sesji krytykowała

Wydatki (nie) kontrolowane
JELENIA GÓRA

Dwója dla
prezydenta

Marcin Zawiła bez absolutorium. To ocena merytoryczna,
czy początek gry wyborczej?

Strona 4

SPORT

Kajakarze
na podium

Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki
zdobyli cztery medale w Pucharze Świata ICF we freestyle’u.

Strona 9

- Na to rondo mieszkańcy czekali, prezydent Marcin Zawiła
obiecał, że ono powstanie. Teraz
tę inwestycję z budżetu się usuwa.
Mamy prawo czuć się oszukani,
a przede wszystkim oszukani na
pewno poczują się mieszkańcy
– grzmiał radny Krzysztof Mróz
(PiS).
– To skutek tego, że nie ma
w Mieście priorytetów inwestycyjnych. Do budżetu wpisuje się
zadania, których realizacja jest
uzależniona od pozyskania pieniędzy zewnętrznych. Jak się nie uda
ich zdobyć, to inwestycja „spada” dodał Ireneusz Łojek (PiS). – Pora
wreszcie wytyczyć główne cele i
realizować je ze środków własnych
– podkreślał radny.
Wiceprezydent Jerzy Łużniak
tłumaczył: Mieliśmy to rondo budować razem z Czechami, ale oni
się wycofali, więc my nie dostaniemy na nie dofinansowania. A koszt
tej inwestycji to około 2 mln zł.

Fot. Angela

Głównym tematem ostatniej przed wakacjami sesji
miejskiej (8.07.) były zmiany w budżecie. W projekcie
uchwały zostały one zapisane w „pakiecie”. Radni mogli
więc albo wszystkie je przyjąć, albo odrzucić. Przyjęli,
ale w dyskusji padło wiele słów krytyki. O co chodziło?
Między innymi o to, że z tegorocznego jeleniogórskiego
budżetu zniknęła budowa ronda u zbiegu Trasy Czeskiej
i ul. Lubańskiej.

Fot. Sylwia Myśliwiec

Nie wszyscy jeleniogórzanie
pamiętają o mogiłach swoich
bliskich i te groby giną w chaszczach.

Strona 3

Ale ponieważ jest ono potrzebne,
to w niedalekiej przyszłości powstanie. Albo zdobędziemy na to
pieniądze, albo sami je zbudujemy
- zapewniał.
Kontrowersje budził też plan
Miasta, by wyremontować za 500
tys. zł dach pałacyku na Zabobrzu.
– Przejęcie tego obiektu miało być
z korzyścią dla Jeleniej Góry, a
generuje tylko koszty – wytykał
Wojciech Chadży (SLD). Brak
pomysłu na ten obiekt wytykał
również Józef Sarzyński (SLD), a
radny Miłosz Sajnog (Razem dla
Jeleniej Góry) twierdził, że czas
płynie, a Miasto nadal nie zdobyło
pieniędzy na remont tego zabytkowego obiektu i nie wiadomo czy w
ogóle to nastąpi. - 500 tys. zł na
zabezpieczenie dachu niczego nie
daje, a za te pieniądze można mieć
program partnerstwa publicznoprywatnego i wybudować dom
kultury z prawdziwego zdarzenia
- twierdził radny Miłosz Sajnog.

Więcej na stronie 4
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Wszystkiego co najlepsze dla Agaty i Michała

Nasza redakcyjna koleżanka Agata Galas 12. lipca wzięła w Cieplicach ślub kościelny.
Jej wybrankiem jest Michał Dudek. Życzmy im wszystkiego, co najlepsze. – Szczęścia,
zdrowia i długoletniego pożycia w nieustającej harmonii, Kochani!

Droga do strefy już otwarta
Od 25. lipca kierowcy mogą
korzystać z nowego odcinka drogi,
który połączył ul. Lubańską z ul.
Spółdzielczą w Jeleniej Górze.
Uroczystego otwarcia łącznika
dokonał prezydent miasta Marcin
Zawiła wraz z wykonawcami i
inwestorami. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10,5 mln złotych,
z czego 85 proc. dofinansowane
zostało z funduszy europejskich.
Wykonawcą projektu była firma
Pol-Dróg z Piły, która zakończyła
budowę przedterminowo. Pierwotnie otwarcie planowano we
wrześniu.
- Odcinek ten jest bardzo ważny, ponieważ jest połączeniem
komunikacyjnym dzielnicy przemysłowej, ale jest istotny także
dla dojeżdżających z Piechowic,
Sobieszowa czy Cieplic. Myślę, że

odciąży to ulicę Wolności i część
r uchu kołowego będzie teraz
odbywać się tędy – mówił Marcin
Zawiła.
- Droga służyć będzie nie tylko
inwestorom i kierowcom, ale
także rowerzystom, ponieważ wydłużyliśmy jeszcze o kawałek trasę
rowerową, kolejną w kierunku
Cieplic z Jeleniej Góry – zaznaczył
Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
Ilona Turowska

Otwarcie drogi jest także punktem
zwrotnym dla rozwoju dzielnicy przemysłowej miasta. Właścicielami działek
położonych w okolicy są m.in.: Zorka,
O.P.S.O. i RS Bau.
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AACHEN/POWIAT GreKo: seminarium o sposobach na rozwój regionów, m.in. przez sport
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Na sesji było o pracy i bezrobociu
Fot. SP

Na ostatniej sesji Rady
Powiatu Jeleniogórskiego
sprawozdanie z realizacji
„Powiatowego Planu Działań
na Rzecz Zatrudnienia na
lata 2012–2014” za rok 2013
przedstawiła dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy
w Jeleniej Górze Urszula
Filipczuk. Radni przyjęli sprawozdanie jednogłośnie.
Omawiając sytuację na lokalnym rynku pracy w 2013
roku, można powiedzieć,
że z pozycji liczby bezrobotnych nie był to najgorszy
rok. W porównaniu do lat
ubiegłych coraz mniej osób
rejestrowało się jako bezrobotne. Od stycznia do grudnia zarejestrowano 9.756
osób bezrobotnych, w tym
z powiatu jeleniogórskiego
4.433 osoby. Na lokalnym rynku
pracy zauważalne było ożywienie pracodawcy tworzyli nowe miejsca
pracy, zwiększali zatrudnienie.
Z ewidencji Urzędu Pracy wykreślono w 2013 roku 10.389 osób.
Wykreślenia z powodu podjęcia pracy
stanowiły prawie 43% wszystkich
wyłączeń. Z powiatu jeleniogórskiego z powodu podjęcia pracy wykreślono ponad 47 % bezrobotnych.
Na koniec 2013 roku w rejestrach
Urzędu Pracy pozostawało 7.166
bezrobotnych, w tym 3.842 osoby z
powiatu jeleniogórskiego.
Wśród osób bezrobotnych przeważali mężczyźni, stanowili oni 53,3%
ogółu zarejestrowanych. Prawo do
zasiłku posiadało 14,7% wszystkich
zarejestrowanych. Spośród bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego
prawo do zasiłku posiadało 17,2%
osób.
Ponadto zarejestrowanych było
614 osób niepełnosprawnych, w
tym 271 osób z powiatu jeleniogórskiego. W grupie bezrobotnych niepełnosprawnych, prawo do zasiłku
posiadały tylko 92 osoby.
W strukturze osób niepełnosprawnych przeważały osoby z orzeczonym
lekkim stopniem niepełnosprawności – stanowiły one 78,0%. Umiarkowany stopień niepełnosprawności
posiadało 19,5%. Znaczny stopień
niepełnosprawności posiadało 2,5%
zarejestrowanych osób niepełnosprawnych.
Nadal niestety utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia długotrwałego (osoby pozostające w ewidencji
bezrobotnych ponad 12 miesięcy od
momentu zarejestrowania się). Odse-
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Duże imprezy dają impuls
W dniach 14-17 lipca br. delegacja Powiatu Jeleniogórskiego na czele ze starostą
Jackiem Włodygą przebywała z wizytą w Regionie Miast
Aachen. Celem wizyty był
udział w kolejnym wydarzeniu projektu transnarodowego GreKo tj. Seminarium
dot. „Wpływu dużych imprez
sportowych na wizerunek i
marketing regionu”, które
zaplanowano podczas Światowego Turnieju Jeździeckiego CHIO Aachen 2014.

tek tej grupy bezrobotnych na koniec
grudnia 2013 roku osiągnął poziom
54,7 % ogółu zarejestrowanych.
Niekorzystne struktury zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bezrobotnych – ok. 66% bezrobotnych, nie
posiada wykształcenia średniego
, co trzeci bezrobotny nie posiada
kwalifikacji zawodowych.
W 2013 roku Urząd Pracy współpracował z ponad 1700 firmami z
Jeleniej Góry oraz 500 działającymi
w powiecie jeleniogórskim.
Działania Urzędu skierowane były
w szczególności na zaktywizowanie
osób będących w trudnej sytuacji na
rynku pracy tj. między innymi osób
do 25 roku życia, osób pozostających
długotrwale w ewidencji Urzędu,
bezrobotnych powyżej 50 roku oraz
bezrobotnych niepełnosprawnych.
Urząd Pracy w 2013 roku dysponował środkami finansowymi
na przeciwdziałanie bezrobociu w
wysokości 13.566,1 tys. zł.
Środki finansowe: to środki z
Funduszu Pracy, środki pozyskane
z Rezerwy Ministra, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Korzystając z przyznanych funduszy w 2013 roku, możliwa była
aktywizacja zawodowa 2.553 osób
bezrobotnych, w tym z powiatu jeleniogórskiego 1.114 bezrobotnych.
(SP)

Poprzednie edycje seminarium
odbyły się w Powiecie Bamberg i
Powiecie Jeleniogórskim. W ramach
seminarium GreKo udział wzięli
eksperci z Aachen – Pan Carl Meulenbergh – Prezydent Organizacji
Jeździeckiej Aachen-Laurensberger
Rennverein e.V. i główny organizator
CHIO oraz Pan Werner Schlösser –
Szef Serwisu Turystycznego „Aachen
Tourist Service e.V.”
Na przykładzie CHIO Aachen 2014
zobrazowano wpływ tak znaczącej
imprezy na wizerunek regionu oraz
przedstawiono czynniki, które odnoszą kluczową rolę dot. organizacji,
finansowania oraz form sponsoringu
stanowiącego najistotniejszy element finansowania tej prestiżowej
imprezy.
Budżet kombinowany i trafnie
dobrany termin imprezy wpasowany
został w „dziurę” biznesową regionu
i okazał się właściwą decyzją marketingową i finansową. Medialność
imprezy w programach telewizyjnych 140 państw na świecie odegrała
równie ważną rolę w pozyskaniu pro-

Fot. Archiwum Starostwa
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fesjonalnych uczestników samego Świata ITU-WM w Cross-Triathlonie w Jabloncu n/Nisou (Czechy) w
sierpniu, spotkania Grup Roboczych
turnieju, dziennikarzy sportowych O-SEE-CHALLENGE 2014.
W drugiej części seminarium gru- i Karkonoskich Spotkań Turystyczfascynujących się jeździectwem
Konsorcjum
GreKo II Góra
pracowała
konnym, których liczba dosięga
600 pa
Szkoły
Cosinus
Jelenia
to : nych w powiecie jeleniogórskim.
podczas turnieju oraz wielu odwie- nad szkicem nowego wspólnego Omówione zostały możliwości wylicea,
szkoły policealne:
kosmetyka,
informatyka,
i praktyk młodzieży z Instyprojektu transnarodowego
GREG, miany
dzających z całego
świata.
administracja,
kursy
zawodowe
tutem ROC-Leewenborgh w Holandii.
partnerem
wiodącym będziei maturalne!
Oszacowano według
przeprowa- którego
W pierwszej kolejności ustalono
dzonych badań marketingowych, iż Powiat Jeleniogórski.
W trakcie wizyty omówiono pro- wizytę młodzieży holenderskiej w
ruch turystyczny w regionie podczas
turnieju przynosi ok. 50 euro na gramy wizyt dot. przyszłych zaplano- naszym regionie. Termin zostanie
jednego odwiedzającego i 100 euro wanych spotkań w ramach GreKo tj. wyznaczony w najbliższym czasie.
(SP)
za osobę/nocleg do budżetu miasta. prezentacji promocyjno-turystycznej
Liczbę odwiedzających turniej sza- j!
ka
le
iecozw
Ntys.,
cuje się na 360
daje ok. 18
mln euro zysku. W trakcie
tygodnia
VLč
V]
SL
D
=
turniejowego wykorzystuje się średnio ok. 30 000 miejsc noclegowych
przy kwocie 100 euro zysku daje
dodatkowe 3 mln euro.
W panelu ekspertów udział wziął
również Prof. Dr Holm Grosse –
Szef Spółki Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH
z Bautzen, który przybliżył wpływ
imprez sportowych na wizerunek i
marketing na podstawie Mistrzostw

Uczestnikami zespołu międzynarodowego prócz ekspertów byli gospodarze: I Radny Regionu Miast Aachen Helmuta Etchenberga i
jego zastępca Axela Hartmana oraz goście zaproszeni: przedstawiciele Powiatu Jeleniogórskiego, Powiatu Bamberg, Miasta Jablonec
n/N, Euroregionu Maas-Rein, Eurodistrickt Saar-Moselle, przedstawiciel Instytutu Edukacyjnego ROC-Leewenborgh, Maastricht i
dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Gminy Kerkrade w Holandii oraz przedstawiciele i zarząd spółki niemiecko-holenderskobelgijskiej AG Charlmagne z siedzibą Aachen.

Stopa bezrobocia w 2013 r.: dla powiatu jeleniogórskiego 19,6 %, dla Jeleniej
Góry 9,2%, dla województwa dolnośląskiego 13,2%, dla kraju 13,4%.

Modernizacja ważnych traktów razem z Czechami

Lepsze drogi przy granicy
Dolny Śląsk wspólnie z Krajem Pardubickim, Libereckim, wspólnego projektu z Krajem KraOłomunieckim i Kralowohradeckim planuje modernizację lowohradeckim planowana jest
modernizacja drogi wojewódzkiej
dróg wojewódzkich na polsko–czeskim pograniczu.
W ramach porozumienia między samorządem Dolnego Śląska
i krajami czeskimi podpisano
wnioski projektowe o modernizacji dróg wojewódzkich w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika

Czeska - Rzeczpospolita Polska
2014-2020.
Co się będzie działo w t ym
względzie na naszym terenie?
Zaplanowana jest modernizacja
dróg regionalnych we Wschodnich Karkonoszach. W ramach

nr 368 od przejścia granicznego
na przełęczy Okraj do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 367
oraz drogi wojewódzkiej nr 369 od
skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 368 do Lubawki. Razem, ponad
21 km długości.
(Jel)

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Fot. Archiwum jelonki.com

Nie ma już darmowej żywności

Jeleniogórskie Stowarzyszenie
Osób Bezrobotnych wysłało pismo do
premiera Donalda Tuska w sprawie
darmowej żywności, z której co roku
korzystało ponad dwa tysiące najuboższych jeleniogórzan. Od stycznia
br. dostawy darmowej żywności
zostały wstrzymane i nie będzie jej
najprawdopodobniej do końca roku.
Kto jest za to odpowiedzialny?
Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych korzystało z programu PEAD.
Rocznie pozyskiwało i rozdawało
najuboższym mieszkańcom Jeleniej
Góry około 177 ton żywności. Liczba
osób, która korzystała z takiej pomocy to około 2200.
- Jest to program unijny, wspierający ubogie rodziny w podstawowe
produkty żywnościowe: cukier,
mąkę, ryż, konserwy, ser, mleko
– wyjaśnia Janusz Jędraszko, prew
SRQLHG]LDñHN
zes
JSOB. - ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
Obecnie mamy nowe

rozdanie środków unijnych na lata
2014- 2020, a program PEAD do
tej pory nie został wdrożony przez
nasze państwo. Tysiące osób biednych, bezrobotnych czeka w Polsce
na żywność dotowaną z programu
unijnego. Program ten został już
wdrożony we Francji czy Austrii.
Dotarła do nas informacja, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
aplikując o środki finansowe na ten
cel do Unii Europejskiej popełniło
szereg błędów we wniosku i został
od odrzucony – dodaje prezes.
W piśmie pyta on premiera Tuska
kiedy program pomocy unijnej dla
mieszkańców naszego kraju zostanie
rozpoczęty. - Panie premierze, mając
na uwadze dobro biedniejszej części
naszego społeczeństwa prosimy o
udzielenie pisemnej odpowiedzi –
czytamy.
Angelika Grzywacz- Dudek
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Jeleniogórzanie nie pamiętają o grobach bliskich. Mogiły zarastają

Na cmentarzu jak w buszu
– Te zarośnięte do pasa
pokrzywami i chaszczami
groby oraz alejki pomiędzy
nimi to bezczeszczenie mogił – mówi Bożena Wójcik z
Jeleniej Góry. – Serce mnie
boli za każdym razem kiedy
idę na grób do mojej mamy
na Nowy Cmentarz, stąd mój
apel do mieszkańców, by
przypomnieć im obowiązku
opieki nad grobami – dodaje Czytelniczka.
Sprawa wraca co roku w okresie
wakacji, kiedy trawy rosną najszybciej. Reagują mieszkańcy, którzy
dbają o groby swoich bliskich.
- W minionym roku Jelonka.com
pisała o zarośniętych grobach i
część mieszkańców się opamiętała
– mówi Bożena Wójcik. – Może i w
tym roku to coś pomoże – dodaje z
nadzieją. Jak wielu o tym zapomina,
widać na zdjęciach. Często obowiązek porządkowania grobów przerzucany jest z jednego na drugiego
członka rodziny. Wielu uważa też,
że jest to obowiązek administracji
cmentarza.
- Grób należy do rodziny osoby
zmarłej, która wykupuje miejsce
pochówku na dwadzieścia lat i przez
ten czas ma również obowiązek
utrzymania go w czystości, jak
również posprzątania przestrzeni

między grobami – mówi Jan Pałka,
wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
– Nam nie wolno kosić czy sprzątać
cudzych grobów, bo ktoś mógłby nas
później oskarżyć, że razem z chwastami wyrwaliśmy jakieś kwiaty czy
krzewy. Nie mamy też możliwości
wyciągania konsekwencji wobec
ludzi, którzy nie sprzątają. Nie
możemy ich karać czy czegoś im nakazać. Możemy apelować i to robimy
co roku. A to, jak wyglądają groby
świadczy o tym, jak najbliżsi kochali

osobę zmarłą, bo przecież większość to powinny być one wykoszone.
rodzin jest na miejscu i pokazuje się Sprawdzę to i pouczę kierownika, by
raz w roku na Wszystkich Świętych. o to dbał – dodaje Jan Pałka.
Co do alejek pomiędzy grobami, Angelika Grzywacz- Dudek

Zdaniem mieszkańców również fakt, że ktoś wyjeżdża z miasta lub nie ma czasu pójść
na grób swoich bliskich, nikogo nie tłumaczy.
Można zlecić utrzymania grobu w czystości firmom, które się w tym specjalizują.
Koszt całorocznej opieki nad mogiłą, łącznie z zapalaniem zniczy to około 300 – 500
złotych. Dawniej grobami osób nieznanych zajmowali się harcerze. Ten zwyczaj został
jednak zarzucony. A może warto byłoby do niego wrócić?
Fot. Angelika Grzywacz
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To ocena merytoryczna, czy początek przedwyborczej walki o stołki i funkcje?

W części absolutoryjnej sesja
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
(30.06.) obfitowała w emocje.
Wielu radnych bez pardonu
krytykowało prezydenta Marcina Zawiłę nie tylko za pracę
w ubiegłym roku, ale w całej,
dobiegającej końca, kadencji.
Opieszałość, niekompetencja, bujanie w chmurach – to
tylko niektóre z zarzutów. W
efekcie prezydent został bez
absolutorium za rok 2013.
Prawnie niczym to dla niego
nie skutkuje, ale…
Ostatnio radni przy każdej okazji
nie zostawiali na pracy Marcina
Zawiły „suchej nitki”. Wytykali mu
m.in. błędy w prowadzeniu sztandarowych dla Jeleniej Góry inwestycji
(rewitalizacja Parku Zdrojowego,
Termy Cieplickie czy stadion przy
Złotniczej), które kosztowały o wiele
więcej, niż zaplanowano, wlokły się
w nieskończoność albo na koniec
usterka goniła usterkę. Obwiniano
prezydenta o wyludnianie się miasta,
bo brakuje perspektyw dla młodych,
a także o niefrasobliwe wydawanie
pieniędzy podatników i zewnętrznych. Wczoraj to wszystko można było
usłyszeć raz jeszcze podczas dyskusji
nad projektem uchwały o planie finansowym 2013 i wykonaniu budżetu za
JELENIA GÓRA

Wydatki (nie)zbędne?
Dokończenie ze strony 1
- Albo będziemy patrzeć
jak ten zabytkowy obiekt
niszczeje,
albo wydamy
500 tys. zł na
zabezpieczenie dachu. Te
pieniądze zostaną zaliczone jako nasz
wkład własny,
gdy zdobędziemy dofinansowanie.
W przyszłym roku ruszają nowe
projekty, może uda nam się zdobyć
pieniądze na remont „Zameczku”
– powiedział Jerzy Łużniak.
Radni chcieli też wiedzieć, dlaczego projekt basenu, który ma
powstać przy Szkole Podstawowej
nr 10 musi kosztować 115 tys.
zł, a przejście dla pieszych przy
Netto (Al. Wojska Polskiego) – aż
60 tys. zł.
Wiceprezydent wyjaśniał, że
projekt autorski kosztowałby
około 200 tys. zł, dlatego zapadła
decyzja o kupnie projektu gotowego i dostosowanie go do potrzeb, a
to tyle kosztuje. Co do przejścia dla
pieszych, to przy okazji powstanie
w pobliżu zatoka dla autokarów,
które przywożą do miasta turystów i urlopowiczów.
Ostatecznie radni uchwałę o
zmianach w budżecie przyjęli i
zapisane po zmianach inwestycje
zostaną zrealizowane.
Bożena Bryl-Chrząszcz

rok ubiegły oraz nad absolutorium
dla prezydenta.
- Słuchając sprawozdania służb
prezydenta z wykonania budżetu w
2013 roku miałem wrażenie jakbym
słuchał relacji z pierwszej linii frontu
ze sporą dawką elementów socjotechniki, ale o tym, czy na przykład
potrafiliśmy sensownie wykorzystać
pieniądze zewnętrze było już mniej.
To dobrze, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła
wykonanie budżetu, tylko że jest to
ocena formalno-prawna. Ale jeśli
chodzi o wartość merytoryczną… Prezydent chwali się, że Termy Cieplickie
odwiedziło już 50 tys. gości, ale nie
mówi o jakości inwestycji w Parku
Zdrojowym czy na stadionie przy
Złotniczej. W tym kontekście trudno
mówić o absolutorium – mówił radny
SLD Józef Sarzyński.
- Prezydent chwali się większymi
od spodziewanych dochodami z
PIT-ów czy CIT-ów, prezentuje się
jako człowiek ze swoich dokonań
zadowolony – twierdził radny PiS-u
Oliwer Kubicki. – Tylko, że to zadowolenie bez pokrycia, bo m.in. na
Zabobrzu jest coraz więcej pustych
mieszkań opuszczonych przez tych,
którzy z Jeleniej Góry wyjechali, a
drogę do strefy przemysłowej buduje
się od czterech lat…
- Apeluję do kolegów radnych,
którzy jeszcze całkiem nie stracili
rozumu, żeby nie udzielali prezyden-

towi absolutorium – wtórował kolega
partyjny Rafał Szymański.
Wiesław Tomera (PO) ripostował, że
potępianie wszystkiego w czambuł jest
co najmniej nieeleganckie. I zarzucił
wcześniejszym dyskutantom malkontenctwo. Powoływał się na badania
jakości życia w dolnośląskich powiatach, wykonane przez wrocławskich
studentów. - W tych rankingach Jelenia
Góra jest bardzo wysoko – podkreślał.
- Ale my nie mówimy o jakości życia
i odczuciach tylko o realizacji ubiegłorocznego budżetu – przypominał Józef
Sarzyński zapewniając, że nie ma w
tym czarnowidztwa. – W naszym mieście nie brakuje pieniędzy, ale są one
źle wydatkowane i marnotrawione.
Przygotuję na ten temat prezentację,
bo przykładów jest wiele – dodał Józef
Gajewski (SLD).
- Życzę panu sukcesów w życiu
osobistym, ale też życzę, żeby przegrał
pan następne wybory, bo kolejnej
tak słabej prezydentury Jelenia Góra
nie wytrzyma – zwrócił się na koniec
dyskusji do Marcina Zawiły szef Klubu
Radnych PiS-u Krzysztof Mróz.
Następnie głos zabrał prezydent. To
było również emocjonalne wystąpienie. – Odniosę się do zarzutu bujania
w obłokach. Tak, to mój problem, bo
wierzę, że Jelenia Góra ma potężny
potencjał, aby mocno iść do przodu i
bardzo chcę, żeby to moje marzenie
się spełniło. Bujam w chmurach, ale
sprawozdanie, z którego wynika jak już

Fot. Angela

Radni: „Dwója” dla prezydenta

wiele udało się zrobić zaprezentowała
pani skarbnik – podkreślał Marcin Zawiła. – Naszym, waszym obowiązkiem
– mówił do radnych – jest pomóc
jeleniogórzanom uwierzyć w siebie, a
nie mówić, że wszystko jest źle, byle jak.
– Ja staję z otwartą przyłbicą Tak, będę
kandydował na prezydenta miasta w
najbliższych wyborach – stwierdził. I
dodał: Chciałem jeszcze podkreślić, że
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

po raz pierwszy od czterech lat nie zastosował dziś w głosowaniu dyscypliny
partyjnej. Jasne, to wolny kraj, ale idą
wybory…
Ostatecznie uchwała budżetowa
została przyjęta 15. głosami za, przy
czterech wstrzymujących się i czterech
przeciwnych. Do uzyskania jednak
absolutorium prezydentowi Zawile
zabrakło trzech głosów.
Bożena Bryl-Chrząszcz

Przeciwko absolutorium byli radni Prawa i Sprawiedliwości: Krzysztof Mróz, Ireneusz
Łojek, Rafał Szymański i Oliwer Kubicki. Do nich dołączyło dwoje radnych Klubu Razem
dla Jeleniej Góry: Bożena Wachowicz-Makieła i Miłosz Sajnog. Od głosu wstrzymali
się radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz trzej partyjni koledzy Marcina Zawiły:
Piotr Miedziński, Krzysztof Kroczak i Leszek Wrotniewski.

JELENIA GÓRA

Radny musi odejść
Jeleniogórski radny (PO) Wiesław
Tomera został oskarżony o kłamstwo lustracyjne. Sąd Okręgowy
we Wrocławiu orzekł w marcu
tego roku, że złożył on niezgodne z
prawdą oświadczenie lustracyjne,
iż nie był współpracownikiem SB.
Radny Rady Miejskiej w Jeleniej
Górze zapewniał wówczas, że w
latach 1944–1990 nie współpracował z organami bezpieczeństwa i od wyroku się odwołał. Sąd
apelacyjny wyrok sądu pierwszej
instancji podtrzymał. W. Tomera
złożył oświadczenie, w którym zapewnia, że współpracownikiem SB
nie był. Uważa się skrzywdzonego
przez wymiar sprawiedliwości i
zamierza walczyć o prawdę. - Czuję
się zmanipulowany przez służbę
bezpieczeństwa i skrzywdzony
przez sąd. (…) Będę wnosił do Sądu
Najwyższego o kasację wyroku,
ale jestem zobligowany jemu się
podporządkować. Na jego mocy z
dniem jego ogłoszenia tj. 2 lipca
2014 roku przestaję pełnić funkcję
radnego Rady Miejskiej Jeleniej
Góry. – napisał w oświadczeniu.
W związku z prawomocnym
wyrokiem sądu, uznającym radnego
Wiesława Tomerę za kłamcę lustracyjnego radni na przedwakacyjnej
sesji odwołali go z funkcji przewodniczącego Komisji Rozwoju oraz ze
składu komisji, w pracach których
uczestniczył. Radny Tomera na razie
zachował mandat do czasu, kiedy
przewodniczący rady otrzyma z sądu
prawomocny wyrok w tej sprawie.
(Red)

JELENIA GÓRA

Ruszyła już „giełda” nazwisk
A n n a Ko n i e c z y ń sk a , J e r z y
Lenard, Hubert Papaj i Marcin
Zawiła to kandydaci na kandydata jeleniogórskiej Platformy
Obywatelskiej na prezydent a
Jeleniej Góry w jesiennych wyborach samorządowych. Kto z nich
otrzyma nominację – na razie nie
wiadomo.
Podczas ostatniego spotkania
Rady Jeleniogórskiej PO (11.07.)
uczestnicy zostali poinformowani, kogo zgłosili członkowie
jeleniogórskiej Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta. To
A. Konieczyńska (radna powiatu
ziemskiego), J. Lenard (dyrektor
Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Jeleniej Górze) i H. Papaj (szef
jeleniogórskiej PO).
- Ponieważ jakoś nikt nie kwapił
się, żeby zgłosić Marcina Zawiłę,
ten uczynił to sam – dowiedzieliśmy się od jednego z działaczy PO.
- Marcin Zawiła e-mailem zgłosił
swoją kandydaturę na prezydenta
Jeleniej Góry – potwierdził nam
Hubert Papaj.
W jeleniogórskim PiS zgłoszono
trzy nazwiska. To Piotr Szymański, Arkadiusz Babczuk i Tadeusz
Lewandowski, jednak Arkadiusz
Babczuk złożył oświadczenie,
że nie zamierza kandydować na
prezydenta Jeleniej Góry. Czy są
też inne nazwiska – na razie nie
wiadomo. Ostatecznego wyboru kandydata na szefa naszego

miasta dokona wiceprezes PiS
i pełnomocnik okręgów wyborczych: jeleniogórsko-legnickiego,
wałbrzyskiego i wrocławskiego
Adam Lipiński. Dopiero wtedy
nazwisko kandydata zostanie
podane do publicznej wiadomości.
O kandydatach innych partii na
razie nie wiadomo.
Wiadomo natomiast, że o fotel
prezydenta Jeleniej Góry będzie
się ubiegał Paweł Wilk. Jest on
kandydatem Ruchu Społecznego
„Siła Mieszkańców”, który został
założony 1,5 roku temu przez 29
osób rozczarowanych t ym, co
dzieje się aktualnie w Jeleniej Górze. - Są to osoby przedsiębiorcze,
całkowicie niezależne od powiązań
politycznych (bezpartyjne), zwykli
mieszkańcy, którym zależy, by Jelenia Góra się rozwijała - powiedział
Łukasz Trześniewski, prezes stowarzyszenia „Siła Mieszkańców”.
Osobą, która ma poprowadzić
ruch społeczny do zwycięstwa w
wyborach samorządowych jest
Paweł Wilk - jeleniogórzanin od
urodzenia. Czym chce przekonać
do siebie kandydat na prezydenta? - Uczciwością intencji,
rzetelnością propozycji, które nie
opierają się na hasłach, populizmie. - Sukcesywnie przedstawimy
ofertę - mówi Paweł Wilk, lokalny
przedsiębiorca, właściciel elektrowni wodnej na Bobrze (przy
ul. Wiejskiej).
(Red/Przemo)

KTO MO E WZI
UDZIA W SPOTKANIACH?
Mieszkanki Dolnego l ska, które ze wzgl du na opiek nad osob zale n np. dzieckiem lub osob starsz nie
pracuj (s bezrobotne lub nieaktywne zawodowo), a chcia yby powróci na rynek pracy. Do udzia u zapraszamy
równie panie przebywaj ce na urlopach macierzy skich i wychowawczych.
Mo liwo udzia u z dzieckiem/dzie mi.
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Koncert charytatywny dla chorej dziewczynki w Dziwiszowie

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Naciągają na fałszywe rejestry

Zebrali się i bawili dla Klaudii

JELENIA GÓRA

Transportu Drogowego” złożone zostało już
zawiadomienie do prokuratury.
Inspekcja Transportu Drogowego
zamieściła również na swojej stronie
ostrzeżenie, w którym apeluje, by
nie wpłacać żadnych kwot na konto
nieistniejącego rejestru. Osoby oszukane powinny się jak najszybciej
zgłosić na policję.
- To ważne, bo jednostkowo sprawa może być potraktowana jako
„mała szkodliwość czynu”, ale jeśli
zgłosi to większa liczba poszkodowanych, oszuści już się tak łatwo nie
wywiną – dodaje nasza Czytelniczka
i pyta: ciekawe, skąd oni mieli
wszystkie dane mojej firmy?
Jak mówi policja, najprawdopodobniej dane zostały pobrane z publicznej
bazy CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale mogą pochodzić również
z innych źródeł, w tym wyrzucanej
korespondencji, która zawiera takie
dane, a nie została odpowiednio
zniszczona przed wyrzuceniem.
Jednemu z zatrzymanych ostatnio naciągaczy udało się wyłudzić
milion złotych. Oszukał on 12
tysięcy osób!
(Angela)

- Zbieramy na wyjazd do Indii lub
Chin na leczenie komórkami macierzystymi. Klaudia widzi bardzo słabo,
pierwszy wyjazd jej trochę pomógł,
ale to za mało. Koszt takiego wyjazdu
to ok. 100 tysięcy złotych. Musimy
przynajmniej dwa razy jeszcze pojechać, żeby była znacząca poprawa
- powiedziała mama Klaudii, Ewelina
Kwiecińska.
Ogromną popularnością cieszyła
się loteria, w której dzięki wielu
sponsorom za symboliczną kwotę

Czy właściciel robił remont nielegalnie?

Przy Groszowej runął budynek
W połowie lipca br. (15.07.)
przed godz. 19.00 zawaliła
się ściana remontowanego
pustostanu przy ul. Groszowej w Jeleniej Górze.
– Na miejscu byli strażacy
i policja. – Obiekt stał pusty, więc nie powinno tam
nikogo być, ale sprawdzamy, czy nikt nie ucierpiał –
mówił nam Andrzej Ciosk,
oficer prasowy KM PSP w
Jeleniej Górze.

Fot. Raczyński

Na miejsce katastrofy budowlanej
ściągnięto specjalistyczne grupy
straży pożarnej m.in. z Wałbrzycha.
Zawalisko przeszukiwano z pomocą
psów. Akcja zabezpieczania kamienicy trwała do późnej nocy.

- W sprawie budynku przy Gro- kierunku katastrofy budowlanej.
szowej prowadzimy czynności w Zabezpieczamy dokumenty, ustalamy świadków - powiedziała nam
dzisiaj (16.07.) podinsp. Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
- Ze wstępnych ustaleń wynika,
że właściciel (jest nim osoba
prywatna - dop. red.) prowadził
remont nielegalnie. Miesiąc wcześniej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zakaz
prowadzenia prac w tym obiekcie,
do czego najpewniej właściciel
się nie dostosował - dodała Edyta
Bagrowska.
(Jel)

Fot. Przemo

Mecz piłkarski, loteria z nagrodami, pokaz modelarski,
zabawa przy muzyce serwowanej przez DJ'a, a także smaczne przekąski czekały w sobotę, 26. lipca, na mieszkańców
gminy Jeżów Sudecki podczas festynu charytatywnego w
Dziwiszowie, z którego całkowity dochód przeznaczono
na pomoc niepełnosprawnej Klaudii.
można było zdobyć wiele ciekawych
nagród. Na stadionie w Dziwiszowie
nie zabrakło atrakcji dla dzieci, jak
animacje, czy dmuchany zamek.
Kibice piłkarscy również nie mo-

gli narzekać, bowiem na boisku
miejscowy Piast (klasa okręgowa)
podejmował beniaminka III-ligi
Karkonosze Jelenia Góra. Górą byli
goście zwyciężając 7:0 (galeria z
meczu w dziale sportowym). Wśród
atrakcji był także pokaz Euroregionalnego Centrum Modelarskiego z
Jeżowa Sudeckiego.
Klaudia choruje na retinopatię
wcześniaczą, pisze i czyta w języku
Braille’a. Uczy się w Zespole Szkół w
Jeżowie Sudeckim. Jej pasją jest śpiewanie, czego próbkę dała podczas
festynu zachwycając zgromadzoną
publiczność.
Organizatorzy liczą, że podczas
imprezy udało się zebrać 8-10 tysięcy,
ale to nie jedyna droga, którą rodzina
i przyjaciele Klaudii starają się pomóc
dziewczynce:
JELENIA GÓRA

Porwali i pobili
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze ustalili i zatrzymali
trzech mężczyzn w wieku 33–39
lat podejrzanych między innymi
o uprowadzenie, rozbój z użyciem
noża i pobicie. Do zdarzenia doszło
13 lipca br. około godziny 14.00 w
Jeleniej Górze.
- Mężczyźni zwabili pokrzywdzonego do jednego z warsztatów pod pretekstem sprzedaży mu
elektronarzędzi. Kiedy ten pojawił
się, wówczas pobili go, zastraszyli
nożem, a następnie wsadzili do
samochodu i wywieźli do lasu na
terenie powiatu lwóweckiego. Tam
wrzucili pokrzywdzonego do głębokiego na około 9 metrów komina i
odjechali – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy KMP w
Jeleniej Górze.
W drodze jeden z mężczyzn zadzwonił do znajomej pokrzywdzonego i
poinformował, że jak nie da 5000 zł to
nie zobaczy ani jego, ani jej samochodu, którym przyjechał do warsztatu.
Kobieta zawiadomiła policję.
- Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. W związku z zagrożeniem
życia i zdrowia mężczyzny liczyła się
każda minuta. Po niespełna trzech
godzinach od zgłoszenia porywacze
zostali wytypowani i zatrzymani.
Trafili do policyjnego aresztu. Policjanci odnaleźli pokrzywdzonego
– dodaje Edyta Bagrowska.
Jeleniogórzanom za popełnione
przestępstwa grozi do 15. lat pozbawienia wolności.
(112)

- Pieniądze można wpłacać na
specjalne konto, stawiam też na 1%,
a od września zbieramy nakrętki ruszamy z akcją "festyn za nakrętki".
Staramy się robić tak, żeby nie wyciągać od ludzi pieniędzy, tylko przy
dobrej zabawie i odrobinie dobrych
chęci uzbierać potrzebną kwotę dodała mama Klaudii.
Przemek Kaczałko

Możesz? Pomóż!
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" KRS:
0000186434, numer konta: 89
8944 0003 0000 2088 2000 0010,
koniecznie z dopiskiem na leczenie
Klaudii Kwiecińskiej 76/k.
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Rotary Club ma nowego szefa
Wiktor Marconi przez najbliższy rok będzie pełnił funkcję
prezydenta Rotary Clubu Jelenia
Góra. – Club będzie służył ponad
potrzeby własne ludziom w potrzebie – mówił do zgromadzonych podczas ceremonii w Chacie
za Wsią.
W uroczyst ym spotkaniu jeleniogórscy rotarianie gościli
członków Rotary Clubu Karpacz
Karkonosze oraz klubu z Goerlitz.
W każdym Clubie od 110 lat co
roku przekazuje się prezydenturę
kolejnemu członkowi. Poprzednikiem nowego przedstawiciela
rotarian był Zbigniew Formicki.
- Będę służyć rotarianom, będę
ich słuchał, a Club będzie służył
ponad potrzeby własne ludziom
w potrzebie, organizacjom poza-

rządowym - deklarował Wiktor
Marconi.
- Trzeba dokończyć wyposażenie
Zakładu Terapii Zajęciowych w
Jeleniej Górze. W naszej sztandarowej akcji „Ratujmy dzieciom
wzrok” musimy dokonać weryfikacji podmiotów współpracujących po to, by w dalszym ciągu
sprawnie i na czas dzieci z naszego
regionu mogły mieć bezpłatne badania profilaktyczne wzroku oraz
oprawy okularowe finansowane
z Rotary Clubu Jelenia Góra - wyznaczył sobie pierwsze zadania
nowy prezydent RC. - Mam swoją
wizję prezydentury i nie jest ona
możliwa do zrealizowania bez
zaangażowania każdego członka
naszego Clubu - dodał Marconi.
(Przemo)
fot. Przemek Kaczałko

Uwaga na Centralny Rejestr
Podmiotów Krajowej Ewidencji
Podatników i Krajowy Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego!
Oszuści kolejny raz próbują naciągnąć osoby prowadzące działalność
gospodarczą i wysyłają im oficjalne
pisma z nakazem zapłaty: 195 zł
oraz 65 zł za wpis do rejestrów
rzekomo państwowych. Tymczasem
te rejestry nie istnieją. Osoby, które
już wpłaciły pieniądze, powinny jak
najszybciej zgłosić to na policję.
- Pismo otrzymałam w ostatnich
dniach – opowiada pani Anna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą w Jeleniej Górze. - Wyglądało dokładnie tak, jak pismo
z urzędu skarbowego lub urzędu
miasta, miało pieczątki. Zaczynało
się od słów „w związku z wejściem w
życie ustawy”, co mogło sugerować
zmianę przepisów i wprowadzenie
opłaty. Pod treścią naszpikowaną
ustawami, paragrafami i zawiłymi
sformułowaniami był gotowy blankiet do zapłaty195 zł. Już miałam
pójść na pocztę i zapłacić, ale kiedy
przeczytałam to pismo drugi raz, coś
mi zaświtało, że w minionym roku
Jelonka.com pisała o oszustach,
którzy próbują w podobny sposób
wyłudzić pieniądze od przedsiębiorców. Zaczęłam to sprawdzać i okazało się, że to dokładnie takie same
oszustwo, jak to, o którym czytałam.
Teraz chciałabym ostrzec innych –
dodaje nasza Czytelniczka.
W sprawie wyłudzania „na
„Krajowy Rejestr Przedsiębiorców

sz nie
aszamy
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Zamysłem tej inwestycji jest zmiana wizerunku zabobrzańskiej „Górki”

Do 9 sierpnia br. ma być gotowy nowy plac rekreacyjny dla dzieci i dorosłych,
który powstaje pomiędzy
budynkami Karłowicza
23–31 a zespołem pawilonów usługowych na tzw.
2 ZU]HĞQLDU
górce.
Będzie tu nowoczesny plac zabaw, siłownia
pod chmurką i ławeczki.
Całość zostanie ogrodzona i być może będzie monitorowana. Większość
mieszkańców cieszy się z
nowej atrakcji, ale są i tacy,
którym realizacja się nie
podoba.
Inwestycję od kilku tygodni
realizuje Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wyłożono
już alejki kostką, widać nowe
nasadzenia. Przygotowywany jest
teren pod sześć stanowisk siłowni
na świeżym powietrzu.
- Zamysłem tej inwestycji jest
nadanie temu terenowi zupełnie
nowego oblicza – mówi Agnieszka
Winiarska-Roman z Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. – W
miejscu starego placu zabaw staną
nowe sprzęty: domek ze zjeżdżalniami i elementami do wspinania
się, podwójna huśtawka wahadło-

wa, walec sprawnościowy, dwa
bujaki na sprężynach i oczywiście
piaskownica. Wszystko będzie
ogrodzone, by dostępu do tego
nie miały zwierzęta. Na skwerku
przy pawilonach handlowych, na
tzw. Górce, staną urządzenia do
ćwiczeń fitness, ustawione z dala
ROZMAITOŒCI
od bloków,
by osoby ćwiczące nie
zakłócały spokoju mieszkańcom.
Będzie również stół do gr y w
szachy z myślą o seniorach oraz ławeczki, by mamy mogły doglądać
swoich pociech w komfortowych
warunkach – wymienia Agnieszka
Winiarska-Roman.
Współautorem projektu jest
Jerzy Szczepanik, kierownik Administracji nr 1 JSM. – To ma być
miejsce przyjazne okolicznym
mieszkańcom, miejsce spotkań i
spędzania wolnego czasu – mówi
Jerzy Szczepanik.
- Od lat czekaliśmy na coś takiego, w końcu będzie można wyjść
przed blok i miło spędzić czas w
pięknym otoczeniu – powiedziała
nam pani Elżbieta mieszkająca
nieopodal. – Z niecierpliwością
czekamy na zakończenie prac i
codziennie obserwujemy z okien,
jakie są postępy – dodaje jeleniogórzanka.
Nie wszystkim podoba się jednak realizacja placu i jego projekt.
Andrzej Łuczek, który zadzwonił
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do nas w tej sprawie, twierdzi że
jest to radosna twórczość pozbawiona poczucia estetyki.
- 75 procent terenu będzie wyłożone kostką lub zalane asfaltem,
a tu potrzebna jest zieleń – mówi
okoliczny mieszkaniec. – Poza tym
nowe drzewka obsypano białym
kamykiem jak na cmentarzu i
czarnym, jak na torowisku. Kojarzy mi się to z minionymi czasami,
kiedy malowano opony na biało i
wsadzano w nie kwiaty – dodaje
Andrzej Łuczek.
Agnieszka Winiarska-Roman
tłumaczy jednak, że na alejkach
spacerowych nigdy trawy nie było

i nie będzie, podobnie jak przy
urządzeniach do ćwiczeń.
- W miejscach, gdzie obecnie są
alejki z kostki było klepisko udeptane przez przechodzących ludzi,
a po deszczu robiły się kałuże, stąd
pomysł na wyłożenie tych miejsc
kostką – tłumaczy. – Podobnie
byłoby przy urządzeniach do ćwiczeń, co można zaobserwować w
parku pomiędzy ul. Mickiewicza
a Sudecką. To z pewnością tańsze
rozwiązanie, ale niepraktyczne
– dodaje.
Szacowana wartość zadania to
około 200 tys. zł.
Angelika Grzywacz-Dudek

Odpady medyczne pod oknami
– Od roku walczymy o zmianę
lokalizacji składowiska odpadów
niebezpiecznych i medycznych
prowadzonego przez firmę Eko–
Trans przy ul. Spółdzielczej w
Jeleniej Górze. Zaledwie 13 m od
moich okien w kontenerach leżą
odpady zawierające fragmenty
tkanki ludzkiej i zwierzęcej oraz
krwi, co zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu mieszkających
w pobliżu ludzi – mówi Leszek
Korzeniewski. – Nie ma t am
żadnego zagrożenia – odpowiada
przedsiębiorca.
Firma Eko- Trans swoją działalność polegającą na odbieraniu od
małych gabinetów weterynaryjnych i medycznych prowadzi od
sześciu lat. Odpady niebezpieczne
i medyczne składuje przy ul.
Spółdzielczej 10 od stycznia br. na
terenie dzierżawionym od firmy
Ekomel. - W maju minionego roku
złożyliśmy pismo w urzędzie miasta, w którym wyraziliśmy swój
kategoryczny sprzeciw przeciwko
składowaniu jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych, a zwłaszcza odpadów medycznych w tak
bliskiej odległości od zabudowań
mieszkalnych – mówi Leszek
Korzeniowski. - Prezydent Miasta
Jeleniej Góry pismem z dnia 01 lipca 2013r. odmówił wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy magazynu –
posadowienie kontenera izotermy
na odpady niebezpieczne w tym
miejscu – tłumaczy mieszkaniec.

Niezależnie od tej decyzji przedsiębiorca uzyskał zezwolenie na
prowadzenie takiej działalności
w tym miejscu. Wydał je Urząd
Marszałkowski we Wrocławiu.
- Zgodę na składowanie tych odpadów - po kontroli przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego i stwierdzeniu, że spełniam wszystkie
wytyczne ustawy - otrzymałem już
w grudniu 2013 roku – mówi Piotr
Sztelmach. – Wszystko jest dobrze
wzabezpieczone.
SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
Odpady medyczne
pakowane są w czerwone worki.
Mamy dwie lodówki na dwa różne
rodzaje odpadów oraz kontener,
również zgodny z wszystkimi
wytycznymi. Współpracujemy z
małymi gabinetami, od których
większe firmy nie chciały odbierać
tych drobiazgów. Są to waciki, jakieś drobne rzeczy. Co ważne, nie
odbieramy żadnych ludzkich części
ciała np. z zabiegów czy amputacji
– dodaje Piotr Sztelmach.
(Angela)

Po wizycie Leszka Korzeniowskiego
wraz z radnym Krzysztofem Kroczakiem w Urzędzie Miejskim, zastępca
prezydenta Jerzy Łużniak zapowiedział,
że będzie rozmawiał z przedsiębiorcą
na temat zmiany lokalizacji. Wiceszef
miasta przyznaje, że obecna lokalizacja
składowiska może budzić emocje i
zastrzeżenia.

JELENIA GÓRA

Miasto powalczy o akademik
Na początku sierpnia br. odbędzie
się konkurs na sprzedaż budynku przy
ul. Wyczółkowskiego 63 (akademik F),
który Miasto chce kupić od Uniwersytetu
Ekonomicznego w Jeleniej Górze na
budynek socjalny dla najuboższych.
Termin ze względów proceduralnych
przełożono o trzy miesiące. Jeśli Miastu
uda się wygrać konkurs, do zasiedlenia
będzie ponad 90 mieszkań. Pierwsi
lokatorzy mogliby się wprowadzić
jeszcze tego roku.
- Na sprzedaż tego budynku odbyły
się dwa przetargi i odbyły się negocja-

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Nowy plac rekreacyjny
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cje, ale okazało się, ze w pierwszym
przetargu był błąd proceduralny i
całą procedurę od pierwszego przetargu trzeba było powtórzyć, stąd to
trzymiesięczne opóźnienie – wyjaśnia
Mirosława Dzika, wiceprezydent
Jeleniej Góry. – Na początku kwietnia
odbędzie się konkurs i mamy nadzieję,
że wygramy go. W budynku jest około
100 pokoi, które – po tym co zostało
tam zrobione przez Uniwersytet - nie
wymagają większego dostosowywania.
(Angelika)

DOBRY ZAWÓD BEZ MATURY:
technik farmaceutyczny

ostatnia szansa

technik sterylizacji medycznej

nowość

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE
uczymy od 2001 r.

www.szkoly.stopkapress.com.pl
Jelenia Góra,
Aleja Jana Pawła II 25
tel. 75 752 28 81

Kradł otwarte auta
po czym je porzucał
Po l i c j a n c i z a t r z y m a l i 27 –
letniego mieszkańca powiatu
złotoryjskiego, który dwukrotnie
w Jeleniej Górze kradł auta, żeby
się nimi przejechać. Gdy próbował
to zrobić raz jeszcze, właściciel
samochodu go spłoszył.
W połowie lipca (16.07.) 27latek wykorzystując nieuwagę
właściciela renault, który zostawił
uruchomione auto przy swoim
garażu przy ul. Wyspiańskiego w
Jeleniej Górze, wsiadł do samochodu i odjechał. Po przejażdżce
samochód porzucił. Dwa dni
później w taki sam sposób zabrał
BMW 530. Właściciel auta próbując zatrzymać złodzieja wskoczył
na przednią maskę, ale spadł, nie
robiąc sobie na szczęście krzywdy,
ale sprawca odjechał. Auto także
wkrótce porzucił. Kolejnego dnia
upatrzył sobie lexusa, który również miał otwarte drzwi. Ale tym
razem właściciel auta go spłoszył.
Powiadomieni o zdarzeniu policjanci po krótkim pościgu zatrzymali sprawcę. 27-latek stanie
niebawem przed sądem.
Za potrójną, tak zuchwała kradzież samochodów, 27–letniemu
mieszkańcowi powiatu złotoryjskiego grozi do pięciu lat więzienia. Policja sprawdza czy mężczyzna nie ma na swoim koncie
innych przestępstw. Niewykluczone, że zatrzymany dokonywał podobnych kradzieży już wcześniej
również w innych miastach.
(112)

Szkoły Cosinus Jelenia Góra to :
licea, szkoły policealne:
kosmetyka, informatyka,
administracja, kursy zawodowe i maturalne!

Nie zwlekaj!
=DSLV]VLč

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Auto dla schroniska

Fot. Zeb

Mercedesa Vito kupiło Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej wspólnie z jeleniogórskim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami dla
Schroniska dla Małych Zwierząt w
Jeleniej Górze.
Na własne auto czekało ono… 20
lat! MPGK i Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „zrzuciły” się po
połowie i kupiły dla schroniska
samochód za ponad 100 tys. zł.
Zastąpił on żuka, który służył
placówce, ale był także eksploatowany przez MPGK w innych
celach od ponad 20. lat. Jego stan
był już tak fatalny, że pracownicy
nie wyjeżdżali nim poza miasto.
Mercedes jest wykorzystywany
średnio kilka razy każdego dnia:
wozi psy, koty oraz zwierzęta padłe. Zakupiono do niego również
dwie nowe klatki.
Obecnie w schronisku przebywa
około 20 kotów i 70 psów. Duża ich
część została w czasie wakacji…
porzucona.
(Zeb)
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Zaniedbana niegdyś ulica staje reprezentacyjnym traktem

Mieszkańcy Okrzei wzorem
– Niebawem ta malutka ulica w
centrum miasta stanie się najbardziej
reprezentacyjną w Jeleniej Górze –
mówi prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła, który chwali wspólnoty
mieszkaniowe z ulicy Okrzei. I nie ma
się temu co dziwić, bo mieszkańcy
kilku budynków sami, bez dotacji
zewnętrznych i unijnych pieniędzy
oraz bez nakazów jakichkolwiek
instytucji, postanowili zmieniać
swoje otoczenie. I mimo że do spłaty
pozostają im zaciągnięte kredyty, z
dumą mówią, że było warto.
Obecnie przy ul. Okrzei wyremontowanych zostało kilka budynków.
Na dwóch kolejnych prowadzone są
obecnie prace. Niemal wszystkie leżą
w strefie „A” czyli objętej nadzorem
konserwatorskim. Ale nie wszystkie
są obiektami zabytkowymi, co oznacza, że mieszkańcy nie mogli liczyć
na dotacje na ratowanie zabytków.
Nie skorzystali również z unijnego
wsparcia. Jak więc udało się im
to, czego nie potrafiło zrobić wiele
wspólnot?
- Taką nadrzędną zasadą było, żeby
nam nie przeszkadzać – mówi Jolanta Fronia, współwłaścicielka kamienicy nr 12 przy ul. Okrzei w Jeleniej
Górze. W części wyremontowanego
budynku razem z mężem prowadzi
ona Wydawnictwo Turystyczne
„Plan”. Na pytanie, jak odbierają
zmiany na swojej ulicy, Rafał Fronia
odpowiada: - Dla nas brzydkie jest

brzydkie, a ładne jest ładne. Było
brzydko, więc trzeba było to zmienić.
Teraz jest normalnie. Nie ma w tym
nic nadzwyczajnego – podkreśla.
Pani Jolanta wspomina, że zebranie pieniędzy na remont elewacji trochę trwało. – To było około dwóch lat,
bo zmieniali się lokatorzy. Poza tym
na ten remont jako wspólnota musieliśmy zaciągnąć kredyt. Podobnie
jak na wymianę okien na klatkach
schodowych oraz w piwnicy. Ale
było warto. Elewacja naszej kamienicy była w opłakanym stanie. Teraz
wygląda tak, jak powinna – dodaje
pani Jolanta.
Remont dachu na budynku nr 12
zrobiono natomiast dwa lata temu. –
Wszystkiego naraz zrobić nie można,
ale etapami i owszem. Inwestycja
była prowadzona przez zarządcę
Domus we współpracy z Jeleniogórską Wspólnotą Mieszkaniową. A z
lokatorów w całe zadanie bardzo
zaangażowany był jeden pan, który
z determinacją szukał wykonawców,
sprawdzał kosztorysy, śledził postępy
prac - dodaje właścicielka części
kamienicy.
W ostatnim czasie powstał pomysł,
by zorganizować spotkanie wspólnot z
ulicy Okrzei z innymi wspólnotami budynków w Jeleniej Górze, które wymagają remontów. Czy uda się zrealizować
tę inicjatywę i zarazić determinacją w
działaniu innych? Czas pokaże.
Angelika Grzywacz Dudek

Fot. Angela
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„Julia” dla wszystkich
Huta Szkła Kryształowego „Julia” w
Piechowicach otwiera swoje hale produkcyjne dla turystów. - Pośród odwiedzających coraz częściej pojawiają się
u nas osoby niepełnosprawne – mówi
Gracjan Kieliański, szef 9-osobowej
grupy zakładowych przewodników.
Są wycieczki niesłyszących, niewidomych i inwalidów ruchu, a pośród
odwiedzających nas seniorów coraz
częściej zdarzają się osoby niedowidzące i niedosłyszące. Chcąc otworzyć
swój zakład dla wszystkich – mówi
pan Gracjan, zwróciliśmy się do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych o pomoc w przeszkoleniu,
jak postępować z niepełnosprawnymi
wycieczkowiczami. Takie szkolenie
odbyło się 9 lipca. Przedstawiciele
Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku,
niedosłyszący i niewidomi wolontariusze z KSON mówili o najbardziej
charakterystycznych oczekiwaniach
niepełnosprawnych na trasie procesu
produkcyjnego kryształów. Przeszli z
nimi przez całą trasę zwracając uwagę
na występujące jeszcze bariery architektoniczne. -Wkrótce współpracę ze
Stowarzyszeniem Inwalidów Wzroku
rozszerzymy – opowiada pan Gracjan
o doradztwo Towarzystwa Tłumaczy
i Wykładowców Języka Migowego
„GEST” po to, abyśmy mogli się nauczyć
choćby podstaw języka migowego.
- Jak twierdzi Marek Dębski z KSON-u, do Sejmiku przychodzi coraz
więcej ofert od okolicznych muzeów
i właścicieli obiektów turystycznych.
Chcą oni otwierać swoje obiekty także
dla niepełnosprawnych.
(S-K)

Edukacja

Byliśmy! Jesteśmy! Będziemy!
Szkoły Cosinus Jelenia
Góra to szkoły, na stale
wpisujące się w krajobraz
jeleniogórskiej oświat y.
Jesteśmy placówką, która od ośmiu lat wchodzi
naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców stolicy Karkonoszy jak i pobliskich
miejscowości.
Dzięki nam ogromna ilość osób
uzupełniła swoje wykształcenie,
podwyższyła kwalifikacje, zdobyła
nowe umiejętności, nierzadko
zyskując ciekawy, atrakcyjny i,
co najważniejsze, dobrze płatny
zawód.
Oferta
szkoły
skierowana jest do
każdego,
kto chce,
zmienić
swoje życie, pragnie odmiany, poprawy. Przeszkodą nie jest wiek zy
posiadana wiedza. Jesteśmy w stanie pomóc każdemu. Wystarczy
chcieć. Warto pamiętać również
o tym, że Cosinus Jelenia Góra to
jedna z niewielu szkół tego typu,
w której nauka jest całkowicie
bezpłatna.

Obecnie Szkoła Cosinus kształci
na kilku interesujących, atrakcyjnych kierunkach. W swojej bogatej
ofercie edukacyjnej posiadamy LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,
dzięki któremu można sukcesywnie podwyższać
wykształcenie,
poszerzać
wiedzę,
zdobywać
n o w e
umiejętności. Nauka w liceum kończy
się egzaminem maturalnym, do
którego nasi słuchacze są gruntownie przygotowywani. Co roku
uruchamiamy również kursy
maturalne, będące alternatywą
dla wszystkich uczniów szkół
jeleniogórskich, którzy zdecydują
się na solidne przygotowanie do

jest kształcenie stricte praktyczne,
nie teoretyczne, jak to ma miejsce
w innych szkołach. Obecnie upada
stereotyp informatyka postrzeganego jako pracownika biurowego,
którego jedyną umiejętnością jest
biegła obsługa komputera. Dziś
lepiej lub gorzej na komputerach
zna się każdy, zaś przez przyszłych pracodawców są pożądane
wąskie specjalności, w kierunku
egzaminu maturalnego czy też których Szkoła Cosinus Jelenia
Góra zmierza.
kursy zawodowe.
SZKOŁY POLICEALNE to wiele
lukratywnych kierunków – po- Nowy rok szkolny to nowe
cząwszy od najbardziej popularnej kierunki!.
szkoły kosmetyki – która cieszy
Już teraz, pragnąc uatrakcyjnić
się niesłabnącą popularnością rów- ofertę i stworzyć swoim słuchaczom
nież, co ciekawe, wśród męskiej po- szansę na znalezienie ciekawszej
pulacji, przez policealną szkołę pracy postanowiliśmy otworzyć
administracji, dającą szansę nowe Szkoły Policealne.
zdobycia ciekawej pracy w każOpiekun medyczny – to jeden
dym sektorze administracji, po z najbardziej perspektywicznych
informatykę, priorytetem której zawodów. Według różnych źródeł

absolwenci tego kierunku będą
mieć dużą szansę na znalezienie
atrakcyjnej, i co ważne, dobrze
płatnej pracy w zawodzie.
Florysta – jeden z najlepiej
zapowiadających się zawodów
przyszłości. W pracowni f lorystycznej kształcić się będą przyszli

ganizacjach prowadzących działy
BHP) oraz w firmach zajmujących
się organizacją szkoleń z zakresu
BHP. To kierunek pożądany i poszukiwany.
Pamiętaj!
Byliśmy! Jesteśmy!
Będziemy!

dekoratorzy – osoby, których pasją
jest tworzenia piękna.
Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy – absolwent
tego kierunku może pracować we
wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora BHP (w przedsiębiorstwach, instytucjach i or-

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ!
CZAS ZMIENIĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!
SEKRETARIAT COSINUS
JELENIA GÓRA uL. GRODZKA 13,
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
od 10.00 do 16.00. ZAPRASZAMY!

AKTUALNOŒCI / kultura
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Letnie remonty idą pełną parą
Wkrótce rozpocznie się termomodernizacja Gimnazjum nr 1 i Szkoły
Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze.
Umowy na wykonanie tych robót są
już podpisane. Ale poza wspomnianymi
pracami praktycznie w każdej innej
placówce oświatowej trwają wakacyjne
mniejsze i większe remonty.
Dla przykładu: w Domu Opieki nad
Dzieckiem „Dąbrówka” zaplanowano
remont balkonów i ogrodzenia (90 tys.
zł), w żłobku – remont łazienek i instalacji elektrycznej (30 tys. zł), w Miejskim
Przedszkolu nr 27 – podłóg i dachu (35
tys., zł), w SP 6 – remont toalet (60 tys.
zł), podobnie jak w SP 7 i Gimnazjum
nr 2 (tu – za 50 tys. zł). W SP 11 z kolei
85 tys. zł pochłonie remont części sufitu,
ścian i dachu. Remonty toalet trwają w
kilku innych placówkach, m.in. w ZSO
nr 1 (60 tys. zł), SP 15, Gimnazjum nr 5

(35 tys. zł) czy w Szkole Podstawowej nr
2 (120 tys. zł).
- Łącznie (bez termomodernizacji)
na rozmaite roboty w szkołach i placówkach oświaty jeleniogórskiej wydamy
w okresie wakacji 780 tys. zł, do tego
trzeba dodać 210 tys. na zakupy inwestycyjne – informuje prezydent Marcin
Zawiła – a także 260 tys. zł na zakupy
sprzętu niezbędnego dla sześciolatków
w szkołach.
Do tych kwot należy doliczyć kolejne
– 400 tys. zł na remont c.o. i budowę
windy w Miejskim Przedszkolu nr 10,
wykonanie dokumentacji technicznej
niezbędnej do przygotowania planu budowy basenu przy SP 10 ( o tym więcej
wkrótce) i budowę boiska wielofunkcyjnego dla Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii za 270 tys. zł.
(Jel)
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To nie tylko piękne miejsce - odbywają się tu imprezy kulturalne

Japoński ogród zachwyca
Nie trzeba jechać aż do Japonii, żeby poczuć się jak w Kraju Kwitnącej Wiśni. Wystarczy
odwiedzić prawdziwy Ogród
Japoński “Siruwia” (Sylwia)
w Przesiece, który przyciąga
malowniczymi kompozycjami skalnymi i z roślin ozdobnych. Ogród jest dostępny do
zwiedzania.
Ogród japoński w Przesiece powstał
dzięki prywatnej inicjatywie Sylwii i Jakuba Kurowskich, nad którą pracowali
przez ponad pięć lat. Miejsce wybrano
nieprzypadkowo: teren jest ładnie
ukształtowany. Są tu małe pagórki,
wodospady, ścieżki. Do stworzenia

Przyjdź do teatru seniora
Jeleniogórski Teatr Seniora zaprasza na spotkania w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 14.30
w Domu 7 Marzeń przy ul. Okrzei
10 w Jeleniej Górze. – Do udziału
w zapraszamy nie tylko osoby pragnące zaangażować się w działania
aktorskie, ale również chętnych
do przygotowywania scenografii,
charakteryzacji i promocji przedsięwzięcia – mówi Marcin Wierzchucki,
koordynator projektu.
Zgodnie z założeniem projektu
„Jeleniogórski Teatr Seniora”, osoby
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starsze przygotowywać będą spektakle
teatralne, występować w nich, zajmą
się oświetleniem, nagłośnieniem, przygotowaniem kostiumów i scenografii,
a także promocją i nawiązywaniem
współpracy z placówkami, w których
wystawiane będą spektakle.
- Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Liczy się tylko zaangażowanie i dobry
humor – dodaje.
Szczegółowych informacji zasięgnąć
można pod nr. telefonu 503 167 289 lub
bezpośrednio na spotkaniach.
(Angela)

japońskiego krajobrazu właściciele
ogrodu wykorzystali ok. 50 tys. ton
różnorodnego kamienia. A wszystko
to na terenie półtora hektara.
- Podstawową zasadą ogrodu japońskiego jest naśladowanie przyrody.
Ogród należy tak pielęgnować, aby jak
najstaranniej ukryć działania człowieka - mówi Jakub Kurowski. - Mamy
tu ogromny zbiór roślin ozdobnych i
pokaźną kolekcję drzew i krzewów charakterystycznych dla ogrodów Japonii
– dodaje. Łącznie w całym ogrodzie
zasadzono około 600 krzewów.
Powstały stylistycznie związane z
ogrodami Japonii, nawierzchnie żwirowe, kamienne i drewniane, elementy
małej architektury i wyposażenia. Tak
wygląda polana z elementami zieleni w stylu japońskim. Roztacza się z niej
widok na staw oraz najbliższą okolicę.
- Ogród można podziwiać także z przeciwległego brzegu stawu – informuje
Sylwia Kurowska.
Różanecznik, azalia, rododendron,
grążele, kiścienie, magnolie, miłorząb
japoński, niwaki, paproć japońska,
pierisy, sosna gęstokwiatowa Oculus
Draconis czyli popularne “oko smoka”,
tulipanowiec, żywotniki… – wymieniać
znane i mniej spotykane u nas w regionie gatunki roślin można bez końca.
Roślinność jest jednak odpowiednia do
klimatu Karkonoszy: klony japońskie,
limby, bonsai, kwiaty. I jedynie gunnera olbrzymia musi być zabezpieczona
przed przymrozkami.

W jego pracy wiele zmienia się dosłownie z dnia na dzień

Od 20 lat występuje, tworzy i uczy młodych – Roman Kołodziej, gitarzyst a basowy, nauczyciel
w szkole Yamaha. Jubileusz , to dobra okazja,
żeby przybliżyć postać
jeleniogórskiego muzyka.
Podczas swojej karier y
występował na niejednej
scenie i współpracował z
wieloma jeleniogórskimi
artystami. Zaraża miłością
do muzyki i pozytywnym
nastawieniem do życia.
- Przejąłem gitarę po ojcu. Różne techniki gry stały się moją pasją
– mówi. Pierwszą nagrodę indywidualną dla najlepszego basisty
zdobył w 2005 roku w konkursie
„Rock Blok w Bok”. Występował na
festiwalu „Jeleniogórskie Gwiazdy
Jazzu” oraz na „Festiwalu Krokus”,
w trakcie którego nagrano koncert
live.
Współpracuje z Filharmonią
Dolnośląską oraz kabareciarzem i
aktorem Jackiem Ziobro. Członek
tria Jazz Avenue JG, grupy Semplice, Jazz Night Orchestra oraz
wielu innych.
- Zainicjowanym przeze mnie
projektem jest Funky Chicken
Trio. To zupełnie nowatorskie
granie, wykonujemy standardy

jazzowe w stylistyce fusion (styl
łączący elementy jazzu i rocka
– przyp. red.) W mieście zostaliśmy ciepło przyjęci, co dobrze
wróży na przyszłość, jeśli chodzi
o upodobania muzyczne jeleniogórzan – przyznaje.
Najlepiej czuje się w klimatach
jazzowych, popowych i funky, ale
potrafi zagrać niemal wszystko. Nie chcę, by bas nadal postrzegano
jako instrument niszowy. Czasy
już się zmieniły, elektronika i technika poszły do przodu, tak samo
rozwinęły się niekonwencjonalne
techniki gry na instrumentach
i style muzyczne. Trzeba umieć
odnaleźć się w różnych stylistykach – mówi artysta. Kreuje nowe
brzmienia, nie dzieli muzyki na
gatunki. Eksperymentuje i nie
spoczywa na laurach.
Co ceni w innych muzykach?
- Lubię współpracować z ludźmi
z pasją, którzy muzyką wyrażają
swoje emocje, a nie tylko odgrywają puste dźwięki - zdradza.
W natłoku zajęć znajduje jeszcze
czas na uczenie młodych. W Szkole
Muzycznej Yamaha od wielu lat
pracuje jako pedagog. - Chcę
zaszczepić w młodych ludziach miłość do muzyki i basu. W naszym
mieście są osoby, które wiedzą,
czego chcą i angażują się w to,
co robią. Jelenia Góra stała się
miejscem niszowym, pojawiają się

Fot. Archiwum Jelonki.com

Jubileusz Romana Kołodzieja

u nas muzyczne indywidualności.
To ludzie, którzy chcą się kształcić,
zdobywać doświadczenie i zaistnieć medialnie.
Dzięki swojemu zaangażowaniu
w wiele projektów, dostrzega
również błędy, jakie popełniają
instytucje kulturalne w naszym
mieście. - Nasi muzycy lokalni nie
są wystarczająco promowani. W
Przystani Twórczej angażowani
są ludzie z zewnątrz, a przecież
mamy młodych artystów, z pomysłami i pasją. Nie widzę zaangażowania ani chęci ze strony
naszych ośrodków kultury, by
dać szansę tym, którzy zaczynają,

ale nawet tym, którzy już jakieś
doświadczenie w graniu mają. Nie
powinno tak być, tak do niczego
nie dojdziemy - zaznacza.
O planach na przyszłość nie
mówi dużo, w jego pracy wiele
zmienia się z dnia na dzień, ale
ciągle wyznacza sobie nowe cele.
- Chciałbym zebrać grupę przyjaciół, którzy dzielą moją pasję.
Przymierzam się do wydania
albumu solowego z własnymi
aranżacjami. Zobaczymy, czy
się uda.
Redakcja Jelonki.com trzyma
kciuki i życzy dalszych sukcesów!
Ilona Turowska

Fot. BM

28 lipca 2014 r.

Poza bogatą roślinnością, klimat
zgodny z zasadami tworzenia japońskich ogrodów buduje siedem
stawów, strumienie, kamienne kompozycje, latarnie, ścieżki, mostki,
plaże, oczko wodne, a także trzy duże
wodospady, w tym 6-metrowy rwący
i spokojny.
Do ogrodu prowadzi drewniana
główna brama wejściowa w stylu
japońskim. Po przeciwnej stronie
na trasie ścieżki ustawiono kilka
tablic edukacyjnych “Nasz region –
nasza przyroda” we współpracy z
Nadleśnictwem “Śnieżka” w Kowarach, w ramach unijnych “Małych
Projektów”.
(Manu)
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Rowerowe kino rusza wkrótce w ODK
W Osiedlowym Domu Kultury przy
ul. Trzcińskiego rusza 1.07. Rowerowe Letnie Kino. To kolejny rok, w
którym na dziedzińcu ODK spotkać
się mogą fani kina niezależnego.
Widzom zaprezentowane zostaną
filmy nagrodzone w ramach najpopularniejszych festiwali krajowych
i międzynarodowych. Wszystkie
seanse rozpoczynają się o godzinie
21.00. Wstęp jest wolny.
To świetna okazja na urozmaicenie wieczornej aktywności. Jeżeli
biegacie, jeździcie na rowerze lub
zwyczajnie spacerujecie, wpadnijcie
po drodze na dziedziniec ODK.
- Skoncentrujemy się głównie na
filmach polskich i animacjach, żeby
dotrzeć do jak najszerszego grona
odbiorców – zapewnia Marek Oleksy,
organizator imprezy.
Seanse odbędą się na dziedzińcu domu kultury, a w przypadku
niesprzyjającej pogody – w sali
teatralnej.
Szczególnie warto zainteresować
się produkcjami nagrodzonymi w
ramach naszego jeleniogórskiego
festiwalu ZOOM – ZBLIŻENIA.
Zdobywca Grand Prix tegorocznej
edycji, film „Smutne Potwory” Justyny Tafel, przedstawia świat widziany
oczyma małej dziewczynki, która
wierzy, że jest księżniczką, a jej tata
– rycerzem walczącym z potworami.
Wyobraźnia pomaga jej przetrwać w
trudnej rzeczywistości dorosłych.
Z kolei film „Joanna” Anety Kopacz
to historia prawdziwa. Tytułowa
bohaterka w kwietniu 2010r. do-

Fot. Archiwum Jelonki.com
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wiedziała się, że umrze w przeciągu
trzech miesięcy. Pięcioletniemu
synkowi Jasiowi obiecuje żyć jak
najdłużej i zakłada blog, na którym
opisuje swoją rzeczywistość.
W ramach czterech wieczorów
będzie można obejrzeć te i inne
najciekawsze produkcje niezależnego kina.
Ilona Turowska

Program imprezy:
1.08. - Wieczór poświęcony nagrodzonym filmom 17-go Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego ZOOM – ZBLIŻENIA 2014 (cz. I)
8.08.- Seans najlepszych filmów światowych nagród GRAND OFF 2013
22.08.- prezentacja filmów nagrodzonych w 60. Ogólnopolskim Konkursie
Filmów Niezależnych OKFA 2014
29.08.- drugi wieczór poświęcony
zwycięskim produkcjom Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM
– ZBLIŻENIA 2014 (cz. II)

sport
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Orlik szykuje się do nowego sezonu
trzech latach podziękowania także
dla prezesa OZPN Jelenia Góra Andrzeja Kowala, który nas wspierał.
Dziś mogę powiedzieć, że mamy
ciekawą, młodą drużynę, która reprezentuje Jelenią Górę w rozgrywkach
III ligi kobiet. Posiadamy własną bazę
sportową - boisko przy ul. Ogińskiego, które obecnie modernizujemy
przy wsparciu prezydenta i Urzędu
Marszałkowskiego. Pozyskaliśmy
kilka firm, które nas wsparły nie
tylko finansowo - mówi trener i prezes kobiecej drużyny z Jeleniej Góry
Robert Stachowski.
- Cel sportowy to awans do II ligi
kobiet. Mocna i stabilna kadra na

Fot. Tomasz Raczyński

Piłkarki Orlika Jelenia Góra będą
miały trudniejszą drogę do wymarzonej II–ligi, bowiem zainteresowanie
kobiecą piłką nożną rośnie, drużyn
przybywa, a co za tym idzie o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej
będzie trudniej.
Przed startem sezonu 2014/2015
jeleniogórzanki zaprezentują się
na nowym obiekcie przy ul. Ogińskiego, a także wyjadą na obóz do
Niepruszewa.
- Pomysł na piłkę kobiecą pojawił
się kiedy prowadziłem juniorów Piasta Dziwiszów, graliśmy wtedy mecz
z Pogonią Świerzawa i zobaczyłem
tam ciekawą zawodniczkę - Dagmarę

Dyzio, którą potem sprowadziłem
do swojego klubu. Jak widać klubów
chłopięcych jest wiele i odnosiłem
wrażenie, że chłopcy już nie grają
dla przyjemności. Chciałem zrobić
coś nowego w naszym mieście. Po
trzech latach mogę powiedzieć, że
w dużej mierze udało mi się choć
nie było łatwo (brak bazy, szukanie
zawodniczek po klubach męskich).
Duże podziękowania dla wszystkich
prezesów klubów męskich, że bardzo
wspierali moje działania. Po tych
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nowy sezon oparta o ambitne zawodniczki. Nie szukamy dziewcząt, które
już w wieku 14 lat pytają ile zarobią,
bo to chore. Gra ma być przyjemnością. Takie jest moje zdanie - dodaje
Robert Stachowski. Ekipa Orlika w
sierpniu wyjedzie na 7-dniowy obóz,
gdzie rozegra sparingi z wymagającymi rywalkami: Polonią Poznań
(I-liga), II-ligową Polonią Środa
Wielkopolska, a także III-ligowymi:
Kotwicą Kórnik i Obrą Kościan.
Przemek Kaczałko

Rozlosowano pary
Okręgowy Związek w Jeleniej
Górze rozlosował pary I rundy
Pucharu Polski na szczeblu okręgu
jeleniogórskiego. W pierwszym
rzucie odbędą się 23 pojedynki,
rozstawione w tej fazie będą
Karkonosze Jelenia Góra, które
otrzymały wolny los. Wszystkie
spotkania odbędą się w niedzielę,
10 sierpnia o godz. 17.00.
Pary I rundy Pucharu Polski
OZPN Jelenia Góra: Olsza Olszyna - Łużyce Lubań, Gryf Gryfów
Śląski - Olimpia Kowar y, GKS
Raciborowice - Czarni Lwówek
Śląski, Kwisa Świeradów - Granica
Bogatynia, L.Z.S Brzeźnik - Leśnik
Osiecznica, L.Z.S Łaziska - B.K.S
– Bobrzanie Bolesławiec, Stella
Lubomierz - Włókniarz Mirsk, Cosmos Radzimów - Nysa Zgorzelec,
Piast Dziwiszów - Woskar Szklarska Poręba – Wojcieszyce, L.Z.S
Henryków - Sudety Giebułtów,
Piast Zawidów - Orliki Węgliniec,
Pogoń Świerzawa - Olimpia Kamienna Góra, Lechia Piechowice
- Lotnik Jeżów Sudecki, K.S Włodzice - GKS Warta Bolesławiecka,
L.Z.S Zaręba - Piast Wykrot y,
Chrobry Nowogrodziec - Twardy
Świętoszów, WKS Żarki Średnie
- Hutnik Pieńsk, L.K.S Dobra - Rybak Parowa, OSP Bielany Biedrzychowice - Włókniarz Leśna, Sparta
Zebrzydowa - Victoria Ruszów,
Granica Miłoszów - Jaśnica Opolno
Zdrój, Hottur Borowice - Orzeł
Wojcieszów, Nysa Wolbromek - K.S
Łomnica, Karkonosze Jelenia Góra
- wolny los. W razie uzyskania
wyniku nierozstrzygniętego w
regulaminowym wymiarze czasu
gry, sędzia zarządzi wykonywanie
rzutów karnych. Spotkania odbędą się w niedzielę, 10 sierpnia,
początek o godz. 17.00.

Prestiżowy sparing dla Olimpii

Fot. Tomasz Raczyński

Do przerwy gospodarze mieli zdecydowaną przewagę, której nie potrafili udokumentować. Po zmianie
stron worek z bramkami rozwiązał
były gracz biało-niebieskich Julian
Rudnicki, wyrównał Paradowski,
ale kolejne dwa trafienia były dziełem czwartoligowca (Kędzierski, a

następnie Rudnicki z karnego). W
końcówce spotkania nadzieję na
korzystny rezultat dał Maciej Firlej,
ale więcej goli nie padło i podopieczni
Krzysztofa Kapelana mogli cieszyć
się z małego rewanżu za poprzedni
sezon.
Karkonosze Jelenia Góra - Olimpia
Kowary 2:3 (0:0)
W drużynie jeleniogórskiej z dobrej
strony pokazał się Maciej Machowski
z Goerlitz (wcześniej Nysa Zgorzelec),
kolejny raz wyróżnił się też Mateusz
Firlej z Orła Wojcieszów. Zwycięzca

Nasi kajakarze odnieśli wielki sukces

Stanęli na podium Pucharu Świata

Reprezentanci Polski, zawodnicy Karkonoskiego Klubu Kajakowego z Jeleniej Góry Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki odnieśli
wielki sukces plasując się na podium klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata ICF we freestyle’u kajakowym.

Zofia Tuła w finałowych zawodach Pucharu Świata w Sort zajęła
czwarte miejsce i tym samym obroniła pozycję wiceliderki w kategorii
K1SK i jako pierwsza polska zawodniczka w historii zajęła drugą lokatę
w klasyfikacji generalnej. Zaraz po
niej w finale K1SM (mężczyzn)
również czwarte miejsce wywalczył
Tomasz Czaplicki. Pozwoliło mu to
obronić trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Już po raz drugi
w swojej karierze Tomek stanął
na podium klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata we freestyle’u kajakowym w kategorii K1SM. W 2012
roku ostatecznie sklasyfikowano go
na drugim miejscu.
Rezultat y zawodników Kar(MDvR)
konoskiego Klubu Kajakowego

Karkonosze pokonane, trzeba wyciągnąć wnioski

W piłkarskim spotkaniu towarzyskim pomiędzy jeleniogórskimi Karkonoszami,
a Olimpią Kowary górą byli
goście zwyciężając 3:2.
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Fot. Użyczone
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środowego sparingu zawdzięcza dobry wynik testowanemu golkiperowi
z Mysłakowic - Wojciechowskiemu,
który kilkukrotnie ratował kowarzan
przed utratą gola.
- Jest to kolejny materiał do przemyśleń jeśli chodzi o przydatność
zawodników do gry na wyższym poziomie jakim jest III-liga. W pierwszej
połowie gra wyglądała lepiej. Boli
porażka, bo nikt nie lubi przegrywać - zwłaszcza u siebie i zwłaszcza
z Kowarami, ale cieszę się, że w lidze
byliśmy górą, a w tym sparingu niech
oni też mają swój dzień - powiedział
trener Karkonoszy Artur Milewski.
- W pierwszej połowie ćwiczyliśmy warianty przejścia z obrony do
ataku, nie za dobrze to wyglądało.
W drugiej połowie Karkonosze grały
dużą ilością młodych chłopaków i
osiągnęliśmy znaczną przewagę.
Wynik jest sprawą drugorzędną,
trzeba wyciągnąć błędy, których
dzisiaj było dużo. Chcemy znowu
grać o coś, bo po poprzednim sezonie
został niedosyt i złość sportowa u
chłopaków - ocenił szkoleniowiec
gości, Krzysztof Kapelan.
Przemek Kaczałko
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JELENIA GÓRA

KKS z Białorusinami
Po raz kolejny z wizytą do Karkonoskiego Klubu Sportowego
Jelenia Góra przyjechała drużyna
zza naszej wschodniej granicy. Tym
razem był to zespół trampkarzy
(rocznik 2001) z klubu białoruskiej
ekstraklasy FK Mińsk. Drużyna
przygotowywała się do nowego
sezonu na obiektach KKS–u w
Parku Paulinum.
Oprócz zajęć goście zwiedzali
miasto i okolice Jeleniej Góry. W
trakcie pobytu przyjezdni mieli zaplanowane trzy mecze towarzyskie:
z Gimnazjum 4/KKS Jelenia Góra,
Victorią Świebodzice i FK Jablonec.
Jesienią drużyna jeleniogórska wybiera się do nich z rewizytą.
Gimnazjum 4/KKS Jelenia Góra
- FK Mińsk 1:3 (0:2)
(MDvR)

KKS: P. Rak, E. Ostrowska, G. Pająk,
K. Kołkiewicz, R. Kowalski (D. Gil),
D. Wirkus, J. Zawadzki, B. Gliwa (G.
Sowa), M. Sowa (S. Pieńkowski), A.
Smagur, T. Kolejewski (O. Rosiński).
Trener: L. Harapin
Bramka dla KKS-u: O. Rosiński.

mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby
startowali na odpowiednich do tej
kategorii kajakach, tzw. kajakach
squirtowych. Pomimo braków
sprzętowych Zofia Tuła, Tomasz
Czaplicki (oboje z KKK Jelenia
Góra) i Bartosz Czauderna (KKK
Kraków) zdobyli łącznie cztery
medale podczas tegorocznej edycji
Pucharu Świata w kategorii K1SK
i K1SM.
Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki
zajęli też bardzo dobre, wysokie
pozycje w rywalizacji K1K i K1M.
Podczas zawodów finałowych Zosia
awansowała do ścisłego finału K1K
i zajęła w nim ostatecznie piąte
miejsce. Pozwoliło jej to wraz z wynikami z Millau (Puchar Świata nr
1) i Salt (Puchar Świata nr 2) zająć

piąte miejsce w klasyfikacji generalnej K1K. Tomasz ostatecznie
zajął ósmą pozycję w klasyfikacji
generalnej K1M, a w zawodach
finałowych w Sort otarł się o ścisły
finał zajmując siódme miejsce.
Był to bardzo udany Puchar Świata dla naszych kajakarzy. Zarówno
Zosia, jak i Tomek odnotowali dużą
poprawę wyników w poszczególnych zawodach w porównaniu do
poprzedniej edycji Pucharu z 2012
roku. Nasi kajakarze rozpoczynają
właśnie przygotowania do mistrzostw Europy, które odbędą się
pod koniec sierpnia w Bratysławie
(Słowacja). Zmagania we freestyle’u
kajakowym i innych odmianach
kajakarstwa tradycyjnie zagoszczą
w Jeleniej Górze między 5 a 7 września. W tym roku poza freestyle’m
kajakowym na rzece Bóbr zagości
po raz pierwszy w Polsce „8 ball” i
„Creek Race”.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Rywalizacja w turnieju ping-ponga
Fot. Użyczone

JELENIA GÓRA
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Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Jeleniej Górze był organizatorem
turnieju tenisa stołowego, który
rozegrany został na basenie przy
ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze.
Sportowe zmagania toczyły się w
dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii 16-17 lat triumfowała Dominika Wyleżoł, a drugie
miejsce zajął Wojciech Pławiński.
W młodszej kategorii 12-13 lat
najlepszy był Kacper Miśczyszyn,

wyprzedzając Bartka Dulnego oraz
Kamila Rosińskiego. Kolejne miejsca zajęli: Paweł Węgrzyn, Kajetan
Grześkiewicz, Adam Szmeterowicz i
Adrian Orepuk. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe medale, organizatorem
zawodów był Międzyszkolny Ośrodek Sportu. Wszelkie wakacyjne
imprezy skierowane są do dzieci
i młodzieży, a udział w nich jest
bezpłatny.
(MDvR)

28 lipca 2014 r.
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Teatry wyszły na ulice – była zabawa
Trzydziesta druga edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Ulicznych w Jeleniej Górze odbyła
się od 11 do 13 lipca br. Pierwsza
tego typu impreza w kraju, wpisała się na stałe w letni kalendarz
kulturalny miasta. - Teraz w Polsce
mamy prawdziwy wysyp festiwali
plenerowych. Lecz nie należy zapominać, że to jeleniogórski festiwal
pozostaje najstarszym tego typu Festiwalem Teatrów Ulicznych kraju
- mówił dyrektor festiwalu i Teatru
im. Norwida Piotr Jędrzejas.
Wszystko zaczęło się 32 lata temu
z inicjatywy Aliny Obidniak. Była to
wówczas impreza przygotowywana
z dużym rozmachem, odbywająca
się pod egidą Teatru im. Norwida.
– W Jeleniej Górze przygotowania
do festiwalu trwały wtedy cały rok.
Dziesiątki rozmów z miejscowymi
urzędnikami, lokalnymi animatorami kultury, zakładami pracy,
szkołami – wspomina inicjatorka
festiwalu Alina Obidniak. - W czasie
PRL-owskich kolejek w sklepach
zostawiano siatki i torby, a cały
tłum włączał się w działania uliczne – dodaje Alina Obidniak.
Pierwsze tegoroczne przedstawienia plenerowe “Traps” można
było oglądać przy Bramie Wojanowskiej. To najnowsze dzieło
hiszpańskiej grupy teatralnej
Efímer z Tàrregi, w centralnej
Katalonii. Trzy wędrowne gigantyczne smoki o długości czterech
i pół metra oraz dwóch i pół metra
wysokości, wykonane z tysięcy
kawałków kolorowej tkaniny
zajęły ulicę Konopnicką i Plac
Ratuszowy. Sympatyczne potwory
zabrały przechodniów na bardzo
szczególną wycieczkę, do wyimaginowanego świata fantazji z
dzieciństwa.
Po zmierzchu ze spektaklem
“Słońce na wschodzie, na zacho-

dzie księżyc. Sen o nocy letniej”
wystąpił A3Teatr Kolekcjonerzy
W z r u s z e ń z Po l i c z n e j ( ko ł o
Hajnówki w Puszczy Białowieskiej).
Autorem i pomysłodawcą przedstawienia jest Dariusz Skibiński
(w latach 1989-92 związany z
Teatrem im. Norwida), aktualnie
(wspólnie z żoną Agatą RychcikSkibińską) lider wyznaczający
kierunki działań A3Teatru Kolekcjonerzy Wzruszeń. A3 powstał z
inspiracji twórczością Tadeusza
Kantora, metody Stanisławskiego,
malarstwa Jerzego Nowosielskiego i Christiana Boltańskiego
oraz ze starych szkiców i rycin,
a założyło go trzech aktorów z
pierwszego składu legendarnego
Teatru Cinema z Michałowic: Jan
Kochanowski, Wiktor Malinowski
i Dariusz Skibiński.
Z nocnym spektakularnym ulicznym show “The Dance of the
Death” (Taniec śmierci) wystąpiła
hiszpańska grupa Efímer w składzie: Fer Benítez, Laura Barquets,
Joel Condal, Marcel Fabregat, Genís
Farran, Raul Muñoz i Miquel Setó.
W sobotę (12.07) widzowie zobaczyli m.in. Happening „TRAWA –
najśmieszniejsze rozwijanie!”, CIE
LES FÉES RAILLEUSES (Francja)
„Les Polyamide Sisters”, CIA LA
TAL (Hiszpania) „Carilló”, SzaZa
(Polska) Projekcja filmów z muzyką na żywo, THEATER TOL (Belgia)
„CORAZÓN DE ANGELES” oraz
Odjechane Kuku na Muniu klauna
Rufi Rafiego. W niedzielę odbył się
bieg ludzi teatru i wystąpili m.in.:
ANNA DE LIRIUM (Austria) „ALIVE! – In Concert” i PAS PAR TOUT
(Niemcy) „Die Ratten kommen!”.
Całość zakończył koncert zespołu
SPARE BRICKS - A PINK FLOYD
TRIBUTE BAND.
Red

Fot. MT/ Aleksandra Wiącek
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2014-06-27 godz. 19.00 - 2014-07-25 godz. 13.30
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Pracy Respekt
poszukuje opiekunek osób starszych do pracy w Niemczech.
Gwarantujemy legalne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Wymagamy podstawowej
znajomość języka niemieckiego.
- 757 891 148
Brygadzista zes. sprzątającego - Oczekujemy: doświadczenia w zarządzaniu grupą
samodzielności i odpowiedzialności, p.j. kat. B, mile widziane
os. niepełnosprawne Prosimy o
CV z dop. brygadzista J.G imp.
renata.m@onet.com.pl - 693
127 332 lub 510 013 508
Firma budowlana poszukuje
pracowników do pracy w Jeleniej - 696 025 175
Firma KM-System zatrudni
operatora frezarki CNC, plotera frezującego. Wymagane
doświadczenie w zakresie pracy
z centrami CNC, zdolności
manualne. Mile widziana umiejętność pracy z oprogramowaniem CAM. - 75 6105577/
biuro@km-system.pl
Firma SGP-Sorting Group
Poland Sp. z o.o zatrudni Koordynatora Kontroli Jakości w
Radomierzu. Pełny etat, umowa
o pracę. CV prosimy wysyłać na
adres gotz@sgp.biz.pl dopisując
nr Ref. KKJ/07/14/RAD
Firma z branży ochrony poszukuje pracownika ochrony do
pracy w obiekcie handlowym w
Jeleniej Górze. Wymagania: niekaralność - zaangażowanie
- dyspozycyjność Oferujemy:
- stawkę 6,5 zł netto - 696 013
823
Firma z Gryfowa Śląskiego
zatrudni kierowcę z kategorią C
w transporcie krajowym. Więcej
informacji pod tel. 513 107 326
Firma z Gryfowa Śląskiego
zatrudni kierowców z kategorią
C i C+E w transporcie krajowym.
Więcej informacji pod numerem
telefonu: 513 107 326
Fizjoterapeuta - Praca na
umowę 4 razy w tygodniu po 8
godzin. Informacja pod telefonem nr 756430163 w godzinach
10-15.00 Oferty wtzjelenia@
wp.pl - 695988224
Hostessa - Dziewczyny w
wieku 17-25 lat poszukiwane
do pracy w sieci sklepów drogeryjnych. Praca dodatkowa,
kilka dni w miesiącu po 6h/dzień.
Prosimy o CV ze zdjęciem. hostessy@lmc.org.pl
Hotel *** w Karpaczu poszukuje pracowników na stanowisko
kucharz i pokojowa. CV prosimy
wysyłać na adres hotel@corum.
pl - 757 618 533
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kelnerów na
pełen etat na umowę o pracę.
CV z dopiskiem kelner proszę
wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl lub dostarczyć
osobiście do kadr. - 757 670
715

Hotel Szrenica w Szklarskiej
Porębie zatrudni recepcjonistę-kę, kucharza-kę, pomoc
kuchenną oraz kelnera-kę. CV
prosimy przesyłać na adres:
marketing@hotelszrenica.pl tel
75 717 35 99
Hotel zatrudni w Szklarskiej
Porębie: - pracowników recepcji- języki obce, wysoka kultura
osobista - panie do sprzątania
pokoi i przygotowywania śniadań email: klimpar@klimpar.
com.pl, tel. 693 396 767
Hotel****Alpejski w Karpaczu zatrudni kucharza. Mile
widziana znajomość kuchni
włoskiej. CV prosimy przesyłać
na adres hotel@alpejski.pl 75-64-57-800
Kelner/ka - Zatrudnimy
do pracy na stałe na umowę,
restauracja w Piechowicach 757 611 755
Kelnerki, kucharki zatrudnimy, bar "Oskar" Karpacz tel.
650 633 231 lub 75 76 196 33
Księgowa, potrzebna z
doświadczeniem w Symfonii w
godz. 8-12 (lub do ustalenia).
tel. 601580193 mail: biuro@
jelchem-kmc.pl
Kucharz 16 zł/h spanie gratis
- Restauracja w centrum Szklarskiej Poręby zatrudni kucharza kuchnia staropolska. Stawka 16
zł/h , możliwość zamieszkania.
- 505 035 885
Mechanik do rozbierania aut
- Karola Miarki 53 Auto-Złom CV
OD 9 -17 - 513 718 808
Metafora Pub poszukuje
miłych, sympatycznych osób do
pracy na stanowisku kelnerki.
Znajomość języka/ów obcych
obowiązkowa, mile widziane
doświadczenie. Kontakt pod tel.
504 995 338. CV można składać
osobiście w restauracji lub słać
na jjacak@wp.pl
Oferujemy pracę dla opiekunek osób starszych i chorych na
terenie Niemiec. Legalne zatrudnienie i wysokie wynagrodzenie.
Wymagana komunikatywna
znajomość języka niemieckiego.
- 663 226 339
Oferujemy pracę dla opiekunek osób starszych i chorych na
terenie Niemiec. Legalne zatrudnienie i wysokie wynagrodzenie.
Wymagana komunikatywna
znajomość języka niemieckiego.
- 757 891 148
Ogólnopolska sieć sklepów spożywczo-monopolowych
Małpka Express poszukuje
osoby na stanowisko partnera
prowadzącego sklep (ajent) dla
swoich sklepów na terenie Jeleniej Góry i woj. dolnośląskiego.
- 668869810/ monika.jarco@
malpkaexpress.com
Ogrodnik / praca w ogrodzie
- Praca na pół etatu do prac w
ogrodzie. Zakres prac: przesadzanie rośli, koszenie, pielęgnacja, plewienie, grabienie,
podlewanie itp. Miejsce pracy:
Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce. - 605 144 021

Opiekun klienta (Jelenia Góra)
- Jeśli masz doświadczenie lub
predyspozycje sprzedażowe
i szukasz wyzwań, aplikuj na
stanowisko opiekuna klienta.
Zapewniamy pracę w stacjonarnej placówce klienta. Wyślij CV
na k.nurkiewicz@brokerhr.pl
Opiekunki osób starszych do
pracy na terenie Polski oraz Niemiec. Dla osób bez znajomości
języka niemieckiego oferujemy
bezpłatne kursy. Zapraszamy
serdecznie. - 691104999
Pałac Margot zatrudni pracownika na stanowisko recepcji.
- 609 239 035
Pilnie potrzebne opiekunki
do pracy od zaraz. Praca tylko
legalna. Wynagrodzenie od
1100 do 1400 euro plus zwrot
za dojazd 150 euro. Wymagana
komunikatywna znajomość
języka niemeickiego. Info pod
nr tel. - 511 844 939
Pizzeria Dalmacija szuka
pomocy kuchennej Praca w
wymiarze tygodniowym Informacja w lokalu lub pod nr telefonu:
508315790 lub 757648006
Pomoc kuchenna - oferujemy pracę. Miejsce pracy:
Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce. Specjalizujemy się
w organizacji imprez. Atrakcyjne
wynagrodzenie. - 609 144 021
Pomoc kuchenną zatrudnię
w O. W. Zielone Wzgórze w
Karpaczu. Żywienie zbiorowe.
tel. 604 200 744
Pomocnicy budowlani / Tory Poszukujemy chętnych osób do
pracy przy budowie i rozbiórce
torów w Niemczech. Tylko
osoby niepijące. Zapraszamy
w godz.9-17 od pn-pt; biuro J.G.
ul. Pijarska 26 - 756464557
Poszukuje dekarza z min. 10
letnim doświadczeniem. - 603
779 313
Poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku
Kasjera Sprzedawcy w marketach Dino w Jeleniej Górze,
Kowarach, Mysłakowicach,
Janowicach Wielkich i Wleniu.
Wyślij CV na karolina.damas@
marketdino.pl
Poszukujemy osób na stanowisko kierownika marketu,
zastępcy kierownika oraz kasjerów sprzedawców do marketu
Dino w miejscowości Wleń.
Wyślij CV na adres karolina.
damas@marketdino.pl
Poszukujemy osób na stanowisko kierownika, zastępcy
oraz kasjerów do marketów
w Jeleniej Górze, Kowarach
i Mysłakowicach. Aplikacje (z
wybranym miejscem w tytule)
na adres karolina.damas@
marketdino.pl
Poszukujemy osób z
doświadczeniem do wykonywania prac blacharskich i
dekarskich w Niemczech. Gwarantujemy umowy na okres 2 lat.
Praca legalna(zakwaterowanie
gratis dla dobrych pracowników). Kontakt w godz.9-17 od
pn-pt. - 699952962/756464557
Poszukuję osoby na stanowiska: pomoc kuchenna i kucharza, miejsce pracy Mysłakowice.
Zainteresowane osoby proszę o
kontakt pod nr tel. 605 598 712

Potrzebni od zaraz tokarze,
frezerzy i spawacze TIG/MAG.
- 603 686 034
Praca / kobiety /18-50/ Czechy - Praca w fabryce czekolady ◊ 75koron netto/godz
(ok.11zł)+ bonusy ◊ Ubezpieczenie i zakwaterowanie gratis
◊ 3.08.2014 przyjazd do Czech
(Jablonec) ◊ pokoje 2-3 i 3-4
osobowe (hotel) ◊ praca na 3
zmiany - T: 691536343 / email:
tigaro@o2.pl
Praca dla Kobiet 18-50.Czechy - ◊ 70 koron czeskich netto
(na rękę) / godz = ok.10,4zł
netto ◊ Kontrakt min.1 rok (okres
próbny = 3 miesiące) ◊ Miejsce: Dolní Kalná (ok.60 km
od Kudowy Zdrój) ◊ Zakwater. i ubezpieczenie gratis - T:
691536343 / email: tigaro@
o2.pl
Praca student nc+ anteny JG Praca dla studenta w godzinach
14-18 wymagania: znajomość
obsługi komputera, kasy fiskalnej, zagadnień RTV CV i lm
proszę wysyłać na : biuro@
mont-sat.pl - 602 810 896
Praca w hurtowni budowlanej
- Zatrudnię pracownika na stanowisku magazynier, kierowca.
Prawo jazdy, obsługa wózka
widłowego. Kowary - 696-027209, 757614162
Pracownik ochrony-Jelenia
Góra - Szukamy pracownika
ochrony, mile widziane doświadczenie, stawka 7 zł netto - 608
352 298
Przyjmę do pracy dekarzy tel.
509 796 151
Przyjmę do pracy murarzy i
tynkarzy (tynki zwykłe elewacyjne) tel. 509 796 151
Przyjmę do pracy pomoc
kuchenną z doświadczeniem.
Kontakt osobisty w pizzerii Dalmacija ul. Morcinka 2 obok PZM
lub telefonicznie: 508 315 790
Przyjmę do pracy w pizzerii
kelnerkę z doświadczeniem.
Kontakt osobisty wraz z CV w
pizzerii Dalmacija ul. Morcinka
2 obok PZM lub telefoniczny:508315790. Wymagania:
osoba nieucząca się, doświadczenie. - 508 315 790
Przyjmę do pracy w pizzerii
kucharza-pizzera oraz pomoc
kuchenną z doświadczeniem.
Kontakt osobisty wraz z CV w
pizzerii Dalmacija ul. Morcinka 2
lub telefoniczny: 508 315 790
Przyjmę osoby do biura/
dział sprzedaży. Przyjmowanie
zamówień, udzielanie informacji
o produktach. 9-17 pon. pt CV:
praca.jeleniagora@onet.eu 757 677 875

Reprezentant handlowy
Orange - Poszukujemy kandydatów z terenu miasta Jeleniej
Góry i powiatu jeleniogórskiego.
Atrakcyjne wynagrodzenie,
zależne od wyników i realizacji
celów sprzedażowych. - praca@
linco.pl
Restauracja Mazurkowa
Chata zatrudni kucharzy, pomoc
do kuchni. Zapewniamy umowę
o prace, najlepsze wynagrodzenie, B/d warunki pracy, praca w
zespole, podnoszenie kwalifikacji. - 606 991 160
Restauracja w Szklarskiej
Porębie zatrudni kucharza i
pomoc kuchenną. Prosimy o
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-16:00. Tel. 669471888
Sanatorium Lukas zatrudni
fizjoterapeutę, pielęgniarkę,
tel. 75 78 21 000, mail: info@
hotel-lukas.pl
Szklarska Poręba (na wakacje) - Kelner-pomoc kuchenna w
"Karczmie na Winklu" (centrum
Szkl. P. Górna przy dworcu PKS.
Wyżywienie gratis. W pierwszej
kolejności młode, operatywne
i kontaktowe osoby. - 607 851
127
Warsztat samochodowy
zatrudni lakiernika samochodowego lub pomoc lakiernika
na stałe na pełny etat dobre
warunki pracy i płacy - 601
695 404
Z przyjemnością zatrudnimy
osoby na stanowisko pracownika ochrony oraz pracownika
gospodarczego. Praca odbywać
się będzie na terenie Karpacza
i okolic. Więcej informacji pod
numerem tel. 504 879 066
Zakład w Jeleniej Górze
zatrudni elektromechanika lub
do przyuczenia zawodu. CV
prosimy składać na adres: rekrutacja.dp@interia.pl
Zakład w Jeleniej Górze
zatrudni tokarza-ślusarza. CV
prosimy składać na adres: rekrutacja.dp@ineria.pl
Zakład w Miłkowie zatrudni
inżyniera projektu. Wykształcenie wyższe techniczne(mechanika i budowa maszyn),
b. dobra znajomość j. angielskiego, doświadczenie, dyspozycyjność. Aplikacje na biuro@
kador.pl
Zakład w Miłkowie zatrudni
mechanika do prac warsztatowych (ślusarz, tokarz, frezer,
spawacz). Wykształcenie min.
zawodowe; dyspozycyjność,
zaangażowanie. Aplikacje na
biuro@kador.pl
Zakład z Jeleniej Góry zatrudni
osobę do produkcji i montażu
elementów wentylacyjnych.
Mile widziane doświadczenie w
branży instalacyjnej. Wymagane
prawo jazdy. Możliwość przyuczenia. - 662 158 974

Zatrudnię dekarzy nie
pomocników - 793-67-67-58
Zatrudnię dekarzy, nie
pomocników. Wysokie zarobki.
- 793 676 758
Zatrudnię fryzjera lub fryzjerkę, Jelenia Góra centrum tel.
692 144 959, 75 75 326 49
Zatrudnię kierowcę busa
3,5T - na busa plandekę 9ep.
Wymagane doświadczenie
minimum 6 miesięcy. Wyjazdy
3/1 lub 4/1 Wynagrodzenie
0,25zł/km + premia , płatność
zawsze w dniu zjazdu. - 727
348 605
Zatrudnię konserwatora
- palacza, wymagane podstawowe umiejętności techniczne,
dom wczasowy Szklarska
Poręba - 693 672 779
Zatrudnię kucharza z
doświadczeniem do pracy w
pensjonacie. Praca na stałe. 883 100 427
Zatrudnię samodzielnego
kucharza do nowego hotelu
w Szklarskiej Porębie. Wymagane doświadczenie. Umowa o
pracę. CV ze zdjęciem: recepcja_malina@op.pl - 600 011
102
Zatrudnimy kelnerów/ki z
doświadczeniem do Restauracji
Skalny Potok w Karpaczu. CV
ze zdjęciem proszę kierować
na adres: gastronomia@2potoki.pl
Zatrudnimy mężczyzn do
serwisu sprzątającego w Jeleniej Górze do obsługi maszyn
myjących. Mile widziane osoby z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawnosci. Tel.661970412
lub 601156466
Zatrudnimy młodszego
kucharza do zespołu szefa
kuchni. Specjalizujemy się w
organizacji imprez. Miejsce
pracy: Dwór Korona Karkonoszy
w Sosnówce. - 609 144 021
Zatrudnimy na stałe kucharza w Sorrento Ristorante w
Jeleniej Górze. Wymagane
doświadczenie w kuchni i umiejętność współpracy z ludźmi. CV
prosimy wysyłać na kontakt@
sorrento.pl - pilne
Zatrudnimy od zaraz w
Karpaczu kelnerki/ów/barmanki/
ów, pokojowe. CV: recepcja@
mieszko.karpacz.pl - 756 439
922
Zatrudnimy opiekunki osób
starszych do pracy na terenie Polski oraz Niemiec. Dla
osób bez znajomości jęz.niem.
organizujemy bezpłatne kursy.
Codziennie nowe oferty pracy.
Zapraszamy serdecznie. - 726
512 131 / 75 769 29 11
Zatrudnimy osobę do pracy
w Schronisku Kamieńczyk w
Szklarskiej Porębie, zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie, tel.601 78 92 93

Szkolenia BHP

Wypadki przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zadzwoń: 660 431 602

www.ergonomika.com.pl

biuro@ergonomika.com.pl
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Zatrudnimy piekarza, cukier- Kupię każde auto - zawsze
nika Piekarnia Cieplice - 603 płatne gotówką i formalności
na miejscu w 15 minut. Auta
333 288
odbieramy od klienta własnym
Zatrudnimy pracowników transportem - 500 403 803
do wykonywania elewacji i prac
Kupię samochody całe uszkownętrzarskich. Kontakt e-mail:
dzone osobowe od 2000 roku,
sekretariat@sunet.com.pl
dostawcze od 1998 roku, terenowe od 1990 roku, również
MOTORYZACJA
sprowadzone lub bez prawa
KUPIĘ
rejestracji odbieram własnym
Auto skup do 10 tyś. - 796 508 transportem Jelenia Góra i oko957 - Kupie całe powypadkowe lice - 796 508 957
uszkodzone w całości na części Quady motory kupię 535574278
osobowe dostawcze terenowe - Kupie motory quady całe lub
po 2000 roku gotówka od reki niesprawne gotówka od ręki
odbieram własnym transportem odbieram własnym transportem
Jelenia Góra i okolice
Jelenia Góra i okolice
Auto skup dobre ceny Skup aut 7 dni w tyg. - Kupie
każde auto osobowe, dostawcze,
882222219 - Skup aut w Mieciężarowe, wszystkie od 1 do 40
ście i okolicach zawsze płatne tyś zł legalnie umowa, motocykle,
gotówką i formalności na miejscu ciągniki rolnicze, najlepsze ceny
w 15 minut. Auta odbieramy od na rynku wypożyczalnia busów
klienta własnym transportem
24/h dawgoz@interia.pl - 788
Auto skup dobre ceny. Skup 345 470
aut w Mieście i okolicach zawsze S k u p a u t t e r e n o w y c h
płatne gotówką i formalności 535574278 - Kupie samochody
na miejscu w 15 minut. Auta całe uszkodzone, powypadodbieramy od klienta własnym kowe, sprowadzone lub bez
prawa rejestracji w całości na
transportem - 885 775 445
części odbieram własnym transKupię części do Rometa (nie portem gotówka od ręki Jelenia
Góra i okolice
złom) tel. 796 489 565

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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Skup aut w mieście i okolicach zawsze płatne gotówką
i formalności na miejscu w 15
minut. Auta odbieramy od klienta
własnym transportem - 757 659
939

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Aprilia Mojito Habana - Jeden
z najciekawszych skuterów na
rynku - Styl retro. Stan bardzo
dobry, zadbany, wygląda jak
nowy. Motor można prowadzić
posiadając kartę motorowerową.
Motor nie był przerabiany kombinowany. - 607 076 325
Do sprzedania dwuosobowy
Citroen Berlingo. Rocznik
2005,stan bardzo dobry, ważny
przegląd oraz OC do 2015r. Silnik 2.0 HDI. Cena 10 000,500plNetto.Samochód zarejestrowany
na firmę, wystawiam fakturę.
Polecam - 607 232 908
Fiat Bravo - 2008r, 1,6 16V
Multijet 120 KM, przebieg 145
tys. km, czerwony, I właściciel,
kupiony w polskim salonie, serwisowany. - 509 478 544
Honda Civic 1,4 - Przebieg 180
000 km rodzaj paliwa benzyna
kolor srebrny rok produkcji 1998
ilość drzwi 4 sedan nadkola i
progi do poprawek blacharskich
cena 1600 zł - 535 403 050

Honda Civic 1.4 - rok produkcji
1998 sedan przebieg 198000km
pojemność 1,4 benzyna do
poprawek blacharskich ważne
OC i przegląd cena 1400 zł lokalizacja Bolków - 535 403 050
Honda Civic 1.8 z 2007 roku
z przebiegiem 114000 km. Auto
nieprzerwanie serwisowane w
ASO. Do samochodu dołączone
zostają opony letnie oraz zimowe
i dwa komplety aluminiowych
felg. Cena: 29 900 zł. - 75 75 22
980 / 697 397 297
Mam do sprzedania Renault
Scenic I,1998r,1,9diesel przebieg
265.000, auto mechanicznie w
b. dobrym stanie, po wymianie
oleju, filtrów, amortyzatorów.
Jedyna wadą auta jest porysowany prawy bok - 3650zł - 605
452 401
Opel Omega B 1996 rok 2,5
TDS 130 KM kombi kolor srebrny,
pełna elektryka, diesel, w komplecie zestaw kół zimowych +
dywaniki zimowe. Opłacone OC,
przegląd do 20.06.2015r. - 608
594 532
Samochód marki Land Rover
- • Cena:15500 zł • Telefon:
504092121 • Lokalizacja: Karpacz (powiat Jeleniogórski) •
Kategoria: Motoryzacja / Samochody • Marka: Land Rover •
Model: Freelander • Rok produkcji: 2003 • Rodzaj paliwa:
Diesel O - 507 125 027
Skuter Suzuki Katana 49cm
- wersja limitowana telefonica
movistar, chłodzony cieczą.
Bardzo zadbana, 2002 rok,
przebieg 22000, cena 2400
do negocjacji, pytania 502
258 263
Sprzedam auto. Okazja Sprzedam BMW 316i e36.
1992 r. Zarejestrowany i opłacony do 2015 roku. Sprawny,
w dobrym stanie. Cena 1300
zł. tel. 783 278 317
Sprzedam Golf 3 1.8 benzyna. Samochód w stanie
dobrym, trzydrzwiowy. Dorzucam nowe opony zimowe z
felgami stalowymi, cb radio.
Ubezpieczenie i przegląd
ważne do grudnia br. Cena
3000 zł. do negocjacji - 661
053 633
Sprzedam łódkę wędkarską z silnikiem tel. 503 799
612
Sprzedam Mazda 6 kombi,
2003r., 2.0 TDI Moc 121 KM /
89 kW, przebieg 262 tys km,
wspomaganie, el. szyby i
lusterka, esp, abs, centralny
zamek, alufelgam, poduszki
powietrzne, immobiliser, cena
9800 zł - 535-545-726

Sprzedam Opla Vectra cena
1700 - Dzielnica: Cieplice Śląskie-Zdrój Oferta od: Osoby
prywatnej Marka: Opel Model:
Vectra Poj. silnika: 1 800 cm3
Rok produkcji: 1995 Paliwo:
Benzyna Moc silnika: 93 KM
Przebieg: 208 000 km Typ nadwozia: - 607 339 335
Sprzedam Renault Clio 1998r.
z instalacją gazową BRC. Alu
felgi + 4 koła zimowe, radio Pionier. Wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, hak. Druga
właścicielka, cena 4900 zł - 506
420 934
Sprzedam Renault Thalia
2005 r., przebieg 193tys km, 1.4
16v, kupiony w Polsce w salonie,
bezwypadkowy, wersja Alize,
klima, blokada skrzyni biegów,
ubezpieczenie do VI 2015, cena
7.700 brutto - 668 922 097
VW Passat B5FL 2004 Kombi
Navi - 1,9 tdi 130 KM, 265 tyś
km, Auto sprowadziłem w 2012r.
Bardzo bogata wersja: Ksenony,
Navi, Tempomat, Radio CD +
interfejs USB/SD. Na wszystkie
wymiany rachunki do wglądu.
Więcej info telefon - 508 418
448

ANONSE
MATRYMONIALNE
35 latek szuka chętnej pani
- Poznam kobietę 18-30 lat
zadbaną nie puszystą zainteresowana spotkaniami hotel
auto sponsoruje do 100 zl/ za
spotkanie - 570 415 439
49 lat przyjmie starszych panów
poważnych o spotkaniu którzy
byli tel 665 942 767
Kobiety jak wino- Młody wiekiem ale dojrzały, normalny
chłopak zaprzyjaźni się z
uśmiechniętą Panią. Zadbana,
miła, dyskretna w wieku 40,45+
Na początek sms - 725 885
553
Pan pozna pana po 40 grubszego bi do kumplowania i nie
tylko, tylko dyskretni, małolatom
dziękuję. Proszę o SMS na
początek - 600 563 808
Para szuka pary (lub pani) do
wymiany partnerów. Nie sponsorujemy - 883-648-854
Poznam mężczyznę do stałego
związku w wieku 29-34lata, nie
szukam wrażeń ani przygód tylko
kogoś kto szuka tak jak ja prawdziwego szczęścia, pozdrawiam
- 691 274 200

Układ sponsorowany - interesuję mnie układ na tej zasadzie,
że przychodzisz do mnie kilka
razy w tygodniu lub miesiącu,
gwarantuje ci same przyjemności, kolację, miłe spędzenie
czasu i sex email claudia27.02@
wp.pl
Żonaty 30l. Kamienna Góra
- Poznam mężatkę do miłych
niezobowiązujących spotkań,
dyskrecja. Ja 30 lat, zmotoryzowany. Proszę o sms z wiekiem
i miejscowością. Pozdrawiam
- 697 650 698

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo szybko i
solidnie - Doświadczona ekipa
wykona zlecenia kamieniarskie
i brukarskie małe i duże. Zapraszamy do współpracy satysfakcja
gwarantowana. - 697 265 055
Budowy remonty adaptacje.
Prace żelbetowe posadzki przemysłowe podnoszenie dachu
bez rozbiórki elewacje docieplenia prace nietypowe. Faktura Vat
na wykonane prace gwarancja 5
lat. - 506 808 951
Dachy od A do Z. Remonty i
naprawy, upusty dla wspólnot,
dojazd i wycena gratis, wolne
terminy tel. 880 044 951
Dachy solidne - Remonty i
budowa dachów. Nasza firma
pracuje na każdym rodzaju
pokryć, zapewniamy materiały,
doradztwo i gwarancję. Stałe
rabaty dla wspólnot, wykonamy
orynnowania i remonty kominów.
Dojazd i wycena gratis - 880044-951
Firma Dachy Solidne PL wykonuje remonty dachów: papa,
dachówka, blachodachówka,
gonty, orynnowania, kominy.
Dojazd oraz wycena gratis! - 880044-951, 506-027-079
Firma ogólnobudowlana WaldiBud - Wykona remonty mieszkań od podstaw, tanio, szybko
i solidnie, układanie glazury,
malowanie, równanie ścian,
wylewanie posadzek, układanie
paneli. Wystawiamy Faktury VAT.
- 786 862 750
Hydraulika spawanie Instalacje sanitarne, gazowe,
wewnętrzne zewnętrzne, c.o.
wentylacja, klimatyzacja, kotłownie do 10 MGW, parowe, spawanie również inst. kwasowej - 691
072 873
Kanalizacja - czyszczenie i
udrożnianie odpływów, hydraulika kompleksowa 609-172-300
Konstrukcje stalowe Wykonujemy: - ogrodzenia kute
oraz panelowe, - balustrady,
- schody stalowe, - wiaty oraz
lekkie hale. - 601 353 062
Montaż kuchenek gazowych
(nowych i używanych) podbijanie
gwarancji oraz podgrzewaczy
wody i kotłów c.o. Uprawnienia
gazowe - 508 647 464
Oferujemy wykonawstwo
mebli na wymiar. Szafy, garderoby, meble kuchenne i inne.
Konkurencyjne ceny. Pomiar i
projekt w cenie. Zapraszamy do
kontaktu! MarHof Meble - 506
274 343

og£oszenia
/ REKLAMA
ROZMAITOŒCI

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

Oferuję usługi z zakresu
kierowania budową, nadzoru
budowlanego, doradztwa techniczno budowlanego Jelenia
Góra -okolice- Karpacz tel. 604
609 855
Profesjonalne usługi
malarskie Malujemy wszystkiego
i wszędzie w granicach rozsądku
- 507 609 907
Usługi brukarskie cmentarze,
podnoszenie pomników, roboty
ziemne, ogrody, prace wykończeniowe, płytki, malowanie
itp. konkurencyjne ceny. - 603
428 720
Wykonam: schody, architekturę ogrodową, parapety,
meble z litego drewna, drzwi w
konkurencyjnych cenach - 730
600 432
Zlecę remont elewacji kamienicy we Wleniu. Koniecznie
faktura, firma z min.5-o letnim
doświadczeniem. Na usługę
wymagam gwarancji. Zapraszam zainteresowane i spełniające warunki firmy. - 720
856 919

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski - Tłumaczenia
nauka - wszystkie poziomy,
lektor, tłumacz z doświadczeniem, 661 544 321
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
Niemiecki - germanistka z
wieloletnim stażem w szkole
średniej udziela lekcji na
wszystkich poziomach tel.
505 354 084
Tłumaczenia zwykle i specjalistyczne - Tlumaczenia
jezyki: angielski-polski, polski-angielski, rosyjski-polski,
polski-rosyjski,angielski-rosyjski, rosyjski-angielski zwykle i techniczne. Wieloletnie
doświadczenie w branży tłumaczeniowej. - 609 299 419

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. - 664-475-323

Naprawa AGD - Naprawa
pralek, zmywarek, kuchenek
gazowych, piekarników . Profesjonalne podłączenia nowych
wyrobów potwierdzone upr.
SEP. modernizacje i naprawy
instal elektrycznych. Złota
rączka - 533 146 025

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Wideofilmowanie i fotografowanie profesjonalne
wszelkich imprez - FotonART
(Kamerzysta video i fotograf)
Zgrywanie, przegrywanie,
kopiowanie na DVD - 796
478 667

USŁUGI
INFORMATYCZNE

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Dom Dziennego Pobytu "Wikal"
- Placówka wsparcia dla osób
dorosłych, które nie mogą sprostać codziennym zadaniom,
wymagają częściowej opieki i
mają ograniczoną możliwość
samodzielnego funkcjonowania.
- 661222768 693243295
Kobieta w średnim wieku, bez
nałogów, zaopiekuje się osoba
starszą w zamian za zamieszkanie tel. 731 734 423
Niania dla Twojego dziecka
- Jeżeli szukasz niani dla swojego dziecka to dobrze trafiłeś.
Jestem pedagogiem, osobą
odpowiedzialną, dyspozycyjną,
doświadczoną, niepalącą. 8zł/h,
Jelenia Góra-Świerzawa-Złotoryja i okolice. - 663 399 768
Oferujemy usługi opieki nad
osobami starszymi. Możliwość
opieki z dojazdem na godziny jak
i opieki stacjonarnej z zamieszkaniem. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę. Zadzwoń/umów
się na spotkanie. - 726 512 131
/ 75 769 29 11
Szukam opiekunki dorywczo Poszukuje opiekunki do dziecka
na jedna noc, podczas wesela,
które odbędzie się 28 sierpnia w
Sosnówce. Opieka na miejscu,
mieszkam w UK więc najlepiej
kontaktować się przez e-mail,
dziękuję - natalia.izdebska@
yahoo.co.uk

Serwis komputerowy Cieplice - Serwis EL-DOMO: usuwanie wirusów, tworzenie sieci
w biurach (konfiguracja internetu bezprzewodowego, drukarki sieciowe, kopie danych,
pomoc zdalna, VPN). Naprawy
komputerów PC i laptopów 691 964 963
Twój komputer ma wirusa?
- Twój komputer zamula?
Wyskakują ci niechciane
reklamy? Lub masz jakiś
inny problem z komputerem?
Zadzwoń, reagujemy natychmiast. Ceny od 30-50 zł - 697
282 052
Znamy się na reklamie Potrzebujesz reklamy?
Zaprojektujemy ją dla Ciebie!
Rozkręcasz firmę? PotrzebuUSŁUGI
jesz grafika/fotografa? zobacz
RÓŻNE
dotychczasowe realizacje - Bezpłatne porady prawne
603 347 171
w Jeleniej Górze ul. Teatralna 1
pok. 311, we wtorki po wcześniejszej rejestracji tel. 602 467 812
USŁUGI
MUZYCZNE
Biuro Rachunkowe Koala Dj śpiewający, sax, akor- Promocja dla nowych klientów
deon - Oprawa muzyczna - 2 miesiące 50 % ceny. Zaprakażdej imprezy, nagłośnienie szamy do współpracy. Wojska
1500w,efektowne oświetle- Polskiego 54 Jelenia Góra - 782
nie z dymami. Wieloletnie 020 635
doświadczenie (emeryt orkie- Klimatyzacja chłodnictwo
stry wojskowej). Pozdrawiam - Klimate Control: * Sprzedaż
i zapraszam do współpracy. (oferujemy wszystkie dostępne
- 502 252 194
modele klimatyzacji, fachowo
Wesela zabawy, repertuar doradzamy i przedstawiamy najpolski, zagraniczny - Muzyka ekonomiczniejsze rozwiązania)
akordeonowa, przyjęcia, nagło- * Serwis (odgrzybianie, pomiary,
śnienia, cena umowna "Muzyk naprawy) * Montaż - 530 857
Orkiestra" tel. 75 75 339 21, 676
692 046 727
Koszenie traw i zarośli - Usługi
Zespół muzyczny "Wiesiek ogrodniczo-porządkowe. PosiaBand" - wesela, bankiety, dan- dam własny sprzęt. Dojazd do
cingi, imprezy okolicznościowe klienta gratis. Tanio i solidnie.
i inne. Szeroki i różnorodny Możliwość wystawienia faktury
repertuar. Profesjonalne nagło- vat. Teren Jeleniej Góry oraz
śnienie. Atrakcyjne ceny. Demo okolic. - 721 631 548
na naszej stronie internetowej. Naprawa pralek, zmywarek
- 693 735 247
tel. 608 812 320

Naprawa pralek i AGD ul. Karłowicza 25 tel. 603 835 483
Odzyskaj należną ci kasę Miałeś wypadek samochodowy
z OC sprawcy zadzwoń sprawdzimy za darmo o ile zostało
zaniżone twoje odszkodowanie!
Odkupujemy od poszkodowanych wierzytelności przeciwko
firmom ubezpiecz. Gotówka od
ręki - 605 583 390
Pomoc w otwarciu firmy Bezpłatna pomoc w założeniu działalności. Kompleksowe
usługi finansowo - księgowe.
Dla nowych klientów 2 miesiące
50% ceny zawartej w umowie o
współpracy. - 782 020 635
Pożyczki bez BIK-szybko,
tanio - Potrzebujesz gotówki?
Banki ci odmawiają? Masz nieprzewidziane wydatki? Zadzwoń
601 200 166 Pomożemy
Pracownia reklamy - Oferujemy wszelkiego typu druki
reklamowe: wizytówki, ulotki,
plakaty itp. Reklamę zew.: szyldy,
witryny, tablice, kasetony, oklejanie pojazdów itp. Ul. Dworcowa
19a Jel.Góra,tel.757695112,ad.
studio@wp.p - 757 695 112
Producent Kotłów C.O. z
Pleszewa zaprasza do zapoznania się z naszą ofertą. Kontakt
z naszym przedstawicielem na
Dolnym Śląsku tel. 664-759439.
Szybka gotówka na wakacje - do 5 tyś bez dokumentów
dochodowych - bardzo wysoka
przyznawalność - decyzja w
15 minut Przyjdź do naszego
biura po gotówkę i spełnij swoje
marzenia! ul. Sobieskiego 2 w
Jeleniej Górze tel. 601 200 166
Tapicerstwo od A do Z
Remonty i naprawa mebli, tapicerka samochodowa i zlecenia
nietypowe. Szeroki wybór tkanin wieloletnie doświadczenie.
Dojazd i wycena gratis tel. 880044-951
Telewizja satelitarna, naziemna-ustawianie i montaż - doradztwo oraz sprzedaż okablowania,
konwerterów i uchwytów.Tel: 603
327 714
Usługi księgowe - księgowość
- 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
Windykacja na koszt - Odzyskujemy wszelkie niezapłacone
należności. Brak opłat wstępnych, wyłącznie prowizja od
efektu. Prowizją obciążamy
dłużnika. - 793-023-535
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Zlecę wykonanie projektu Wakacje z jogą w Sobieszobalkonu w Kowarach - 513 194 wie - zajęcia rozpoczynają się
7 lipca o godz. 19.00 (ponie354
działki i środy). Dopasowany
program zajęć w zależności od
USŁUGI
wieku i predyspozycji zapisytel.
SPRZĄTANIE
601 876 567
Mycie kostki bruk/granit/ogrod
- Firma oferuje mycie / czyszczeKUPIĘ
nie kostki brukowej / granitowej /
Różne
starocie
wojskowe
betonowej jak również kamienia
oraz murów ogrodzeniowych i kupie - Polskie i zagraniczne
inne ! Szybko i profesjonalnie. przedwojenne z czasów wojny
Zapraszamy do kontaktu - 600 oraz powojenne odznaczenia, odznaki, medale, biała
270 020
broń, mundury, rogatywki,
Pięknie wyczyszczę dywany różne wyposażenia wojskowe,
- tapicerkę domową i samo- stare dokumenty, legitymacje,
chodową. Karcher, wieloletnie dyplomy, zdjęcia - 694 972
doświadczenie, niskie ceny, 047
zapraszam - 607 155 751
Różne wyroby ze srebra
Wywozimy kontenery gruzu kupie - Stare przedwojenne
śmieci i innych odpadów konku- oraz współczesne, mogą być
niekompletne np. sztućce,
rencyjne ceny - 535 910 813
cukiernice, patery, dzbanki,
świeczniki, różne bibeloty,
USŁUGI
biżuterie, monety itp. WiadoTRANSPORTOWE
mość tel 694972047 - 694
Autolaweta kraj Europa 1 zl 972 047
km - 506 583 060
Najtańsze, profesjonalne
SPRZEDAM
przeprowadzki. Możliwość negoSprzedam nowe drzwi pokocjacji cen. Tel. 691 262 797
jowe 70 prawe, wysokiej klasy,
Najtańszy, profesjonalny przeszklone. 2 pary drzwi w
transport. Możliwość negocjacji cenie jednej. Oglądać można
cen. Tel.691 262 797
w sklepie Panorama-BisPrzeprowadzka? Prze- Podwale tel. 692 087 166
prowadzki kompleksowo Sprzedam tanio bilard,
miasto-kraj-zagranica 14 lat darta, grającą szafę tel. 607
doświadczenia, 3 samochody, 055 801
różne gabaryty i zestawy, W komis przyjmujemy ładną,
wykwalifikowana kadra, ekipa modną odzież dziecięcą, damdo pianin, sejfów itp. Dojazd ską, buty, torebki. Przyjęcia w
od klienta, doradztwo i wycena czwartki i piątki. Sklep Sara ul.
Różyckiego 4A. Zapraszamy
gratis - 880-044-951
na zakupy tel. 733 110 573 Przeprowadzki-kom733 110 573
pleksowo - 880-044-951

USŁUGI
TURYSTYKA

ODDAM

Oddam kotka i kotkę 2 miesięczne komuś kto się o nie
Wypożyczalnia rowerów zatroszczy i zapewni dom,
MTB Head - Rowery Izery to Cieplice tel. 502 520 493
mobilna wypożyczalnia roweMIESZKANIA
rów górskich, trekkingowych
KUPIĘ
i elektrycznych, obejmująca
2
pokojowe,
dobra okolica zasięgiem działania obszar
Szukam
dla
klienta
z gotówką
całej Kotliny Jeleniogórskiej.
Karpacz, Szklarska Poręba. - mieszkania 1-2 pokojowego, w
ładnej okolicy J.Góry, chętnie w
+48667751994
zielonym miejscu, do 110.000
zł tel. 666 222 031 NieruchoUSŁUGI
mości Jarząbek
ZDROWIE/URODA
Kupię mieszkanie na ZaboRehabilitacja w domu brzu II w bloku 4-piętrowym
pacjenta - Mgr fizjoterapii (ewentualnie przy ul. Karłowiz doświadczeniem praca z cza 2 lub 4) na I lub II piętrze
pacjentami neurologicznymi i (2-, 3-pokojowe). Telefon 604
ortopedycznymi, kursy PNF, 222 804 lub 756480928.
Mc Kenzie, rehabilitacja w Kupię mieszkanie w bloku,
sporcie. Tel. kontaktowy 604 2-3 pokojowe w Lubomierzu.
Pilnie - 886 306 886
288 143
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MIESZKANIA
SPRZEDAM
115 tys, 2 pokojowe, k. SP.10
- Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 1 piętro, słoneczne,
po remoncie, 29 m2, salonik z
aneksem kuchennym, okolice
SP.10, cena-115 tys tel. 666 222
031 NJ
2-pokoje na Kolberga
1 - Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe - 38 m2 na Zabobrzu
przy ul. Kolberga 1. Mieszkanie
zadbane, po remoncie. Cena
125 tys. do negocjacji. telefon
604 222 804, 75 64 80 928
2-pokojowe, I piętro, garaż
- Cieplice - Orle, Wita Stwosza,
dwupokojowe, 39 m, pierwsze
piętro, rozkładowe, dwustronne,
słoneczne, pełna własność, do
zamieszkania, blok po termomodernizacji, duża piwnica,145
000 plus garaż 25 000 - 506
960 490
49m2 ogródek garaż 85000
zł - Mieszkanie do wykończenia
w super lokalizacji (3km od
Galerii Echo) idealna oferta dla
kogoś kto szuka mieszkania do
remontu - 601 374 864
52m2,parter, niezależne
wejście - Sprzedam mieszkanie
w stanie developerskim, kawalerka, parter, niezależne wejście
od podwórza, blisko centrum,
pow.52 m2, ogrzewanie gazowe,
cena - 99.000 zł Do rozmów tel.
666 222 031 Nier. Jarząbek
Centrum, 2 pok, po remoncie! - sprzedam mieszkanie 2
pokojowe, parter, po kapitalnym
remoncie, 36 m2,do wprowadzenia! kamienica po renowacji,
ścisłe centrum ale nie obok
ulicy, cena-123 tys do negocjacji
tel.666 222 031 N.Jarząbek
Cieplice - 3 pokojowe 72 m2
- Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w centrum Cieplic, parter,
niezależne wejście, kamienica
po kapitalnym remoncie, ogrzew.
gazowe, 72 m2, cena-209.000 zł
do negocjacji! Tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Cieplice - kawalerka do
remontu - sprzedam kawalerkę
do kapitalnego remontu, pow.28
m2, parter, 5 rodzinna kamienica, Cieplice, cena-38.000 zł
do rozmów! Tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Cieplice - sprzedam wyremontowane 52m2.2-pokoje,
łazienka, kuchnia z zabudową i
AGD. Słoneczne, niskie opłaty,
ogrzewanie własne (piec gazowy
kondensat). Możliwość wykonania balkonu o wymiarach 2m x
6m - 516 708 488
Do sprzedania kawalerka w
Jeleniej Górze 34m do generalnego remontu. Cena 49 000 tys.
Mieszkanie znajduje się przy
ulicy Wincentego Pola przy stacji
pkp. Tel. 609678886
Do sprzedaży - mieszkanie(może być) lokal usługowy o
pow. 68,31m2 na parterze osobne wejście przy ul. Sygietyńskiego 5/1 w JG (3 pok., kuchnia,
łazienka, wc, przedpokój, piwnica) tel. 603 656 980

og£oszenia
Dwa sąsiadujące mieszkania
- 2pok.kuchnia,lazienka,przedpokoj-50m2+pom.gosp.-90tys.
3pok.kuchnia,przedpokoj50m2+pom.gosp.-90tys.Oba
mieszkania sąsiadują ze sobą, w
bloku na 1p. Miejsc.Świdnik,pow.
Kamienna Góra. Ceny do uzgodnienia. - 757 410 783
Kameralne osiedle 46m.
2 pok. - po kapitalnym remoncie.1 piętro świetna lokalizacja.
Wszystko nowe, c.o.gazowe,
piec 2funkcyjny. Dach po remoncie, dużo zieleni, plac zabaw,
rzeka (pomogę w uzyskaniu
kredytu) przyjdź zobacz to nie
zobowiązuje - 502 337 625
Mieszkanie 2 pok.40m do
sprzedania z ogródkiem ul.
Wyczółkowskiego . - 515 184
490
Mieszkanie 3 pokoje Janowice
W. - Cena 99000 zł o powierzchni
użytkowej 87,93 m2.Składa się
z 3 pokoi, kuchni, loggii oraz
pomieszczenia gospodarczego.
Atrakcyjna okolica, Janowice
Wielkie. Dodatkowo dzierżawa:
ogród, komórka, piwnica - 502
079 110
Mieszkanie 80m Jel. Góra plus 60 m pomieszczenia gospodarcze. Sprzedam za 100 000zl,
info 792 796 991 lub 880 277
613
Nowe mieszkania- 2000 zł/m2
- Sprzedam nowe mieszkania 2
i 3 pokojowe, stan deveoperski,
1,2,3 piętro, pow. 45 - 86 m2, nieopodal centrum, z piwnicą, cena
-2.000 zł / m2 Nieruchomości
Jarząbek tel.666 222 031
Okazja - mieszkanie 55.33m2.
Jelenia Góra-Cieplice 3 pok.
kuchnia. Łazienka. przedp. Nowa
elewacja. Podwórko ogrodzone
zamykane. 3piwnice+ pom.
gospodarcze. Ogród 11arów+nowa altana. Dom 4rodzinny.
Atrakcyjna cena Okazja - 502
464 959
Piechowice Piastów sprzedam dwa mieszkania - w cenie
jednego, 85m2+116m2 - 160000
zł (700zł m2) za obydwa+ogród.
tel. 607 055 801
Pilnie sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie w Mirsku, łazienka,
toaleta, kuchnia, piwnica. - 512
084 873
Sprzedam 2 ostatnie mieszkania w Ogrodach Pulinum, parter
- 2 pokojowe, 47 m2 - 156.000
zł, 2 piętro - 3 pokojowe, 65 m2
- 217.000 zł, stan developerski.
Cena do rozmów tel.666 222 031
Nier. Jarząbek
Sprzedam 2-poziomowe,
b.ładne mieszk. 4-pokojowe w
centrum Wlenia, do wprowadzenia, pow.76 m2, 3 sypialnie, salon, łazienka kabiną i
wanną, kamienica po remoncie 3 rodzinna cena-129.000
tel.666 222 031
Sprzedam lub zamienię
3-pokojowe mieszkanie własnościowe w centrum JG z c.o.
etażowe (72m^2). Zamiana na
mniejsze do 40m^2 z dopłatą
z balkonem i ogrzewaniem z
sieci miejskiej. - 664 057 369
Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, przedpokój, kuchnia ,łazienka , ogrzewanie
gazowe, 60m2, parter, Al.Wojska Polskiego, budynek obok
sądu - 606 182 838

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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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Sprzedam mieszkanie 57 Szklarska, 3 pok.+garaż,
ogród - sprzedam mieszkanie
M2 w Cieplicach, ciepłe, sło3 pokojowe w Szklarskiej Poręneczne, niski czynsz - 600 bie Dolnej, 68 m2, 2 piętro,
salon z kominkiem, ogrzewa496 795
nie CO, ogródek, garaż, do
Sprzedam pięknie wykoń- wprowadzenia, cena-219.000
zł do rozmów! tel.666 222
czone mieszkanie 3 pokojowe, 031 NJ
93 m2, 2 piętro, duża łazienka, W dobrej cenie sprzedam w
pełni wyposażone mieszkakamienica 4-rodzinna, cennie 2-pokojowe we Wrocłatrum, ogrzew. gazowe, cena- wiu, 43m2 + balkon, ochrona,
monitoring, apartamentowiec
199.000 zł tel.666 222 031
z 2008r. Super lokalizacja tel.
Nieruchomości Jarząbek
607 653 545

Wzgórze Partyzant.
kawalerka - sprzedam dużą
kawalerkę 36 m2, możliwość
wydzielenia sypialni, do wprowadzenia, 1 piętro, balkon,
dom z cegły, ogrzew. gazowe,
cena-119 tyś. do rozmów tel.
666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Pilnie szukam mieszkania 2
pokojowego w Cieplicach - na
dłuższy okres czasu! Tel - 886
306 886 Lic.19525 Nieruchomości Jarząbek
Poszukuję dla solidnych
klientów mieszkania 2 i 3 pokojowego, w dobrym standardzie,
umeblowanego, Jelenia Góra
tel. 666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
Wynajmę mieszkanie od sierpnia - młoda, pracująca para, bez
nałogów, szuka mieszkania. 505 177 231
Wynajmę tanio pokój blisko
centrum tel. 535 982 147

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokojowe, Cieplice - 800
zł - Wynajmę mieszkanie w
Cieplicach - 2 pok, 50 m2, 1
piętro, umeblowane, wyposażone(pralka, lodówka, tv),ogrzewanie gazowe, spokojna
okolica. Czynsz - 800zł/m +
media Lic.19525 Niieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
3 pokoje, centrum 1200 zł - do
wynajęcia od zaraz mieszkanie 3-pokojowe, 78 m2, piętro,
balkon, centrum, umeblowane,
wyposażone, cena-1200 zł,
kaucja 1000 zł tel. 886 306 886
N.J.
3 pokojowe - okolice SP 10
- Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe - częściowo umeblowane
(pralka, lodówka) parter, 55
m2, osobna kuchnia, ogrzewanie gazowe,spokojna okolica.
Czynsz najmu - 900zł/m + media
Lic.19525 Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Apartament w Cieplicach
- dla turystów na II p.,2 min. do
centrum, 8 km od Jel. Góry, max
6 osób, 3 pokoje z aneksem
kuchennym, zmywarka, naczynia, lodówką, płyta elekt. TV,
internet, pralka, żelazko, łazienka
z prysznicem - 603 530 630
Do wynajęcia kawalerka, Zabobrze, 700 zł + media, 1000 zł
kaucja, w pełni wyposażona tel.
697 670 232
Kawalerka z antresolą - JG
- Sobieskiego 82, 30m2, umeblowana (pralka, lodówka,itd), b.
ciepła, słoneczna, komfortowa, I
piętro, posiada piwnicę, ogrzewanie i ciepła woda z sieci, bez
zwierząt, bez dzieci; 750zł +
media - 796 056 688
Komfortowe pokoje w
mieszkaniu studenckim do wynajęcia. Współczesna kuchnia
i łazienka. Lodówka, pralka,
internet, zmywarka. Czysto i
schludnie. Okolice centrum.
Zapraszam - 669 538 053
Mały pokoik wynajmę, dostęp
do kuchni, łazienki, wi-fi, ogród,
miejsce na samochód, blisko
UE - 698 673 047

Mam do wynajęcia dużą kawalerkę w b. dobrym stanie na ul.
Krótkiej. Umeblowana, internet,
pralka, IIIp. ,603-139-998. - 514
148 952
Mam do wynajęcia pokój plus
opłaty, blisko centrum, osoba bez
nałogów tel. 535 982 147
Mam do wynajęcia pokój w
mieszkaniu studenckim 3 pokojowym. Idealny dla 2 osób. Umeblowany, pralka, internet, ul. Krótka (
obok rynku) 514-148-952
Mam pokoje do wynajęcia dla
każdego studentów, małżeństw,
pracowników, Na zabobrzu blisko centrum handlowego na
dogodnych warunkach pozdrawiam - 534 708 947
Mieszkanie 2 pokojowe, niedaleko rynku Jelenia Góra. 50 m.
Sypialnia, duży pokój z aneksem
kuchennym, łazienka. Wszystkie
rachunki w cenie. 1250zl/m +
kaucje. - 516 171 291
Mieszkanie w Cieplicach
u Alexa - Dla turystów, na II
p. z ogrodem, z miejscem na
parking i grilla, 8 km od Jeleniej
Góry, dla max. 6 osób, 3 pokoje
z wersalkami, aneks kuchenny
z naczyniami, lodówką i mikrofalówką, łazienka z prysznicem
- 603 530 630
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu czteropokojowym wspólne
dwie kuchnie i łazienka na parterze w domku jednorodzinnym
cena 500zl z opłatami - 603
958 920
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu czteropokojowym wspólne
dwie kuchnie i łazienka na parterze w domku jednorodzinnym
cena 500zl z opłatami. - 603
958 920
Wynajmę mieszkanie 2 pok w
Parku Sudeckim - 55 m2,1 piętro,
balkon, salon z aneksem, w pełni
umeblowane. Czynsz najmu 1000zł + 500zł (wszystkie media
wraz z ogrzewaniem) Lic.19525
Nieruchomości Jarząbek - 886
306 886
Wynajmę mieszkanie 2 pok w
Parku Sudeckim - 55 m2,1 piętro,
balkon, salon z aneksem, w pełni
umeblowane. Czynsz najmu 1000zł + 500zł(wszystkie media
wraz z ogrzewaniem) Lic.19525
Nieruchomości Jarząbek - 886
306 886
Wynajmę mieszkanie XXLecia - 2 pok. 42m2 z aneksem
kuchennym, 2 szafy komandor,
po generalnym remoncie. Blisko
park norweski, termy cieplickie.
Koszt wynajmu: 950 zł + opłaty:
media, gaz, prąd, woda tel.kont.
602 403 204
Wynajmę od 1.08 mieszkanie
2pokojowe w J.Górze., 54m2,
zadbane - 515 790 925

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
3-pokojowe 72m2 w Radomierzu z widokiem na Śnieżkę
zamienię na kawalerkę lub sprzedam za 60000 zł tel. 510 172
730
Zamienię kawalerkę 30m2 na
wysokim parterze do wprowadzenia, okolice ZUS Real Poczta
na 2 pokoje w bloku do II piętra
tel. 699 911 112

og£oszenia

w SRQLHG]LDñHN
poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
w
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WR635$:'=21(1,(58&+202ĝ&,
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660
fax.: 75/ 64 66 661

e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl

ZEB 4630 àDGQDSU]\WXOQDNDZDOHUNDSU]\3DGH
rewskiego o pow. 27,95m2 usytuowana na wysokim
parterze w bloku po termomodernizacji. Wymaga
QDNáDGyZILQDQVRZ\FK&HQD
Magda Czaprowska 601 852 382
1$:<âć&=12ģý

ZEB 4625 Funkcjonalne
mieszkanie dwupokojowe o pow. 37 m 2 usytuRZDQH QD SLHUZV]\P SLĊWU]H Z NDPLHQLF\
ZRNROLF\0DáHM3RF]W\]EDONRQHPLRJURGHP
Po kapitalnym remoncie do wprowadzenia.
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4586 Mieszkanie dwupokojowe
o powierzchni 44,3m2 usytuowane na
GUXJLPSLĊWU]HZFLFKHMLVSRNRMQHMRNROLF\
Cieplic. Ogrzewanie i FLHSáDZRGD]SLHFD
gazowego.
Joanna Chabiniak 661 223 812



ZEB 4524 'RP ZROQRVWRMąF\
o pow.100m2 po kapitalnym remoncie
SRáRĪRQ\QDG]LDáFHP2 ]QLHGXĪ\P
VWDZHP WHUHQ RJURG]RQ\ L RĞZLHWORQ\
&HQDQLHUXFKRPRĞFL]á]XPHEOR
waniem LZ\SRVDĪHQLHP
Joanna Chabiniak 661 223 812
ZEB 4036 &LHSáH L VáRQHF]QH PLHV]
kanie o pow. 40m2 usytuowane na druJLP SLĊWU]H NDPLHQLF\ Z VDP\P VHUFX
Cieplic Kamienica w bardzo dobrym
stanie technicznym, po termomodernizacji oraz wymianie dachu. Cena 104 000
GRUR]PyZ
Krzysztof Ponisz 787630400



ZEB 4613 Kawalerka o pow. 27m2 SRáRĪRQD
QD WU]HFLP SLĊWU]H Z EORNX QD 2VLHGOX 2UOLP
przy W. Stwosza. Mieszkanie do kosmetyki.
Cena 84.000
Anna Roziel 509 156 552

ZEB 4395 :\MąWNRZ\GRPZROQR
VWRMąF\  ]  URNX R SRZ XĪ\WNR
wej 150 m21LHUXFKRPRĞüPDORZQL
F]R SRáRĪRQD QD Z]QLHVLHQLX QD
G]LDáFH  P2 Z -DJQLąWNRZLH
'RP Z\NRĔF]RQ\ Z\VRNLHM NODV\
PDWHULDáDPLGODZ\PDJDMąF\FKNOLHQWyZ.
1$:<âć&=12ģý

Anna Roziel 509 156 552

ZEB 4615 Komfortowe mieszkanie
trzypokojowe o pow.80 m2 z tarasem
LRJURGHPZ]LHORQHMF]ĊĞFL-HOHQLHM*yU\
0LHV]NDQLH R SRGZ\ĪV]RQ\P VWDQGDUG]LH
do wprowadzenia.
Okazyjna cena 229 000
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4622 Mieszkanie dwupokojowe
o pow. 47 m2 XV\WXRZDQHQDGUXJLPSLĊWU]H
ZEORNXQDRVLHGOX2UOLP0LHV]NDQLHUR]NáD
dowe i do niewielkiej kosmetyki.
Anna Roziel 509 156 552

ZEB 4573 0DORZQLF]RSRáRĪRQ\GRPZ]DEXGR
ZLH V]HUHJRZHM Z 6]NODUVNLHM 3RUĊELH 1LHUXFKR
PRĞü ] URNX  QD G]LDáFH P 2 JUDQLF]ąFD
z Narodowym Parkiem Karkonoskim.
Do wprowadzenia.
Anna Roziel 509 156 552

Zamienię kawalerkę (Piechowice) 25m po remoncie
parter,z osobnym wejściem
i ogródkiem na większe do
50m. Może być z dopłatą lub
do remontu - w Piechowicach
lub Sobieszowie. - 500 454
869

Szklarska - Dom z bali Sprzedam komfortowy, kilkuletni dom wolnostojący z bali,
super lokalizacja Szklarskiej
Poręby, salon z kominkiem, 3
sypialnie, 3 łazienki, pow.120
m2, działka 500 m2 tel.666
222 031 Nier.Jarząbek

DOMY
KUPIĘ

DOMY
ZAMIENIĘ

Szklarska - dom kupię Poszukuję dla klienta domu
(najchętniej z bali), ewent.
wyjątkowego, z widokiem
na góry, parter: salon+ gabinet, piętro-min. 3 sypialnie.
Poważna oferta. tel. 666 222
031 Nieruchomości Jarząbek

DOMY
SPRZEDAM
Dom w Międzyrzeczu-Bobowicko - Dom wolnostojacy z garażem i budynkiem
gospodarczym o pow. 157m².
Działka 680m², piękny ogród
,widok na jezioro blisko las.
100km do granicy Frankfurt
nad Odra. Cena do negocjacji, bez pośredników. - 885
342 947
Parterowy dom, 140 m2
- Sprzedam piękny, kilkuletni
dom parterowy, pow.140 m2,
salon z kominkiem, 3 sypialnie, garaż 2-stanowiskowy,
cudny ogród ze stawem,
działka 1100 m2, Jelenia
Góra - super lokalizacja tel.
666 222 031 NJ
Podgórzyn -dom 219.000
zł - Sprzedam dom wolnostojący pow.120 m2,z cegły,
4 pokoje, działka 900 m2,
do wprowadzenia, garaż,
nowy dach, nowe instalacje,
podpiwniczony, ogrzewanie
gazowe + CO, cena-219.000
zł tel. 666 222 031 Nier.
Jarząbek
Sprzedam dom na pograniczu Karpacza. Działka 900m2,
dom 246m2, powierzchnia
mieszkalna 190m2, 6 pokoi,
wszystkie media, wyposażony elektronicznie, cena
600 tys. zł, na dwie raty (do
negocjacji)tel. 733 571 323
Sprzedam dom na wsi do remontu - miejscowość
Proszowa, 150mkw., działka
800mkw. Cena 140tys. złotych - 609 210 883
Sprzedam duży dom
wolnostojący z cegły, pow.
użyt.250m2, działka 1600 m2,
2 kominki, 2 garaże, piękny
ogród, 3 salony, 5 sypialni,
super lokalizacja Jeleniej
Góry tel.666 222 031 Nier.
Jarząbek
Sprzedam parter domu z
ogrodem, Piechowice-Piastów, 140000 zł (700 zł m2),
198m2 tel. 607 055 801
Sprzedam poniemiecki
dom częściowo wyremontowany, 200m2 mieszkanie,
działka 1500m w Łomnicy tel.
792 231 025

Sprzedam lub zamienię dom
w Dąbrowej Bolesł. 7 km od
Bolesławca cena domu 445000zł
lub zamienię na 3-pok.w bloku
.w J.Górze lub Bolesławcu do
160tyś.zł+ dopł. do domu

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka budowlana 8700m2 z
widokiem na Zalew Sosnówka i
Śnieżkę. - 603 932 242
Działka budowlana południowy stok, wszystkie media
tel. 650 633 231, 75 76 196 33
Działkaprzy Termach (Cieplice)
- Okazyjnie sprzedam działkę
budowlaną o pow.0,1948ha zlok.
w Cieplicach (300metrów od
Term Cieplickich). Idealna pod
budowę restauracji, pensjonatu,
warzelni piwa, domu mieszkalnego z funkcją usługową itd. - 75
75 22 980 / 697 397 297
Działka w Dziwiszowie - Najpiękniejsza działka budowlana
w Dziwiszowie os.leśne zacisze
o pow.1019m². Cisza i mnóstwo
zieleni, piękne widoki. Zamieszkaj tam gdzie inni spędzają urlop.
Bez pośredników. Cena do negocjacji. - 885 342 947
Najpiękniejsza działka
budowlana w J-GórzeDziwiszów, na os.leśne zacisze
o pow.2020m² z widokiem na
Śnieżkę, wszystkie media. Cena
do negocjacji bez pośredników.
Zamieszkaj tam gdzie inni robią
urlop - 885 342 947
Piękna działka budowlana w
Dziwiszowie - 885 342 947
Sprzedam działkę budowlaną
w Wojcieszowie (okolica urzędu
miasta). Powierzchnia 4,8a,
uzbrojona, ładne widoki, bardzo
dobry dojazd. Gratis projekt. 603 410 248
Sprzedam piękne działki bud.
2 km od Karpacza, uzbrojone,
piękny widok na całe pasmo gór,
przyjedź i zobacz, cena 100zł/m2
pozdrawiam - 667 801 884

DZIAŁKI/GRUNTY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Współpraca agroturystyka konie - Posiadam konie
i doświadczenie, poszukuję
agroturystyki w okolicy Karpacza
do współpracy na okres wakacji,
może dłużej. - 536 562 689

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal 96 m2- Cieplice, centrum - Sprzedam nowy lokal użytkowy, wykończony, o pow.96 m2,
parter, duże witryny, wejście z
ulicy, 2 łazienki, ogrzew. gazowe,
cena - 199.000 zł tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Lokal użytkowy w Cieplicach
26 M2 - 600 496 795

Nowe lokale 42 i 66 m2 - Sprzedam nowe lokale użytkowe,
nieopodal centrum, wejście z
ulicy, witryny, stan developerski,
pow.42 i 66 m2, cena -3.200 zł /
m2 tel. 666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
Okazyjnie sprzedam wykończony lokal biurowy o powierzchni
63 m2 zlokalizowany w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Lokal idealny pod biuro, gabinet kosmetyczny bądź lekarski itp. - 75 75
22 980 / 697 397 297
Pensjonat + restauracja
centrum Karpacza sprzedam
800 tys. zł tel. 650 633 231 lub
75 76 196 33
Piechowice-Piastów
sprzedam lokal użytkowy wraz
z mieszkaniem - 140000 zł (700
zł m2) + ogród tel. 607 055 801
Sprzedam lokal w centrum
J.G. - Dwa lokale osobno lub
razem, parter, działalność biurowa lub usługowa, wielkość: 1
lokal – 44,84 m2 / 2 lokal – 70,38
m2, centrum Jeleniej Góry, parking. - 501 260 699
Sprzedam murowany pawilon
osiedlowy w Jeleniej Górze na
każdy rodzaj działalności (handel, usługi) - 693 877 264
Sprzedam pawilon handlowy
58m2 w centrum miasta Jelenia
Góra tel. 601 196 567

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
100 m2, główna ulica, parking
- do wynajęcia lokal usługowohandlowy, przy głównej ulicy,
super dojazd, bdb standard,
ogrzew. gazowe, wszystkie
media, duże witryny, własny
parking, 100 m2, cena-3000 zł do
negocjacji tel.666 222 031
Atrakcyjny lokal przy biedronce - Wynajmę ul.1 Maja koło
Biedronki Jelenia Góra-sklep
z trzema wystawami (szyby
antywłamaniowe), 26 mkw.,
niski czynsz i ogrzewanie, super
nadaje się również na biuro.
Tel. 609 498 080 w godz.11-17
lub SMS
Do wynajęcia bezpośrednio
lokal użytkowy 250m2, cały
parter kamienicy w centrum
JG, Mickiewicza 10, róg Wojska
Polskiego, 7 pomieszczeń, 2
korytarzy, 2 WC, 2 wejścia tel.
601 981 555
Do wynajęcia hala o pow.250
m2,wys.4,2 m, 9 bram wjazdowych szer.3 m x wys.2,9 m, plac
3200 m2, całość ogrodzona,
idealna na hurtow. art.budowlanych, dobry dojazd, cena - 6000
zł/mies. Tel. 666 222 031 NJ
Do wynajęcia hale o pow: 125
m2 - 1000zł/m (kierunek Szklarska) 220, 300, 330 m2 - ok 10
zł/m2 (Jelenia Góra, Piechowice) Place manewrowe, teren
ogrodzony, niektóre z alarmem.
Nieruchomości Jarząbek - 886
306 886
Do wynajęcia lokal w Karpaczu
- lokal usługowy w centrum miasta. Tel. kom. 783-337-145
Do wynajęcia od zaraz hala w
Jeleniej Górze, pow.300 m2,
po. socjalne i biurowe, rampa,
2 bramy, wys.4 m, wszystkie
media, ogrzewanie gazowe,
plac, cena-3000 zł tel. 666 222
031 Nieruchomości Jarząbek
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Lokal - Zabobrze III - Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
- 110 m2,1 piętro, ogrzewanie,
alarm, monitoring, internet, siła,
miejsca parkingowe. Czynsz 1500zł + 500zł w sezonie grzewczym Lic.19525 Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
Lokal handlowy w centrum
Cieplic o pow 42 m kw. Lokal na
parterze, z witrynami i miejscem
na reklamę. Idealny pod biuro,
handel, usługi, gastronomia. - 75
75 22 980 / 697 397 297
Okazyjnie wynajmę wykończony lokal biurowy o powierzchni
63 m2 zlokalizowany w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Lokal idealny pod biuro, gabinet kosmetyczny bądź lekarski itp. - 75 75
22 980 / 697 397 297
Warsztat z biurem okolice
JG - Do wynajęcia warsztat
z biurem za Jelenią Górą w
kierunku Szklarskiej Poręby
- 98 m2, kanał, brama mechaniczna, woda, prąd, siła. Czynsz
- 800zł/m + media. Lic.19525
Nieruchomości Jarząbek - 886
306 886
Wynajmę lokal gastronomiczny w Mysłakowicach przy
ulicy Godebskiego, dobra lokalizacja, parking. - 603 686 034
Wynajmę tanio lokal na i piętrze
kamienicy w Gryfowie Śląskim.
Pod działalność gospodarczą. W
okolicach rynku, centrum miasta.
Tel 607076325 lub 603499068

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam pawilon handlowy
w atrakcyjnym miejscu (przy
starym cmentarzu); drewniany;
duże okna wystawowe, media.
Tel. kontaktowy 600 381 425

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Tanio wynajmę halę magazynową 70m2 wraz z placem
przylegającym do hali. monitorowany, ogrodzone, chronione
(firma ochroniarska). ul. K Karola
Miarki 18d - 601 057 718
Tanio wynajmę plac ok. 800m2
z zapleczem biurowym ogrodzony, monitorowany, chroniony(firma ochroniarska) ul. Karola
Miarki 18d - 601 057 718
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Akademickie Mistrzostwa Œwiata

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Grad medali dla Polaków
Jelenia Góra gościła w dn. 9-13
lipca najlepszych akademickich kolarzy na szosie i MTB. Rewelacyjnie
spisali się Polacy, którzy w sumie
zdobyli 10 krążków wygrywając
klasyfikację medalową imprezy.
Już sama organizacja AMŚ przez
nasze miasto była ogromnym sukcesem organizacyjnym. Niestety
po raz kolejny (mimo sprzyjającej
pogody) okazało się, że imprezy
rowerowe poza uczestnikami i ich
najbliższymi nie przyciągają na
trasy kibiców.
Mistrzostwa rozpoczęły się prezentacją zawodników na Placu
Ratuszowym. Już pierwszego dnia
rywalizacji reprezentanci Polski
mieli powody do zadowolenia. W
szosowej jeździe indywidualnej na
czas triumfowała Martyna Klekot,
która wyprzedziła Niemkę Kathrin
Hammes (o 24 sekundy) i o 37
sekund Monikę Brzeźną (Polska).
Wśród panów najlepszy był Petr
Vakoc (Czechy), drugi na mecie
był Niemiec Tim Gebauer (strata 8
sekund), a na najniższym stopniu
podium stanął Adrian Kurek (strata
14 sekund).
Drugiego dnia szosowcy rywalizowali ze startu wspólnego i tu
rewanż na Polce wzięła Kathrin
Hammes wyprzedzając Katarzynę
Solus-Miśkowicz i Martynę Klekot,
a wśród mężczyzn złoty medal
zgarnął Petr Vakoc. Po fantastycznym finiszu drugi na mecie
zameldował się Tim Gebauer, a
o brązowym medalu decydował
obraz z fotokomórki, gdzie okazało się, że Emanuel Piaskowy
(Polska) minimalnie wyprzedził
swojego kolegę z reprezentacji
Marka Konwę.
- Trasa była bardzo ciężka,
tym bardziej, że był długi płaski
dojazd do mety. Było ślisko, ale
na szczęście przestało padać -

opowiedziała wrażenia z trasy
Katarzyna Solus-Miśkowicz. - Dzisiaj trasa dała mi w kość, wczoraj
wygrałam z dość dużą przewagą
i dzisiaj było ciężko. Poszłam
vabank, zaryzykowałam, udało
się - wyznała Martyna Klekot. Traktuję ten start treningowo i
jechało mi się dobrze. Możliwe, że
w przyszłość będę wiązać z szosą,
ale na razie priorytetem jest MTB
- powiedział Marek Konwa.
Po dniu przer wy, kiedy to
uczestnicy AMŚ zwiedzali Jelenią
Górę i okolice nadszedł czas dla górali. Czasówkę w Parku Paulinum
zdominowali Polacy: Katrzyna
Solus-Miśkowicz i Marek Konwa.
Podobnie miało być ostatniego
dnia rywalizacji, ale zawodnik
Wszechnicy Świętokrzyskiej miał
chwilę słabości, co wykorzystał
Emilian Barben ze Szwajcarii.
Polak pozbierał się, wyprzedził
Jana Nesvabdę z Czech i sięgnął po
srebro - tym samym rezprezentanci Polski wywalczyli na jeleniogórskich trasach 10 medali (4 złote, 2
srebrne i 4 brązowe).
- Chiałam walczyć o medal,
udało się zdobyć dwa złota, a więc
super. Plan był taki, że chciałam jechać od początku sama, ale plany
pokrzyżowała mi Węgierka - pół
rundy bardzo mocno naciskała i
już myślałam, że nie będę mogła
jej wyprzedzić. Popełniła błąd,
zeszła z roweru, ja zaatakowałam
i cały czas uciekałam - powiedziała na mecie Katrzyna SolusMiśkowicz.
W Akademickich Mistrzostwach
Świata udział wzięło ok. 150
zawodników z 21 krajów. Oprócz
ekip bogatych w tradycje kolarskie
mogliśmy zobaczyć m.in.zespoły z
Chińskiego Tajpej, Meksyku, Japonii, Korei Płd., czy Kostaryki.
Przemysław Kaczałko

Fot. Tomasz Raczyński
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