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Rozpoczął się wyścig o prezydencki stołek, kto będzie pierwszy na mecie?

Fortuna toczy się kołem…
Przejście już
nie jest dzikie

Zarośnięta, niebezpieczna
ścieżka przy zabobrzańskim
zameczku wreszcie została wyremontowana .
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Nasi drwale
ścięli… Dąb

Widać Marek Obrębalski odzyskał
pozycję w PO, skoro ta zrezygnowała
z desygnowania swojego kandydata
na prezydenta Jeleniej Góry, zawierając w tej sprawie porozumienie
z Obywatelskim Dolnym Śląskiem.
Marek Obrębalski nazywa to układem zgody. - Uważam, że układ
ODŚ-PO jest dobry dla Jeleniej Góry.
Patrząc na ostatnie spory i kłótnie
oraz nieudaczne poczynania, uważam że taka zgoda może zbudować
wielką Jelenią Górę, pomoże jej
wejść na ścieżkę dynamicznego
rozwoju i wykorzystać wszystkie
szanse jakie do tej pory nie zostały
wykorzystane. Będę starał się zaproponować mieszkańcom realny, perspektywiczny program wyborczy,
który obecnie tworzymy. Chcemy,

żeby był dostosowany do potrzeb
mieszkańców, ale i do możliwości
finansowych miasta – mówi.
Przewodniczący jeleniogórskiej
PO Hubert Papaj, który w „kuluarowych rankingach” był wymieniany
jako kandydat na szefa miasta, musi
zadowolić się czwartą pozycją na
liście do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Teraz apeluje do Marcina Zawiły, aby ten nie konkurował z
Markiem Obrębalskim i wycofał się
z kandydowania w zbliżających się
wyborach samorządowych. - Mam
nadzieję, że mieszkańcy nie dadzą
się drugi raz nabrać na mrzonki
o szybkiej kolei miejskiej, budowie
domu kultury na Zabobrzu czy
inkubatorze przedsiębiorczości
oraz innych inwestycjach, których
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1 listopada autobusem MZK za darmo
– Ze względu na szczególne obciążenie autobusów w dniu 1. listopada,
kiedy bardzo wielu pasażerów wykupuje bilety u kierowców i autobusy
w niektórych godzinach są z tego
powodu poważnie opóźnione będzie
lepiej, jeśli zwolnimy pasażerów z opłat
i usprawnimy tym sposobem przejazdy
– mówi prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła. Prezydent wystąpi do radnych,
by dwa dni w roku pasażerowie autobusów MZK mogli podróżować bez
konieczności opłacania przejazdu.

- Drugim takim dniem powinien być
22. września, ogłoszony powszechnie
jako „dzień bez samochodu”. W tym
roku postanowiliśmy na próbę zwolnić
z konieczności kupowania biletów
kierowców aut, którzy mieli ze sobą dowód rejestracyjny samochodu. Sądzę,
że zwolnienie wszystkich pasażerów
z opłat będzie jeszcze skuteczniejszą
zachętą do korzystania z przejazdów
środkami komunikacji zbiorowej –
twierdzi prezydent.
(UM)

Auto skup, Auto kasacja
Auto złom, Szrot, Auto części
tel. 794 794 104, 794 794 804

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl

do tej pory nawet nie rozpoczęto
– argumentuje Hubert Papaj. I informuje: Zgodnie z uchwałą zarządu
krajowego dotyczącą wyborów
samorządowych, każdy członek PO,
który startuje z komitetu konkurencyjnego, podlega wykluczeniu.
Marcin Zawiła tą groźbą się nie
przejmuje i zamierza robić swoje.
- Złożyłem ofertę, by Platforma
Obywatelska poparła mój komitet
i mnie – mówił obecny prezydent.
- To, że koledzy mnie nie poparli
nie było przyjemne, ale jest demokracja i to nie Hubert Papaj, ani
Leszek Wrotniewski będą decydowali o tym, kto zostanie wybrany
na prezydenta. O tym w listopadzie
zdecydują mieszkańcy. W polityce
byłem w dwóch ugrupowaniach: w
dawnej Unii Demokratycznej, która
z Tadeuszem Mazowieckim zaczynała wielkie reformy, a następnie
w Platformie Obywatelskiej. Jako
przedstawiciel Platformy byłem
radnym sejmiku, posłem, a przez
ostatnie cztery lata - prezydentem.
Dla mnie Platforma to nie do
końca księgowy kwit tej czy innej

uchwały, ale pewien sposób myślenia o świecie, Polsce i mieście.
Jest ono bardzo proste: odrzućmy
wszystkie skrajności z lewej i prawej. Osłońmy miasto przed tą narastającą, głupią wojną polityczną,
którą dość często widać w Sejmie
(co było jednym z powodów mojej
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Jeden wolny mandat
Siedemnastu rajców, po tym jak
do Rady Miejskiej Jeleniej Góry dotarł
wyrok sądu, zagłosowało na ostatniej
sesji za wygaśnięciem mandatu radnego Wiesława Tomery, uznanego
przez sąd za kłamcę lustracyjnego.
Przeciw uchwale zagłosował radny
Andrzej Grochala. Miejsca radnego
W. Tomery nikt w jeleniogórskiej
radzie nie zajmie. Przepisy mówią,
że pół roku przed wyborami nie jest
wybierany już nowy radny na miejsce osoby, której wygasł mandat.
(Angela)

0/ĉ9#:+!
Nawet w 24 godziny!

DOZ
szybko i uczciwie

W sobotnim (27.09.) spotkaniu
piłkarskiej III-ligi Karkonosze
Jelenia Góra rozbiły Dęba Przybyszów 5:1.
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Fot. Archiwum Jelonki.com
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…pod kołem to pojąłem – napisał Jan Sztaudynger. Mogą
sobie powtórzyć tę znaną fraszkę: Marek Obrębalski, ubiegający się w poprzednich wyborach o fotel prezydenta po
stracie poparcia Platformy Obywatelskiej i prezydent obecny, który teraz takiej rekomendacji nie dostał. Obaj chcą
ponownie zająć najważniejsze miejsce w jeleniogórskim
Ratuszu. Możliwe, że spotkają się w drugiej rundzie. Komu
przypadnie zwycięstwo? A może żadnemu z nich?

rezygnacji w pracy w Sejmie i ubiegałem się o stanowisko prezydenta
miasta). Budujmy miasto, a kto
będzie to robił, niech zadecydują
jeleniogórzanie.
(Red/Angela)
O wszystkich kandydatach na
stronie 3.

Groźne zderzenie na Wolności
– To były sekundy – relacjonował
po zdarzeniu kierowca vw passata
z Jeleniej Góry. – Samochód wyjeżdżający z ul. Wyczółkowskiego w kierunku Cieplic, uderzył w jadącą alfę,
która zatrzymała się na drzwiach
mojego samochodu, po czym obróciło ją i uderzyła w autobus. Mowa
o porannym zdarzeniu, do którego
doszło 25.09.na skrzyżowaniu ulic
Wyczółkowskiego i Wolności w
Jeleniej Górze.
- Kierujący samochodem marki
Volkswagen Transporter wyjeżdżał

z ul. Wyczółkowskiego w lewo, w
wyniku czego doszło do zderzenia z
pojazdem marki Alfa Romeo, który
impetem uderzył w volkswagena
passata, a on uderzył w autobus PKS
stojący na czerwonym świetle – mówił str. sierż. Michał Krajewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej.
Do szpitala trafiło dwoje dzieci w
wieku 6 i 11 lat oraz osoba dorosła.
Na szczęście nic nie stało się pasażerom i kierowcy autobusu.
(Angela)
Fot. Angela

W budżecie obywatelskim
jest 1,5 mln złotych. Co za to
powstanie – o tym w głosowaniu
zdecydują jeleniogórzanie.
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Jeleniogórskie starostwo prowadzi obecnie inwestycje w wielu dziedzinach

Dostosowanie głównej siedziby Starostwa Powiatowego do
potrzeb osób niepełnosprawnych, przeniesienie i remont
poradni psychologiczno–pedagogicznej, popowodziowe inwestycje drogowe oraz wycena budowy mostu w Siedlęcine
– to niektóre z inwestycji Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze. Parter głównej siedziby Starostwa Powiatowego
przy ul. Kochanowskiego ma być przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
- Zostanie zamontowane urządzenie umożliwiające wjazd po
schodach oraz podjazd przy wejściu głównym, gdzie również
drzwi wymagają poszerzenia.
Możliwe, że zostaną zamontowane tu drzwi rozsuwane, bo
obecnie są otwierane uchylnie,
co jest niewygodne dla osób np.
poruszających się na wózkach.
Na parterze będzie przystosowana
toaleta. Obok głównego wejścia
zostały już wyznaczone dwa miejsca parkingowe, wyłącznie dla
osób niepełnosprawnych – mówił
Zbigniew Jakiel, wicestarosta
jeleniogórski. - Szacowany koszt
tej inwestycji to ok. 160 tys. zł.
Czekamy jeszcze na opinię z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
z którego również chcielibyśmy
pozyskać część środków na tę
inwestycję – dodał.
Kończy się remont w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Szklarskiej Porębie, która została
przeniesiona z ul. Jedności Narodowej na ul. Górną. Koszt to ok.
150 tys. zł. Jego zakończenie planowane jest na koniec tego roku,
termin może się jednak przesunąć
– powiedział wicestarosta.
W październiku mają zakończyć
się inwestycje drogowe, na które
środki pozyskano z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji, w ramach odnawiania dróg uszko-
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dzonych w wyniku powodzi i
nawałnic. 20 procent inwestycji
sfinansowało starostwo.
- Kończymy remont ok.
7-kilometrowej drogi między
Czernicą i Janówkiem, któr y
kosztuje ok. 3,5 mln zł. Ponad
kilometr trasy jest naprawiany
między Karpaczem, a Ściegnami.

POWIAT

Karkonosze i duch gór w patencie
Logotyp Karkonoszy i hasło
„Mam w sobie Ducha Gór” we
wrześniu został opatentowany na 10 lat.
To duży sukces współpracy powiatu, gmin i
miast regionu jeleniogórskiego. Logo zostało opatentowane ze
wspólnych pieniędzy
powiatu i gmin: Janowice Wielkie, Jeżów
Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn
oraz miast: Piechowice, Jelenia
Góra, Karpacz, Kowary i Szklarska
Poręba w ramach „Porozumienia w
sprawie wzajemnej współpracy w
zakresie wspólnej promocji turystycznej”. Warto podkreślić, że taka
współpraca trwa już od 10 lat.
Korzystać z logot ypu mogą
osoby prowadzące działalność

Fot. Mea

Lepsze drogi, mniej barier

turystyczną, stowarzyszenia, instytucje, hotele, restauracje itp., które
najpierw wystąpią z
wnioskiem do Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze i uzyskają zgodę.
Wniosek umieszczony jest na stronie
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
na podstronie „do
pobrania”. Prawo ochronne obowiązuje przez 10 lat zarówno znak,
jak i hasła „Mam w sobie Ducha
Gór”. Można je wykorzystywać do
publikacji, umieszczać na ulotkach,
hotelach, koszulkach itp.
Marka ta ma informować turystów o dobrym poziomie danej propozycji, na której widnieje znak.
(Mea)

w Karkonoskim Centrum Edukacji
Ekologicznej w Szklarskiej Porębie.
W programie znalazły się zagadnienia, które najczęściej poruszane są przez
szeroko rozumianą społeczność lokalną,

Transgranicznie pod Szrenicą
– Wymiana międzynarodowych
doświadczeń m.in. w oświacie i poznanie się to główne cele naszych działań
– podkreślali uczestnicy obrad, które
odbyły się w ramach unijnego projektu
GreKo. Spotkanie zorganizowane
zostało przez Starostwo Jeleniogórskie
wczoraj (20.09.) w Hotelu Kryształ w
Szklarskiej Porębie.
Projekt jest efektem wieloletniej
współpracy partnerskiej z Regionem
Miast Aachen (Niemcy). - Obchodzimy
25-lecie współpracy z tym regionem i
5-lecie bliskiej współpracy z krajami rejonu Maastricht. Już planujemy kolejne
działania w nowym projekcie – mówił
Jacek Włodyga, starosta jeleniogórski.
Przybyli partnerzy projektu GreKo
z Czech, Holandii i Belgii. – Dzięki
projektowi wiele osób z tych krajów
miało możliwość spotkania się. Nauczyciele, jak i uczniowie rozmawiają
o różnicach w oświacie, jakie mogli
zobaczyć w tych krajach, dzieci brały
udział w warsztatach dla osób niepełnosprawnych, młodzież jeździła
na wymiany, gdzie odbywała praktyki – wymieniał Wiesław Dzierzba,
dyrektor Wydziału Promocji, Sportu i
Turystyki Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.

Porozumienie zostanie podpisane na początku 2015 r.

Więcej na promocję regionu
Podczas spotkania powiatu, miast i gmin z regionu jeleniogórskiego w ramach „Porozumienia w sprawie współpracy
w zakresie wspólnej promocji turystycznej” rozmawiano o
zwiększeniu przeznaczanych kwot na wspólną promocję.
– Propozycja została zaakceptowana
przez wszystkich członków porozumienia – mówił Wiesław Dzierzba,
dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.
Spotkanie prowadził starosta jeleniogórski Jacek Włodyga. Wzięli w nim
udział przedstawiciele Janowic Wielkich, Jeżowa Sudeckiego, Mysłakowic,
Podgórzyna, Piechowic, Jeleniej Góry,
Karpacza, Kowar i Szklarskiej Poręby.
- W związku z okresem planowania
w gminach i miastach powiatu zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone
wspólnej promocji. Obecni na nim

Konferencja na okrągłe urodziny
Konferencja na okrągłe urodziny
„Prawdy i mity o Karkonoskim Parku
Narodowym”, czyli konferencja zorganizowana z okazji 55. lat Karkonoskiego
Parku Narodowego odbyła się w 19.09.

Koszt tej inwestycji to ok. 1 mln
zł. Trwają jeszcze prace naprawcze różnych odcinków ulicy w
Wojcieszycach, które pochłoną
ok. 250 tys. zł. Całość zostanie
sfinansowana przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji – mówił
Zbigniew Jakiel.
Agata Dudek
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a dotyczą działalności Parku. Spotkanie
zakończyła prezentacja Geoportalu Karkonosze, który każdemu daje możliwość
dostępu do map tematycznych.
(Jel)

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

Adres:
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byli zarówno burmistrzowie, jak i
wójtowie z regionu jeleniogórskiego,
których poprosiliśmy o zwiększenie
kwot, które są przekazywane dzięki
porozumieniu na działania promocyjne. Większe miasta, jak Szklarska
Poręba, Karpacz, Jelenia Góra, czy
Kowary oraz Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze będą teraz płacić
minimum 30 tys. zł, natomiast gminy
po minimum 5 tys. zł. Pieniądze te
zostaną przeznaczone na działania
wizerunkowe powiatu – mówił
dyrektor.
Z tych funduszy będą organizowane wyjazdy na targi turystyczne

zarówno za granicę m.in. do Berlina,
czy Drezna, jak do polskich miast
m.in. do Poznania, czy Chorzowa.
Na te wyjazdy potrzebny jest druk
informatorów o turystyce i atrakcjach w powiecie jeleniogórskim oraz
różnorodne gadżety.
- W związku z opatentowaniem
wspólnej Marki Karkonoszy musimy
nasz wizerunek rozpowszechnić.
W związku z tym trzeba nagłośnić
tę sprawę, by rodzimi gestorzy,
wytwórcy, hotelarze itp. korzystali z
tego, a marka trafiała do turystów –
powiedział dyrektor.
Ze składkowych pieniędzy utrzymywana jest również strona internetowa visitkarkonosze oraz profil
Karkonoszy na facebooku.
(Mea)

Na obrady przybył m.in. starosta
Regionu Miast Aachen. – Współpracę
zaczęliśmy ćwierć wieku temu, więc
w bardzo trudnych czasach, gdy Polska
nie była jeszcze wolnym krajem. Tym
bardziej cieszę się, że teraz w Europie
otwartej na inne państwa możemy
prowadzić wspólne projekty. Robiliśmy
wymiany nie tylko uczniów, ale również pracowników administracyjnych,
by wzajemnie uczyli się od siebie. Wiele
mogliśmy pozyskać wiedzy z powiatu
jeleniogórskiego na temat parku
narodowego. Teraz chcemy dzięki
pieniądzom unijnym znosić granice
nie tylko państwowe, ale również
społeczne między naszymi mieszkańcami – zapewniał Helmut Etschenberg,
starosta Regionu Miast Aachen.
Uczniowie i nauczyciele zarówno z
regionu jeleniogórskiego, jak i goście
chwalili współpracę. – Nasi uczniowie
byli na wycieczce w Aachen, podczas
której poznali kulturę innych krajów.
Zwiedzali miasto i poznawali młodzież z państw partnerskich projektu. Czekamy na kolejne inicjatywy
- powiedziała Bogusława Kozłowska,
dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu.
(Mea)
REGION

Nowa świetlica
oraz remiza OSP
Ok. 1 mln zł kosztowała budowa
obiektu dwufunkcyjnego, który mieści
świetlicę wiejską i siedzibę Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kopańcu. – Połączyliśmy je ze względów ekonomicznych.
Taki sam pomysł sprawdził się już w
Starej Kamienicy – mówił Mariusz
Marek, zastępca wójta Gminy Stara
Kamienica.
Inwestycja została zrealizowana ze
środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Obiekt uroczyście otworzył sołtys wsi Zbigniew Lipiński. Nie zabrakło występów uczniów
Szkoły Podstawowej w Kopańcu.
Kolejne 100 tys. zł przyznane już
z PROW Gmina przeznaczy na doposażenie świetlicy z remizą strażacką
wybudowaną w ubiegłym roku w
Starej Kamienicy.
(Mea)
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Listy Układu Zgody
Jeleniogórska Platforma Obywatelska
i Obywatelski Dolny Śląsk pójdą razem
do wyborów i mają już przygotowane listy wyborcze. Przedstawiciele Platformy
Obywatelskiej i Obywatelskiego Dolnego
Śląska podkreślają, że połączenie sił ma
przynieść im zwycięstwo. – Spodziewaliśmy się, że dojście do porozumienia
będzie trudne, a udało się go osiągnąć
szybko i łatwo – mówił Miłosz Sajnog. –
Wyłoniliśmy bardzo silną reprezentację.
Mamy kandydatów, którzy reprezentują
całe środowiska i myślę, że spotkają się z
dużym poparciem wyborców – dodał.
- Jesteśmy pierwszym komitetem
wyborczym, który posiada już gotowe,
pełne listy wyborcze, ale cały czas zgłaszają się do nas osoby, które chciałyby
wziąć czynny udział w kampanii wyborczej, za co dziękujemy i zapraszamy
kolejnych – dodał przewodniczący
jeleniogórskiej Platformy Obywatelskiej
Hubert Papaj.
(Angela)

Komitet podaje swoje „jedynki” czyli
osoby, które w Jeleniej Górze znajdą
się na pierwszych miejscach list wyborczych. - W pierwszym okręgu wyborczym
w wyborach do Rady Miasta Jeleniej
Góry „jedynkę” otrzymał Leszek Wrotniewski (obecny przewodniczący Rady
Miejskiej), w drugim okręgu - Piotr Miedziński (radny), w trzecim - Anna Ragiel
(wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej) , a
w czwartym – Miłosz Sajnog.
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Ostateczną listę kandydatów poznamy najpóźniej 17 października – wtedy mija termin zgłoszeń

Kto na prezydenta naszego miasta?
Pięciu kandydatów potwierdziło swój start w wyborach na
urząd prezydenta Jeleniej Góry. O objęcie władzy w mieście
będą ubiegać się: urzędujący prezydent Marcin Zawiła,
Marek Obrębalski (PO-ODŚ), Tadeusz Lewandowski (PiS),
Piotr Paczóski (SLD) i Paweł Wilk (Siła Mieszkańców). To
nie jest jeszcze ostateczna lista nazwisk.
Marek Obrębalski, popierany przez
koalicję Platformy Obywatelskiej
i Obywatelskiego Dolnego Śląska,
urodził się w 1957 roku w Jeleniej
Górze. Z wykształcenia jest ekonomistą ze stopniem doktora nauk
ekonomicznych. Jego zawodowe
doświadczenia obejmują nie tylko
pracę naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Ekonomicznym, ale i wieloletnią pracę w resorcie statystyki
publicznej oraz pracę samorządową.
W latach 2006-2010 był prezydentem
Jeleniej Góry i reprezentował nasze
miasto w zarządzie Związku Miast
Polskich, był także wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP. Od 2010 roku

jest radnym Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego. Obecnie nie jest
członkiem żadnej partii.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Lewandowski (lat
71) był posłem w Sejmie w latach
1991-1993, senatorem (1997-2001)
z listy Akcji Wyborczej Solidarność, a
następnie dostał się do Izby Wyższej
Parlamentu w latach 2005-2007 z
ramienia PiS. W wyborach w 2007
roku nie uzyskał wystarczającego
poparcia, by wrócić do Parlamentu.
Jest absolwentem jeleniogórskiego
“Mechanika” (1971). W latach 199498 był radnym i wiceprezydentem
Jeleniej Góry. Od roku 2003 przebywa
na emeryturze. W roku 2010 uzyskał

mandat radnego sejmiku dolnośląskiego, a rok później (w 2011 r.) ponownie kandydował bezskutecznie
do Senatu, przegrywając z Józefem
Piniorem.
Paweł Wilk z Komitetu „Siła Mieszkańców” (lat 49) jest przedsiębiorcą
- współwłaścicielem w rodzinnym
biznesie (Małej Elektrowni Wodnej
na Zabobrzu), pochodzi z Nowego
Sącza. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Ekonomicznym (socjologię),
których nie ukończył z powodów
rodzinnych i ekonomicznych. Jest
członkiem Towarzystwa Rozwoju
Elektrowni Wodnych. Nie należy
do żadnej partii, jednak na listach
wyborczych komitetu oprócz członków stowarzyszenia (w zamian za
poparcie dla P. Wilka) pojawią się
działacze Kongresu Nowej Prawicy
oraz Twojego Ruchu. Paweł Wilk
jest popierany także przez Roberta
Prystroma.
SLD widziałby na stanowisku pre-

1990-94 oraz obecnie (od 2010 r.).
M. Zawiła był również posłem na
Sejm drugiej kadencji (z ramienia
Unii Demokratycznej), trzeciej (Unia
Wolności) oraz szóstej kadencji (Platforma Obywatelska). Przed czterema
laty pokonał w drugiej turze Marka
Obrębalskiego, z którym przyjdzie
mu ponownie się zmierzyć.
Najprawdopodobniej pięciu wyżej
wymienionych kandydatów nie
zamyka listy. Swojego przedstawiciela w wyścigu o fotel prezydenta
chce wystawić PSL, który po wygranym starciu wewnątrzpartyjnym
z Romanem Kutym chce wystawić
kandydata oraz listę do Rady Miasta.
Nieoficjalnie mówi się, że o prezydenturę z ramienia PSL ma ubiegać się
Wojciech Smoliński. Jedyną kobietą
w stawce może być kandydatka
Obywatelskiej Formacji Zdrowego
Rozsądku, ale póki co komitet nie
chce ujawniać szczegółów.
Przemek Kaczałko

zydenta miasta Piotra Paczóskiego.
Przewodniczący rady powiatowej
Sojuszu to 53-letni jeleniogórzanin
(od urodzenia). Jest prezesem Klubu
Tenisowego na Zabobrzu, ukończył
studia na Uniwersytecie Ekonomicznym (filia w Jeleniej Górze).
Oczywiście wśród osób ubiegających się o prezydenturę jest urzędujący włodarz miasta Marcin Zawiła.
Mimo przynależności do Platformy
Obywatelskiej został zmuszony, by
utworzyć własny komitet „Razem
zmieniamy Jelenią Górę”. Choć
przegrał wewnątrzpartyjną „wojenkę”, to może czuć się zwycięzcą,
bowiem były zastępca prezydenta
Hubert Papaj musiał zaakceptować
rekomendację władz wojewódzkich
PO dla Marka Obrębalskiego i obejść
się smakiem. Marcin Zawiła ur. w
1958 roku w Jeleniej Górze. Studiował na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, jest historykiem. Prezydentem Jeleniej Góry był w latach

Fot. Archiwum Jelonki.com
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Marek Obrębalski
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Paweł Wilk

Piotr Paczóski

Tadeusz Lewandowski

CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA
SZKOŁA POLICEALNA I NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JELENIEJ GÓRZE
PROWADZI NABÓR WRZEŚNIOWY NA ROK

2014/2015

t ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA NOWOŚĆ!
t HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA NOWOŚĆ!
t TECHNIK DENTYSTYCZNY NOWOŚĆ!
t TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ NOWOŚĆ!
t OPIEKUN MEDYCZNY
t OPIEKUNKA DZIECIĘCA
t TECHNIK MASAŻYSTA

POLECAMY RÓWNIEŻ:
t FLORYSTA - NOWOŚĆ!
t TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - NOWOŚĆ!
t TECHNIK BHP
t TECHNIK ADMINISTRACJI
t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

t NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra

tel./fax. 75 648 83 85

jgora.plejada@op.pl

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

www.plejada.edu.pl
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W centrum dystrybucji firmy Toshiba Lighting powstanie 50 miejsc pracy

– Tu na razie jest ściernisko, ale będzie… nowa siedziby
firmy AVC Lighting – mówił prowadzący uroczystość Dariusz
Maląg cytując fragment piosenki zespołu Golec uOrkiestra
podczas wmurowania kamienia węgielnego (09.09.) pod
budowę w Jeleniej Górze nowego obiektu o powierzchni
około 5000 mkw. Ma on powstać w ciągu roku. Koszt inwestycji szacuje się na około 8–10 mln zł. Głównie będzie to
centrum dystrybucji dla firmy Toshiba Lighting.
Nowy obiekt firmy AVC Lighting,
funkcjonującej w Jeleniej Górze od 2010
roku i zajmującej się profesjonalnym
oświetleniem w technologii LED dla
przemysłu, logistyki, biur, obiektów
sportowych, ulic czy parkingów, powstanie u zbiegu ulic Spółdzielczej i Ceglanej
w przemysłowej strefie Jeleniej Góry. Połączy on w sobie trzy funkcje: biurową,
produkcyjną i magazynową.
- Część magazynowa to ponad 60

procent powierzchni, która przeznaczona będzie wyłącznie pod produkty
oświetleniowe firmy Toshiba i ma
służyć jako centralny magazyn na całą
Polskę – mówił Krzysztof Olszewski,
dyrektor generalny AVC Lighting – wyłączny partner firmy Toshiba Leading
Innovation w segmencie oświetlenia.
- Będą tu również biura dla kilku podmiotów gospodarczych oraz produkcja.
Powstanie pięćdziesiąt nowych miejsc
pracy, ale należy pamiętać, że ta część
działalności, którą prowadzimy obecnie z Toshibą, wymaga zatrudnienia
nowych ludzi, ale na terenie całej
Polski – dodał.
Czy jest szansa by Toshiba prowadziła
w Jeleniej Górze nie tylko magazyn, ale
również produkcję?
- Współpracujemy z AVC Lighting
od ponad roku - mówił Francois Seguineau, wiceprezydent działu Toshiba
Lighing na Europę. - Jest to dynamicznie
rozwijająca się firma. Teraz chcemy
rozwijać naszą współpracę w zakresie
magazynowanie naszych produktów i
rozprowadzania ich na całą Polskę, ale

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Będą nowe miejsca pracy

w przyszłości – jeśli ta działalność będzie
się dobrze układała – chcielibyśmy
rozwinąć również działalność produkcyjną – dodał.
Dlaczego inwestycja w Jeleniej Górze?
AVC Lighting wyjaśnia, że powodów
jest wiele:
- Bo kochamy Jelenią Górę panie
prezydencie – mówił Krzysztof Olszewski. – Poza tym jest to bardzo dobre położenie geograficzne: 30 km do granicy
czeskiej, 70 km do granicy niemieckiej.
A do stolic europejskich, takich jak Praga
(160 km), Berlin (280 km), Wiedeń (420
km) jest bliżej niż do stolicy Polski, co w
konsekwencji oznacza zdecydowanie
niższe ceny gruntów niż w innych
lokalizacjach Polski i relatywnie niższe
koszty inwestycji. Nie bez znaczenia
jest również przyjazna polityka Miasta

w stosunku do inwestorów – zarówno
nowych, jak i tych funkcjonujących w
Jeleniej Górze. Ważnym elementem dla
osób podejmujących decyzję o budowie
nowej siedziby firmy AVC są także
atrakcyjne warunki spędzania czasu
wolnego: góry, termy, trasy rowerowe
– dodał.
Obecnie w jeleniogórskiej strefie
przemysłowej jest jeszcze wolnych około
30 hektarów, w tym działki pięcio- i
trzyhektarowe. Zainteresowania nimi
nie brakuje. - Obecnie prowadzimy
rozmowy z trzema firmami. Są one we
wstępnej fazie. W tym roku spodziewamy się jednak działań przygotowawczych i ziemnych firmy IPS, która chce
rozpocząć inwestycję – dodał M. Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Trwa remont dachu zameczku
Trwa remont dachu zameczku
– Do końca października br. dach
budynku tzw. zameczku na Zabobrzu
będzie jak nowy i posłuży co najmniej
50 lat – zapewnia Dariusz Bułat,
kierownik budowy z firmy Axyo.pl
remontującej zabytkowy obiekt w
Jeleniej Górze. Prace rozpoczęły się
w sierpniu br.
- Zdjęliśmy już dachówki, wymieniliśmy i wzmocniliśmy strop drewniany poddasza, ale w trakcie tych
robót, okazało się, że trzeba będzie
zrobić dodatkowe
zadania, których
w przetargu zapisanych nie było. W
tym m.in. wymianę krokwi, desek
ozdobnych i wiele
innych elementów.
Czekamy na akceptację i wycenę przez
Urząd Miejski i po
wykonaniu tego
położymy nową
dachówkę – dodaje
Dariusz Bułat.
Przypomnijmy.
Obiekt został przejęty przez Miasto od
Politechniki Wrocławskiej w 2011
roku. Docelowo – w
najbliższych latach
– ma tam powstać
centrum kultury,
do którego z tzw.
blaszaka przy ul.
Komedy-Trzcińskie-

go przeniesie się obecny Osiedlowy
Dom Kultury. Park przy willi miał
być z kolei miejscem spotkań jeleniogórzan, a także areną imprez
plenerowych.
Zameczek wraz z parkiem powstał
jako rezydencja przemysłowca z
Raszyc Maxa Erfurta, a po 1945
roku pełnił różne funkcje (ostatnio
mieścił się tu Zakład BadawczoWdrożeniowy Politechniki Wrocławskiej oraz biblioteka).
(Angela)
Fot. Angela
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CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA

Współpraca? Nic nie jest tak łatwe a zarazem tak trudne
Od początku bieżącego roku przedstawiciele jeleniogórskich organizacji pozarządowych
i przedstawiciele samorządu przyglądają się różnym płaszczyznom współpracy miasta
i sektora pozarządowego w naszym mieście.
Obecnie takie działania realizuje mię- w proces diagnozy, powstały ważne
Po co?
Głównym celem tych działań jest
budowa i polepszenie współpracy
m.in. w zakresie przepływu informacji i wzajemnego informowania się
o działaniach, umiejętność prowadzenia przez obie strony dialogu, czy
podwyższenie jakości i skuteczności
oraz zaangażowania w konsultacje społeczne. Ale chodzi również o stworzenie
wspólnej przestrzeni do działania. Aby
organizacje mogły działać potrzebują
infrastruktury, wsparcia zarówno
technicznego jak i merytorycznego.

dzy innymi Fundacja „Jagniątków”
prowadząc Inkubator NGO, gdzie organizacje mogą się spotkać, wydrukować
materiały, ulotki ale także uzyskać
wsparcie w pozyskaniu środków. „
W ostatnim czasie ogromnym zainteresowaniem cieszą się mikrodotacje dla
młodych, często niedoświadczonych
w pozyskiwaniu środków organizacji”
– mówi koordynator biura. Widać, że
planowane wsparcie jest dla organizacji istotne i ważne.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób

Fundacja Jagniątków
ul. Górna 10-11, I piętro
58-500 Jelenia Góra
www.jagniatkow.pl
Osoby do kontaktu: Aneta Cieplińska,

Maciej Zawierucha
Tel. 69 999 30 47, 75 64 60 222
e-mail: inkubatorngo@jagniatkow.org.pl
Biuro czynne codziennie w godzinach
08.00-16.00.

dokumenty – raporty z badań, które
każdy zainteresowany będzie mógł ocenić i przedyskutować na spotkaniach
i warsztatach konsultacyjnych.

Czy da się tego nauczyć?

Aby przybliżyć metody, zasady
i dobre praktyki współpracy oraz
przygotować wszystkich chętnych
do konsultowania raportów zostały zaplanowane dwudniowe
szkolenia nt. „Modelu współpracy
administracji publicznej i organizacji pozarządowych”. Najbliższe
szkolenie planowane jest w dniach
30IX-01X, odbędzie się w Karpaczu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do
29.IX.2014r. Uczestnicy pierwszego
szkolenia byli zaskoczeni jak wiele
czynników wpływa na relacje sfery samorządowej i pozarządowej.
„Przyznam szczerze, że nie myślałam

o zajęciach z zasad współpracy jako w swoim zakresie” zdradza nam
temacie inspirującym i ciekawym, jedna z uczestniczek.
Zapraszamy serdecznie do kontaktu.
duża zasługa w tym osób prowadzących, którzy widać, iż są specjalistami Biuro Fundacji „Jagniątków” znajduje

się przy ul. Górnej 10-11 w centrum
Jeleniej Góry, jest otwarte w poniedziałek i wtorek w godz. 8.00-18.00,
środa-piątek 8.00-15.00 .

Projekt „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
przez Fundację „Jagniątków”, Miasto Jelenia Góra oraz Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.
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Już jutro (wtorek, 30.09) radni po raz kolejny zasiądą do uchwał. Czy i tym razem na sali obrad będzie gorąco?

Odkryli kulisy inwestycji
Poza zaplanowanym porządkiem
obrad, na sesji miały pojawić się trzy
dodatkowe uchwały dotyczące: wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława
Tomery, przeznaczenia do dzierżawy
podziemi pod Wzgórzem Kościuszki
na czas do 25 lat oraz uchwalenia
statusu jednostki działającej na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Dwie z nich zostały do porządku
obrad wprowadzone i przegłosowane
większością głosów, a jedną radni
zablokowali.
- Jako komisja rozwoju zadaliśmy
prezydentowi i jego służbom wiele
pytań, na które nie otrzymaliśmy
odpowiedzi, dlatego trudno nam się
teraz odnieść do uchwały, którą prezydent chce na szybko przeforsować
– mówił radny Krzysztof Mróz.
I mimo że chodziło tylko o prze-
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Będzie nowy budynek socjalny

Fot. Angela

Władze Jeleniej Góry pozytywnie
zakończyły negocjacje z Uniwersytetem Ekonomicznym na temat
kupna budynku byłego akademika
przy ul. Wyczółkowskiego 63 w Jeleniej Górze. Docelowo mają tam być
mieszkania socjalne. – Procedura
przejęcia tego obiektu cały czas
trwa, bo na sprzedaż musi teraz
wyrazić zgodę Ministerstwo Skarbu
Państwa – mówi Mirosława Dzika,
wiceprezydent Jeleniej Góry.
Cena, którą miastu udało się
wynegocjować to 1 mln 300 tys.
zł. Jeśli transakcja zostanie ostatecznie sfinalizowana podpisaniem
aktu notarialnego – Miasto zapłaci
tę kwotę w ratach.
- W tym roku i następnym zapłacilibyśmy po 500 tys. zł, a pozostałe
300 tys. zł w roku 2016 – mówi
wiceprezydent Mirosława Dzika.

Decyzja z Ministerstwa może się
pojawić w ciągu miesiąca, ale nikt
nie wyklucza też późniejszego terminu. Dlatego nie wiadomo, kiedy
pierwsi lokatorzy mogliby zasiedlić
budynek.
- Rozpoczęliśmy już działania
dotyczące typowania osób, które
miałyby otrzymać przydział na
te mieszkania, ale z ustalaniem
terminów trzeba poczekać do zakończenia całej procedury – dodaje
M. Dzika.
Jak podkreślają władze miasta,
obiekt sąsiadujący z obecnym
budynkiem socjalnym przy ul.
Wyczółkowskiego 59 nie wymaga
wielkich remontów i nakładów.
90 pokoi, które się w nim znajdują są zadbane i zostaną tylko
odnowione.
(Angela)

głosowanie możliwości ogłoszenia
konkursu na dzierżawę tego obiektu,
większość radnych poparła K. Mroza
i skutecznie zablokowała wejście
uchwały do obrad.
Sporo krytyki pojawiło się ze
strony radnych odnośnie przyjętego
przez prezydenta sposobu dzielenia
budżetu obywatelskiego. Radny K.
Mróz pytał, dlaczego prezydent przyjął model poznański, a nie legnicki.
Radny Józef Gajewski natomiast
przekonywał, że budżet obywatelski
powinien być dzielony po równo we
wszystkich okręgach czy dzielnicach
miasta, by wszyscy mieszkańcy
mieli równe szanse na skorzystanie
z niego.
- Ja uznałem, że model poznański
jest najbardziej prosty, przejrzysty
i racjonalny. Ja wybrałem model

poznański i go wprowadziłem, a
radni tylko narzekają i nie robią w
tej sprawie kompletnie nic. A przecież
mają możliwość przeforsowania
modelu wybranego przez siebie.
Niestety dotychczas słyszę tylko
krytykę i żadnych merytorycznych
propozycji– odpowiedział prezydent
Marcin Zawiła.
Najwięcej emocji przyniosła jednak dyskusja dotycząca przygotowania stadionu przy ul. Złotniczej
do rozgrywek trzecioligowych piłki
możnej. Radny Zbigniew Ładziński
przypomniał wstydliwą sprawę
kradzieży tzw. klatki dla kibiców,
która „pewnego dnia po prostu
zniknęła bez śladu”. – To przecież nie
jest drobna rzecz, którą można sobie
wziąć i z nią pójść – mówił Zbigniew
Ładziński. – Jestem tym zbulwersowany i zniesmaczony – dodał.
Radny Piotr Miedziński grzmiał,
że stadion nie jest przygotowany do
imprez masowych, mimo że obecna
rada przeznaczyła niemal 16,5 mln zł
na jego projekt i budowę. Kłamstwo
wytknął mu Miłosz Sajnog, który
podkreślał, że to za poprzedniej kadencji powstał zarówno projekt,
jak i rozpoczęto budowę obiektu.
Inni radni podkreślali, że stadion
był budowany pod Euro 2012, stąd
tak dużo uchybień i brakujących

elementów wymaganych do przeprowadzania na nim imprez masowych,
ale to nie zwalnia prezydenta od ich
usunięcia. Przewodniczący rady
Leszek Wrotniewski w podsumowaniu dyskusji apelował do radnych,
by przychylili się do wszystkich
wniosków prezydenta dotyczących
dostosowania tego obiektu do imprez masowych, by mógł on służyć
klubom i mieszkańcom. A jednym z
niezbędnych do tego elementów jest
monitoring, który został wymieniony w kolejnym punkcie sesji, czyli
zmianach budżetowych. Na ten cel
przegłosowano 40 tys. zł. Kolejne
1,6 mln zł – z rezerwy budżetowej
– przeznaczono na remonty dróg,
400 tys. zł dołożono do Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego i 400 tys.
zł przeznaczono na wkład własny
na zakup dwóch samochodów specjalistycznych: dla straży pożarnej i
centrum zarzadzania.
Pojawiły się również porządkowe
zmiany w regulaminie utrzymania
czystości i porządku oraz sposobie
odbierania odpadów komunalnych,
a także w uchwale odnoszącej się
do podziału miasta na stałe obwody
głosowania czy udzielania dotacji
niepublicznym przedszkolom.
Angelika Grzywacz- Dudek

Gorąco było pod koniec debaty, gdy do głosu doszła widownia…

Masz głos, ale kogo wybrać?
Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, politycy prześcigają się w składaniu obietnic oraz we wzajemnych oskarżeniach. Niezależnie od partyjnych rozgrywek
Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych zorganizowała 10.09. debatę w ramach akcji „Masz Głos, Masz
Wybór”, która miała na celu rozliczyć polityków z obietnic
składanych w 2010 roku.
Jak już wcześniej wspominaliśmy, udziału w debacie odmówił
urzędujący prezydent Jeleniej
Góry Marcin Zawiła, co wprowadziło lekki chaos organizacyjny
podczas wczorajszego spotkania
w Książnicy Karkonoskiej.
Przybyli goście i radni wysłuchali przygotowanych materiałów
archiwalnych z debat y z 2010
roku, do których z powodu nieobecności nie mógł odnieść się
włodarz miasta. Rajcy Platformy
Obywatelskiej, którzy przez niemal całą kadencję forsowali pomysły Marcina Zawiły i ówczesnego
zastępcy prezydenta - Huberta
Papaja najwyraźniej zapomnieli
lub nie chcą pamiętać, jak głosowali w takich sprawach jak
stawki za wywóz śmieci, podwyżki
cen biletów MZK i wiele innych
bulwersujących mieszkańców naszego miasta. Od czasu wyborów
wewnątrzpartyjnych PO, które
odbyły się w Karpaczu, byli współpracownicy prezydenta „umywają
ręce” obarczając winą wyłącznie
Marcina Zawiłę.

Podczas debaty pytano o współpracę Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi. Zdaniem przewodniczącego Rady Miasta Jeleniej
Góry Leszka Wrotniewskiego „połowa organizacji pozarządowych
jest zadowolona ze współpracy z
prezydentem, a połowa skłócona z
druga połową” - i za to też obwinia
Marcina Zawiłę.
Oceniając sytuację na rynku pracy w Jeleniej Górze radni zgodnie
stwierdzili, że powodem niskiego
bezrobocia jest wyludnianie się
miasta: - To taka propaganda sukcesu - mówił radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Mróz. Wskaźnik
bezrobocia rzeczywiście jest niski,
bo ludzie uciekają z Jeleniej Góry do
Dublina, Londynu, czy Wrocławia.
Z deklaracji śmieciowych wynika,
że mamy 67 tysięcy mieszkańców,
a komisarz wyborczy określił liczbę
osób zamieszkałych na 78 tysięcy dodał Krzysztof Mróz.
Poruszano też kwestie dotyczące
wad przy budowie stadionu, term
oraz Parku Zdrojowego: - Te wszystkie inwestycje były opóźnione,

Fot. Przemek Kaczałko

Fot. Archiwum Jelonki.com

Szereg uchwał podjęli na ostatniej sesji (16.09.) jeleniogórscy radni, chociaż zanim większość zagłosowała na „tak”
nie zabrakło kąśliwych uwag i krytyki w obrębie niemal
każdego podejmowanego tematu. Najwięcej emocji pojawiło
się podczas dyskusji dotyczącej przygotowania stadionu
przy ul. Złotniczej do trzecioligowych rozgrywek piłki nożnej, w tym wstydliwej kradzieży tzw. klatki. Krytykowano
też sposób dzielenia budżetu obywatelskiego i zmiany
budżetowe. Radni zablokowali również – przynajmniej
do następnej sesji – dzierżawę podziemi pod Wzgórzem
Kościuszki.

droższe i to są błędy w nadzorze ze
strony urzędu i pana prezydenta grzmiał radny PiS-u. Nie zabrakło
też pytań o mieszkania komunalne
i socjalne.
Z kolei na pytanie, dlaczego nie
są remontowane ulice tj. Łomnicka,
Kolberga i Działkowicza ostro zareagował Miłosz Sajnog: - Postaram
się nie narazić na proces... Wydaje
mi się, że dlatego, że znajomi pana
prezydenta mieszkają przy całkiem
innych ulicach.
Spore emocje w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej wywołały też niespełnione obietnice
prezydenta tj. SKM (Szybka Kolej
Miejska) czy Ski-Busy. Ponadto źle
oceniono funkcjonowanie komunikacji miejskiej: - Spółka MZK musi
być pilnie zrestrukturyzowana,

musi być nowa formuła transportu
publicznego - ocenił Miłosz Sajnog,
z Klubu Razem dla Jeleniej Góry.
Dyskusja zaogniła się pod koniec debaty, gdy do głosu doszła
widownia. - Sami sobie wystawiacie złe świadectwo, w każdej
wypowiedzi macie na uwadze
prezydenta miasta. Przykro mi jest,
że nie potraficie pracować z człowiekiem. Jesteście wybrani przez
nas - powiedział jeden z przybyłych
mieszkańców.
- Nie zna pan przepisów prawa. Niestety władzę wykonawczą
ma tylko pan prezydent - odparł
Krzysztof Mróz. Ciężko współpracować z człowiekiem, który nie chciał
z nami współpracować - dodał radny Prawa i Sprawiedliwości.
Przemek Kaczałko

.
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Remont punktu widokowego
w projekcie zakłada się ustawienie
okolicznościowej ławki i zamontowanie barierek ochronnych.
Rewitalizacja Punktu Widokowego „Kotliska” jest skierowana do
mieszkańców Jeleniej Góry i okolic.
Szczególnie do osób starszych, mających trudności w wędrowaniu po
wysokich partiach Karkonoszy, po
turystów i wczasowiczów odwiedzających Jagniątków (…). - Napis
w dwóch językach niemieckim i
polskim będzie dodatkową atrakcją
turystyczną dla odwiedzających
Jagniątków Niemców - czytamy we
wniosku. Koszt inwestycji to 1000
złotych na ławkę okolicznościową
z napisem oraz 5 tysięcy złotych na
barierę ozdobną.
(Angela)

Fot. Wnioskodawcy

Jednym z wniosków jest rewitalizacja punktu widokowego „Kotliska”.
Zgłosiło go Towarzystwo Izersko-Karkonoskie. Znajduje się on przy ulicy
Agnieszkowskiej na terenie miasta
Jeleniej Góry – Jagniątków, poza
terenem Nadleśnictwa Śnieżka oraz
poza terenem Karkonoskiego Parku
Narodowego. Jak czytamy we wniosku: projekt nie koliduje z planem
zagospodarowania przestrzennego
dotyczącego rozwoju turystyki w
dzielnicy Jagniątków. Zakłada wycięcie oraz przycięcie drzew, które
wyrosły na zboczu góry, będącej
dawnym punktem widokowym
leżącym w grupie skał o nazwie „Kotliska”. Zaniedbany i zarośnięty punk
widokowy zasłania piękny widok na
zachodnie Karkonosze. Dodatkowo
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Model zaczerpnięty z Poznania ma mieć bardziej przejrzyste zasady

Budżet obywatelski - idea
Parking przy Szkole Podstawowej nr 11, remont fragmentu
ulicy Cieplickiej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno
– sportowego w Jagniątkowie to trzy zadania, które w tym
roku są zrealizowane w Jeleniej Górze, w ramach budżetu
obywatelskiego, na który przeznaczono 300 tys. zł. Ale już
w przyszłym roku zadania zgłoszone przez mieszkańców
zostaną zrealizowane za aż 1,5 mln zł! Wnioski są już po
ocenie formalnej. Głosowanie mieszkańców rozpocznie się
13 października br.
Dotychczasowa formuła realizacji
budżetu obywatelskiego czyli składania projektów popartych podpisami
była przez wielu krytykowana. Dlatego teraz Miasto wprowadziło model
o wiele prostszy i czytelniejszy, ale
i wymagający od wnioskodawcy o
wiele więcej pracy, niż dotychczas.
Model zaczerpnięty z Poznania,
realizowany tam od 2011 roku, daje
przejrzyste zasady i równe szanse
wszystkim.
– Wniosek, na specjalnym formularzu mógł złożyć każdy pełnoletni
mieszkaniec Jeleniej Góry – mówił
prezydent Marcin Zawiła. – Ale teraz
musiał poświęcić na to trochę więcej
czasu i pracy. Po pierwsze, wymagane jest precyzyjne określenie tematu,
lokalizacji (w tym sprawdzenie do
kogo należy teren i czy można na
nim zrealizować zadanie z wniosku),
sprawdzenie zgodności zadania
z planem przestrzennym danego
terenu oraz podanie szacowanych
kosztów. Dobrze byłoby również,

Walka o bezpieczeństwo przy „Ósemce”

Z kolejnym wnioskiem obywatelskim zgłosił się do
nas Mariusz Synówka, który złożył projekt pt. Modernizacja oraz rozbudowa
ciągu pieszo – jezdnego w
obrębie Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze”.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci,
zwłaszcza niepełnosprawnych. Ile to będzie kosztować i jaki jest pomysł na
realizację?
Wnioskodawca proponuje, by na
terenie byłego ogródka szkolnego
wymienić nawierzchnię na kostkę
brukową, zrobić nowy wjazd na
teren szkoły oraz wybudować
nowy trakt i połączyć go z już
istniejącym. Do tego mają powstać
miejsca postojowe dla rodziców
dowożących dzieci.
- Po połączeniu nowego ciągu
z placem, który obecnie służy do
wysadzania dzieci, szkoła będzie
miała odpowiednią infrastrukturę
komunikacyjną, na której będzie
można wytyczyć kierunki jazdy
i wprowadzić nową organizację
ruchu – dodaje M. Synówka. –
Chcemy, by powstało tam kilka
miejsc czasowego zatrzymania
pojazdów dla osób dowożących
dzieci do placówki.

Fot. Mariusz Synówka

W trosce nie tylko o dzieci

- Rodzice lub opiekunowie będą
mogli bezpiecznie (i nie stwarzając
zagrożenia dla innych) wysadzić
dzieci z pojazdu i doprowadzić je
na zajęcia. W ramach tego zadania
chcemy również, by wymieniona
została część 45-letniej nawierzchni przed wejściem do budynku
szkolnego, bo obecnie zagraża ona
zdrowiu dzieci. Uporządkowanie
(rozgraniczenie) ruchu pojazdów
i pieszych poprzez wyznaczenie
stref dla nich przeznaczonych
zwiększy bezpieczeństwo uczniów
– dodaje M. Synówka.
Pierwsze kroki w tej sprawie
podjęła już dyrekcja szkoły, która
złożyła wniosek do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska o wycięcie drzew z
przyszkolnego terenu i otrzymała
zgodę.
- Jest to bardzo ważne zadanie,
dlatego bardzo liczę na wsparcie nie tylko rodziców naszych
uczniów, ale również okolicznych
mieszkańców, ponieważ oni również przechodzą przez teren naszej
szkoły – mówi Maria Silbert-Salabura, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.
Koszt całego zadania szacowany jest na 114,5 tys. zł. Projekt
przeszedł już pozytywnie ocenę
merytoryczną. Niebawem trafi
pod obrady komisji powołanej do
oceny 150. wniosków.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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by dana inwestycja wpisywała się
w strategię rozwoju Miasta – dodał
prezydent.
Wnioski mogły dotyczyć nie tylko
inwestycji, ale również tzw. działań
miękkich, w tym działań kulturalnych (imprez, itp.). Ważne było, by
zostały złożone do 14 września br.,
bo po tym terminie zostały skierowane do odpowiednich wydziałów
w celu porównania kosztów, ale i
sprawdzenia czy zawierają wszystkie
potrzebne dane. Następnie trafiły do
społecznych komisji oceniających, w
skład których weszli przedstawiciele
wszystkich klubów radnych Rady
Miejskiej, dwóch przedstawicieli
Rady Pożytku Publicznego, przedstawiciele wydziału rozwoju i dialogu społecznego UM, a także jeden
ekspert. Ocena wydziałów i komisji
trwała od 15 do 24 września br.
Kolejnym krokiem jest poddanie
wniosków głosowaniu, które rozpocznie się 13 października br. i
potrwa do 23 października br.

Uczestniczyć w nim może każdy
dorosły mieszkaniec Jeleniej Góry,
a także student (na podstawie legitymacji studenckiej) i pełnoletni
uczniowie (na podstawie legitymacji szkolnych). Głosowanie
odbywa się również w internecie,
na stronie Miasta oraz fizycznie w
Urzędach (na Placu Ratuszowym
i przy ul. Sudeckiej) oraz we
wszystkich filiach biblioteki. Do
28 października br. wnioski, które
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Zagłosuj na ważne zadania
Wnioski, które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną wydziałów
urzędu oraz komisji powołanej do
oceny wniosków, trafią pod głosowanie
mieszkańców, które rozpocznie się
od 13 października br. i potrwa do 23
października br. Głosować może każdy
dorosły mieszkaniec Jeleniej Góry, a
także student (na podstawie legitymacji studenckiej) i pełnoletni uczeń
(na podstawie legitymacji szkolnej).
Głosowanie będzie przeprowadzone
w internecie, na stronie Miasta oraz
fizycznie w budynkach Urzędu Miejskiego (na Placu Ratuszowym i przy
ul. Sudeckiej), a także we wszystkich
filiach biblioteki miejskiej – Książnicy
Karkonoskiej. Do 28 października 2014
r. zwycięskie przedsięwzięcia zostaną
wpisane do projektu przyszłorocznego
budżetu miasta. Przypominamy, że
łączna pula przeznaczona na realizację
zadań zgłoszonych przez mieszkańców
do budżetu obywatelskiego na 2015 rok
to 1,5 miliona złotych czyli pięć razy
więcej niż w roku obecnym. Zachęcamy
do wzięcia udziału w głosowaniu – to
szansa na realizację zadań, na które
czekają mieszkańcy!

Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z
projektów. Do realizacji mogą zostać
przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do
wyczerpania puli środków finansowych
przeznaczonych na „Jeleniogórski
Budżet obywatelski”.

W Jagniątkowie czekają na rozpoczęcie
„obywatelskiej,” inwestycji
otrzymają największą liczbę głosów, zostaną wpisane do projektu
budżetu miasta.
- Jako prezydent miasta czyli jedyna osoba uprawniona do składania
projektów budżetu zobowiązuję się,
że projekty, które uzyskały największe poparcie do łącznej kwoty 1,5 mln
zł znajdą się w projekcie budżetu,
który przedłożę radzie miejskiej –
mówi Marcin Zawiła.
Angelika Grzywacz-Dudek

Rockowy Orlik dla zespołów
O salę wyposażoną w instrumenty i wzmacniacze dla młodych
zespołów muzycznych wnioskuje
– w ramach 1,5– milionowego
przyszłorocznego budżetu obywatelskiego – Zbigniew Muczyński z zespołu Leniwiec. – My mamy salę do
prób, ale wielu młodych, zdolnych
muzyków nie ma gdzie rozwijać
swoich talentów – mówi artysta,
który przygotował wniosek.
- Wychowajmy w Jeleniej Górze
nowego Niemena lub Slayer’a!
– apeluje Zbigniew Muczyński i
wskazuje lokalizację sali w Szkole
Podstawowej nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 (w sali dzierżawionej przez
Przystań Twórczą). - Obecnie są to
dwa pomieszczenie magazynowe
o łącznej powierzchni 42 mkw. –
wyjaśnia wnioskodawca – które
w pełni wyposażone mogłyby być
nieodpłatnie udostępniana zapisanym zespołom (zgodnie z grafikiem tygodniowym) w godzinach
popołudniowych i wieczornych, a
także w weekendy. Dodatkowo z
sali mogłyby korzystać: Przystań
Twórcza (zajęcia muzyczne z opiekunem) oraz szkoła (specjalne
lekcje muzyki). Zespoły miałyby
wtedy szansę rozwijać swoją pasję
bez ponoszenia dużych nakładów
finansowych na sprzęt – dodaje
Zbigniew Muczyński.
Wnioskodawca wyjaśnia, że w całej Polsce powstają orliki sportowe,
które mają zapobiec marnowaniu
talentów i służyć wychowaniu kolejnych wielkich sportowców takich

jak Messi czy Deyna. - Dlaczego
mamy nie dawać szans i wsparcia
przyszłym muzykom? – pyta. Czy
Jelenia Góra nie może wychować
następców Niemena? Czy nie może
u nas powstać grupa taka jak Metallica? Problem młodych muzyków
to zarówno brak sprzętu, jak i brak
miejsca do prób (bo zajęcia są głośne
i nie każde pomieszczenie nadaje
się) – dodaje muzyk.
Przykładem zespołu, który miał
poważny problem ze znalezieniem
miejsca do prób jest Mafi Furach,
o którym pisaliśmy w lutym br.
Kiedy muzycy chcieli ćwiczyć w
Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu okazało się, że próby może
mieć tam tylko jeden zespół, który
pojawił się tam jako pierwszy.
Ten projekt miałby takie sytuacje
wyeliminować.
Według wnioskodawców, ogólny
koszt przygotowania takiej sali to
około 32 tys. zł. Co składa się na
tę kwotę? Instrumenty z rynku
wtórnego (11 tys. zł): gitara elektryczna, gitara basowa, organy,
perkusja oraz nagłośnienie, dwa
mikrofony wokalne, wzmacniacz
basowy, wzmacniacz gitarowy, a
także wytłumienie sali – koszt prac
i materiałów (pianka akustyczna
– stożki, wykładzina dywanowa,
wyburzenie ścianek działowych
+ naklejenie wykładziny i pianki
akustycznej + wymiana instalacji
elektr ycznej + zabezpieczenie
odpływów).
(Angela)
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Klub dla rodzica zaprasza
w ciągu jednego spotkania – mówi
Anita Radwan.
Jedną z założycielek Klubu Rodziców jest Anita Radwan, matka czwórki dzieci: 1,5 –rocznego Ignasia,
4-letniej Tosi, 16-letniego Dominika
i 18-letniego Amira.
- Nasz klub funkcjonuje od 2,5
roku, ale dotychczas spotykaliśmy się
w raczej stałym i małym gronie około
10 osób – mówi Anita Radwan. – Ja
przyjechałam z Wrocławia, nikogo tu
nie znałam. Zaczęłam szukać kontaktu z innymi rodzicami i znalazłam go
na forum baby boom. Tak powstała
nasza grupa. Obecnie spotykamy się
co drugi wtorek - dodaje.
Rodzice mogą liczyć na konsultacje ze specjalistami, warsztaty, ale
również rozmowy oraz ewentualne
zniżki do sklepów i instytucji.
Uczestnictwo w spotkaniach Klubu
jest bezpłatne. Do udziału organizatorzy zapraszają całe rodziny.
Ogłoszony został również konkurs z nagrodami na nazwę Klubu.
Zgłoszenia można wysyłać na adres:
klubdlarodzica@poczta.onet.pl.
(Angela)

Fot. Organizatorzy

Wymiana ubrań dla dzieci przewidziana jest podczas najbliższego
spotkania w Klubie dla Rodzica, które
odbędzie się w bawialni Stonoga przy
ul. Złotniczej 14 w Jeleniej Górze
we wtorek (30 września) w godz.
16.30 do 18.00. Kto może przyjść na
spotkanie? – Mamy które chcą coś
kupić, wymienić oraz te, które chcą
sprzedać lub oddać rzeczy po swoich
pociechach – mówią organizatorzy.
Regulamin szafingu dostępny jest na
stronie www.klubdlarodzica.pl.tl.
Ostatnie spotkanie w Klubie rodziców dotyczyło natomiast pierwszej
pomocy.
- Dziękuję serdecznie paniom
prowadzącym i wszystkim, którzy
przyszli na spotkanie. Myślę, że
każdy dowiedział się czegoś nowego,
pomocnego. Pamiętajmy, że w razie
wypadku naszego dziecka, najważniejsze są pierwsze trzy minuty, które
decydują o życiu i zdrowiu. Tym,
którzy nie mogli przyjść informacje
zostaną przekazane na najbliższych
spotkaniach, a kursy pierwszej pomocy będą prowadzone często. Tego
tematu nie da się bowiem przyswoić

29 września 2014 r.

7

Będzie to asfaltowa ścieżka rowerowo – piesza z nowym oświetleniem

Przejście już nie dzikie
Ścieżka prowadząca przy
zabobrzańskim zameczku
– łącząca ulicę Jana Pawła II
z ulicą Karłowicza w Jeleniej
Górze została wylana asfaltem. Jej nową nawierzchnię
wykonano po wielu wnioskach mieszkańców, w tym
naszych Czytelników, którzy
na łamach naszego portalu skarżyli się na niebezpieczną nawierzchnię i brak
oświetlenia w tym miejscu.
Teraz jest to ścieżka rowerowo –
piesza z nowym oświetleniem. Codziennie tym skrótem – pomiędzy
garażami i przy zabobrzańskim
zameczku - przechodzą setki osób,
które do tej pory musiały pokonywać niebezpieczne, pokruszone
schody i błotnistą nawierzchnię.
- W końcu! – mówiła pani Ewelina skracająca sobie drogę z Zabobrza idąc do pracy. – Człowiek
mógł tu sobie nogi połamać, a
wieczorami dodatkowo strach
było iść, żeby nie dostać czymś w
głowę, bo nie było tu ani jednej
sprawnej latarni – dodała jeleniogórzanka.

- Było grząsko i brudno, a po opadach deszczu tworzyły się ogromne
kałuże, które zmieniały się jedno
wielkie bagno – mówił pan Łukasz
z Zabobrza. – Teraz w końcu można
przejść tędy jak człowiek – dodał.
Angela

Udało się rozwiązać wieloletni problem
- To była wieczna czarna plama Zabobrza, bo od wielu lat mieszkańcy, którzy chodzą
tam masowo, skarżyli się, że było ciemno i niebezpiecznie, teraz mamy już ten
problem rozwiązany – mówił prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła. – Powstało tam
uporządkowane przejście rowerowo – piesze z nowym oświetleniem. Było to przejście
trochę dzikie, ale dostosowujemy się do tego, którędy mieszkańcy chodzą, a nie do tego,
którędy planiści kazali im chodzić. Sprawa niby nie duża, ale ważna dla jeleniogórzan.
Cieszę się, że moją decyzją udało się ją załatwić – dodał prezydent.
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Swoje praktyki zawodowe będą tu mogli odbywać studenci

Ambitne plany rozwoju ma Karkonoska Państwowa Szkoła
Wyższa w Jeleniej Górze. Po wybudowaniu hali sportowej,
biblioteki i basenu przymierza się do kolejnej inwestycji.
Uczelnia chce zagospodarować jeden ze swoich budynków
(kupiony wraz z hotelem) na Centrum Integracji Społecznej, które ma swoją opieką objąć osoby starsze i dzieci.
- Uczelnia ogłosiła konkurs, zgłosiły się cztery firmy, wyłoniliśmy
najlepszy projekt i zleciliśmy tej firmie
wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego dla Centrum Integracji Społecznej - powiedziała kanclerz
KPSW Grażyna Malczuk. W CIS mają
znajdować się 34 apartamenty (po 34
m kw.) dla osób pojedynczych oraz
14 apartamentów dla par, małżeństw
(po 47 mkw.).
W apartamentach będą znajdować
się małe aneksy kuchenne, pokój
dzienny, sypialnia oraz łazienka. Dodatkowo będzie dostępna ogólna
kuchnia. - Społeczeństwo nam się bardzo starzeje. Doszliśmy do wniosku,
że podejmiemy inicjatywę adaptacji
jednego z naszych budynków na apartamenty pod wynajem, które będą pod
nadzorem medycznym – powiedziała

rażyna Malczuk. - Na terenie tego
obiektu powstanie też 3-oddziałowe
przedszkole akademickie, które będzie
zaczątkiem szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
akademickiej - dodała kanclerz.
Kierunki kształcenia na terenie
uczelni są zbieżne z planowanym
przedsięwzięciem.
- Uruchamiamy kierunek dietetyka,
żywienie osób starszych, żywienie
dzieci i można będzie przeprowadzić
praktykę dla studentów tutaj, na miejscu. Mamy fizjoterapię, pielęgniarstwo
- lepszej szkoły życia nie ma - wyliczała
Grażyna Malczuk. Mamy też pedagogów, których kształcimy na kierunku
wychowanie przedszkolne - mówiła.
Szacuje się, że koszt przedsięwzięcia ma wynieść ok. 15,4 mln
zł., założone jest pozyskanie ok. 40

Fot. Przemek Kaczałko

Dla kogo centrum integracji?

proc. dofinansowania unijnego,
pozostałą część kwoty uczelnia
pokryje z własnych środków. - To
nie jest inwestycja nastawiona na
jakiś szczególny zysk - stopniowo
będziemy chcieli odzyskać włożone
środki - oświadczyła Grażyna Malczuk. W przedszkolu ma być miejsce
dla 70. dzieci. Na terenie obiektu będą
też pokoje stałego nadzoru medycznego dla osób, wymagających stałej

opieki medycznej. Koszt wynajmu
jeszcze nie został określony, ale jak
zapowiada kanclerz - będą dostępne
dla osób o średnim uposażeniu
emerytalnym.
Projekt wykonawczy i budowlany
ma być gotowy za ok. pół roku, a w
połowie przyszłego roku powinny być
dostępne środki unijne. Ocenia się, że
inwestycja będzie gotowa za 2 lata.
Przemek Kaczałko

JELENIA GÓRA

Kiedy podziemia będą otwarte?
Kiedy podziemia będą otwarte?
– Czy wiadomo z jakiego powodu
drzwi do podziemi przy ul. Chełmońskiego są otwarte? – pytają nasi Czytelnicy. Odpowiadamy: Trwają prace
zabezpieczające tunele wykonywane
przez grupę Arado z Kamiennej Góry,
która w przyszłości miałaby udostępnić
ten obiekt zwiedzającym. Miasto chce jej
wydzierżawić podziemia pod Wzgórzem
Kościuszki na 20 lat, by mogły one stać
się nową atrakcją turystyczną…
Jak już informowaliśmy, Miasto
wykonało ekspertyzę podziemi, by
sprawdzić czy mogą być one wydzier-

żawione i udostępnione. Wykonało
również ich pełną dokumentację. Co
jeszcze trzeba tam zrobić? Oświetlenie
oraz zabezpieczenie siatkami kruszący
się, zdegradowany kamień zmieniający
się w żwir. Nie ma tam wielkich robót
inżynierskich. Niemcy zbudowali to
bardzo solidnie, wiec mam nadzieję, że
nowa atrakcja zostanie udostępniona
wiosną 2015 roku – dodaje prezydent
M. Zawiła.
Łączna powierzchnia obiektów
podziemnych to pięć tysięcy metrów
kwadratowych.
Angela
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Gorące źródła pod Śnieżką?
trwania projektu to ok. sześć lat, z
czego dwa lata przeznaczone będą
na prace badawcze, a ok. trzy na
wykonanie zasadniczego odwiertu
eksploatacyjnego – mówił wiceburmistrz.
Skąd wiadomo, że ciepłe źródła w ogóle tu występują? Prof.
Wojciech Ciężkowski z Wydziału
Geoinżynierii Górnictwa i Geologii
Politechniki Wrocławskiej w wyniku prowadzonych prac naukowobadawczych napisał wraz z innymi
naukowcami pracę pt.: „Wody
Termalne na Dolnym Śląsku”,
która wskazuje na potencjalne
występowanie w rejonie Karpacza
wód termalnych, o temperaturach
sięgających ponad 100°C.
(Mea)

Fot. Archiwum UM Karpacz

Ok. 20 mln zł będzie kosztowało
poszukiwanie wód geotermalnych
w Karpaczu. – By pozyskać te
środki, podpisaliśmy list intencyjny z Politechniką Wrocławską,
Uniwersytetem Wrocławskim oraz
Wojskową Akademią Techniczną –
poinformował Ryszard Rzepczyński, wiceburmistrz Karpacza.
- Chcemy powołać konsorcjum,
które przygotuje wniosek o dofinansowanie poszukiwania wód
geotermalnych, w ramach Generatora Koncepcji Ekologicznych
„Gekon”. Szacowana war tość
projektu to ok. 20 mln zł, z czego
istnieje możliwość dofinansowania zadania nawet do 80 proc.
Wniosek trzeba złożyć w pierwszej
połowie st ycznia 2015 r. Czas
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Włoscy goście wnieśli radość w życie nie tylko starszych ludzi

Wolontariat po sycylijsku
Przez trzy wrześniowe tygodnie gościła w Jeleniej Górze,
na zaproszenie Fundacji Aktywni XXI i działającej przy niej
Jeleniogórskiej Akademii III Wieku, siódemka niezwykłych
wolontariuszy. Do Jeleniej Góry przybyli z Sycylii, z której
przywieźli wewnętrzne słońce i radość życia. Niezwyczajny
był także cel wizyty – aktywny udział w międzynarodowym
projekcie Grundtvig Wolontariat Seniorów pod nazwą „Życie może być pełne kolorów”.
Główne zadanie gości to praca w
Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”. Zajęcia te polegały na
wspólnym uczestnictwie w terapii
zajęciowej:gotowaniu, pieczeniu
chleba, wytwarzaniu mydła oraz
terapii tańcem i śpiewem. Kontakty
polskich i włoskich seniorów z
wielkim oddaniem koordynowali
profesjonalni terapeuci DPS.
Spotkania z pensjonariuszami
Domu Pomocy Społecznej to nie tylko wymiana doświadczeń, twórcza
praca i zabawa, ale także - a może
przede wszystkim – nowe przyjaźnie i wielka radość, którą wnieśli
Włosi w życie starszych ludzi. Inne
z zadań, których podjęli się włoscy
wolontariusze, to prowadzenie w
siedzibie PCKK i Fundacji Aktywni
XXI bezpłatnych konwersacji w
języku włoskim. Zajęcia te cieszyły się dużą popularnością wśród
mieszkańców Jeleniej Góry.
Ponadto goście zorganizowali
cykl warsztatów teatralnych, które
prowadzili w ODK na Zabobrzu, a

których efekt można było podziwiać podczas uroczystości 15-lecia
Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.
Specjalne podziękowania należą
się dyrektorom wszystkich placówek za bezpłatne udostępnienie
pomieszczeń. Sycylijczycy odbyli
także spotkania z uczniami III LO
i uczestnikami projektu MOPS na
temat stereotypów we wzajemnym
postrzeganiu Polaków i Włochów.
Wśród tych rozlicznych i niełatwych zajęć znalazł się także czas
na poznawanie i niekłamane podziwianie Jeleniej Góry i okolic.
Trudno słowami oddać emocje
towarzyszące uczestnikom tego
projektu. Zarówno Włosi jak i
Polacy mówią jednym głosem – to
był wspaniały czas, pełen fantastycznych przeżyć, efektywnych
działań, nowych przyjaźni! Za
dwa tygodnie sześć polskich wolontariuszek – seniorek wyruszy
na Sycylię, aby kont ynuować
wspólną pracę.
Urszula Miller

XLIV Jeleniogórskie Spotkania Teatralne rozpoczęte!

8 dni scenicznych doznań
Tandem realizatorski (scenariusz
i reżyseria) - Maria Wojtyszko i
Jakub Krofta - mimo lekkiej formuły
całości “Końca świata w Deer’s Hill
City”, zafundował wywrotową próbę
spojrzenia na Dziki Zachód. Aktorzy
radzą sobie nieźle, a wcale nie jest tak
łatwo pokazać taki przekrój społeczny. I z tym zadaniem cały zespół artystyczny poradził sobie bardzo dobrze.
Akcja rozgrywa się w Deer’s
Hill City, niemal wymarłej
mieścinie, którą ma odwiedzić
prezydent (Bogusław Siwko)
z przedwyborczym orędziem.
Jednak zagrożeniem dla niego
są lokalni bandyci (Iwona
Lach, Jacek Grondowy, Robert
Dudzik). Szeryf bez ręki (Andrzej Kępiński) zostaje sam
z problemem. Rozwiązaniem
może być pewien płatny zabójca (Tadeusz Wnuk). Wplątani
w całe zamieszanie mieszkańcy (Elwira Hamerska-Kijańska,
Magdalena Kępińska, Anna
Ludwicka-Mania, Małgorzata
Osiej-Gadzina, Piotr Konieczyński, Jacek Paruszyński)

stanowią wybuchową mieszankę
charakterów.
W głośnym monodramie “Danuta
W.” warszawskiego Teatru Polonia
wg autobiografii Danuty Wałęsa
“Marzenia i Tajemnice” w reżyserii
Janusza Zaorskiego o wielkiej historii widzianej oczami wiernej żony
zagrała Krystyna Janda (także adaptacja).

Dzisiaj (29.09) rozpocznie się
dwudniowy “Zlot Novecento”, czyli
przegląd czterech różnych wersji
monodramu “Novecento” włoskiego
pisarza Alessandro Baricco, który opowiada historię genialnego
pianisty, który zyskał przydomek
“największy na oceanie”. Wystąpią:
Jacek Grondowy (Teatr im. Norwida)
i Mateusz Olszewski (Teatr Szwalnia
w Łodzi), a 30 września zagrają:
Marek Zimakiewicz oraz Dominik
Nowak (Teatr Nowy w Krakowie).
2 października gościć będzie
Teatr Szwalnia z Łodzi przedstawi
spektakl “Technika punktu świetlnego” wg Philipa Dimitriego Galasa.
To ciąg skeczy, piosenek i gagów,

których nie można powiązać w
fabularną całość. 3 października
“Dyplom z Kosmosu” zaprezentują
studenci Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w
Krakowie.
4 października w “Mickey Mouse is Dead” czeskiego Teatru im.
Františka Xavera Šaldy z Liberca
zobaczymy historię życia czwórki
bohaterów, ich szaleńczej młodości, zabaw, przemian i eksperymentów. W “Boeing Boeing” Marca
Camolettiego w reż. Gabriela Gietzky’ego widzowie będą podziwiali
kunszt aktorski (m.in. Magdaleny
Boczarskiej, Olgi Bołądź, Dominiki
Figurskiej, Szymona Bobrowskiego
i Cezarego Kosińskiego) w
lżejszym repertuarze Tito
Productions z Warszawy.
To historia bigamisty i jego
trzech narzeczonych, wszystkie one są stewardessami.
5 października Wrocławski Teatr Lalek przedstawi
“Węża” Marty Guśniowskiej
w reż. Marka Zákosteleckýego, a zakończy Teatr Cinema
z Michałowic. Zaprezentuje
projekt pt. “The failure of the
future – upadek przyszłości”
w reż. Zbigniewa Szumskiego z udziałem tancerza i
choreografa izraelskiego pochodzenia Irada Mazliaha.
(Manu)
Fot. Archiwum Teatru

W ostatnią sobotę września, tegoroczną edycję Teatr im. Cypriana Kamila Norwida zainaugurował praprapremierą rodem z Dzikiego Zachodu spektaklu “Koniec świata w Deer’s
Hill City” pióra Marii Wojtyszko w reżyserii Jakuba Krofty.
Dzień później (28.09) wystawiono monodram “Danuta W.”
Teatru Polonia w Warszawie w reż. Janusza Zaorskiego w
adaptacji i wykonaniu Krystyny Jandy.

Fot. Claudio Gracjano
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W mieście będzie wiele się działo
Wrzesień Jeleniogórski dobiega końca. Ale to nie znaczy, że w październiku
nasze miasto stanie się kulturalną „pustynią”. Także w tym czasie zaplanowano wiele atrakcyjnych imprez.

Senioralia

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze
organizuje III Dolnośląski Przegląd
Zespołowej Twórczości Artystycznej
Seniorów. Impreza będzie trwała od
1 do 3 października od godz. 10.00 w
sali widowiskowej Jeleniogórskiego
Centrum Kultury. Wstęp jest wolny.
4 października odbędzie się koncert
laureatów w sali Filharmonii Dolnośląskiej - wejściówki do odebrania w
biurze Zarządu.

Fotografia Hand Made

W Centrum Sztuki działającym
przy Pałacu Staniszów 4 października
o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż
wystawy „Karkonosze. Fotografia
Hand Made“. Swoje prace zaprezentują:
Ewa Andrzejewska, Waldemar Grzelak,
Janina Hobgarska, Jacek Jaśko, Piotr
Komorowski, Krzysztof Kuczyński,
Marek Liksztet, Wojciech Miatkowski,
Tomasz Mielech, Janusz Moniatowicz,
Wacław Narkiewicz, Krzysztof Niewiadomski, Tomasz Olszewski, Zygmunt
Trylański, Jerzy Wiklendt oraz Wojciech
Zawadzki.

Kontrastowe spojrzenia

Wernisaż wystawy pracowni graficznej KUTW „Kontrastowe spojrzenia”
odbędzie się 7 października o godz.
16.00 w Galerii na Górze Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Wstęp
jest wolny.

Koncert wirtuoza

Wiesław Prządka zagra koncert „Magic of accordion” 11 października o godz.
19.00 w Zdrojowym Teatrze Animacji
w Jeleniej Górze. Będzie można usłyszeć: najpiękniejsze paryskie walczyki,
przeboje Edith Piaf, argentyńskie tanga
– Astora Piazzolli, muzykę francuskiego
akordeonisty Richarda Galliano, muzykę filmową, czardasze oraz największe
przeboje Georga Gershwina. Akompaniować mu będą Rafał Karasiewicz
– fortepian oraz Zbigniew Wrombel
- kontrabas. Bilety w cenie 35 zł.
Czas na Raz Dwa Trzy
W Centrum Sztuki w Staniszowie 18
października o godz. 18.00 zagra znany
polski zespół Raz Dwa Trzy, który łączy
poezję z rockiem. Cena biletu: 60 zł w
przedsprzedaży, w dniu koncertu 80 zł.
cena biletu: 80 PLN)

Mor Karbasi w Norwidzie

Koncert charyzmatycznej wokalistki
Mor Karbasi odbędzie się 20 października o godz. 19.00 w Teatrze im. C.K.
Noriwda w ramach Sol Music Festiwal.
Artystka jest jedną z najbardziej utalentowanych reprezentantek world music.
Śpiewa po hiszpańsku, hebrajsku,
angielsku oraz w języku Ladino ( dialekt
języka hiszpańskiego, który powstał po
wygnaniu Żydów sefardyjskich z Półwyspu Iberyjskiego). Łączy sefardyjskie
pieśni z nutką flamenco. Bilety kosztują:
40, 50, i 70 zł.
(Mea)
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Karkonoscy drwale ścięli Dąb
W sobotnim (27.09.) spotkaniu piłkarskiej III-ligi
Karkonosze Jelenia Góra
rozbiły Dąb Przybyszów 5:1.
Na okazałe zwycięstwo zapracował cały zespół, a w
rolę „drwali” wcielili się
młodzi piłkarze: 18-letni
Maciej Firlej, 19-letni Michał
Szramowiat oraz 21-letni
Marcin Bednarczyk. Debiut
w rozgrywkach seniorskich
zaliczył 16-letni Sylwester
Wersocki.

Starcie z ekipami z Euroligi
były kolejnym etapem przygotowań MKS MOS Karkonoszy do
sezonu I-ligi koszykarek. Mimo
kompletu porażek jeleniogórzanki mogą wracać z podniesioną
głową, bowiem dzielnie walczyły
z czołowymi zespołami Starego
Kontynentu.
Tur n i ej roz g r y wany by ł w
dniach 19-21 września w Nowej
Wsi na Słowacji. Karkonoszki drugi rok z rzędu brały w nim udział
na zaproszenie ekstraklasowej
Spisski Novej Wsi. Skład Karkonoszy: Myślak, Kryszpin, Stefańczyk,
Stasiuk, Paradowska, SmajdaMłodnicka, Krygowska, Miesiek,
Palewicz, Kwietoń, Myćka. Trenerzy: Jerzy Gadzimski, Dariusz
Tomasik, Marcin Markowicz.
Wyniki jeleniogórzanek: MKS
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Na zwycięstwo w tym spotkaniu zapracowała cała drużyna

MOS Karkonosze - MBK Ružomberok 56:78 (18:15, 16:22, 14:23,
8:18), MKS MOS Karkonosze - ŠBK
Šamorín (Słowacja) 59:88 (9:20,
22:25, 17:24, 11:19), MKS MOS
Karkonosze - Slovanka Basket
(Czechy) 49:91 (9:29, 11:18, 11:18,
18:26). Mecz o 7. miejsce: MKS MOS
Karkonosze - Rucon Spisska Nova
Ves 45:75 (8:29,14:16,15:17,8:13)
Końcowa klasyfikacja turnieju: 1.
Good Angels Košice (Ekstraliga Słowacji), 2. ŠBK Šamorín (Ekstraliga
Słowacji), 3. DVTK Miškolc (Ekstraliga Węgier), 40. MBK Ruzomberok
(Ekstraliga Słowacji), 5. Spartak
Moscow Region (Ekstraliga Rosji), 6.
Slovanka Mlada Boleslav (Ekstraliga
Czech), 7. Rucon 2014 Spisska Nova
Ves (Ekstraliga Słowacji), 8. Karkonosze Jelenia Gora (I-liga Polska).
(Przemo)

Podopieczni Artura Milewskiego
powtórzyli wyczyn sprzed tygodnia
pokonując rywali 5:1. Sobotnie
(27.09) spotkanie miało jednak
inny przebieg niż to z Trzebnicy, ale
cieszy efekt końcowy, czyli pewnie
zainkasowane trzy punkty. Drużyna
Dębu skazywana przed sezonem na
ciężką walkę o utrzymanie, po kilku
kolejkach zaczęła gromadzić punkty
i przed starciem w Jeleniej Górze
traciła zaledwie 2 „oczka” do białoniebieskich. Początek meczu nie
zapowiadał klęski gości, dwie doskonałe sytuacje graczy z Przybyszowa
(w tym jeden strzał w słupek) ocuciły
jeleniogórzan, którzy w 21. minucie
otworzyli wynik za sprawą główki
Maćka Firleja (asystę przy tym golu
zaliczył Radziemski). Chwilę później
Karkonosze mogły zadać drugi cios,
ale po strzale głową w wykonaniu

Czaplicki wraz z przyjaciółmi na podium

Jeleniogórski kajakarz, zawodnik Karkonoskiego Klubu
Kajakowego Tomasz Czaplicki
wspólnie z przyjaciółmi z Gruzji wywalczył tytuł najlepszej
drużyny podczas tegorocznej
edycji Red Bull GerGetIt.
Red Bull GerGetIt to wyścig drużyn,
w składzie których znajdują się specjaliści z czterech ekstremalnych dyscyplin
sportu takich jak: kajakarstwo WW,
kolarstwo MTB, wspinaczka na czas
i bieg górski. W składzie drużyny o
nazwie Team Relay „Orient Logic”
weszli: Beso Gavasheli (kolarstwo),
Tomasz Czaplicki (kajakarstwo), Giorgi
Gabuldani (wspinaczka) oraz Misha
Sanadze (bieg). Zawodnicy „Orient
Logic” uzyskali łącznie wynik 1:55:30
i wyprzedzili pozostałe 18 profesjonalnych drużyn z różnych zakątków świata. Zawody Red Bull GetGerIt odbyły się
w sobotę, 13 września. Około godziny
12:30 wyścig rozpoczęli kajakarze. Każdy zawodnik musiał dobiec do miejsca
startu w pełnym sprzęcie, wsiąść, jak
najszybciej do kajaka i w jak najkrótszym czasie pokonać kanion rzeki
Tegri. Jest to około ośmiu kilometrów
wiosłowania na najwyższych obrotach
po kapryśnej i momentami trudnej
rzece górskiej. Po przecięciu przez kajakarza linii mety położonej na zboczu
góry, rywalizację zaczynał wspinacz.
Tomasz Czaplicki wyprzedził na trasie
3 kajakarzy, którzy wystartowali przed

Fot. Użyczone

Nasz kajakarz triumfuje

nim w odstępach trzyminutowych
i ostatecznie uzyskał drugi rezultat
nieznacznie ustępując kajakarzowi z
Niemiec. Wspinacz ekipy Orient Logic
Giorgi Gabuldani wyruszył na trasę zaraz po finiszu Tomka i również uzyskał
drugi rezultat. Następnie do boju ruszył
kolarz Beso Gavasheli (wielokrotny
mistrz Gruzji w kolarstwie MTB), który
zdobył pierwsze miejsce wśród zmagań
kolarzy i umocnił drużynę Orient Logic
na pozycji lidera. Zmagania Red Bull
Ger Get It kończyli biegacze górscy,
których zadaniem było pokonanie 8
km podbiegu na górę z kościołem o
nazwie Ger Get. Różnica wzniesień
przekraczyła 500 metrów, Misha Sanadze w świetnym stylu uzyskał drugi rezultat. Zsumowane wyniki wszystkich
zawodników dały ekipie Orient Logic
pierwsze miejsce w imprezie.

Tomasz pojechał do Gruzji by wziąć
udział w tej bardzo prestiżowej imprezie sportowej jednocześnie rezygnując
z możliwości wywalczenia szesnastego
tytułu mistrza Polski we freestyle’u kajakowym. - Organizatorzy mistrzostw
Polski raczej nie dali mi pola manewru.
Impreza była dwukrotnie przekładana i
to na takie terminy, w których miałem
już zaplanowane inne starty. Nie żałuję,
że pojechałem do Gruzji. Te zawody
były piękne i choć nie byłem w pełni sił,
to cieszę się z naszego sukcesu. Walka
o szesnasty tytuł mistrza Polski może
poczekać do przyszłego roku. Z resztą
od jakiegoś czasu bardziej skupiam się
nad podnoszeniem swojego poziomu
poprzez starty głównie za granicą i
nie tylko we freestyle’u - powiedział
Czaplicki.
(MDvR)

Pacana piłka obiła
poprzeczkę.
Następnie na boisku zrobiło się nieco
sennie, ale po zmianie stron miejscowi
kibice ożywili się w
62. minucie, kiedy
to kapitalną bramkę
zdobył Maciej Firlej.
Wychowanek Orła
Wojcieszów mimo
asekuracji obrońcy
niemal wślizgiem uderzył z ostrego kąta
w długi róg pod poprzeczkę i było już 2:0.
Pięć minut później
młodego napastnika
Karkonoszy ponownie
obsłużył Radziemski, a
obchodzący 23. września 18. urodziny Maciej Firlej wyszedł sam na sam,
zwiódł bramkarza i skompletował
hat-tricka! W 70. minucie starszy z
braci Firlejów wyłożył piłkę na czystą
pozycję Bednarczykowi, a ten podwyższył na 4:0. Niespełna minutę później
ten sam zawodnik znowu stanął w
sytuacji jeden na jeden, przelobował
Budzyńskiego, ale piłka przeleciała
obok słupka. W odpowiedzi goście
zdołali strzelić gola honorowego,
którego autorem był Koppenhagen.
Wynik w 90. minucie ustalił kolejny
młodzieżowiec Michał Szramowiat,
który wykorzystał asystę Bednarczyka

strzelając na pustą bramkę. Dzięki
drugiej z rzędu wygranej 5:1 Karkonosze awansowały na dziewiątą pozycję
w tabeli III-ligi. Już w najbliższą środę
(1.10 godz. 16:00) jeleniogórzanie podejmą na stadionie przy ul. Złotniczej
KP Brzeg Dolny.
- Udało się zdobyć trzy bramki,
ale najważniejsze są trzy punkty, na
które zapracowaliśmy przez 90 minut.
Taki sam wynik był w Trzebnicy, ale
dzisiejszy mecz był o wiele trudniejszy,
zespół z Przybyszowa wcale nie był
taki łatwy do ogrania. W Trzebnicy
sytuacje same przychodziły. Hat-tricka
dedykuję swojej dziewczynie Marcelinie Ścigale (bramkarce KPR-u - red.)
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ELBLĄG

Nabór do Oyama Karate
Jeleniogórski Klub Oyama rozpoczyna nowy sezon 2014/2015.
– Serdecznie zapraszamy na treningi osoby chcące rozpocząć
przygodę z Oyama Perfect Karate.
W naszych szeregach ćwiczą
zarówno dzieci (już od 5. roku
życia), młodzież i dorośli – często
całe rodziny. Klub jest wspierany
przez miasto Jelenia Góra od 1995
roku, aktualnie realizuje zadanie
publiczne o nazwie: „Szkolenie
dzieci i młodzieży w zakresie
Oyama Karate i Muay Thai” – wyznaje shihan Rafał Majda (5 dan),
główny trener Jeleniogórskiego
Klubu Oyama Karate.
Nadchodzący sezon dla klubowiczów będzie pełen pracowitych
treningów, licznych szkoleń oraz
prestiżowych zawodów sportowych w kraju i zagranicą. Nasi
reprezentanci wystąpią w wielu
imprezach - przede wszystkim w
Pucharze Polski „Oyama TOP”,
którego jesteśmy w tym roku organizatorami. Wystąpią również
w Otwartym Pucharze Świata Oyama IKF i Mistrzostwach Polski Oyama Karate oraz wielu turniejach
regionalnych i innych imprezach
zarówno w Oyama Karate jak i w
Thai - Boxingu.
Wykaz wszystkich treningów,
najważniejsze informacje organizacyjne i szkoleniowe oraz co
dobrego dają treningi Oyama
Karate dzieciom, młodzieży i dorosłym można przeczytać na stronie
klubu - www.oyama.com.pl
(MDvR)

Fot. Tomasz Raczyński

Fot. Użyczone

Walczyły z europejską czołówką
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- powiedział po meczu zdobywca
hat-tricka Maciej Firlej, piłkarz Karkonoszy Jelenia Góra.
Karkonosze Jelenia Góra - Dąb
Przybyszów 5:1 (1:0)
Karkonosze: Dubiel, Hamowski,
Pacan (75’ Palimąka), Sareło, Kocot, Firlej, Malinowski, Radziemski
(70’ Szramowiat), Kusiak (61’ Bednarczyk), Machowski, Firlej (85’
Wersocki)
Dąb: Budzyński, Jodłowiec, Jodłowiec (75’ Domagała), Kocioruba,
Koppenhagen, Kowalczyk, Kręc (67’
Szafer), Siwy, Siwy (73’ Jędrzejewski),
Szafer, Wieczorek
Przemek Kaczałko

Dziewczyny dzielnie walczyły
Daleki wyjazd do Elbląga mógł
się okazać szczęśliwy dla naszych
piłkarek ręcznych. Jeleniogórzanki
w starciu z faworyzowanym Startem
przez większość spotkania prowadziły, ale ostatnie 10 minut należało do
miejscowych.
Wielkie emocje towarzyszyły kibicom zgromadzonym w elbląskiej
hali, którzy obejrzeli ciekawe widowisko choć przez większość spotkania to przyjezdne były bliżej sukcesu.
Przed przerwą KPR prowadził nawet
14:10, ale do szatni nasze dziewczyny
zeszły z jednobramkową przewagą.
Po zmianie stron trwała wyrównana
walka z lekkim wskazaniem na żółtoniebieskie, jednak liczne kary indywidualne dla jeleniogórzanek wpłynęły
na końcowy rezultat. Faworyzowany
Start odskoczył w końcówce na 25:21

i do ostatniej syreny kontrolował
wynik wygrywając ostatecznie 29:26.
Podopieczne Michała Pastuszko staną
przed szansą na drugie zwycięstwo
już w najbliższy poniedziałek, kiedy
to w hali przy ul. Złotniczej podejmą
Ruch Chorzów (godz. 18:00).
Start Elbląg - KPR Jelenia Góra
29:26 (13:14)
Start: Kędzierska, Borkowska, Sielicka - Lisewska 11, Waga 6, Wolska 5,
Mielczewska 2, Grzyb 2, Sądej 1, Szymańska 1, Kołodziejska 1, Żakowska,
Cekała, Klonowska.
KPR: Kozłowska, Ścigała – Buklarewicz 8, Mączka 7, Dąbrowska 4,
Wiertelak 3, Michalak 3, Bader 1,
Grobelska, Tomczyk, Uzar, Jasińska,
Oreszczuk.
Kary: 4’ (Start) - 12’ (KPR).
(Przemo)
Fot. Archiwum KPR
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dziennikarz , nauczyciel akademicki, redaktor „Odry”, wicestarosta... – o sobie i planach na przyszłość

Andrzej Więckowski, kandydat do Sejmiku WD
Jelonka: Andrzej Więckowski
- pisarz, dziennikarz legendarnego Radia Wolna Europa,
nauczyciel akademicki, redaktor „Odry” (jednego z najbardziej prestiżowych polskich
miesięczników, pisma polskich
noblistów), wicestarosta, maratończyk, działacz społeczny… to
wszystko jest imponujące!
Andrzej Więckowski: Nie ma w
tym nic imponującego, są fakty
życia, w którym, jak w każdym,
bywało wiele przypadków.
Jelonka: Również to, że Pan,
intelektualista, stał się samorządowcem na poziomie powiatu?
Andrzej Więckowski: Tak, to było
też przypadkiem poprzedzonym
pewnym ciągiem zdarzeń. Zawsze
wszelako fascynował mnie problem,
co można zrobić, co można zmienić
w „realu”, jakie są warunki działania samorządowego na terenie
gminy, powiatu. Większość ludzi
bowiem bezlitośnie krytykuje tzw.
politykę, bez żadnego rozeznania,
co jest krytykowane.
Jelonka: Mija 4 lata, gdy został
Pan wicestarostą Powiatu Jeleniogórskiego. Udało się Panu
coś zmienić?
Andrzej Więckowski: Żeby naprawdę zmieniać, trzeba być naprawę wysoko – tę myśl wypowiadał
często Jan Paweł II. A ja co miałbym
zmieniać? Ustawę o samorządzie
powiatowym? (śmiech) Rozumiem,
że nie chodzi w pytaniu o jakieś
wielkie, czy też (broń Panie Boże)
rewolucyjne zmiany, bo starostwa
nie po to zostały powołane, lecz
by administrować tym, co jest.
Więc powiem tak: w tej kadencji
Powiat Jeleniogórski wykonywał
swoje zadania bez zarzutu, a nawet
wyjątkowo dobrze. Jest to zgodna
opinia wszystkich znających realia
samorządowe, do pewnego stopnia
także, i dzięki jej za to, opozycji.
Gdyby nasze Starostwo działało
rutynowo, w ramach przysługujących mu środków, byłoby w wielu
dziedzinach tragicznie. Starostwo
umiało jednak ostro powalczyć i
uzyskać dodatkowe środki. Dzięki
temu np. nieźle funkcjonowały
Domy Pomocy Społecznej, modernizowały swoje budynki, urządzenia grzewcze itd. Ekwilibrystyka,
jaką trzeba wykonywać, by dobrze
funkcjonowały szkoły, to naprawdę
„wyższa szkoła jazdy”. By remontować drogi, częściej niż gdzieindziej
w naszym regionie niszczone przez
mniejsze i większe kataklizmy, potrzebne są ogromne sumy, których
po prostu nie ma. Trzeba naprawdę
dokonywać rozmaitych cudów, żeby
potrzebne środki zdobyć. Kołdra jest
króciutka, a chętnych do przykrycia
się bardzo wielu. I tak jest w każdej
dziedzinie.
Jelonka: I Pan tych cudów
dokonuje?
Andrzej Więckowski: (śmiech)
W każdym działaniu publicznym
ważna jest drużyna i to nie tylko
w samym Starostwie, ale także w

międzynarodowych, jak ta poświęcona Teatrowi Pantomimy Henryka
Tomaszewskiego. Niedawny Zjazd
300 byłych mieszkańców Ziemi
Jeleniogórskiej z Dolnej Saksonii
okazał się nie tylko wielkim sukcesem organizacyjnym, ale także
międzynarodowym sukcesem politycznym, o lokalnym, ale jednak
historycznym wymiarze, który nota
bene o wiele bardziej zauważalny
jest w Niemczech niż u nas. Wszystkie te duże przecież konferencje
i imprezy niewiele, albo bardzo
niewiele kosztowały, co uznaję za
mój dodatkowy osobisty sukces. Nie
Jelonka: Zawsze w drużynie, powoduję kosztów (śmiech).
żadnej indywidualnej akcji?
Jelonka: A co uważa Pan za
Andrzej Więckowski: Przede
wszystkim w drużynie, bo polityka swój największy sukces w obecsamorządowa to „sport” bardzo nej kadencji.
Andrzej Więckowski: Oprócz tych
drużynowy. Przy czym trzeba umieć
patrzeć ponadpartyjnie, trzeba wymienionych, jest jeden duży, o
widzieć interes regionu, ogółu. którym się rzadko mówi. Mało spekIndywidualnie (prawie) zorgani- takularny, przez nikogo nie oklazowałem wiele konferencji, także skiwany i bardzo męczący, którego
gminach, na poziomie wojewódzkim, a także rządowym. Gdy taka
drużyna jest dobra, region się rozwija. To są „cuda” zespołowe. Mówiąc
poważnie, niesłychanie istotne jest,
jacy ludzie znajdą się w działaniu.
Niektóre urzędy są udręką dla klientów, w innych wszystko idzie jak z
płatka. Wszystko zależy od ludzi: ich
pracowitości, zdolności i rzetelności.
Niektórym się darzy i nawet z piasku
potrafią bicz ukręcić, innym podasz
na tacy złoto i w piasek je zamienią.
Dlatego tak ważne jest, kto stoi na
czele, kto to „urządza”.

się uczę zachęcany dobrymi przykładami kolegów samorządowców.
Myślę o codziennej pracowitości,
o nieodkładaniu spraw bieżących
na później, o natychmiastowym
załatwianiu słusznych skarg mieszkańców, o interwencjach w sprawach spornych, o rozstrzyganiu
konfliktów... To wszystko wymaga
czytania nieczytelnych również
merytorycznie podań, rozeznania
sprawy przy pomocy ekspertów,
prawników, wykonania setek telefonów do często nieobecnych
urzędników, którzy nic nie mogą,
bo mają tysiąc usprawiedliwień,
przekonania ich do działania itd.,
itd. Jeżeli jakiś lokalny polityk
samorządowiec wykonuje taką
codzienną pracę, to jest właściwie w
naszych warunkach swego rodzaju
małym (wielkim) bohaterem. Uczę
się tego codziennego bohaterstwa z
trudem, ale na naukę nigdy nie jest
za późno. Gdyby go było więcej, to
niezależnie od wielkich projektów,

żyłoby się nam wszystkim znacz- Trzeba zadbać o to, by wyborcy to sonie, znacznie lepiej. Tej codziennej bie uzmysłowili i nawet teoretycznie
rzetelnej pracowitości brakuje u nas nie marnowali swoich głosów.
Ważne jest bowiem i to ważne
najbardziej.
nad wyraz, by Ziemia JeleniogórJelonka: Kończy się kadencja ska miała swoich przedstawicieli
w Sejmiku. W Urzędzie Marszałw Powiecie. Co dalej?
Andrzej Więckowski: Znalazłem kowskim są największe środki na
się, właśnie tak, to dobre na to okre- rozwój regionów i tylko one są w
ślenie, znalazłem się na liście PO do stanie zmieniać jakość naszej infrastruktury, budować nowe. Musi być
Sejmiku na miejscu siódmym.
ktoś, kto dopilnuje, by te środki nie
Jelonka: Siódemka jest raczej odpłynęły gdzie indziej. Bo też nie
dla wszystkich ich starczy. A więc
„niebiorąca”.
Andrzej Więckowski: Siódemka wielkie środki na infrastrukturę,
nie jest złą liczbą. Siódemka ma swo- nie tylko komunikacyjną, wymagaje magiczne działanie. Ale przede ją troski, szczególnej opieki. To po
wszystkim stoją za tą siódemką pierwsze. Po drugie, warto głosoargumenty racjonalne. Bowiem wać na siódemkę, bo nigdy jeszcze
inni kandydaci z listy, którzy są z nasz region nie miał reprezentanta,
naszego regionu, mają szansę na to, który by reprezentował także śroby, jak np. Marek Obrębalski, pójść dowiska związane z szeroko pojętą
do Ratusza. A wtedy ich głosy pójdą kulturą. Środowiska notorycznie
na wycieczkę do innych powiatów pomijane i niedoinwestowanie. To
i nikt z Ziemi Jeleniogórskiej nie się może zmienić.
Tekst sponsorowany
będzie reprezentowany w Sejmiku.
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2014-08-23 godz. 20.00 - 2014-09-26 godz. 20.00
PRACA
DAM PRACĘ

Agencja Merchandisingowa zatrudni
od zaraz kasjerów w sieci handlowej
Tesco w Jeleniej Górze. Zgłoszenia
wraz z CV prosimy nadsyłać na adres
anna.wisniewska@godanserwis.pl - 506
121 915
Agencja Pracy Respekt poszukuje
osób chętnych do podjęcia zatrudnienia
na stanowiskach opiekunka osób starszych, pomoc domowa, osoba sprzątająca w Niemczech. Wynagrodzenie ok.
1300 € netto/ miesiąc. - 757 891 148
Atrakcyjne wynagrodzenie dla
kelnerki / kelnera. Miejsce pracy: Dwór
Korona Karkonoszy w Sosnówce k. Karpacza. Jesteśmy liderem w organizacji
wesel. - 605 144 021
Chłodnia 3,5T praca od zaraz - Hurtownia Mięsa i Wędlin Agro-Handel w
Sosnówce k/Jelenia Góra poszukuje
firmy transportowej do stałej współpracy
- transport chłodniczy o ładowności 3,5
tony do przewozu mięsa i wędlin. - 693
525 361
Dom Wczasowy "Mieszko" w Karpaczu
przyjmie do pracy osoby na stanowisko; recepcjonisty, kucharza, pomocy
kuchennej, kelnerki. - 730-916-916 mail
romuald27@op.pl
Doradca klienta (Jelenia Góra) - Jeśli
szukasz ciekawej pracy i masz zdolności
sprzedażowe, aplikuj na k.nurkiewicz@
brokerhr.pl Z nami masz szansę na
rozwój i stabilne zatrudnienie!
Ekskluzywny salon piękności
zatrudni kosmetologa. Wymagane
ukończenie studiów wyższych lub renomowanego studium kosmetologii. Mile
widziane doświadczenie w zawodzie. CV
na info@ambasadaurody.jgora.pl - +48
75 644 99 44
Fachowiec - stiuk wenecki - Doświadczonego w tego typu pracach fachowca
do położenia stiuku weneckiego na okrągłych kolumnach w domku jednorodzinnym zatrudnię od zaraz. - 602 402 185
Firma budowlana zatrudni do prac
dociepleniowych. Teren Jeleniej Góry i
okolic. Tylko fachowców. Więcej informacji 508 936 573
Firma Felizajob Opieka Osób starszych
zatrudni opiekuna/kę osoby starszej do
pracy w DE. Oferujemy legalne, stabilne
zatrudnienie, wysokie zarobki, możliwość
wyboru zlecenia. - 597 242 813
Firma handl. z branży tech. szuka handlowca. Wykszt. min. średnie. Doświadczenie niekonieczne, ale obowiązkowy
zmysł technicz., chęć pracy i nauki oraz
umiejętność prowadzenia rozmów tel.
CV- maxbat@maxbat.pl - 505 125 656
Firma KM-System poszukuje kandydatów na stanowisko operator CNC. Zakres
obowiązków: obsługa frezarki cnc, plotera
frezującego. Wymagania: doświadczenie
w zawodzie, mile widziana znajomość
programu CAM - 75 6105577/ biuro@
km-system.pl
FirmaŁadziński Zakłady Metalowe poszukują spawaczy konstrukcji metalowych wymagania: uprawnienia, znajomość
rysunku technicznego, doświadczenie.
Ślusarzy konstrukcyjnych - wymagania:
znajomość rys. tech.,doświadczenie, mile
widziana gr. niepełnosprawności Cv+LM
przesyłać na adres: kadry@ladzinski.pl
tel. 756435418
Firma Prime Care poszukuje osób do
pracy jako opiekun/opiekunka osoby starszej w Niemczech w okolicach Stuttgartu.
Od 1050-1150 euro netto! Formularz
A1 i EKUZ! 503-961-524 Prime.care@
hotmail.com
Firma produkcyjna z Jeleniej Góry
zatrudni główną księgową na zastępstwo na okres 2 lat. Cv+list motywacyjny
prosimy przesyłać na adres: kadry@
ladzinski.pl Tel. 75 64 354 18
Firma w związku z reorganizacją
zatrudni do swoich dwóch punktów Ajenta
na własnej działalności gospodarczej.
Oferujemy system prowizyjny uzależniony od obrotu plus stała. Szukamy osób
z doświadczenie - 507 066 805
Firma z Gryfowa Śląskiego zatrudni
kierowców z kategorią C+E w transporcie
krajowym. Telefon 513 107 326
Hotel Corum*** w Karpaczu zatrudni
kelnera i fizjoterapeutkę. CV prosimy
kierować na adres hotel@corum.pl - 757
618 533
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
kelnerów/kelnerki śniadań. CV proszę
wysyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.
pl z dopiskiem kelner lub dostarczyć osobiście do działu kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
kucharzy (garmażerów) śniadań. CV
proszę wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem garmaż śniadań lub dostarczyć osobiście do działu
kadr. - 757 670 715

Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
pokojowe. CV proszę wysyłać na e-mail :
u.hajduk@golebiewski.pl lub dostarczyć
osobiście do działu kadr. - 757 670 790
Instruktor w pracowni komputerowej; pełny etat; oferty wtzjelenia@wp.pl;
kontakty osobiste po telefonicznym
uzgodnieniu 75 6430163 od 9.00 do
15.00
Jelenia Góra - kasjer/sprzedawca Agencja Pracy Beetsma (nr rej APT 5169)
poszukuje dla ogólnopolskiej sieci supermarketów osób na stanowisko kasjer/
sprzedawca. Prosimy o CV na biuro.
warszawa@beetsma.pl - 228 468 187
Kasjer sprzedawca w Supermarkecie
- HR Work Force zatrudni na stanowisko:
sprzedawca. Gwarantujemy szkolenie.
Oferujemy umowę zlecenie, elastyczny
grafik. Wymagamy dyspozycyjności i
zaangażowania. Studenci zaoczni mile
widziani. - 665 797 398
Kontroler Jakości - Radomierz Obowiązki: Inspekcja komponentów,
wyrobów gotowych w firmach produkcyjnych Oferujemy: •Umowę zlecenie
z możliwością przejścia na umowę o
pracę, motywacyjne wynagrodzenie,
praca w ambitnym zespole - rekrutacja.
wroclaw@sgp.biz.pl
Kucharka -pomoc kuchenna - Przyjmę
na umowę o prace nabór po umówionym
terminie - 509 208 754
Kucharz kucharka pomoc - Do restauracji Chata Ducha Gór w Szklarskiej
Por. Dobre warunki pracy możliwość
zakwaterowania ,możliwość doszkolenia
.Cv ze zdjęciem na :praca.duchgor@
wp.pl - 601 545 542
Kucharz Sorrento Ristorante - Zatrudnimy kucharza z doświadczeniem najlepiej w kuchni włoskiej. Dobrego fachowca,
organizatora z praktyczną umiejętnością
zarządzania i motywowania współpracowników. CV na email: kontakt@
sorrento.pl
Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz zatrudni
elektryka samochodowego z doświadczeniem w zawodzie. CV proszę kierować na maila: recepcja-jg@wrobel.
mercedes-benz.pl - 75-64-57-750
Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz zatrudni
mechanika samochodowego z doświadczeniem w zawodzie. CV proszę kierować na maila: recepcja-jg@wrobel.
mercedes-benz.pl - 75-64-57-750
Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz zatrudni
pracownika myjni samochodowej. CV
proszę kierować na mail: recepcja-jg@
wrobel.mercedes-benz.pl - 75-76-46750
Mirosław Wróbel Sp.z o.o.Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz prowadzi
nabór na stanowisko doradcy serwisowego w dziale obsługi klienta. CV i L.M.
proszę kierować na: recepcja-jg@wrobel.
mercedes-benz.pl - 756 457 750
Od zaraz - Dom Wczasowy 'Mieszko' w
Karpaczu przyjmie do pracy osoby na
stanowisko recepcjonista, kelner, pomoc
kuchenna. - 756 439 922
Opieka nad starszą osobą okolice
Teatru J.Góra . Kontakt w godz. 9.00 do
10.00 pod nr.kom. 720 846 399
Opiekunka mobilna osób starszych
- Anglia. Wymagania: znajomość j.
angielskiego, prawo jazdy. Wynagrodzenie 7,35 GBP na godzinę, służbowy
samochód, zakwaterowanie. CV w j.
angielskim: rekrutacja@mbmbwork.eu
- 784 044 156
Pałac Margot w Karpaczu zatrudni
kucharza najlepiej z doświadczeniem,
osoby zainteresowane prosimy o kontakt
609179679 lub cv na adres marketingpalac@gmail.com - 609 179 679
Pilnie potrzebne opiekunki do pracy w
Niemczech. Wynagrodzenie od 1100 do
1400 euro plus zwrot za dojazd. Szczegółowe info pod nr tel. Mile widziane prawo
jazdy i komunikatywna znajomość języka
- 511 844 939
Pomniki Granitowe Renowacja Poziomowanie Pomników Kostka Betonowa
Granitowa Sprzedaż - Montaż - 530
974 530
Pomoc kuchenna, Mysłakowice tel 605
598 712 , mile widziana praktyka.
Poszukuje spedytora z doświadczeniem wymagany język niemiecki,
dobre zarobki i warunki pracy. Tel. 881
350 067
Poszukujemy kandydatów do pracy w
restauracji Hotelu*** na stanowiska: - szef
kuchni - wymagane doświadczenie w
zawodzie, wykształcenie gastronomiczne
- kucharz z doświadczeniem - pomoc
kuchenna - 509 713 418
Poszukujemy kasjerów - sprzedawców do marketów Dino w miejscowości
Jelenia Góra i Kowary. Wyślij CV na adres
karolina.damas@marketdino.pl

Poszukujemy kasjerów do marketów DINO w Mysłakowicach, Wleniu i
Janowicach Wielkich. Szkolimy! Wyślij
CV na karolina.damas@marketdino.pl z
wybraną miejscowością w tytule
Poszukujemy mężczyzn do pracy
do sprzątania pobudowlanego w Jeleniej Górze. Praca od zaraz. Stawka 7
zł netto/h. Zainteresowanych prosimy
o kontakt telefoniczny 661 970 412 lub
601 156 466
Poszukujemy mężczyzn do pracy w
serwisie sprzątającym w Jeleniej Górze.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.Tel.661970412 lub 601156466
Poszukujemy na stanowisko młodszy
specjalista SEO. Wymagane: biegła
obsługa komputera, umiejętność pisania
tekstów na potrzeby seo, znajomość
Social Media. Praca w JG. Więcej na
biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Poszukujemy osób do pracy dodatkowej w hipermarkecie w Jeleniej Górze
jako kasjer. Praca na umowę zlecenie, dla
osób uczących się od zaraz! Wymagana
ważna książeczka sanepid, 18 lat, dostęp
do internetu - wroclaw1@presto.com.pl
Poszukujemy stażystki do 25 roku
życia zarejestrowanej w Urzędzie Pracy
w Jeleniej Górze. Miejsce odbycia stażu:
Kawiarnia. Możliwość zatrudnienia po
odbytym stażu. Szczegóły pod nr tel.
665 451 230
Poszukujemy zastępcy kierownika
sklepu do marketu Dino w Jeleniej Górze
i Kowarach. Wyślij CV na adres karolina.damas@marketdino.pl z wybraną
miejscowością w tytule i dopiskiem
"Zastępca".
Poszukuję murarzy i pracowników
budowlanych praca w Szklarskiej Porębie. - 695 550 259
Poszukuję osoby, która będzie tylko
wozić dziecko do szkoły (7.40) i odbierać około 12.30 plus dwa razy zajęcia
dodatkowe po szkole. Najlepiej osoba z
centrum JG. - 601 573 257
Praca dodatkowa - Jeżeli szukasz
dodatkowego zajęcia to oferta dla Ciebie.
Proponujemy Ci innowacyjne spojrzenie
na pracę bezpośrednio w domu. Szczegóły na stronie www.e-pracawdomu.tk
Zapisz się po więcej informacji.
Praca na kasie fiskalnej w supermarkecie(zapewniamy szkolenie), stała, cały
etat lub część etatu, um. zlecenie, market
spożywczy, ważna książeczka sanepidu; tel. 693891716 hanna.tabaka@
hrworkforce.pl
Praca od zaraz - Praca na produkcji
w Jeleniej Górze w systemie czterobrygadowym. Woj-Kat Jelenia Góra, ul.
Poznańska 20, e-mail:wojkat@wojkat.
eu - 756 475 564
Praca w domu Videomodelka - Chcesz
pracować w domu? i do tego dobrze zarobić ? Masz komputer i dostęp do internetu
.Nie czekaj zgłoś się do nas. Stawka
10zł/h gwarantowane +15% z obrotu. Sr
zarobek mies przy 4/8h dzień/2500zł PracujZnamiwarto@wp.pl
Praca w Kowarach przy produkcji
plastików. Praca dla mężczyzn. - 756
475 564
Praca w Szklarskiej - Przyjmę sprzedawcę do pracy w sklepie spożywczo
warzywnym. - 500 092 493
Pracownik grupy bitumicznej - Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Spółka z o.o. zatrudni pracowników do robót przy układaniu oraz
remontach nawierzchni z mieszanek
mineralno- asfaltowych. Mile widziane
doświadczenie. - 603 082 329
Pracownik produkcji -Radomierz
- Obowiązki: Inspekcja komponentów,
wyrobów gotowych w firmach produkcyjnych Oferujemy: •Umowę zlecenie
z możliwością przejścia na umowę o
pracę, motywacyjne wynagrodzenie,
praca w ambitnym zespole - rekrutacja.
wroclaw@sgp.biz.pl
Programista od 3000pln - Nawiążemy współpracę z doświadczonym
programistą php, kohana, js. Możliwa
długofalowa współpraca lub mniejsze
zlecenia. Wynagrodzenie adekwatne
do efektów pracy od 3000pln. - 509
202 060
Przedstawiciel Handlowy Orange Do nowo otwieranego biura zatrudnimy
przedstawicieli handlowych, oferujemy
atrakcyjne warunki finansowe oraz
narzędzia niezbędne do wykonywanej
pracy, mile widziane doświadczenie w
handlu - biuro@tripleb.pl
Przyjmę pokojową/pomoc kuchenną
do pracy w pensjonacie w Szklarskiej.
Na stałe lub dorywczo, na cały etat lub
na weekendy czy popołudnia. Przy całym
etacie możliwość zakwaterowania. - 500
092 493
Przyjmę pracowników na budowę do
prac wykończeniowych na terenie Jeleniej Góry. 601-799-489, 503-138-130

Przyjmę sprzedawcę do warzywniaka
w Szklarskiej Porębie. Mile widziane
małżeństwo. Mężczyzna z prawem
jazdy. Możliwość zakwaterowania. - 602
742 541
PW Centrostal-Wrocław S.A. go oddziału
w Jeleniej Górze zatrudni magazyniera
z uprawnieniami na suwnicę - 696 076
558
Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni kelnerki, kelnerów z doświadczeniem. Zapewniamy wysokie zarobki,
umowę o pracę, b/d warunki pracy, praca
w zespole. CV Kontakt- mazurkowachata@gazeta.pl - 606 991 160
Restauracja McDonald's w Jeleniej
Górze poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownik zmiany. Oferty proszę
przesyłać na adres mailowy: mariusz.stepien@pl.mcd.com. Wymagane doświadczenie w zarządzaniu.
Rękodzieło-twórcawspółpraca - Rzeźbisz, malujesz,
przyozdabiasz, dziergasz, szyjesz itp.
Tworzysz piękne, wysokiej jakości przedmioty? Napisz do nas. Podejmujemy
stałą współpracę ze zdolnymi osobami.
- krzynka.sklep@gmail.com
Rzeźnictwo Zyguła zatrudni sprzedawców do sklepu mięsnego. Praca na
pełny etat w systemie dwu zmianowym.
Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie cv na adres s.polis@zygula.pl - 885
101 093
Sklep sportowy GO Sport poszukuje
sprzedawców (30h). Oczekiwania: znajomość sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV. - 757 531 125
Spółka finansowa zatrudni przedstawicieli finansowych. Praca dodatkowa
dla każdego! Atrakcyjne wynagrodzenie,
elastyczny czas pracy. Wyślij CV: praca@
eurocent.pl
Sprzątanie i prowadzenie domu Poszukuję Pani dyspozycyjnej, sprawnej
fizycznie do prowadzenia, sprzątania,
prasowania itp. Praca w Jeleniej Górze,
od pn-pt w godz.9-15. Młodym Paniom
dziękuję. Kontakt w godz.10-17 - 501
418 553
Sprzedawca-prezenter handlowy
- Sprzedawca Media Expert Jelenia Góra.
Prosimy o składanie swojej aplikacji (CV i
listu motywacyjnego) poprzez stronę. W
zakładce Informacje Praca (dół strony) rekrutacja@mediaexpert.pl
Stowarzyszenie A&A Sudety RadioTaxi poszukuje kierowców, z licencją
i samochodem do współpracy. - 665
665 722
Szukamy na staż dziewczyny! - Firma
finansowa poszukuje osób do pracy na
stanowisko doradca klienta. Wymagania:
komunikatywność, kreatywność, dobra
znajomość obsługi komputera. Zapraszamy do składania CV na regionalnepozyczki@wp.pl - 601 200 166
W Jeleniej Górze praca od zaraz, przy
produkcji plastików. System trzyzmianowy, czterobrygadowy. Woj-Kat, ul.
Poznańska 20, e-mail: wojkat@wojkat.
eu - 756 475 564
Zakład w Jeleniej Górze zatrudni
elektromechanika lub do przyuczenia w
zawodzie. CV prosimy składać na adres:
rekrutacja.dp@interia.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
Zatrudnię cieśli szalunkowych, zbrojarzy - 602 487 174
Zatrudnię dekarzy - zatrudnię dekarzy
oraz osoby do postawienia ogrodzenia,
zbrojenie, wylanie ławy, i murowanie słupków z cegły klinkierowej - 793 676 758
Zatrudnię dekarzy i brygady budowlane tel. 733 140 617
Zatrudnię kelnerkę do restauracji
w Jeleniej Górze. CV ze zdjęciem proszę wysyłać na adres mailowy firma.
jeleniagora@op.pl. Praca od zaraz. 502667208, 602735219

Zatrudnię księgową. Książka Przychodów + kadry i płace + obsługa biura.
Doświadczenie min. 2 lata. Obsługa
programu ENOVA. 5/8 lub 6/8 etatu - do
uzgodnienia. Chętnie z niemieckim.
Mirsk, okolice. Tel. 797 324 631
Zatrudnię kucharza, pomoc na kuchnię i na zmywak. Informacje pod numerem telefonu 502667208, 602735219 lub
mailowo na adres: firma.jeleniagora@
op.pl. Praca od zaraz.
Zatrudnię lub wydzierżawię miejsce
dla manicurzystki lub kosmetyczki w
bardzo dobrze prosperującym salonie
fryzjerskim w centrum Jelenie Góry. 728 368 736
Zatrudnię mechanika - Wymagane
prawo jazdy kat b cv Karola Miarki 53 od
9 - 17 - 513 718 808
Zatrudnię murarzy, brygady murarskie do murowanie z cegły klinkierowej.
Poszukujemy pracowników na dłuższy
okres czasu. Praca na terenie Wrocławia
i okolic. Możliwość zakwaterowania, tel:
601 319 009
Zatrudnię na stanowisku mechanik
samochodowy, umowa o pracę. Bartex
auto serwis ul. Grunwaldzka 29 Jelenia
Góra. - 602 603 753
Zatrudnię na stanowisku pokojowa/
pomoc kuchenna w nowym obiekcie w
Szklarskiej Porębie. Wymagane doświadczenie. Umowa zlecenie lub umowa o
pracę. Kontakt: 600 011 102 lub recepcja@malina.com.pl
Zatrudnię na umowę o pracę inżyniera
lub technika elektryka. Wymagania: znajomość branży, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność. Mile widziana znajomość
kosztorysowania. CV na: marketing@
instal-service.pl
Zatrudnię osobę na stanowisko
kasjer-sprzedawca w sklepie spożywczym w Piechowicach - 602 138 761
Zatrudnię osoby z chęcią do pracy w
budownictwie ogólnym. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny - 602
425 505
Zatrudnię sprzedawcę do cukierni w
Jeleniej Górze. Proszę dzwonić po godz.
18.00. - 690 485 672
Zatrudnię tokarza/frezera w pełnym
wymiarze godzin z dużym doświadczeniem. Praca w Jeżowie Sudeckim - 602
377 991
Zatrudnię, przyuczę, również studenci, pizzeria Cieplice, prawo jazdy tel.
607 198 025
Zatrudnimy opiekunki osób starszych.
Dla osób zdecydowanych podjąć pracę w
takim charakterze oferujemy szkolenia
języka niemieckiego, uzupełniające albo
od podstaw. Po szkoleniu zapewniamy
pracę. - 691104999/75 769 29 11
Zatrudnimy osobę z doświadczeniem w prowadzeniu ekip budowlanych
- obmiary, nadzór nad pracownikami,
odbiory. Praca na etat w solidnej firmie.
- 607 292 400
Zatrudnimy pracowników do sprzątania pobudowlanego na terenie Jeleniej
Góry. Zainteresowanych prosimy o
kontakt telefoniczny 601 156 466 lub
661 970 412.

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ

Kupie felgi aluminiowe wszystkie rodzaje
głowice samochodowe alu alternatory
rozruszniki akumulatory i wiązki samochodowe dobre ceny - 783 136 977
Kupię katalizatory ceramiczne, metalowe, filtry FAP/DPF w każdym stanie.
Wycena według katalogu, dojazd na
miejsce. Polecam - 695 614 193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM

Opony Yokohama stan bardzo dobry
z felgami 195/65/15 cztery sztuki 5x112
do audi a4 B6 wysokość bieżnika 7 mm
Polecam cena 550 zł tel. 667 130 575
Opony zimowe do busa roz. 15 cal
225/70.110 w bardzo dobrym stanie,
bieżnik 7mm, cena 640 zł tel. 530 523
005 - 530 523 005
Sprzedajemy części do aut skupujemy auta na części - 533 533 443

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 533-533-442 - Chcesz sprzedać swoje auto?. Wystarczy zadzwonić
na pewno się dogadamy. Kupię każde
(osobowe, dostawcze, motocykle, ciągniki rolnicze. Gotówka, umowa. Wyślij
sms lub zadzwoń. 7 dni w tyg.
Auto skup 885-775-445 - Skup aut
w mieście i okolicach zawsze płatne
gotówką i formalności na miejscu w 15
minut. Auta odbieramy od klienta własnym transportem - 885 775 445
Auto skup do 10 tyś. 796508957 - Kupie
samochody cale uszkodzone powypadkowe osobowe dostawcze terenowe po
2000 roku, do 10 tyś. gotówka od reki
odbieram własnym transportem, Jelenia
Góra i okolice.
Auto złom skup aut 787009777 - Skupujemy wszystko
Kupie auto 794-794-104 - Chcesz sprzedać swoje auto?. Wystarczy zadzwonić
na pewno się dogadamy. Kupię każde
(osobowe, dostawcze, motocykle, ciągniki-do 40 tyś zł. Gotówka, umowa. Wyślij
sms lub zadzwoń. 7 dni w tyg.
Kupię auto 500-403-803 - Chcesz sprzedać swoje auto?. Wystarczy zadzwonić
na pewno się dogadamy. Kupię każde
(osobowe, dostawcze, motocykle, ciągniki rolnicze. Gotówka, umowa. Wyślij
sms lub zadzwoń. 7 dni w tyg.
Kupię każde (osobowe, dostawcze,
motocykle, ciągniki rolnicze. Gotówka,
umowa. Wyślij sms lub zadzwoń - 533
533 443
Masz auto? My je kupimy - Skup aut
w mieście i okolicach zawsze płatne
gotówką i formalności na miejscu w 15
minut. Auta odbieramy od klienta własnym transportem - 888 696 309
Problem z autem to dzwoń - Nasza
firma prowadzi skup samochodów w każdym stanie technicznym. Przyjmujemy
również samochody rozbite i uszkodzone.
Za skupowane auta płacimy gotówką od
ręki. - 794 794 304
Skup aut 788 345 470 do 50tyś - Kupie
każde auto osobowe dostawcze ciężarowe motocykle, ciągniki rolnicze wszystkie od 1 do 50tys zł całe i uszkodzone
legalnie umowa, , najlepsze ceny na
rynku gotówka w 20min konkretnie
Skup aut rozbitych - Kupujemy wszystkie
marki aut - 511 209 408
Skup legalna kasacja pojazdów - Masz
auto za które musisz płacić ubezpieczenie, a którego nie używasz i które
niszczeje na parkingu? odkupię je i zezłomuję. stan wizualny i techniczny obojętny!
wydaję zaświadczenia o demontażu - 783
080 012
Super ceny aut 882-222-219 - Nasza
firma prowadzi skup samochodów w
każdym stanie technicznym. Przyjmujemy również samochody rozbite i
uszkodzone. Za skupowane auta płacimy
gotówką od ręki.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Honda Prelude 2.1L/185KM/97r/Przebieg 363618. Produkcja Japońska, Automat, Szyberdach, Klimatyzacja, Skóra
stan idealny. Auto w ciągłym użytkowaniu,
jestem drugą właścicielką! 8400PLN do
negocjacji. - 727 346 080
Mercedes A170 Diesel 2000r. Autko
jest w ciągłej eksploatacji "igiełka" Cena
9400 do negocjacji. Zdjęcia wysyłam zainteresowanym na email. - 665 963 744
Renault Megane 1996 rok 1,6 benzyna
, stan dobry , przegląd do 09.2015 OC do
07.2015. Cena 2000 Tel. 784287727
Sprzedam astra 1 1.7 td isuzu kombi
95r. - 502 166 275
Sprzedam BMW E36 316. El szyby El.
szyberdach El. lusterka Ważne OC oraz
przegląd stan auta oceniam na dobry
podłoga nie posiada korozji. Zawieszenie
nie wybite. Silnik na łańcuchu. Warta ceny
3100 neg. - 721 325 987
Sprzedam Golf II 1986, 1.6 diesel, hak,
pięciobiegowa skrzynia, ważny przegląd i
OC, koła 14". Auto w ciągłej eksploatacji.
Cena: 950 - 506 519 842

Szkolenia BHP

Wypadki przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zadzwoń: 660 431 602

www.ergonomika.com.pl

biuro@ergonomika.com.pl
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Sprzedam motocykl romet r 250 - Przebieg 8600km Jestem drugim właścicielem
ważny przegląd i opłaty motor zadbany
nie wymaga wkładu finansowego. Cena
3500zl - 782 978 902
Sprzedam toyote corole verso 1.9tdi
2005rok wymieniony rozrząd, olej, płyn
hamulcowy auto używane na co dzień
ładnie pali i jeździ cena 16000zl - 601
348 118
Sprzedam Toyote Yaris z 2002 roku,
przeb. 85 tys, posiada klimatyzację,
elektryczne szyby, poduszki powietrzne,
centralny zamek, alufelgi, wspomaganie
kierownicy, dodatkowy komplet opon,
cena 10 000zł - 696 172 231
Subaru impreza 2.0 rok 1999 - Subaru
impreza w skórze i klimatyzacja pełna
elektryka po wymianie rozrządu, oleju,
filtrów, wydechu, klocków hamulcowych.
przebieg 221 tyś. Cena 10,000 zł do
negocjacji - 517485987/514184911
Subaru Legacy Kombi 2004,2.0, 4WD,
147000km.Technicznie i optycznie OK.
W 2007 byl naprawiany po gradobiciu.
Bezwypadkowy i dobrze sewisowany. Alu
felgi oraz opony zimowe. Białe rejestracje.
16500 PLN. - 798535110 / erastoph@
gmail.com
Suzuki Grand-Vitara - wersja komfortowa, diesel 2006r., poj. 1,9 cena do
negocjacji tel. 609 600 599

ANONSE
MATRYMONIALNE

49lat przyjmie starszych panów poważnych, o spotkaniu którzy byli tel. 665
942 767
Pan bi starszego grubszego - poznam
dyskretnego starszego po 40 grubszego
pana z okolicy Jeleniej Góry na początek,
małolatom dziękuje sms - 600 563 808
Poznam pana lat 70-74, najchętniej
wdowca, który czuje się samotny i pragnie mieć przyjaciółkę, samochód mile
widziany tel. 607 967 510 wieczorem

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
Sponsor dla dojrzałej - Spotkam się z
dojrzałą, szczupłą, zadbaną panią +50 792-923-189
Zasponsoruję nastolatkę - dziewczynę 18-22 lata do 2000 miesięcznie
zdjęcie i numer tel. na inne nie odpowiadam z Jeleniej Góry i okolic więcej na
k-jerzy72@o2.pl
Zasponsoruję wysportowanego,
obdarzonego, młodego pana, proszę opis
swojej osoby - 795 890 212

USŁUGI
BUDOWLANE

Aranżacja wnętrz madhouse - Zapraszamy do współpracy. Zajmujemy się
projektowaniem oraz kompletną aranżacją wnętrz. Współpracujemy z wieloma
firmami. Zapraszamy do współpracy
Atrakcyjne ceny 502100206 Madhouse
Studio Design - 502 100 206
Brukarstwo - kamieniarstwo Wykonujemy prace brukarskie oraz
kamieniarskie na terenie powiatu Jelenia
Góra. Szybko i solidnie. Zapraszany do
współpracy, satysfakcja gwarantowana.
- 697 265 055
Budujesz? remontujesz? zadzwoń Usługi budowlane o szerokim wachlarzu
specjalizacji, fachowe doradztwo w zakresie usług jak i materiałów. Posiadamy mini
koparkę - 787 254 787
Glazura/kafelkowanie - Wykonuje usługi glazurnicze, łazienki, podłogi,
kuchnie, wysoki standard. Ostatni wolny
termin październik. Zapraszam do współpracy Janusz - 888 483 144
Kamieniarstwo - Pomniki granitowe,
renowacja lastryka, kostka granitowa i
betonowa - 530 974 530
Kompleksowe wykończenia wnętrz
w zakresie budowlanym: kafelki, panele,
ścianki działowe, hydraulika, elektryka.
Wykonam solidnie i tanio tel. 502 537
775

Mycie po budowlane powierzchni szklanych / elewacji / konstrukcji dachowych
- prace alpinistyczne. - 600 270 020
Pensjonat Perła Sudetów Karpacz
Żeromskiego 7 szuka firmy do odnowienia elewacji budynku, remont schodów
zewnętrznych - perlasudetow@ig.pl
Pomniki - Kamieniarstwo Pomniki
Granitowe , Renowacja i poziomowanie
nagrobków, kostka granitowa, betonowa,
bodowa grobowców, sprzedaż- montaż 530 974 530
Prace wykończeniowe: płytki, tynki,
gładzie, regipsy, docieplenia, panele i tp
tel. 885 238 722
Prace wykończeniowe: tynki, gładzie,
kafelki, elewacje, malowanie, panele itp
tel. 570 256 869
Sufity podwieszane, tradycyjne i
nowoczesne. Wielopoziomowe sufity,
ściany działowe K.G., płyty K.G. na klej,
zabudowy nietypowe (prostolinijne i
łukowe) tel. 733 349 313
Szukam fachowca, który położy glazurę
na półkolistych schodach wejściowych do
budynku oraz stiuk wenecki (imitacja marmuru) na dwóch okrągłych kolumnach
przy wejściu. - 602 402 185
Szybko i solidnie wykończenia wnętrz,
tynki, gładzie, malowania i tp tel. 570
256 869
Ślusarstwo - Montaż, wymiana,
awaryjne otwieranie zamków nieruchomości, aut, sejfów. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne. - 533 188 754
Tanie remonty w dobie kryzysu!
Remonty, drobne przeróbki na twoją
kieszeń! Zadzwoń! tel. 721 647 789
Usługi budowlane dobre ceny posiadamy mini koparkę. robimy wszystko!
- 696 275 666
Usługi hydrauliczne - Montaż, wymiana,
usuwanie awarii sieci wodno kanalizacyjnych z wszelkiego rodzaju materiałów
typu pp,pex, miedz,stal.2 letnia gwarancja
na wykonane usługi - 533 188 754

w poniedzia³ek
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codziennie w internecie
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Usługi stolarskie schody balustrady
drzwi okna parapety itp. - 732 848 415
Więźba dachowa imp.850 zł - Posiadamy na sprzedaż więźbę dachową
impregnowaną, łaty, podbitke. Wszystko
w najlepszych cenach, cena z transportem na budowę - 792 385 695
Złota rączka - Serwis domowy. Masz
awarie zadzwoń a postaramy się pomóc.
- 782 451 187

USŁUGI
EDUKACYJNE

Hiszpański. Native Speaker - Jestem
profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje na wszystkich
poziomach, przygotowanie do egzaminu
oficjalne w Karpaczu i okolicach(Jelenia...) tel: 797 371 608 angelgua@
hotmail.com
Język angielski z nauczycielką z dośw.
w szkołach i na egzaminach międzynarodowych. dojazd do klienta Jelenia i
okolice. - 781 830 383
Matematyka fizyka chemia - Nauczyciel matematyki. Korepetycje na wszystkich poziomach. Przygotowanie go
egzaminu gimnazjalnego i matury. Dojazd
w Jeleniej Górze i okolicach. Wieloletnie
doświadczenie. - 695 192 929
Matura z matematyki i fizyki - Całoroczne przygotowania do nowej i starej
matury z matematyki i fizyki na poziomie
podstawowym i rozszerzonym. Efektywna praca ze wszystkimi arkuszami
CKE. Nauczyciel z doświadczeniem.
Także dojeżdżam. - 608-600-115
Udzielę korepetycji/nauczę od podstaw
gry na skrzypcach, pianinie. Pomogę w
ćwiczeniu na instr. i kszt. słuchu. Mam
doświadczenie w pracy z 8 latkami jak
również os. starszymi. 30zł/godz. Ewelina. Dojeżdżam - 530 211 113
Zapraszamy na zajęcia taneczne
do No Name Dance Studio w Jeleniej
Górze. Hip Hop,Taniec Współczesny
z elementami jazzu, Balet, Jumpstyle,
Break Dance, ZUMBA, Joga, Aerobic,
Taniec Nowoczesny-Sexi Dance - 889
072 716

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektryk profesjonalnie - Montaż
nowych instalacji, naprawy i modernizacja starych. Usuwanie awarii 24h.
Pomiary elektryczne. Uzgodnienia i
odbiory do Tauron. Bezpłatna wycena
usług. Tanio, szybko i solidnie, negocjacja cen - 664-475-323
Instalacje elektryczne - Pomiary
i odbiory elektryczne.Certyfikat energetyczny budynku. Wymiana instalacji
elektrycznej na nową oraz montaż nowej
i naprawa istniejącej. Pomiary instalacji
odgromowych. Systemy alarmowe itd.
- 502 695 741
Piece akumulacyjne - Elektryczne piece
akumulacyjne. Montaż, serwis i doradztwo. Wycena gratis. - 669-127-970

USŁUGI
FINANSOWE

Kredyty chwilowe dla każdego
- Kredyty na miesiąc z możliwością
wydłużenia okresu spłaty. jeżeli Masz
problem z Bik i Krd lub komornikiem
możliwość rozmowy i przychylnej decyzji.
Staramy się sprostać każdej sytuacji. 533 847 277
Kredyty gotówkowe, konsolidacje -wysokie kwoty kredytów -bez zabezpieczeń i poręczycieli -oprocentowanie już
od 8% -decyzja w kilka minut Wystarczy
zadzwonić pod nr 601 200 166
Kredyty miesięczne bez BIK - Kredyty
na miesiąc z możliwością wydłużenia
okresu spłaty. Posiadam w swojej ofercie
także inne kredyty zarówno bankowe jak
i poza - 533 847 277

Wszelkie kredyty najtaniej - Wszystkie
dostępne na ryku kredyty bankowe,
pozabankowe, chwilowe. Pomagam
zadłużonym konsolidując lub prowadząc
ich sprawy tak by wyszli z zadłużeń. Ty
jesteś moim szefem - 533 847 277

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Id77 - videofilmowanie - Świadczymy
usługi wideofilmowania. Przez cały czas
towarzyszy Państwu dwoje operatorów i
co najmniej dwie kamery! - 600 093 277
Wideofilmowanie i fotografowanie
- Wideofilmowanie i fotografowanie profesjonalne wszelkich imprez - FotonART
(Kamerzysta video i fotograf) Zgrywanie,
przegrywanie, kopiowanie na DVD - 796
478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Lokal na imprezy zamknięte - "Zielona
Wyspa" wynajem na imprezy zamknięte
502 - 492 - 356

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Projektowanie stron www - Oferujemy projektowanie tanich i profesjonalnych stron internetowych dla firm i
nie tylko. Niskie ceny, krótkie terminy
realizacji, mail: biuro@inter-web.pl - 502
653 707
Serwis komputerów PC i laptopów,
rozbudowa, czyszczenie i optymalizacja.
Naprawa uszkodzeń fizycznych komputerów PC i laptopów. Obsługa urządzeń
peryferyjnych i sieciowych, odzyskiwanie
danych. Dojazd - 605 233 937

Zawodowy DJ, spiker, akustyk - Wieloletnie doświadczenie DJa muzycznego,
oraz akustyka estradowego gwarantuje
doskonałą zabawę i zawodową realizację
światła i dźwięku. Profesjonalne nagłośnienie i Sterowane (DMX) oświetlenie
(LED) - 601614847 awings@o2.pl
Zespół muzyczny Aranż to twój zespół
na wesela, zabawy, rocznice, itp. Dwa
wokale męskie profesjonalny sprzęt,
świetne ceny. Wszelkie informacje pod
numerem tel:695029698 (wolny Sylwester) Pozdrowienia - 695 029 698

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Kobieta w średnim wieku bez nałogów zaopiekuję się osobą starszą lub
domem w zamian za zamieszkanie tel.
731 734 423
Opieka dla niepełnosprawnego Obie strony bez nałogów. Wynajmę
2-pokojowe mieszkanie-bez doradców/
pośredników. Najchętniej w Jeleniej
Górze. - 881 492 668
Podejmę się opieki nad osobą starszą
w Niemczech, po kursie j. niemieckiego
tel. 607 967 510
Potrzebna zmienniczka do opieki.
Znajomość języka niemieckiego komunikatywna, prawo jazdy tel. 504 083 302
Starsze małżeństwo zaopiekuje się
starszą osobą za mieszkanie tel. 798
986 751
Zaopiekuje się starszą osobą lub starszym małżeństwem w zamian za mieszkanie samotna kobieta bez zobowiązań
teren Jeleniej Góry - 667 369 232
Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą
osobą, najchętniej z Zabobrza lub centrum tel. 607 967 510 wieczorem

USŁUGI
KSIĘGOWE

USŁUGI
RÓŻNE

Biuro Rachunkowe - Usługi księgowe
za bardzo rozsądną cenę, nr licencji
32593/02 - 605 248 272
Biuro Rachunkowe Koala - Pełen
zakres usług. Dla nowych klientów 50
% ceny przez 2 miesiące. W.Polskiego
54 Jelenia Góra - koło sądu, w bramie
obok sklepu spożywczego Kropka.
Zapraszamy - 782 020 635
Kancelaria Podatkowa TAX. Jelenia
Góra, Wolności 17a/1. Podatki księgowość kadry płace BHP profesjonalnie.
Reprezentacja w czasie kontroli i postępowań.(długoletnie doświadczenie). - 510
243 264
Księgowość, Podatki, Kadry BHP
- Podatki, księgowość: sprawdzamy,
naprawiamy po innych, „wyprowadzamy
na prostą” korygujemy. Profesjonalnie.
Reprezentacja w czasie kontroli, postępowań podatkowych. Długoletnie doświadczenie od 1999r - 510 243 264

Aranżacje okien za darmo - Tylko
teraz możemy zaproponować Państwu
darmową aranżacje okien. Dobierzemy
najlepsze firany, zasłony, rolety. Wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Salon
KORA Jelenia Góra - 570-152-724/info@
kora.com.pl
Bezpłatne porady prawne w Jeleniej
Górze we wtorek od 11-15 po rejestracji
tel. 602 467 812 ul. Teatralna 1 pok. 311
Kredyty bankowe i pozabankowe Wiele ofert w jednym miejscu: - kredyty
gotówkowe - kredyty konsolidacyjne
- kredyty dla FIRM - kredyty samochodowe Zawsze staramy się pomóc Nie
ma sytuacji bez wyjścia-Zadzwoń 601
200 166
Księgowość - 2 mc 50% ceny - Dla
nowych klientów promocja 2 miesiące
za 50 % ceny zawartej w umowie. Pełen
zakres usług. Biuro Rachunkowe KoalaJelenia Góra, 58-00 Wojska Polskiego
54. Zapraszamy do współpracy. - 782
020 635
Naprawa pralek, odkurzaczy, ul. Karłowicza 25 tel. 603 835 483
Pleszewskie kotły C.O. - Producent
Kotłów C.O. zaprasza do zapoznania się
z naszą ofertą oraz do kontaku z naszym
przedstawicielem w regionie pod nr. tel.
664 759 439
Prowadzenie spraw pracowniczych
(kadry-płace). Doradztwo, audyt i szkolenia z zakresu transportu drogowego.
- 665031331/ rob13@interia.eu
Tapicerstwo od A do Z Naprawy i
remonty mebli tapicerowanych, samochodówki i zlecenia nietypowe, szeroki
wybór tkanin. Dojazd do klienta, transport
i wycena Gratis 880-044-951
Tłumacz Niemiecki - Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Dokumenty
sprowadzonego pojazdu i inne. - 607
296 597
Zarządzanie wspólnotami od 29gr
- Oferujemy profesjonalne zarządzanie
Wspólnotami Mieszkaniowymi, 16 lat
doświadczenia, licencja państwowa. Własny pion techniczny- szybko usuwamy
awarie. Zapraszamy do rozmowy. Tel:
720 856 919

USŁUGI
MUZYCZNE
Seven Art - DJ, Animator, Foto - Organizujesz imprezę firmową-urodzinywesele-studniówkę? Zapewnimy Ci:
profesjonalną oprawę muzyczną, nagłośnienie Bayor Audio, oświetlenie, efekty,
konkursy, zabawy i animacje i foto! Wraz
z fakturą! - 669 367 257
Wesela, zabawy, repertuar polski,
zagraniczny. Muzyka akordeonowa,
przyjęcia, nagłośnienia, cena umowna
"Muzyk Orkiestra" tel. 75 75 339 21,
692 046 727
Wokalistka, nauka, warsztaty Szukamy początkującej wokalistki, musi
kochać muzykę, mieć charyzmę, nie bać
się wyzwań, oferujemy profesjonalne
warsztaty w studio muzycznym, info 792
796 991 lub 880 277 613 zapraszamy

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Czyszczenie parą wodną - Oferujemy czyszczenie nowoczesną metodą
parową wnętrz mieszkań, biur i domów,
aut wewnątrz jak i zewnątrz. Współpracujemy z hotelami i restauracjami. tel.
783 930 727
Czyszczenie rynien, rynien spustowych, sprzątanie na dachu przez zimą.
Nawiążemy współpracę z zarządcami
nieruchomości i wspólnotami. - 600
270 020
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Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę
domowa i samochodowa. Karcher- wieloletnie doświadczenie + niskie cenyzapraszam - 607 155 751
Podejmę się sprzątania pomieszczeń
biurowych. Solidnie i dokładnie tel. 607
967 510 wieczorem
Wynajmujemy kontenery na gruz
śmieci i inne odpady konkurencyjne ceny
- 535 910 813
Wynajmujemy kontenery na gruz
śmieci oraz inne odpady kontener 5 m3
8m3 12m3 - 535 910 813

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Expresowo Polska-Niemcy - Przeprowadzki transport na terenie Jelenia
Góra, Polska, Europa tel. 691925724
Expresowo - 691 925 724
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji cen. Tel.
691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen. Tel.691 262
797
Oliver-trans przewozy osób Licencjonowane przewozy osobowe
zagraniczne do Niemiec, Belgii, Holandii,
Luxemburga z adresu pod wskazany
adres, Wyjazdy z kraju niedziele, wtorki,
piątki powroty do Polski środy, poniedziałki, soboty - 509 790 707
Praca od zaraz chłodnia 3,5T - Hurtownia Mięsa i Wędlin Agro-Handel w
Sosnówce k/Jelenia Góra poszukuje
firmy transportowej do stałej współpracytransport chłodniczy o ładowności 3,5
tony do przewozu mięsa i wędlin. - 693
525 361
Przeprowadzki kompleksowo Przeprowadzki miasto-kraj-zagranica
3 samochody i kilka zestawów, różne
gabaryty, 14 lat doświadczenia. Dojazd
,wycena i doradztwo Gratis tel. 880044-951
Przeprowadzki tanio - Duży pojazd,
mała cena. Przeprowadzki, szybko, tanio
i na czas. Oferujemy przeprowadzki,
transport mebli na terenie całej europy.
Tel: 570 001 053
Przewozy do Niemiec, profesjonalna
obsługa klienta, wyjazdy z adresu na
adres, komfort jazdy, klimatyzowane
auta. Poniedziałek - piątek - wyjazd do
Niemiec, wtorek - sobota - powrót do
Polski. - 603 032 062
Przewóz osób na lotniska - oferuje
szybki i bezpieczny przewóz osób na
lotniska i nie tylko, wygodnym nowym
autkiem. Posiada pełne ubezpieczenie.
Nie możesz odebrać lub zawieść dziecka
do przedszkola lub szkoły zadzwoń. - 537
566 539
Tanie przewozy do Wiednia - Z dniem
1 września ruszają nowe przewozy na
trasie Dolny Śląsk - Wiedeń i okolice,
konkurencyjne ceny,10 przejazd gratis.
Serdecznie zapraszamy, ubezpieczenie
na czas podróży - 534 766 451
Transport - bus towarowy, miasto,
kraj, zagranica, tanio tel. 600 540 190
Transport towar-os przeprowadź
- Witam posiadam trzy samochody do
transportu 1-man ład 3 tony paka 6m
2-iveco ład 3 tony paka 4,3m i dodatkowo zabiore 7 osób 3 -bus ład 1,6 tony
paka 3m i dodatkowo 6osób Zapraszam
pomoge w załadunku - 792 385 695
Zatrudnię kierowcę - Szukam kierowcy C+E na relacji międzynarodowej
z doświadczeniem ,karta kierowcy.
Wracamy koszty dojazdu do pracy. - 608
691 436

USŁUGI
TURYSTYKA

Wypożyczalnia i sprzedaż MTB Rowery Izery to Mobilna wypożyczalnia,
Centrum Testowe, Sklep z rowerami
Amulet w Szklarskiej Porębie. Oferuje
Państwu możliwość Przetestowania(w
górach) i zakupu rowerów. Jakuszyce. +48667751994

USŁUGI
ZDROWIE/URODA

Gabinet Kosmetologii La Belle - Profesjonalny Gabinet zaprasza: fotoepilacja,
fotoodmladzanie, redukcja teleangiektazji, mikrodermabrazja, mezoterapia,
p.kawitacyjny, sonoforeza itp. Plac Kombatantów 1/3 J.G-Cieplice labellekosmetologia.com - 0
Nauka pływania, nordic walking Instruktor/trener pływania , instruktor
nordic walking udzieli indywidualnych
lub grupowych lekcji pływania, nordic
walking. - 509 279 179
Protezy zębowe - Pracownia Techniki
Dentystycznej ul. Wolności 54 (obok
Małej Poczty). Ekspresowa naprawa
protez. Protezy akrylowe, szkieletowe.
Nowość - protezy elastyczne. Nakładki
nagryzowe, wybielające. Ceramika 531191658 609404957
Salon Impuls Tipsy, żel 49zŁ - Salon
kosmetyczno-fryzjerski IMPULS ul. Wolności 20 zaprasza na promocje: Paznokcie żelowe 49zł,paznokcie hybrydowe
35zł.Zabiegi na twarz w promocyjnych
cenach! Kosmetyczka Weronika Ziółkowska 512215626 - 512 215 626
Yoga Tybat - joga nowoczesna - Rozpoczęcie zajęć jogi po przerwie wakacyjnej
nastąpi 8 września o godz. 16.30 - grupa
początkująca oraz 18.05 grupa systematycznie ćwicząca. Zajęcia odbywać
się będą w poniedziałki i środy w JCK
- 601876567 - Lis Tomasz
Yogaw Sobieszowie - We wtorki i
czwartki o godz. 19.00 zapraszam na
stałe zajecia w Sobieszowie, zaangażowane zostaną nowoczesne techniki
praktyki z umysłem. Obowiązują wcześniejsze zapisy 60187567 lub 757552012
- Lis Tomasz

KUPIĘ

Różne starocie wojskowe kupię - Polskie i zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz powojenne odznaczenia,
odznaki, medale, biała broń, mundury,
rogatywki, różne wyposażenia wojskowe,
stare dokumenty, legitymacje, dyplomy,
zdjęcia - 694 972 047
W komis przyjmujemy ładną, modną
odzież dziecięcą, damską, buty, torebki.
Przyjęcia w czwartki i piątki. Sklep Sara ul.
Różyckiego 4a. Zapraszamy na zakupy
tel. 733 110 573
SPRZEDAM
Sprzedam ciekawe książki tel. 607 967
510 wieczorem
Sprzedam komplet mebli (kolor orzech)
stylizowanych na retro. Produkcja: lata
80-te XX w. Kraj produkcji: Rumunia.
Stół, serwantka, komoda krótka, komoda
długa. Piękne, masywne. Takie same w
Paulinum. - 500 208 807
Sztuczne brązowe futro - stan dobry,
czarne karakuły, kołdro-pierzynka puch
gęsi tel. 605 523 932

ODDAM

Fotele biurowe obracane - Do oddania 2 fotele biurowe obrotowe. Bardzo
wygodne - poszycie częściowo starte.
Odbiór w Mysłakowicach, lub mogę podrzucić przy okazji do JG. - 509 202 060

MIESZKANIA
KUPIĘ

Kupie mieszkanie Karpacz / Miłków
70 - 90m rozkładowe Os.prywatna - 667
264 002

Kupię mieszkanie do remontu. Lokalizacja którą jestem zainteresowana to
Zabobrze, piętro nie ma znaczenia. Mój
budżet to 100 000. - 533 875 532
Kupię mieszkanie na Zabobrzu II lub
III - do całkowitego lub częściowego
remontu, ok. 50 m2, minimum 3 piętro
(wieżowiec z windą). Tel - 886 306 886
Nieruchomości Jarząbek
Kupię mieszkanie na Zabobrzu II w
bloku 4-piętrowym na I lub II piętrze. 604 222 804
Kupię mieszkanie w Cieplicach ( Osiedle
Orle , Osiedle XX- lecia) 50-60m, 3 pokoje
bez pośredników - 600 059 717
Szukam do sprzedaży mieszkania
3 pokojowego, do 3 piętra, w okolicy
SP.10 - do 200 tys zł tel. 666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Szukam pilnie do kupienia mieszkania
4 pokojowego w Cieplicach, lub 3 z możliwością zrobienia 4 pokoi, pow.ok 80-100
m2. chętnie z garażem tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek - 666 222 031

MIESZKANIA
SPRZEDAM
139 tys -ul. Zielona, Cieplice - sprzedam
mieszkanie 40 m3, wysoki parter, nowy
budynek, 40 m2,+piwnica,ul. Zielona
- Cieplice, cena-139.000 zł do negocjacji! tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
147M w stronę Cieplic tanio - 147m.duży
salon,3 pokoje łazienka dwu poziomowa,
kuchnia, przedpokój, weranda, osobne
wejście. Do zamieszkania. ogrzew gaz i
kominek. Bez czynszu tylko media w koło
lasy łąki parking 160 tys - 730 058 147
195 tys - 105 M2, Centrum - Sprzedam
mieszkanie po kapitalnym remoncie,
stylowe, duże 3 pokoje, 2 piętro, centrum,
ogrzewanie gazowe, 105 m2, cena-195
tys zł tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
2 pok (nowe) 48 m2 - 143500zł - Sprzedam mieszkanie w stanie developerskim
- parter, 48 m2, 2 pok, osobna kuchnia,
taras, ogrzewanie z sieci, miejsca parkingowe, teren ogrodzony. Cena – 143500zł
(2990zł/m2) Nieruchomości Jarząbek
- 886 306 886
2 pok na Zabobrzu - 126 tys - Sprzedam
mieszkanie na Zabobrzu III - 2 pokoje, 48
m2, 10 piętro, balkon, osobna kuchnia,
szafa Komandor, czynsz z ogrzewaniem
- 240zł/m. Cena - 126000zł do negocjacji
Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
2 pok. przytulne, po remoncie - Sprzedam
mieszkanie w bloku - 38 m2, salon, sypialnia, oddzielna kuchnia,3 piętro, murowany garaż, ogródek z altaną. Czynsz
z ogrzewaniem - 230 zł/m. Mieszkanie
nie wymaga wkładów! Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
2 pokojowe w spokojnej okolicy - rozkładowe, 51 m2, parter, osobna kuchnia, ogrzewanie gazowe, okna PCV,
nowe instalacje, zielona okolica, czynsz
100zł/m. Cena - 130000 zł Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
2 pokojowe, Zabobrze III - 42 m2, 5
piętro, winda, duży balkon, po remoncie,
do wprowadzenia, cena - 139.000 zł do
negocjacji tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
209 tyś, 3 pokojowe, Cieplice - Sprzedam
mieszkanie 3 pokojowe, 72 m2, parter,
niezależne wejście, do wprowadzenia,
ogrzewanie gazowe, Cieplice, odremontowana kamienica, cena-209.000 zł tel.666
222 031 Nieruchomości Jarząbek
3-pokojowe w Piechowicach - Ładne,
zadbane, wyremontowane, słoneczne
mieszkanie na I p.kamienicy. Metraż
wraz z werandą 81m2,kuchnia-21m2.
Ogrzewanie gazowe. Własny strych,
dwie piwnice, spiżarka. Podwórko. Cena
do negocjacji. - 508 424 958

47 m w ścisłym centrum, 2 pok - Do sprzedania mieszkanie w ścisłym centrum
Jeleniej Góry w zabytkowej kamienicy.
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Po remoncie, do odświeżenia. 145
tyś, do negocjacji. Bezpośrednio. - 516
125 296
82 m2 w Cieplicach, Okazja - Dwupoziomowe mieszkanie, nowe, ładne,
prywatny parking, elektroniczne rolety
zewn, wyposażenie agd i zabudowa w
cenie, opcjonalnie wyposażenie, teren
ogrodzony, plac zabaw, 295tys (cena do
malej negocjacji) - 602 888 108
92 m2, 3 pokoje, garaż, Cieplice - Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 3 pokojowe,
92 m2, 2 piętro, kamienica po remoncie,
garaż w cenie, 3 pokoje, widoki na góry!
Ciplice,cena-265.000 zł do negocjacji tel.
666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
Centrum, 2 pok, kominek, taras
- Sprzedam duże mieszkanie 2 pokojowe, 72 m2, taras, salon z kominkiem,
garderoba w sypialni, 1 piętro, kamienica
odrestaurowana, piwnica, strych, cena199.000 zł tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
Centrum, 3 pok, po remoncie! Sprzedam piękne i stylowe mieszkanie
3 pokojowe, 105 m2, 2 piętro, słoneczne,
ogrzewanie gazowe, cena-195.000 zł
tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
Kaw.27M. tanio - 27m.pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój słoneczne, po malowaniu bez opłat za czynsz. Tylko media.
Okol.II tesco. W koło lasy, łąki, parking,
miejsce rekreacyjne - 730 058 147
Kawalerka 30m2 Jelenia Góra Kawalerka 92 tyś ul. Pow. Wielkopolskich.
Pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Nowa instalacja gaz, wodna, elektryczna.
Nowe okna, dach, elewacja. Miejsce parkingowe. Bez czynszowe, opłata roczna
25zł. - 531-582-996
Kawalerka w Jeleniej Górze za 40
000 zł. 33 m2 ulica Wincentego Pola
przy pkp. mieszkanie do remontu - 609
678 884
Mieszkanie 3 pok. Kiepury - Sprzedam
mieszkanie rozkładowe 63 m2. Mieszkanie mieści się w Jeleniej Górze na ul.
Kiepury. Nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, stan bardzo dobry do
zamieszkania. - 693 501 046
Mieszkanie lub apartament - Mieszkanie po gruntownym remoncie, cicha,
spokojna dzielnica Piechowic - Górzyniec.
Podłoga i okna drewniane, w całym
mieszkaniu jednolite. Nasłonecznione
cały dzień. 97m2, Cena 280.00,00 zł. 570 838 884
Nowe 2/3/5 pokojowe 2990zł/m2 Mieszkania developerskie Jel. Góra
- parter,2-3 pok, taras, ogrzewanie z
sieci, parking, teren ogrodzony. Cena za
m2 - 2990 zł. Dostępne pow. 48,69,84,86
oraz 2-poziomowe o pow.126 m2 Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Nowowiejska - 36 m2 z balkonem Sprzedam dużą kawalerkę z możliwością
wydzielenia sypialni, 36 m2, 1 piętro,
balkon, do wprowadzenia, ogrzewanie
gazowe, cynsz 140 zł, cena - 105.000 zł
do negocjacji! tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
Park Sudecki-apartament 2 pok - Sprzedam komfortowy apartament 2 pokojowy
w Parku Sudeckim, pow.51 m2, 1 piętro,
balkon, wszystko w najwyższym standardzie! Cena - 299 tys. do negocjacji! tel.666
222 031 Nieruchomości Jarząbek
Piękne 2 pokoje, Zabobrze III - Sprzedam b.ładne mieszkanie 2 pokojowe, 42
m2, salon z aneksem kuchennym, duży
balkon, 5 piętro, do wprowadzenia, nowe
okna, panele, zabudowana kuchnia,
cena-149 tys do negocjacji tel.666 222
031 NJ
Sprzedam kawalerkę w Jelenia Góra
blisko centrum ul. Wincentego Pola.
Mieszkanie jest remontu. - 609 678 884
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PKS „TOUR” w Jeleniej Górze zatrudni kierowców autobusów.
Wymagania:
- prawo jazdy kat. D
- ważne badania lekarskie i psychologiczne,
- kurs na przewóz osób,
- odporność na stres,
- dyspozycyjność
Kontakt
746422101, 756422908
lub osobisty w siedzibie firmy ul. Obrońców Pokoju 1b,
58-500 Jelenia Góra

Sprzedam kawalerkę w Jeleniej Gorze
(początek Sobieszowa), 35m2, okna po
wymianie. Kawalerka jest po wstępnym
remoncie. Cena 49000. Cena do negocjacji. - 0669104656
Sprzedam mieszkanie 100m2 na parterze w ścisłym centrum Szklarskiej Poręby
do kapitalnego remontu. Cena 190 tys.zł.
Mieszkanie jest ciepłe i suche, zapraszam
do prezentacji. Tel.602 212 071
Sprzedam mieszkanie 2 pok., parter,
40m2, kuchnia, łazienka, garaż, ogródek
100m2, piwnica, centralne ogrzewanie,
cena 55000 zł tel. 75 75 139 024
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
- rozkładowe,51 m2, parter, osobna
kuchnia, ogrzewanie gazowe, okna PCV,
nowe instalacje,zielona okolica, czynsz
100zł/m. Cena - 124000 zł(do rozmów)
Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
na Zabobrzu III - 42 m2,4 piętro, balkon,
piwnica, okna PCV, na podłogach panele
i kafle. Mieszkanie ciepłe – środkowe!
Cena 129000zł do negocjacji Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe z
garażem i ogródkiem, w Szklarskiej Dl.
pow.68 m2, 2 piętro, kamienica, dobry
dojazd, ogrzewanie CO-piec zasypowy+koza, cena-219 tys, do negocjacji tel.
666 222 031 NJ
Sprzedam mieszkanie 50,9m2, 2
pokoje, duża kuchnia, balkon, II piętro,
Zabobrze I tel. 607 967 510 wieczorem
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu
III - 2pok, 39 m2, balkon, wysoki parter,
oddzielna kuchnia, ogrzewanie podłogowe, czynsz - 120 zł/m. Cena - 124ooo zł
Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Sprzedam mieszkanie po kapitalnym
remoncie - rozkładowe, 2 pok, 56 m2, 1
piętro, ogrzewanie gazowe, okna PCV,
osobna garderoba, nowe instalacje,
zadbany budynek. Cena 170000zł Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Sprzedam mieszkanie w centrum
J.Góry - 93 m2, 3 pok + gabinet/garderoba, osobna kuchnia, balkon, 3
piętro, ogrzewanie gazowe i na opał stały,
zadbana kamienica. Cena - 188000 zł
Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Sprzedam mieszkanie w centrum JG
w kamienicy 4-piętrowej (2p.) 3 pokoje
72m2, piwnica oraz komórka na półpiętrze, c.o. etażowe w pobliżu 4 szkoły i 2
przedszkola - 664 057 369

Sprzedam mieszkanie w Karpaczu okolice kościółka Wang. 2 pokoje,
garderoba, kuchnia, łazienka. II piętro
kilkurodzinnej kamienicy. Mieszkanie
słoneczne po remoncie kapitalnym. Bez
pośredników. 180tys zł - 726 574 384
Sprzedam mieszkanie w Lubomierzu
- rozkładowe, 42 m2, 2 pokoje, osobna
kuchnia, 1 piętro, okna PCV, piwnica,
ogrzewanie z sieci. Cena - 70 000 zł Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Sprzedam mieszkanie w Sobieszowie - 3 pok., 63 m2, rozkładowe, osobna
kuchnia, 3 piętro, balkon, piwnica, okna
PCV, ogrzewanie gazowe,czynsz 300zł/m. Cena - 159 000zł Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
Sprzedam mieszkanie w ścisłym centrum Jeleniej Góry - 60 m2, 3 pokoje (duży
salon + 2 sypialnie), osobna kuchnia, 1
piętro, nowe drzwi i okna, ogrzewanie
miejskie. Cena - 169000 zł Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Sprzedam, Zabobrze II, bardzo ładne,
rozkładowe, 2 pok. mieszkanie 54m2, w
pełni wyposażone tel. 609 600 599
Wleń - centrum 4 pokojowe - Sprzedam
b.atrakcyjne mieszkanie 4 pokojowe z
10 m2 antresolą, centrum Wlenia, ładna
kamienica, pow.76 m2, 2 piętro, do
wprowadzenia, cena-129 tys do negocjacji! tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
Zabobrze bez pośr., 3 pok. 54m
- Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
bez pośredników na ul. Moniuszki,
okna nowe, osobna kuchnia, łazienka,
oddzielna toaleta 160 000 do negocjacji,
pilnie - 604 376 339

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Pilnie szukam mieszkania dla kadry
kierowniczej - 3/4 pokojowe, w dobrym
standardzie, w pełni umeblowane i wyposażone, umowa na rok czasu. Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Pilnie wynajmę mieszkanie, najchętniej umeblowane, do 600zl . może być
kawalerka .pan bez nałogów, pracujący
- 605 353 431
Poszukuję do wynajęcia mieszkania 2
pokojowego - ok. 40 m2, do 1100 zł oraz
niedrogiej kawalerki w okolicach centrum.
Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
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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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Szukam dla dobrych klientów mieszkania 2 i 3 pokojowego, w Jeleniej Górze,
w dobrym standardzie, umeblowanego
lub nie. tel. 666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
Szukam do wynajęcia mieszkania
2-poziomowego, w dobrym standardzie,
nie w centrum, umeblowanego-choć w
części tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
Szukam do wynajęcia na dłuższy okres
mieszkanie lub dom jednorodzinny. Interesują mnie Mysłakowice, okolice Parku
Sudeckiego, osiedle Czarne, Karpacz i
okolice. - 516-137-314
Szukam do wynajęcia umeblowanego
mieszkania dla firmy - 8 osób, od 15-go
września lub od października. w dobrym
standardzie tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek

Szukam mieszkania w Cieplicach Poszukuję dla klienta mieszkania 2-3
pokojowego w Cieplicach - około 50 m2,
umeblowane, mile widziane osiedle Orle
lub XX-lecia Tel - 886 306 886 Nieruchomości Jarząbek
Wynajmę mieszkanko lub samodzielny
pokój na terenie Jeleniej Góry. Do kwoty
800-850 zl łącznie z opłatami. - 697
983 460

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Cieplice - dla firmy - Do wynajęcia od
zaraz mieszkanie dla 4-5 osób, 2 pokoje,
2 łazienki, 2 aneksy kuchenne, centrum,
1 piętro, cena - 2500 zł ze wszystkimi
mediami! tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek

MAR-MS-13154. Atrakcyjny dom
w Okolicy Bolesławca Polecam Państwu
przytulny dom w Dąbrowie Bolesławieckiej.
7 Km od Bolesławca 2km od A4. Budynek
po kapitalnym remoncie. Pow. mieszkalna
200 m2, działka 3200 m2, 445 tyś.
Leszek Środecki 790 418 318
MAR-MS-13150 Mieszkanie w Karpaczu
Bardzo ładne słoneczne trzy pokojowe 50m 2.
Wang(500m), kompleks narciarski KOPA
(600m). Doskonała inwestycja pod wynajem,
a także do zamieszkania z rodziną. Lokal nie
wymaga nakładów finansowych.
Do zamieszkania po zakupie. 157 tyś
Leszek Środecki 790 418 318.
MAR-MS-13148. Ładne po remoncie Luksusowe, w pełni umeblowane i gustownie
urządzone mieszkanie o pow. 50 m 2 w bloku
wysoki parter w zielonej części miasta. 155tyś
Leszek Środecki 790 418 318

MAR-MS-13166 Pół domu Szklarska Poręba. Do sprzedaży dom
w zabudowie bliźniaczej jednorodzinny położony na jednym z osiedli
Szklarskiej Porębie niedaleko centrum.
Budynek
piętrowy
w całości podpiwniczony 560 tyś
Leszek Środecki 790 418 318
MAR-MS-13104 OKAZJA Mieszkanie dwupokojowe na osiedlu Zabobrze I .
Leszek Środecki 790 418 318

Działka Inwestycyjna Strefa Ekonomiczna JG 6700 m2, Prostokąt 48m
x14m ZORKA 100m. 299 tyś. Plan pozwala na zabudowę 60% powierzchni,
wys 12m. Istnieje możliwość dokupienia 1,5ha obok przedmiotowej działki.
Marcin Środecki 883 797 878
MAR-DS-12924 Dom? A może
kamienica? 370m2 Obiekt o niespotykanym charakterze i potencjale. Położony w sercu Cieplic 30m
od Pl. Piastowskiego. Remont
generalny w 2006/7. Nadaje się na
dom jedno-wielorodznny, można
dzielić na mieszkania, nadaje się także na pensjonat. 570tyś
Marcin Środecki 883 797 878
Spektakularnie
zlokalizowane
działki budowlane z widokiem
Chojnik. Media (prąd, gaz, kanaliza, woda. Jelenia Góra – Sobieszów, komunikacja MZK, dojazd
asfalt 30m szutr.
KUP – ZBUDUJ – ZAMIESZKAJ
Marcin Środecki 883 797 878.
ATRAKCYJNY DOM w ciekawej lokalizacji.
Oferuje przestrzeń i niespotykane widoki.
Stan zamknięty – wykończony z zewnątrz.
Wojcieszyce na granicy Cieplic. Projekt Jupiter 2 lustro. 390tyś
Marcin Środecki 883 797 878

MAR-DS-13117 Pół domu po generalnym remoncie w stanie deweloperskim. Podział pionowy. Malownicze
miejsce w Pilchowich. Trzy kondygnacje, pow cał. 280m2 i 300m2 ogrodu.150tyś.
Marcin Środecki 883 797 878

Do wynajęcia jedno-, dwu-osobowe
pokoje dla studentów, w atrakcyjnie
położonym mieszkaniu niedaleko Uniwersytetu Ekonomicznego. Mieszkanie
składa się z 3 pokoi, łazienki, kuchni i
korytarza. - 607 775 954
Do wynajęcia lub sprzedaży mieszkanie
3 pokojowe, Zabobrze II, 51 M. 508 231
331, 1100 zł + media, bez pośredników.
Do wynajęcia ładne pokoje/mieszkanie blisko centrum. Komfortowe, słoneczne, estetyczne. W mieszkaniu ładna
łazienka wanna/prysznic, pralka, w kuchni
lodówka, zmywarka, kuchenka. W lokalu
jest internet - 669-53-80-53
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
(aneks kuchenny, łazienka, balkon),
na parterze w Parku Sudeckim. - 661
025 865
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
na Zabobrzu. tel.609 691 784
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
na Zabobrzu.700zl czynsz + (Woda,
gaz, prąd) +kaucja 1000zł zwrotna. 697-670-232
Do wynajęcia od zaraz pokój 2-osobowy,
w domku, wspólna ładna kuchnia, blisko
AE i centrum, umeblowany, z własną
łązienką, dodatkowo energia-ok.50 zl/
mies. cena-800 zł, kaucja 800 zł tel.666
222 031
Ekskluzywną kawalerkę wynajmę
w Cieplicach, umeblowana, podziemne
miejsce garażowe tel. 602 656 346
Karpacz-kawalerka wolna od
zaraz. Widok na Śnieżkę/ogród/blisko
centrum, las, aquapark /Cena 400
zł+liczniki+kaucja lub płatne za 3 miesiące
z góry - wtedy 1100 zł i bez kaucji. - 75
7618 635 lub 724 389 724
Mam do wynajęcia komfortowe mieszkanie, blisko centrum. W mieszkaniu jest
pralka, lodówka , w pełni wyposażona
nowa kuchnia. Mieszkanie jest zadbane
i czyste - 4 pokojowe- 70 m. - 669 538
053
Mam do wynajęcia ładne umeblowane
i po remoncie mieszkanie z ogródkiem
na parterze domku jednorodzinnego.
Dom znajduje sie w Łomnicy naprzeciw
szkoły. - 502 519 053
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe 50m2, kuchnia łazienka, 2-3 niepalącym studentkom (panie), ogrzewanie
gaz.,internet, 2 min pieszo od uniw. ekonom. tel. 512 255 334
Mam do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe 52m2. Umeblowane, kuchnia
w pełni wyposażona, w łazience kabina
prysznicowa, pralka. Ciepłe i słoneczne.
Kiepury. Zabobrze III. - 665 031 331
Mieszkanie 3 pok Park Sudecki 64m2, w pełni wyposażone, Kuchnia w
zabudowie: zmywarka, piekarnik, płyta,
lodówka. W łazience kabina + wanna,
ogrzewanie centralne, cena 1100 zł +
opłaty. - 509 693 280
Mieszkanie na Placu Ratuszowym - Dwupokojowe, przechodnie,
umeblowane. Kuchnia, łazienka, dwa
pokoje, przedpokój. 42m2 600zł+czynsz
390zł+liczniki. 1piętro, blisko przystanek
autobusowy i dworzec pks. - 607 455
692
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu
czteropokojowym wspólne dwie kuchnie
i łazienka na parterze w domku jednorodzinnym na Zabobrzu cena 550zl z
opłatami - 603 958 920
Wynajmę 2 pokojowe 57m2 umeblowane, od zaraz w Jeleniej Górze ul.
Długa 3 piętro - centrum, 1000 zł+media
tel. 725 514 526
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe
na Zabobrzu (ul. Paderewskiego), wysoki
parter, łazienka, osobno WC, mieszkanie
po remoncie. - 519 050 299
Wynajmę mieszkanie nieopodal centrum - 3 pok.(salon z aneksem + 2 sypialnie), 55 m2, parter, ogrzewanie gazowe,
umeblowane i wyposażone. Cena najmu
- 1500 zł/m + media Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
Wynajmę mieszkanie w ścisłym centrum - 50 m2,2 pok,3 piętro,częściowo
umeblowane i wyposażone. Cena 1250zł w tym wszystkie media wraz z
ogrzewaniem Nieruchomości Jarząbek
- 886 306 886
Wynajmę nowe, b.ładne mieszkanie
54m (dwa pokoje, kuchnia, łazienka),
umeblowane, okolice Akademii Ekonomicznej tel. 609 107 379
Wynajmę pokój, używalność kuchni
i łazienki, Zabobrze I tel. 607 967 510
wieczorem
Wynajmę pokój w mieszkaniu na Zabobrzu jedno - lub dwuosobowy spokojnej
studentce/studentkom lub uczennicy. W
pobliżu liczne sklepy, przystanek autobusowy. Cena do uzgodnienia. Zapraszam
do kontaktu. - 530 429 899

Wynajmę słoneczne mieszkanie
50,7m3 w nowym budownictwie w Kowarach blisko centrum. Dwa duże pokoje,
kuchnia, śliczna łazienka, przedpokój,
spory balkon, piwnica. 600zł plus liczniki.
- 790 353 366
Zabobrze III - Mam do wynajęcia
2-pokojowe mieszkanie, umeblowane,
ciepłe i słoneczne. Powierzchnia 52m2, I
piętro, balkon, łazienka i kuchnia w pełni
wyposażone. - 665 031 331

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Mieszkanie kwaterunkowe 39m2, 2
pokojowe, kuchnia, przedpokój wspólny,
centralne ogrzewanie z miasta zamienię
na pokój z kuchnią tel. 516 217 549
Zamienię mieszkanie 49,30 m2 ,
2 pokoje, duży przedpokój, kuchnia,
łazienka- dostęp do komórki. Ogrzewanie
centralne - (CO) Zamienię na miesz. do
70m2 z zadłużeniem. - 883 755 213

DOMY
KUPIĘ

Kupię dom w Jeleniej Górze - centrum,
z dobrym dojazdem, min.3 sypialnie +
salon, do 300.000 zł tel.666 222 031

DOMY
SPRZEDAM

Lubomierz- sprzedam mieszkanie
- 98m2 (całe I piętro kamienicy)- rozkładowe 4 pokoje, kuchnia, łazienka
(strych+ piwnica+ możliwość zagospodarowania 11a ogrodu)- ul. Kościuszki.
Do remontu. Cena 90 tys. do negocjacji.
- 509 163 023
Piękna parterówka - Jel.Góra - sprzedam dom wolnostojący 140 m2, salon z
kominkiem, 3 sypialnie, działka 1100 m2,
ogrzewanie gazowe, garaż, bardzo dobry
standard!cena-690.000 zł do negocjacj I
tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
- 666 222 031
Przepięknie położony w Bobowicku
bardzo blisko jeziora! Pow. domu to
157m².Dom jest podpiwniczony oraz
posiada strych z możliwością adaptacji.
Pow. mieszkalna w części piwnicznej
to.68,90m². Działka 680m² - 885 342
947
Siedlęcin- nowy dom 265 tys - stan
surowy zamknięty, pow.190 m2, działka
2360 m2, ładnie położony, dojazd asfalt,
zaawansowana budowa, cena- 265.000
zł tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
Sprzedam atrakcyjny dom wolnostojący w Piechowicach, 4 sypialnie+ salon,
2 łazienki, garaż, pow.160 m2, działka
620 m2, do wprowadzenia, ogrzewanie
gazowe + kominek tel.666 222 031 Nier.
Jarząbek
Sprzedam b.ładny dom wolnostojący
w Gryfowie, dzielnica willowa, pow. 170
m2, salon, 5 sypialni, 2 łazienki, działka
własnościowa pow.650 m2, podpiwniczony, garaż, ogrzewanie gazowe, tel.666
222 031 NJ
Sprzedam dom 160 m, możliwe prowadzenie działalności gospodarczej w 1/2
domu działka 1085 m, dojazd asfaltem,
wszystkie media, cena 450 000 zł do
negocjacji. - 601 731 172
Sprzedam dom 240 mkw działka
własnościowej o pow. 800 mkw blisko
centrum, trzy kondygnacje, 6 pokoi CO
gazowe lub kominek z płaszczem wodnym, nowy dach, okna, elewacja, ocieplony, cena 580 tyś zł. - 608 773 500
Sprzedam dom wolnostojący do
zamieszkania, JG Krasickiego, 2 pokoje,
ogórd 1040 m2, garaż, ogrzewanie
gazowe, pow.70 m2, cena-259.000 zł tel.
666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
Sprzedam dom wolnostojący pow.100
m2, działka 600 m2, po kapitalnym
remoncie 5 lat temu, 3 sypialnie+ salon,
garaż, ogrzewanie CO, do zamieszkania,
stan bdb, cena-310.000 Zł tel.666 222
031 Nier.Jarząbek
Sprzedam dom z uroczą działką Jeżeli lubisz ciszę i uroki przyrody ten
dom jest dla Ciebie. Dom na działce o
powierzchni 28 arów z małym stawem
położony jest 22 km od Jeleniej Góry na
Pogórzu Izerskim. Polecam wyjątkową
ofertę. - 661 025 865
Sprzedam nowy dom wolnostojący
pow. 170 m2, salon z kominkiem, 5
sypialni, działka 1000 m2, ogrzewanie
gazowe, garaż, wykończony, 2 łazienki,
do wprowadzenia! Cena-530.000 zł tel.
666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
Sprzedam piękny, kilkuletni dom
wolnostojący w Podgórkach, pow.14o
m2,działka 2000 m2, 3 sypialnie, salon,
ogrzewanie gazowe + kominek, garaż
2-stanowiskowy, cena-399 tys tel.666
222 031 NJ
Sprzedam pół bliźniaka do remontu,
cena 280 tys. zł, JG okolice Morcinka lub
zamienię na mieszkanie na Zabobrzu w
budynku z windą tel. 512 392 415

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia
Sprzedam wolnostojący poniemiecki
dom do remontu, pow.110 m2, działka
700 m2, Krogulec, cena-99.000 zł tel.666
222 031 Nieruchomości Jarząbek
Widok - piętro willi z garażem - pół willi
w Cieplicach,74 m2, 3 pokoje, garaż,
wspólny ogród,do wprowadzenia, ogrzewanie co+ piece elektr. akumulacyjne,
cena - 290 tys zł do negocjacji tel.666 222
031 Nieruchomości Jarząbek

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam do wynajęcia pensjonatu
-Karpacz lub Szklarska, wyposażonego,
ładnie położonego - super klient, długoterminowy tel. 666 222 031

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia garaż w bloku przy ul.
J.Kiepury 45B w Jeleniej Górze. Opłata
stała 150 zł miesięcznie. Tel. kontaktowy:
stacjonarny: 75 64 13 785, komórkowy:
510342585
Do wynajęcia pokoje dla studentów.
Atrakcyjna lokalizacja. Blisko uniwersytetu Ekonomicznego. - 607 775 954
Dom - Jel. Góra wynajmę - od zaraz dom
wolnostojący, pow. 250 m2, garaż, piękny
ogród,6 pokoi, zabudowane garderoby +
kuchnia, cena-2500 zł tel. 666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Dom - mieszkaj i zarabiaj - Nieruchomość
położona w Szklarskiej Porębie Średniej.
Łącznie 6 pokoi zostało w pełni przystosowanych pod wynajem dla gości, co daje
14 miejsc noclegowych. - 500 092 493
Mieszkanie 2-pokojowe 50m2 w centrum J.Góry. Tel. 603 932 242

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię działkę rolną ok. 1ha w Chrośnicy,
Janówku, Czernicy, Dziwiszowie. Bez
pośredników - 604 985 178

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka budowlana - Dziwiszow O pow.1019m².Wszystkie media, do
centrum 5min samochodem Widok na
Śnieżkę, mnóstwo zieleni, cisza. Cena
do negocjacji, bez pośredników. - 885
342 947
Działka budowlana w Maciejowej o
pow.7350m2 z widokiem na góry. Działka
posiada warunki zabudowy i dostęp do
wszystkich mediów oraz drogę dojazdową z obu stron. Istnieje możliwość
podzielenia. 65zł/m2 - 695 603 600
Grunty rolne 1,7 ha i 1,03 ha - atrakcyjnie położone grunty w Dziwiszowie
- 887 053 400
Mysłakowice - sprzedam działkę
budowlaną - 608 625 742
Okazja 1800m2 budow. 45tys. - Pilnie
sprzedam działkę budowlana kształt
nieregularny, dwie drogi dojazdowe,
jedna asfaltowa, druga gruntowa, media
na granicy, niedaleko pałacu Wojanów,
dogodny dojazd do J. Góry. Bezpośrednio
- 883-783-222
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
Sprzedam 1,07 ha w Dziwiszowie.
Grunt pięknie położony, świetny dojazd.
Pośrednikom dziękuję. - 603 954 845
Sprzedam- działka w pięknym miejscu
południowy stok, wszystkie media tel.
605 633 231
Sprzedam działkę położoną w centralnej części Wojcieszowa - niezagospodarowaną. Powierzchnia 4,71a. Ładne
widoki, bardzo dobry dojazd, pełne
uzbrojenie (brak jedynie sieci gazowej).
Gratis projekt. - 603 410 248
Sprzedam działkę w Łomnicy z war.
zabudowy i energii. Doskonała inwestycja
na przyszłość, okolica dla osób ceniących
ciszę i spokój oraz widok na góry. Polecam tel. 504 385 211
Sprzedam ładnie położoną działkę
budowlaną, dojazd asfalt, pow. 850 m2,
widoki na góry, Kostrzyca, cena - 40.000
zł tel. 666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek

LOKALE
SPRZEDAM
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
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Sprzedam lokal użytkowy na parterze
75 mkw centrum, wejście bezpośrednio z
ulicy, dwie duże witryny wystawowe, dwa
pomieszczenie + zaplecze socjalne, cena
400 tyś zł - 608 773 500
Sprzedam pawilon handlowy pod
każdą działalność gospodarczą ulica
Kiepury J.G. Dzierżawa gruntu 50 m2,
pawilonu 30 m2, sieć wodno-kanalizacyjna, energia elektryczna. Cena 22000
zł Tel. 508 137 507
Sprzedam tanio lokal 58m2 w centrum
miasta na każdą działalność tel. 601
196 567

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje centrum - 30m2 sypialnia+pokój z aneksem kuchennym, w pełni
wyposażona i umeblowana, prywatne
miejsce parkingowe - odstępne 790zl plus
wszystkie rachunki ok. 400zl miesięcznie
- umowa min. pół roku,1000zlkaucja - 507
473 290
Do wynajęcia od zaraz lokal biurowousługowy pow.53 m2, parter, miejsca parkingowe, centrum, ogrzewanie gazowe
alarm, cena-950 zł+ Kaucja tel.666 222
031 Nieruchomości Jarząbek
Do wynajęcia pomieszczenie gospodarcze (sklep) 42m2 Piechowice-Pakoszów
od 01.10.2014 tel. 600 316 661
Do wynajęcia w Jel.Górze i okolicy hale
o pow.:220 330 ,300, 125, 250 i 1000
m2,place, Rampy, dobry dojazd, cena od
10 ł / m2 tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
Lokal - Zabobrze III - Wynajmę lokal
usługowy/biuro - 110 m2,1 piętro,3
pomieszczenia, instalacja alarmowa,
monitoring, siła, miejsca parkingowe.
Czynsz - 1500 zł (+ 500 zł ogrzewanie
w sezonie grzewczym) Nieruchomości
Jarząbek - 886 306 886
Lokal do wynajęcia na działalność
17m2, parter, w centrum tel. 75 75 265
36, 606 245 013
Lokale do wynajęcia centrum JG
nad apteką Hipokrates, np. na gabinety
lekarskie (wszystkie odbiory) kancelarie
prawne i inne. Kontakt 693355855 lub
601054645
Na atrakcyjnych wynajmę sprzedam
nowoczesny, wykończony lokal handlowo-usługowy zlokalizowany na parterze
w nowej kamienicy w ścisłym centrum
Jeleniej Góry. - 75 75 22 980 / 697
397 297
Parter W.Pola - Do wynajęcia pomieszczenia na gabinet(y),biura od 10m2 do
45m3 łącznie 180m2. Mała produkcja,
magazyny. Parking. Bezpośrednio przy
W.Pola miejsce na reklamę. - 602 497
946
Wynajmę lokal handlowo-usługowy
w centrum Świeradowa-Zdroju o
powierzchni 70m2. - 667 714 666
Wynajmę lokal handlowo-usługowy
w Cieplicach - 75 m2,parter,2 wejścia,
zaplecze, instalacja alarmowa, ogrzewanie, miejsca parkingowe. Czynsz najmu z
wszystkimi mediami - 1790zł + vat Nieruchomości Jarząbek - 886 306 886
Wynajmę lokal pod gabinet lekarski.
Atrakcyjna lokalizacja- ścisłe centrum.
Dostępna toaleta/poczekalnia- wysoki
standard winda, garaż, parking przy
budynku. Atrakcyjna cena. - 535 512
538
Wynajmę od zaraz wyremontowany
lokal usługowy w centrum Jeleniej Góry,
idealny na np. działalność finansową.
Atrakcyjna, kojarzona z tego typu usługami lokalizacja, przystępna cena. - 501
167 262

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Do sprzedania restauracja 30 miejsc, trzy
mieszkania, garaże i duży taras, blisko
centrum tel. 605 633 231

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia bilbord 5X2,5m w miejscowości Dziwiszów. Więcej info. nr tel.
783 263 555
Do wynajęcia hala pow,250m2 +łazienka+kuchnia+biura. Magazyn pow.100m2
z sanitariatem + trzy garaże na samochód
osobowy Jelenia Góra ul. Warszawska
28 - 663 548 826
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