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Kto z nich weźmie wszystko?
czy obecnemu
Dla kogo z tarczą, a dla kogo
prezydentowi. Warto
na tarczy skończy się wywięc zastanowić się, nim
borcza bitwa o fotel prezywrzucimy głos do urny
denta Jeleniej Góry, o tym
zdecyduje niedzielne (30.11) w lokalu wyborczym,
komu wolimy pogłosowanie.
wierzyć najważOkoło 750 osób znajdzie pracę
w tym zakładzie. Firma kończy
budowę nowej hali i kupiła grunt
pod kolejną.
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Część siebie
oddali innym

Szanse wydają się wyrównane, więc
Marcin Zawiła, który pierwszą turę ze
swoim najgroźniejszym kontrkandydatem wygrał minimalnie i Marek Obrębalski będą musieli toczyć bój o głosy
mieszkańców do samego końca.
Niezależnie, który z nich wygra, wygra Platforma Obywatelska, bo obaj kandydaci są z tą formacją polityczną związani. Ale to mieszkańcy zdecydują, czy
powierzą władze nad miastem byłemu,

JELENIA GÓRA

niejszy urząd w
Jeleniej Górze.
Nade wszystko jednak,
war to
w niedzielnych
wyborach
uczestniczyć.
Za nami wybory miejskich radnych. może się trochę zmienić), kto będzie remontowało i działo w Jeleniej Górze.
Dlatego idźmy głosować. Bo od wyniku
Wiadomo
już (choć nie do końca, bo przez najbliższe cztery lata współdecy- O wynikach wyborów w niedzielę,
zależeć będą losy naszego miasta, a więc
po wyborach prezydenckich ten skład dował o tym, co się będzie budowało, 16. listopada, na stronie 2.
nas i naszych dzieci.

Jest samorządowcem, który stawia na porozumienie i potrafi rozmawiać z oponentami

Zgoda buduje –twierdzi Marek Obrębalski

Dobro powraca - przekonują
Paulina Bratkowska (na zdjęciu)
i Michał Liwandowski. Oddali
szpik, by ratować komuś życie.
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SPORT

Nowak na K-1
w Niemczech

TS: Wybory, wybory, wybory,
prawie wszyscy już mają dość
wyborczych banerów i stert
ulotek na klatkach schodowych….
MO: (Śmiech) Oglądam siebie
codziennie rano w lustrze podczas golenia, widzę swoją twarz
na wielkim banerze w drodze do
miasta. Jest także wiele moich
fotek w różnych miejscach… Ale
TS: Startuje Pan w II tuprzynajmniej moja ponad 2-letnia
rze
wyborów na Prezydenta
wnuczka, Julka jest zachwycona!
miasta.
Ma Pan duże szanse
(śmiech).
na wygraną. Mieszkańcy poTS: Jest Pan nazywany prezy- winni dobrze wiedzieć przed
dentem zgody. Są tutaj przecież oddaniem głosu kim Pan jest
ludzie, którzy chcą tu mieszkać i co Pan zrobi jako Prezydent.
i pracować. Mieliśmy wielu Jest pan gotowy na trudne
kandydatów w I turze wyborów pytania?
MO: Zawsze.
i widać było, że wielu z nich ma
energię i chęć zrobić dużo by
żyło się w Jeleniej Górze lepiej.
Co z nimi?
MO: Jestem samorządowcem,
który zawsze stawiał na porozumienie. Kiedy pełniłem funkcję
prezydenta potrafiłem porozumieć
się z oponentami i zaprosić ich do
współpracy. Teraz ten model prze-

Jeleniogórzanin zmierzył się
z Niemcem Heliasem Haydari .
Mimo zaciętej walki Polak przegrał jednak 1:2.

Strona 10

łożony został na całe województwo.
Wśród kandydatów i ich programów wiele jest wartościowych
wskazówek, które będę realizował.
Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości
mogą być pewni, że ruszy oczekiwana przez nich budowa mieszkań
komunalnych. Wyborców Lewicy
zapewniam, że wpływ środowisk
obywatelskich na bieżące zarządzanie miastem będzie zwiększony.
Będziemy realizować gospodarcze
postulaty Siły Mieszkańców. Wiem,
że środowisko PSL chce wprowadzenia karty seniora i jesteśmy w
tym punkcie zgodni.

Fot. TS

Będę prezydentem zgody
- zapowiada Marek Obrębalski przed drugą turą
wyborów prezydenckich w
Jeleniej Górze.

TS: Podczas swojej poprzedniej kadencji, PEC został sprzedany. Czy z perspektywy czasu
uważa Pan nadal to za słuszną
decyzję?
MO: Myślę, że to była dobra decyzja.
Musimy pamiętać, że PEC by spełniał nowej inwestycji. Z drugiej strony aby jest wkład własny. Między innymi, to dobrze zarządzana firma i dobrze
coraz bardziej wyśrubowane normy pozyskać jak najwięcej pieniędzy ze dzięki tym pieniądzom mamy choćby służy mieszkańcom.
ekologiczne wymagał około 15 milio- środków UE na inwestycje, konieczny Termy Cieplickie. Dziś wiem, że ECO

Więcej na stronie 2

Jeleniogórzanie pytają – kandydaci na prezydenta odpowiadają. Zanim oddasz swój głos,

zobacz filmy na www.jelonka.com

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
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 Dokończenie ze strony 1
TS: A co pan myśli o problemie mieszkań komunalnych?
MO: Marcin Zawiła to człowiek
Solidarności, który dzielnie stanął
wiele lat temu po stronie zwykłych
ludzi. Mimo tego, że osobiście darzę
go sympatią, powiem wprost - nie
rozumiem jego decyzji. Obecnie
zadłużenie mieszkańców mieszkań
komunalnych wynosi prawie 20
milionów złotych i ciągle rośnie.
Ci ludzie nie mają pieniędzy by je
spłacić bo ledwo wiążą koniec z
końcem. Więc po co te podwyżki?
Tych pieniędzy nie otrzymuje
miasto, zwiększa się tylko dług
tych mieszkańców a najbiedniejsi
mają jeszcze niepotrzebne poczucie
bycia notorycznym dłużnikiem. Z
pustego i Salomon nie naleje.
TS: Zatem co robić?
MO: Te kwoty muszą by obniżone i dostosowane do realnych
możliwości mieszkańców. Innego
wyjścia nie ma. Czasami mam
wrażenie, że zapominamy, iż podnoszenie czynszów, podatków itp
ma tylko sens gdy pieniądze w ten
sposób pozyskane służą słusznym
a nie wydumanym inwestycjom.
One muszą odpowiadać na realne
potrzeby ludzi.
TS: Ustępujący Prezydent
mocno podzielił Jelenią Górę,
ale za jego największą wpadkę
uznaje się problemy z nadzorem nad inwestycjami?
W otoczeniu Prezydenta nie ma
osób, które sprawnie te inwestycje
przeprowadzą, będą nadzorowały przebieg inwestycji a przede

JELENIA GÓRA

wybory / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Na informatyzację w urzędzie
są wydawane tak znikome pieniądze, że wstyd o tym mówić.
Musimy podnieść komfort pracy
urzędników, ułatwić procedury
by sprawniej mogli obsługiwać
mieszkańców. Czy wyobraża sobie
pan by w MZK można było zwolnić kierowców, mechaników czy
innych pracowników w sytuacji
gdzie liczba kursujących autobusów została ograniczona już do
minimum? Co innego z zarządami
tych spółek. Tu musimy bliżej się
przyjrzeć ich bieżącemu funkcjonowaniu i następnie wyciągać
TS: Niemniej termy są uzna- ewentualne wnioski personalne.
wane za sukces.
TS: Z innej beczki. Co ze sporMO: Niewątpliwie jest to obiekt,
bardzo potrzebny i zaspokaja w tem w Jeleniej Górze?
MO: Przykładowo wyremontodużym stopniu potrzeby mieszkańców. Tylko został wybudowany wano stadion. I znowu nikt nie
o 20 mln złotych za drogo. Termy przypilnował, że odpływ wody
nie mają z tych pieniędzy więcej spod murawy boiska jest powyżej
ślizgawek czy basenów. Ma pan samego boiska. Jestem kibicem
świadomość co mieszkańcy Cie- i często przychodzę na mecze.
plic mogliby zrealizować gdyby te Czasami po prostu jest mi wstyd.
pieniądze nie zostały zmarnowa- Druga kwestia, że tak niewiele pone? Kolejnym przykładem braku trzeba by pomóc różnym klubom i
nadzoru jest wpuszczenie na teren działaczom by mogli krzewić sport
Parku Zdrojowego w trakcie jego wśród młodzieży. Tak niewiele. A
rewitalizacji ciężkiego sprzętu. ogólna opinia jest taka, że miasto
Zniszczono system drenaży, dla- stoi do nich odwrócone tyłem.
tego teraz po większych opadach
TS: To może w kulturze jest
stoi tam woda…
lepiej?
MO: Jest lepiej, ale moim zdaTS: Zmiana Prezydenta może
pociągnąć za sobą wiele innych niem nie na tyle by można być
zmian. Część pracowników zadowolonym. O ile dla dorosłych
spółek miejskich i urzędu może są ciekawe koncerty czy przedstawienia to o młodzieży zapomniaczuć pewne zagrożenie?
MO: Niepotrzebnie. Nie mam no prawie zupełnie. Niedawno
zamiaru nikogo zwalniać. Zmiany słyszałem o inicjatywie młodych
mogą dotyczy organizacji pracy. ludzi, którzy za własne pieniądze
wszystkim będą stały na straży
naszych wspólnych pieniędzy.
Termy Cieplickie to sukces. Nie
chcę się chwalić ale to za mojej
kadencji pozyskano prawie 20
milionów dotacji unijnej. Przetarg
wygrała firma, która zdecydowała
się wykonać ten obiekt w dzisiejszym kształcie za niespełna 43 mln
złotych. Dziś przy wejściu do Term
jest tablica z informacją, iż kosztowały one 65 mln. Jak można by
tak niegospodarnym? Jak można
lekką ręką wydać ponad 20 mln
nie swoich pieniędzy?

Fot. TS

2

wyborcom. Wprowadziliśmy do
Rady Miejskiej z listy Platformy
Obywatelskiej najwięcej radnych
więc jest z kim współpracować.
W dodatku w tej grupie są fantastyczne osoby, które zaczynają
działalność w samorządzie. Czuję
się jak wiele lat temu gdy zakładałem struktury PO w Jeleniej
Górze. Ci nowi fantastyczni ludzie
mi o tym przypominają. Klucz
polityczny nie ma żadnego zna-

wykupili prawa autorskie do polskiego filmu niemego i własnymi
siłami skomponowali do niego
muzykę. Ci ludzie mi zaimponowali, bez żartów. Musimy zrobić
pokaz tego filmu. Za darmo. Żeby
wszyscy zobaczyli, że się da!
TS: By wygrać wybory trzeba
mieć zaplecze polityczne?
MO: By wygrać wybory trzeba mieć dobry, szczery i realny
plan i trzeba go umieć przekazać

czenia. Ja jestem popierany przez
Platformę Obywatelską, choć nie
jestem jej członkiem. Myślę, że to
pierwszy krok w dobrym kierunku. Kluczem do poparcia powinny
być kompetencje a nie partyjne
przyjaźnie. Wiem, że Platforma
to dobrze rozumie i tylko dlatego
zgodziłem się kandydować z jej
ramienia. To prawie „Powrót do
Przeszłości” (śmiech).
ts

30. listopada jeleniogórzanie zdecydują, kto będzie rządził miastem przez najbliższe cztery lata

Dwóch kandydatów związanych z Platformą Obywatelską pozostało w wyborczym
wyścigu o urząd prezydenta
Jeleniej Góry. Pierwszą turę
(16. listopada) wygrał obecny włodarz miasta Marcin
Zawiła, który o 5 pkt. procentowych wyprzedził prezydenta z lat 2006-2010 Marka
Obrębalskiego.

Fot. Tomasz Raczyński

Ogromne zamieszanie związane
z wadliwym oprogramowaniem
trwa do dziś, nie znamy jeszcze
ostatecznych – oficjalnych wyników
potwierdzonych przez Państwową

Komisję Wyborczą. Na szczęście
udało się zliczyć „na piechotę” głosy
w wyborach prezydenckich, bowiem
już 30. listopada II tura, w której
jeleniogórzanie zdecydują pod czyim
przywództwem chcą żyć przez najbliższe 4 lata. Urzędujący prezydent
Marcin Zawiła uzyskał 32 proc.
głosów, a Marek Obrębalski 26,96
proc. Obaj związani są z Platformą
Obywatelską – pierwszy jest członkiem partii, a drugi jest przez nią
oficjalnie popierany. W pokonanym
polu pozostali: Tadeusz Lewandowski (PiS) – 3539 głosów, Paweł Wilk
(KWW Siła Mieszkańców) – 3024 i
Piotr Paczóski (SLD) – 1299. Szóste
miejsce zajęła jedyna kobieta w

Fot. Tomasz Raczyński

Mamy wybór między PO, a... PO

stawce – Grażyna Rygiel (OFZR – ok.
650), a najmniejszym poparciem
cieszyli się działacze związani z PSL:
Wojciech Smoliński i Roman Kuty
(KWW Aktywna Polska).

poparciem pochodzącego z Opola ministra spraw zagranicznych Grzegorza
Schetyny (PO). Bez względu na to, kto
szczyci się czyim wsparciem, czeka
nas wybór między jeleniogórzanami
„z krwi i kości”, którzy mieli już okazję
zarządzać miastem i po „owocach”
Wojna w PO bez
możemy ich ocenić przy urnach – 30.
konsekwencji?
W trakcie wizyty w Jeleniej Górze listopada br.
szef dolnośląskiej PO Jacek Protasiewicz zastrzegł, że nie ma żadnego Kogo by tu teraz wybrać?
Marcin Zawiła – 56 lat, magister,
oficjalnego wniosku o usunięcie z partii
Marcina Zawiły. Zwolennicy urzędują- historyk, polityk. W pierwszej turze
cego prezydenta zarzucają Markowi uzyskał 7899 głosów. Marek ObręObrębalskiemu, że jest człowiekiem balski – 56 lat, doktor, ekonomista,
Rafała Dutkiewicza (prezydenta Wro- samorządowiec. W pierwszej turze
cławia), tymczasem sami chwalą się uzyskał 6655 głosów.

Nowa rada bliżej
mieszkańców?

W nowej kadencji nie zobaczymy
w Ratuszu m.in. Józefa Sarzyńskiego, czy Józefa Gajewskiego (obaj
SLD, lat 73). Nowymi twarzami
będą za to m.in. Robert Obaz (SLD,
41 lat) i Piotr Iwaniec (PO-ODŚ, 32
lata), co znacząco obniży średnią
wieku. Czy za tym pójdzie nowa
jakość zarządzania miastem, przekonamy się w trakcie kadencji. Póki
co, trudno mówić o zawiązywaniu
koalicji, teoretycznie ludzie związani z Platformą Obywatelską zdobyli
w sumie 12 mandatów, ale czy będą
potrafili zakopać topór wojenny?

Zaskakująco dobry wynik uzyskał
PiS, który w Jeleniej Górze nie miał
zbyt dużego poparcia. Rozczarowaniem okazał się Komitet Siła Mieszkańców, który wsparty członkami
Kongresu Nowej Prawicy i Twojego
Ruchu nie przekonał w wystarczającym stopniu wyborców (w sumie
2062 głosy). Na PSL oddano 1656
głosów, „Bezpartyjni Samorządowcy” otrzymali 574 głosy, Aktywna
Polska - 320, Silne Miasto - 167,
Obywatelska Formacja Zdrowego
Rozsądku - 152, a ostatnie miejsce
przypadło SAWPJG – 34 głosy.
Przemek Kaczałko

Skład nowej Rady Miejskiej
PO-ODŚ (8 mandatów): Leszek Wrotniewski (377 głosów), Piotr Iwaniec (239), Piotr
Miedziński (327), Bożena Wachowicz – Makieła (376), Anna Ragiel (528), Krzysztof
Kroczak (258), Miłosz Sajnog (348), Alicja Szklarska (223).
PiS (6): Józef Rypiński (580), Rafał Szymański (470), Ireneusz Łojek (443), Janina
Ziętek (135), Oliwer Kubicki (596), Krzysztof Mróz (596).
SLD (5): Piotr Paczóski (254), Józef Kusiak (222), Wojciech Chadży (354), Zbigniew
Ładziński (578), Robert Obaz (273).
Razem Zmieniamy Jelenią Górę (4): Danuta Wójcik (255), Mirosława Dzika (166),
Jerzy Łużniak (528), Marcin Zawiła (239). Jeśli Zawiła zostanie prezydentem jego
miejsce w RM zajmie Anna Bałkowska.
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powiat / REKLAMA

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

Jeleniogórskie starostwo ważnym partnerem w europejskich projektach

Aktywnie w Brukseli i Aachen

– Na j p i e r w j e d n a k w z i ę l i
udział w Nocy Przedsiębiorców w
Aachen, będącej częścią projektu
GreKo – mówi Jarosław Hajndrych
z Wydziału Promocji, Turystyki i
Sportu Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.
Celem uczestnictwa w Nocy
Przedsiębiorców Jacka Włodygi
i Rafała Mazura było poznanie
sposobów organizacji takiej giełdy
pracy, zachęcającej absolwentów
szkół do poszukiwania zatrudnienia, pracodawców do pozyskiwania pracowników.
- Instytut Technologii w Aachen
prowadzi giełdę informacyjną o
możliwościach pozyskania pra-

cy dla absolwentów nie t ylko
uczelni wyższych, ale również
osób, które już dawno rozpoczęły
swoją karierę zawodową. W ten
sposób region chce zatrzymać
fachowców i zbliżyć potencjalnych
pracowników do konkretnej firmy.
Przedsiębiorcy za drobną opłatą
chętnie wystawiają swoje oferty,
bo mają bezpośredni kontakt z
przyszłymi pracownikami - opowiada Jarosław Hajndrych.
W kolejnym dniu starosta jeleniogórski wraz z pracownikami
pojechał do Europarlamentu,
gdzie podsumował projekt GreKo. – Jacek Włodyga poruszał
problem niżu demograficznego,
jaki dotyka oświatę we wszystkich
państwach z projektu. Poznaliśmy
różnorodne strategie edukacji, ale
i od nas partnerzy mogli się wiele
nauczyć – relacjonuje Jarosław
Hajndrych.
- Starosta mówił również o
kolejnym projekcie noszącym
nazwę Greg (Grenze Regionen).
Chodzi współpracę regionów przy-

POWIAT
W kolejnej edycji Targów Tour Salon
w Poznaniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze, którzy promowali tam Przewodnik po Karkonoszach. Został on wydany
w 10. tysiącach egzemplarzy i zawiera
największe atrakcje naszego regionu.
Jeleniogórskie starostwo promowało Karkonosze na stoisku wraz z
Dolnośląską Izbą Turystyczną oraz z
dwunastoma wystawcami z Dolnego
Śląska. Przewodnik cieszył się bardzo
dużą popularnością. I trudno się dziwić. Są w nim wskazane szlaki i drogi,
którymi można wybrać się na wycieczkę, dotrzeć do zabytku lub atrakcji
turystycznej. Oznakowane są miejsca
godne zobaczenia i przedstawione
możliwości spędzenia wolnego czasu
m.in. na wycieczkach rowerowych,
pieszych, wodnych, a nawet konnych,
wspinaczkach skałkowych czy też na

granicznych w celu zwiększenia
ich konkurencyjności na rynku
narodowym i międzynarodowym,
poprzez opracowanie planu strategicznego Europa 2020. Na projekt
został już złożony wniosek o 150
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Nasz przewodnik na targach
stokach narciarskich. W wydawnictwie
można znaleźć atrakcje dla całych
rodzin m.in. Park Miniatur, Sztolnie w
Kowarach, Dom Kata, Cyrkland, Leśną
Hutę, Dinopark, Park Odkrywców, Park
Bajek, Muzeum Zabawek, Tajemnice
Karkonoskie, Ogród Japoński, Szklany
Ogród oraz wiele pięknych pałaców i
zamków.
- Jeleniogórzanie na swoim stoisku
gościli podsekretarza stanu Katarzynę
Sobierajską z Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Przedstawiciele starostwa
rozmawiali z Katarzyną Sobierajską o
objęciu po raz kolejny patronatem przez
ministerstwo Targów Turystycznych
TourTec, organizowanych co roku na
jeleniogórskim Rynku i cieszących się
coraz większym zainteresowaniem
zarówno wystawców, jak i odwiedzających tę imprezę.
(Mea)



Fot. Archiwum Starostwa

Jeleniogórski starosta Jacek Włodyga i przewodniczący Rady Powiatu Rafał
Mazur uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się
w Europarlamencie, w ramach międzynarodowego
projektu GreKo, związanego z edukacją szkolną.
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tys. euro. Wezmą w nim udział
par tnerzy z: Niemiec, Czech,
Francji, Belgii, Holandii i Polski.
Powiat Jeleniogórski będzie teraz
partnerem wiodącym
Agata Galas-Dudek

POWIAT

Wiele na rzecz środowiska
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego podsumowano
działania ważne dla środowiska w
ROZMAITOŒCI
regionie.
A co zrobiono? Stara Kamienica uzyskała dofinansowanie a realizację „Budowy sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w Wojcieszycach”. Do
2015 r. powstanie 10-kilometrowa
sieć kanalizacji sanitarnej z pompownią kontenerową za prawie 7
mln zł. Karpacz wybudował w ciągu
ul. Dolnej 1,3 km sieci kanalizacyjnej
deszczowej za prawie 1,5 mln zł. Gmina Jeżów Sudecki wykonała prawie
11 km sieci kanalizacji sanitarnej
i prawie 20 km sieci kanalizacji
tłocznej oraz dwie przepompownie
ścieków za ponad 3 mln 600 tys. zł.
Gmina Podgórzyn w Miłkowie wybudowała sieć wodociągową o długości
1 km oraz 200 m sieci kanalizacyjnej
ogólnospławnej za ponad 500 tys. zł.
Karkonoski System Wodociągów i
Kanalizacji w Bukowcu wybudował
odcinkową sieć kanalizacji o łącznej
długości ponad 1.275 km w Łomnicy,
Mysłakowicach, Szklarskiej Porębie i
Piechowicach za ponad 500 tys. zł.
Ponadto KSWiK w Bukowcu wybudował odcinkową sieć wodociągową w: Mysłakowicach, Łomnicy,

Krzaczynie i Piechowicach o łącznej
długości 1,6 km, za 350 tys. zł. W
zakresie ochrony powietrza Gmina Stara Kamienica wybudowała
pompy ciepła w Artystycznej Galerii
Izerskiej w Kromnowie oraz świetlicy
wiejskiej w Rybnicy za ponad 500
tys. zł. Przebudowała kotłownię
olejową na opalaną pelletem w
Gminnym Gimnazjum za 102 tys. zł.
Piechowice przeprowadziły prace w
zakresie termomodernizacji trzech
budynków mieszkalnych za ponad
100 tys. zł. Starostwo Powiatowe w
Jeleniej Górze zmodernizowało kotłownię w Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich za prawie
10 mln zł.
Ponadto Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu rozbudował i
zmodernizował linię technologiczną
wydzielania biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych w
Karkonoskim Centrum Gospodarki
Odpadami Ściegny-Kostrzyca. Kupiono kontenery, powstała myjnia
do kół i podwozi. Całość kosztowała
ponad 350 tys. zł. Kupiono również
biokompostownię tunelową za ponad 1 mln zł.
(Mea)

Uczniowie z regionu najlepszymi sportowcami w województwie

Ważna nauka, ważny też sport
W sportowym współzawodnictwie szkół i powiatów województwa dolnośląskiego w
roku szkolnym 2013/2014
powiat jeleniogórski zajął
pierwsze miejsce w kategorii:
usportowienie.
Dolnośląska kurator oświaty Beata
Pawłowicz, która jest też przewodniczącą Szkolnego Związku Sportowego
„Dolny Śląsk” podziękowała w liście
gratulacyjnym staroście jeleniogórskiemu Jackowi Włodydze za propagowanie
idei sportu, kształtowanie umiejętności
uczciwego współzawodnictwa – zasady
fair play, a przede wszystkim na promowanie wśród młodego pokolenia
aktywności i sprawności fizycznej.
- Powiat jeleniogórski od lat wspiera

współzawodnictwo sportowe wśród
dzieci i młodzieży realizowane przez
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy,
który w ubiegłym roku szkolnym
przeprowadził 82 imprezy sportowe, w
których wzięło udział ponad 4 tys. osób
z 35 szkół powiatu jeleniogórskiego.
Warto zaznaczyć, że bierzemy też udział
w zawodach w strefie jeleniogórskiej, rywalizując np. z Kamienną Górą – mówił
Wiesław Dzierzba, prezes Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego.
W klasyfikacji brało udział 1072
szkół z Dolnego Śląska. 4908 uczniów
ze szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych powiatu
jeleniogórskiego zdobyło w różnych dyscyplinach sportowych 41665 punktów,
co dało I miejsce.
(Mea)

Fot. Fot. PSZS
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finanse dla domu

zatrudni

PRZEDSTAWICIELI
Atrakcyjna prowizja,
praca dodatkowa,
również dla emerytów!
Tel. 58 554 80 80
lub 801 800 200

Godziny otwarcia:

www.jelonka.com
pn. ± sob. 07:00 ± 22:00
niedz. 07:00 ± 21:00

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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poniedzia³ek
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w
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Klub dla rodzica
z nowymi pomysłami
Klub dla Rodzica – Ciuciubabka
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Od 28 października
br., działa on razem z Fundacją
Wspierania Rodziny im. Jana Pawła
II, a teraz zaprasza do siebie również
rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi. Pierwsze spotkanie integracyjne, odbędzie się 9 grudnia o 17.30
w Czekoladziarni przy ul. Sobieskiego 2 w Jeleniej Górze. Najbliższe spotkanie z psychoonkologiem Renatą
Bury zaplanowano natomiast w
tym samym miejscu, w najbliższy
poniedziałek (24 listopada) o godz.
17.00. Co będzie tematem? „My
kobiety kontra rak”.
- Zależy nam na integracji dzieci
zdrowych i dzieci z różną niepełnosprawnością: ruchową i intelektualną – powiedziała mama
niepełnosprawnej Julki, która za
pośrednictwem jednej z klubowych
mam spotkała się z Anitą Radwan
- inicjatorką Klubu dla Rodzica - Ciuciubabka. - W planach są bezpłatne
zajęcia z artterapii, logorytmiki, w
przyszłości będzie też rehabilitacja
poprzez rożne wspólne zabawy
wszystkich klubowych dzieci. W
programie znajdą się także spotkania tematyczne dla rodziców np.
z neurologopedą, psychologiem,
pedagogiem, lekarzem medycyny
naturalnej, fizjoterapeutą – dodaje.
Pytania dotyczące działania klubu i zapisy na spotkania można
wysyłać na adres: klubdlarodzica@
poczta.onet.pl.
4 ZU]HĞQLDU(Angela)
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Nowi pracownicy mogą liczyć na umowę o pracę i wypłatę 2500 zł brutto

Draexlmaier znów zatrudnia
Około 750 osób znajdzie zatrudnienie w jeleniogórskim
zakładzie DWS Draexlmaier. W strefie ekonomicznej firma
kończy budowę piątego obiektu, nowej hali produkcyjnej,
w której zatrudnionych zostanie 300 osób. A w ostatnim
czasie kupiła od Miasta ponad 4 ha gruntu, na którym stanie
kolejna hala produkcyjna o powierzchni 16,500 m kw. Tu
zatrudnionych ma być kolejne 350 osób.
W siedzibie firmy produkującej wyposażenie wnętrz samochodowych odbyło
się 6. listopada uroczyste przekazanie
aktu notarialnego nowo zakupionej
działki przez firmę Draexlmaier. Z tej
okazji zaprezentowane zostały dotychczasowe osiągnięcia firmy.
- Zatrudnienie w naszej firmie stale
rośnie i będzie rosło, bo dostaliśmy kolejne zlecenia – zapewniał Thomas Kruger,
dyrektor naczelny DWS Draexlmaier
Wyposażenia Wnętrz Samochodowych.
– W kwietniu br. zatrudnialiśmy 1401
pracowników produkcyjnych, a teraz
ta liczba zwiększyła się do 1511 osób.
140 osób pracuje też w naszym biurze
konstrukcyjnym. W ciągu najbliższych
trzech lat pracę w naszej firmie znajdzie
kolejnych ponad 700 pracowników
produkcyjnych – dodał.
Obecnie firma kończy budowę hali
produkcyjnej o powierzchni 9,460
mkw., która będzie kosztowała około
12,5 mln euro. Wnętrze jest już gotowe,
więc w styczniu 2015 roku obiekt
zostanie oddany do użytkowania. Tu
zatrudnienie znajdzie około 300 osób,
z czego 55 osób już zostało przyjętych i

Fot. Fot. Inwestor/Marcin Oliva Soto
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przechodzi przeszkolenie. Zatrudnieni
będą pracowali przy produkcji desek
rozdzielczych i środkowej konsoli do
mercedesa V213 E klasy, a także do Land
Rovera L462 Discovery, które na rynku
pojawią się w 2015 roku.
- I na tym nie koniec, nabyliśmy
działkę od Miasta o powierzchni
4,3380 mkw., na której w 2015 roku
rozpocznie się budowa kolejnej hali
produkcyjnej o powierzchni 16,5 00
mkw. Szacujemy, że jej budowa zakończy się w 2016 roku, a zatrudniać
nowych pracowników zaczniemy na
przełomie 2015/2016 roku – dodał
Thomas Kruger.
Koszt budowy tego obiektu szacuje się
na około 18 mln euro. Tu produkowane
mają być części do: Land Rovera L 560,
Audi A8, Porsche Panamera G2 oraz
VW Phaeton.
Nowi pracownicy mogą liczyć na
umowę o pracę i wynagrodzenie w
wysokości 2500 zł brutto, a miasto - na
niemały podatek od dochodów i nieruchomości, a także jeszcze mniejsze
bezrobocie.
Angelika Grzywacz-Dudek

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Coraz bliżej ŚWIĘTA…
„Zbliżają się Święta. Czas prezentów i radości. A czy Państwo wiedzą jak w tym roku ułatwić Mikołajowi
świąteczne zakupy? Zrobić najbliższym niespodziankę? Prezent praktyczny czy spontaniczny? Dla
ciała czy dla ducha? Odpowiedź jest jedna: prezent najlepszy - NATURALNY!
Mydlarnia u Franciszka zaprasza po prezenty prosto z natury. Zarówno dla miłośników zapachów, jak
i alergików znajdziemy coś wyjątkowego. Podpowiedzi:
Coś pachnącego Balsam na wagę – przepięknie pachnące cudo. Dodatkowo ogromny zastrzyk
głębokiego nawilżenia. Kolejny plus - zapakujemy każdą ilość
Coś kolorowego Kule i pudry musujące do kąpieli – symfonia kolorów i zapachów z domieszką soli
morskiej, oleju kokosowego i kwasku cytrynowego. Cudowne domowe SPA.
Coś praktycznego Ałun – magiczny kryształ: na zacięcia, podrażnienia, wrastające włosy i paznokcie,
opryszczkę oraz ukąszenia owadów. Zaskakujące! Kryształ o wadze 120 g wystarcza na 3 lata!
Dla Pani Olej z opuncji figowej – naturalny botoks dla skóry. Spłyca nawet najgłębsze zmarszczki.
Usuwa przebarwienia i blizny. Nadaje cerze naturalnego blasku. Na widok w lustrze powiesz WOW!
Dla Pana Dla Panów polecamy ekskluzywne kosmetyki m.in.: łagodzące balsamy po goleniu,
energetyzujące żele pod prysznic, klasyczne mydło do golenia.
Dla alergików Mydło Aleppo – klasyk w kostce. Receptura wytwarzania niezmienna od ponad 2000
lat. Gwarancja naturalnej czystości. Mydło, które pozytywnie uzależnia 
Dla malucha Masło Shea – skuteczne panaceum na suchą, popękaną skórę. Delikatne nawet dla
wrażliwej skóry niemowląt. Dodatkowo efekt podwójnych rękawiczek oraz perfekcyjna ochrona ust.
Dla tych z Państwa, którzy chcą pomóc Świętemu Mikołajowi i wyręczyć Go w świątecznych zakupach
na zachętę kupon rabatowy.

KUPON RABATOWY

0#%#â;#5146;/'06
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Wjazd na ul. Górną zamknięty
50 lat, nie było ich na mapach, więc
wykonawca po pierwsze musiał
sprawdzić czy są czynne, a potem
ewentualnie przełożyć. Mimo tego
prace idą pełną parą i mamy nadzieję, że odbierzemy roboty zgodnie z
harmonogramem, czyli 8 grudnia
br. – dodaje.
Gotowy jest już most łączący ul.
Kilińskiego z Osiedlem Robotniczym.
Prace przy przeprawie rozpoczęła
firma Parkridge, która miała wybudować ten łącznik w ramach inwestycji Focus Park. Skończyło się na
dokumentacji i dwóch przyczółkach,
bo firma upadła. Dokończenie tej inwestycji powierzono (po przetargu)
firmie SKANSKA. Po zakończeniu
inwestycji, ulica Pijarska będzie najprawdopodobniej jednokierunkową.
Zniknie z niej również niebezpieczny
zakręt przy budynkach.
(Angela)

Fot. Angela

Do wtorku (25.11) wjazd na ul.
Górną i Jelenią od ulic: Pijarskiej i
Kilińskiego w Jeleniej Górze będzie
zamknięty. Mieszkańcy od 19.11
wjeżdżają przez Plac Ratuszowy.
Powód? Przebudowa skrzyżowania, a konkretnie ostatnia jej faza,
czyli wybranie starego podłoża
i położenie asfaltu.Inwestycję za
niemal dwa miliony złotych wykonuje wyłoniona w drodze przetargu
firma SKANSKA. Planowany termin
odbioru to początek grudnia br.
Jak informuje Jerzy Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze,
większość prac ze zleconego zadania została już wykonana , ale nie
obyło się bez niespodzianek.
- Na placu budowy było bardzo
dużo kabli elektrycznych, rur gazowych i wodnych – mówi Jerzy
Bigus. – Część z nich miało ponad

Punkt poradnictwa
Od najbliższej środy (26.11) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału
Okręgowego w Jeleniej Górze uruchamia punkt bezpłatnego poradnictwa i
doradztwa dla rodziców i opiekunów.
– Będzie to wsparcie z zakresu podstawowej pomocy pedagogicznej i prawnej w zapewnieniu szeroko pojętych
interesów dziecka i rodziny – informuje
Ryszard Wach, prezes zarządu.
Punkt poradnictwa powstanie w
biurze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
przy Al. Wojska Polskiego 18 w Jeleniej
Górze. Osoby potrzebujące wsparcia i
porady, mogą zgłaszać się do nowego
punktu w każdą środę, w godzinach od
11.00 do 17.00.
(Angela)

Czym się zajmuje TPD? Organizacją zastępczych środowisk rodzinnych dla dzieci
osieroconych (adopcja, organizacja rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka),
opieką dzieciom rodzin biednych (pomoc
materialna, dożywianie, poradnictwo itp.),
opieką i pomocą rodzinom wychowującym
dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne.
Prowadzi także działalność opiekuńczowychowawczą w miejscu zamieszkania.
Tym zajmują się właśnie terenowe koła
przyjaciół dzieci, które organizują dożywianie, pomoc w nauce, zajęcia reedukacyjno-resocjalizujące. Organizuje również
wakacje dla dzieci z rodzin ubogich i
niewydolnych wychowawczo.

Dobro powraca – przekonuje dwoje dawców szpiku z Jeleniej Góry

Oddali część siebie innym
Paulina Bratkowska zarejestrowała się w bazie dawców
poruszona chorobą 3–letniego Piotrusia. Do kliniki w Dreźnie, gdzie oddała swoje komórki macierzyste dla chorego,
nieznanego mężczyzny, pojechała z kolegą z Kamilem.
Teraz jest jego szczęśliwą żoną. – Wiem, że kiedyś wróci
do mnie to, co bezinteresownie dam innym – mówi drugi z
dawców szpiku Michał Liwandowski – ale nie dlatego warto
pomagać. Więc dlaczego?
W Jeleniej Górze jest obecnie
ośmioro dawców szpiku. To dużo,
biorąc pod uwagę fakt, że dawca
zgodny genetycznie zdarza się raz
nawet na kilka milionów osób. Ale
też mało - biorąc pod uwagę statystyki osób zarejestrowanych w bazie
dawców szpiku. Akcje rejestracji
potencjalnych dawców komórek
macierzystych prowadzi Fundacja
DKMS Polska, zarejestrowana w
2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. To do niej jesienią 2010
roku trafiła Paulina Bratkowska.
– Wtedy mieszkałam w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie rodzice
chorego na białaczkę 3-letniego Piotrusia zorganizowali akcję szukając
bliźniaka genetycznego – opowiada
Paulina Bratkowska. –Natychmiast
postanowiłam się zarejestrować. Kilka
miesięcy później zadzwonił telefon z
fundacji. Po nim badania i wyjazd do
Drezna. Nie mógł tam ze mną jechać
nikt z rodziny. Pojechał Kamil, kolega,
za którym później przyjechałam z
Gorzowa do Jeleniej Góry, i który teraz

jest moim mężem – opowiada Paulina.
– Na miejscu spotkałam ludzi, którzy
mówili, że dla nich oddanie szpiku to
tylko kilkugodzinna przerwa w pracy.
W Polsce to nadal temat, którego się
boimy – mówi.
Tę świadomość od pięciu lat wśród
młodzieży próbuje zmieniać Dorota
Kloza, nauczycielka wychowania
fizycznego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze.
To ona wraz z Małgorzatą Rybińską
- lekarzem rodzinnym, od pięciu
lat prowadzi prelekcje na temat
dawstwa szpiku. Tegoroczna edycja
ruszyła w listopadzie. Dotychczas
w ramach akcji zarejestrowało się
ponad 300 uczniów, z czego dwoje z
nich oddało szpik swoim „bliźniakom
genetycznym”. Jedną z takich osób
jest Michał Liwandowski, który ideą
pomagania zaraził się na jednej z
prelekcji w III LO czyli Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych
w Jeleniej Górze.
– Pomyślałem, że jeśli mogę komuś
pomóc, a nie wymaga to ode mnie

jakiegoś wielkiego poświęcenia, to
mam taki obowiązek. Od 18. roku
życia oddaję krew. W bazie dawców
szpiku zarejestrowałem się na początku 2013 roku. Pół roku później dostałem telefon z Fundacji DKMS Polska.
Sam pobór z tzw. krwi obwodowej
trwał 4,5 godziny. Czy bolało? Tylko
raz kiedy zapomniałem, że mam
igłę w ręce i chciałem podrapać się
po nosie. Wtedy zakłuło – śmieje się

Michał, obecny student Politechniki
Wrocławskiej. - Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto
pomagać powiedziałbym: „A co by
było, gdyby taka choroba dotknęła
twoich bliskich i wiedziałbyś, że jest
bliźniak genetyczny w Polsce, który
może uratować mu życie, ale nie
zrobi tego, bo boi się, albo zwyczajnie
mu się nie chce?”
Angelika Grzywacz-Dudek
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Śmiertelny wypadek na K-3

Nabór lutowy 2014/2015 rozpoczęty!

tragicznego wypadku doszło
17. listopada br. około godz. 9.00
na krajowej trójce, na wysokości
stadionu w Piechowicach. Około
60–letni mieszkaniec Szklarskiej
Poręby najprawdopodobniej podczas
manewru wyprzedzania, stracił
panowanie nad osobowym busem,
zjechał z drogi i uderzył w latarnię,
która wbiła się w miejsce kierowcy.
Mieszkaniec Szklarskiej Poręby
zginął na miejscu.
Miejsce zabezpieczali strażacy,
który wycięli karoserię samochodu,
by do poszkodowanego mógł dotrzeć
lekarz. Jednak dla kierowcy nie było
żadnego ratunku. Betonowy słup latarni wbił się w miejsce, gdzie siedział
mężczyzna. Kierowca zginał na miejscu. Policja i prokuratura ustalają
szczegóły tej tragedii, a ze wstępnych
informacji wynika, że do zdarzenia
doszło podczas wyprzedzania.
Fot. Angela
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Fot. Archiwum Pauliny Bratkowskiej
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- Kierujący busem osobowym
marki Mercedes Sprinter najprawdopodobniej w czasie manewru
wyprzedzania zjechał na lewy pas
jezdni, następnie do rowu i uderzył w
latarnię - mówił kpt. Michał Jeremenko, dowódca Jednostki Ratowniczo
– Gaśniczej nr 1 KM PSP w Jeleniej
Górze. – W pojeździe znajdował
się tylko kierowca – dodał strażak.
Droga przez kilka godzin była tam
zamknięta. Zmotoryzowani byli kierowani objazdami przez Piechowice.
Obecnie jesienna aura sprawia, że
drogi są śliskie i niebezpieczne, często
też zamglone. Dlatego policjanci
apelują o wymianę opon na zimowe
i zmniejszenie prędkości. – Pospiech
jest najgorszym doradcą na drodze,
dlatego warto jechać wolniej, ale bezpiecznie dojechać do celu – mówią
funkcjonariusze.
(Angela)

Osoby posiadające wykształcenie średnie mogą zapisać się do szkoły i zdobyć zawód
asystentki i higienistki stomatologicznej, technika sterylizacji medycznej, opiekuna
medycznego, opiekunki dziecięcej, technika masażysty, technika usług kosmetycznych, technika BHP, technika administracji, technika rachunkowości, florysty. Osoby
które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub ZSZ zapraszamy do
Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych (Osoby, które ukończyły ZSZ mają możliwość
skrócenia nauki zaczynając naukę od III semestru).
Jeżeli interesuje Cię stomatologia i praca w gabinecie dentystycznym, wybierz kierunek asystentki
stomatologicznej i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu! Czas kształcenia
to tylko jeden rok, do wyboru
tryb stacjonarny wieczorowy lub
zaoczny.
Higienistka
stomatologiczna
współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów
profilakt yczno – leczniczych,
które wykonuje samodzielnie na
zlecenie i pod nadzorem lekarza
dentysty. Nauka trwa 2 lata i jest
prowadzona w systemie stacjonarnym wieczorowym.

Technik sterylizacji
medycznej
to nowy zawód medyczny, który
powstał na wniosek środowiska
zajmującego się wytwarzaniem
sterylnych wyrobów medycznych
w warunkach ochrony zdrowia.
Nauka trwa 1 rok i jest prowadzona w systemie zaocznym.

Opiekun medyczny
- to jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów. Nauka trwa
t ylko 1 rok i jest prowadzona
w systemie zaocznym.

Zapisz się już teraz – wystarczy
złożyć w sekretariacie szkoły
dokumenty: podanie, świadectwo
ukończenia szkoły średniej (oryginał), 2 zdjęcia i ksero dowodu
Technik masażysta
- Absolwenci tego kierunku po osobistego.
ukończeniu szkoły będą przygotowani do podjęcia pracy w saAdres szkoły:
lonach masażu, gabinetach koul. Waryńskiego 20,
smetycznych, salonach odnowy
58-500 Jelenia Góra
biologicznej, w klubach fitness
oraz wszelkiego rodzaju zakła(dojazd autobusami MZK – 2,3,11,20
dach rehabilitacyjnych, a także
i 33)
prowadzenia własnej działalności
tel./fax. 75 648-83-85.
gospodarczej. Nauka trwa 2 lata
i jest prowadzona w systemie
www.plejada.edu.pl
stacjonarnym.

jgora.plejada@op.pl

Uwaga! Promocja dla naszych absolwentów
– nauka na wybranym kierunku za DARMO!

omu

ni

CIELI

ROZMAITOŒCI

AKTUALNOŒCI / reklama

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Zbyt ślisko w Termach Cieplickich?
Fot. Mea

– Posadzka w Termach Cieplickich jest
zbyt śliska i przez to
niebezpieczna – alarmuje pan Szymon ze
Staniszowa. – Kafelki
posiadają wszelkie atesty – zapewnia Przemysław Rozenek z Term
Cieplickich.
Pan Szymon wraz z
synkiem był w Termach
Cieplickich 11. listopada. – Widziałem
jak mężczyzna poślizgnął się, upadł
na plecy i rozbił głowę – opowiada
pan Szymon ze Staniszowa. – Sam
też się na tej posadzce kilka razy
poślizgnąłem. Korzystam z innych
kąpielisk w regionie i nigdzie mnie
to nie spotkało. Koledzy z pracy też
twierdzili, że posadzka w termach jest
śliska. Jeden z nich był świadkiem wywrócenia się małego chłopca na tych
kaflach. Mówił, że dziecko straciło
przytomność – mówi mieszkaniec
Staniszowa.
To nie jedyne takie zgłoszenie do
naszej redakcji. – Poszłam z 5-letnim
synkiem do Term Cieplickich. Miał
obuwie zmienne, ale ponieważ na
basenach jest mało miejsca, by zostawić klapki np. przy zjeżdżalni, wszyscy
zostawiają je przy wejściu pod wieszakami. Mój synek idąc poślizgnął się
tuż przy zjeżdżalni dla małych dzieci
i uderzył bokiem głowy o posadzkę.
Wystraszyłam się bardzo, bo wyrósł
mu duży siniak. Na innych basenach
nie miałam takiej sytuacji, więc

może faktycznie kafle w Termach są
zbyt śliskie lub płyny stosowane do
ich utrzymania sprawiają, że kafle
są niebezpieczne – twierdziła pani
Agnieszka z Cieplic.
Przemysław Rozenek z Term Cieplickich zapewnia, że podłoga posiada
wszelkie atesty.
– Już na etapie projektu materiały
użyte do wyłożenia podłogi między
basenami były sprawdzane i wszystkie
posiadają odpowiednie atesty. Trzeba
podkreślić, że dna basenów są ze specjalnej, antypoślizgowej stali. Niestety
od początku działalności było kilkanaście przypadków poślizgnięć na ponad
sto tysięcy gości. Na innych basenach
zdarzają się podobne sytuacje. Apelujemy o zakładanie specjalnego
obuwia, w którym można pływać.
Oczywiście klapki również można
zostawić przy basenach. Jesteśmy
ubezpieczeni na różne okoliczności
i w razie nieszczęśliwego wypadku
pomagamy w formalnościach uzyskania odszkodowania – wyjaśniał
Przemysław Rozenek.
Mea
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Na przyszłoroczny budżet obywatelski zaplanowano 1,5 mln złotych

Już wiadomo, na co pójdą pieniądze
Jeleniogórska Promenada Bobru (928 głosów) , ścieżka
pieszo – rowerowa wzdłuż ul. Ogińskiego (914 głosów),
zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej (795 głosów), modernizacja i rozbudowa ciągu pieszo – jezdnego przy Szkole Podstawowej nr
8 (782 głosy) i siłownia w Parku Norweskim (782 głosy)
– to pięć z 111 wniosków wybranych przez jeleniogórzan
do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, na który
zaplanowano 1,5 mln zł.
Projekt, który zdobył najwięcej
głosów zgłosiło Stowarzyszenie
Promenada Bobru, liczące około 20
działaczy i ponad 200 pasjonatów.
– Chodzi o wykonanie traktu spacerowego wzdłuż prawego nadbrzeża
Bobru, na odcinku od ul. Wiejskiej 1
do mostu przy ul. Lwóweckiej. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około
430 tys. zł – wyjaśnia Eugeniusz
Sosnowicz, jeden z pomysłodawców
stworzenia 7-kilometrowej trasy
turystycznej wzdłuż rzeki Bóbr z
licznymi atrakcjami turystycznymi.
Budowę ścieżki rowerowo – pieszej wzdłuż ulicy Ogińskiego, która
ma włączyć Zabobrze w system istniejących dróg rowerowych zgłosiła
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, a koszt 1200-metrowej ścieżki
z nawierzchni bitumicznej to około
600 tys. zł.
Tu mieszkam – tu odpoczywam
czyli zagospodarowanie podwórka
u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej w Jeleniej Górze to
pomysł osób prywatnych. Zakłada on

budowę drogi, miejsc postojowych,
meliorację terenu, budowę placu
zabaw z siłownią, ogrodzeniem i
oświetleniem. Koszt szacunkowy to
220 tys. zł.
Projekt modernizacji oraz rozbudowy ciągu pieszo – jezdnego w
obrębie Szkoły Podstawowej nr 8 w
Jeleniej Górze złożył Mariusz Synówka. 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 aut rodziców dowożących
dzieci.
Zakwalifikował się również projekt Rady Jednostki Pomocniczej
Miasta Jeleniej Góry „Uzdrowisko
Cieplice”. Oszacowała ona koszt
swojego zadania na 30 tys. zł. Według wniosku, w parku ma stanąć
pięć urządzeń do ćwiczeń: twistera,
wyciskacza, wahadła, nart bigówek
i biegacza.
JELENIA GÓRA
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Marihuana za milion
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Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 56–letniego mieszkańca z miejscowości pod Jelenią Górą, u którego
znaleźli 49 kilogramów marihuany
i uprawę konopi indyjskich. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo
aresztowany na dwa miesiące.
Do zatrzymania doszło po tym,
jak policjanci uzyskali informację, że
56-latek może mieć w domu znaczne
ilości narkotyków. W budynku, w
różnych miejscach, funkcjonariusze
znaleźli blisko 50 kg marihuany,
popakowanej w kartony i skrzynie.
Na strychu było miejsce wyposażone m.in. w klimatyzatory, filtry
powietrza i lampy, służące do uprawy
konopi indyjskich.
- Obecnie policjanci szczegółowo
wyjaśniają wszystkie okoliczności
tej sprawy, w tym m.in. sprawdzają,
jakie było przeznaczenie zabezpieczonych narkotyków oraz czy zatrzymany handlował nimi – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik
prasowy KMP w Jeleniej Górze.
- Za posiadanie znacznych ilości
narkotyków oraz uprawę konopi
grozi kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności – dodaje Edyta
Bagrowska.
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W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego 2014/2015 zagłosowało 9145
osób, w tym 349 uczniów i studentów.
Nieważnych głosów oddano 275, więc
ostatecznie ważnych głosów zostało
8870. Głosować mieszkańcy mogli elektronicznie (8103 głosów), jak i metodą
tradycyjną w Urzędzie Miejskim (z holu
głównego Ratusza wyjęto 115 kart, a z
centrum obsługi klienta 33 karty) oraz
w filiach Książnicy Karkonoskiej (łącznie ankiety wypełniło 1042 osoby).
- Cieszę się z aktywności mieszkańców, zarówno tych, którzy złożyli projekty, jak i tych głosujących, bo to świadczy
o tym, że zależy im na Jeleniej Górze –
mówi Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej
Góry. – Projekty, które wygrały, to dobre

pomysły i na pewno zostaną zrealizowane z budżetu obywatelskiego. Natomiast
część z pozostałych zadań zgłoszonych
do budżetu obywatelskiego postaramy
się realizować w ramach zadań bieżących – oczywiście w miarę możliwości.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku ta
aktywność jeleniogórzan będzie jeszcze
większa, a czy większy będzie budżet
obywatelski? Zastanowimy się nad tym.
Póki co jest on procentowo na poziomie
Poznania – dodał Marcin Zawiła.
Początkowo do budżetu obywatelskiego 2015, na który władze miasta
przeznaczyły łącznie 1,5 mln zł, zgłoszono 145 wniosków, z czego 23 zostały
odrzucone z przyczyn formalnych.
Angelika Grzywacz- Dudek
Fot. Archiwum
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Tędy pobiegnie wkrótce piękna promenada.
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Znikną zsypy przy Kiepury
– Jeleniogórska Spółdzielnia
Mieszkaniowa zamyka zsypy w
blokach przy ul. Kiepur y 10 i
12, mimo że podczas konsultacji
mieszkańcy stanowczo się temu
sprzeciwili – skarży się jeden z
mieszkańców. Wiceprezes JSM
Marian Szczęśniak wyjaśnia, że
nie jest to zła wola spółdzielni, a
wymóg bezpieczeństwa przeciwpożarowego i decyzja Dolnośląskiej Komendy Straży Pożarnej we
Wrocławiu.
Obecnie Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa wywiesiła
kartkę z informacją o planach
zamknięcia zsypów w tych dwóch
budynkach. Lokator przekonuje,
że zsypy w wielorodzinnych budynkach były nie tylko wygodne
dla mieszkańców, szczególnie tych
niepełnosprawnych i starszych,
ale i zapewniały porządek. – JSM
tłumaczy się, że taką decyzję wydała straż pożarna, ale ja dzwoniłem do jeleniogórskich strażaków,
którzy szeroko otwierali oczy
i informowali, że żadnej takiej
decyzji nie wydawali – mówi pan
Zbigniew.
Zaprzecza temu Marian Szczęśniak, który wyjaśnia: - W swoich
zasobach Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma 103 zsypy,
z czego 66 zostało zamkniętych
na wyraźną prośbę mieszkańców
ze względu na robaki, szczury i
insekty, natomiast 37 z nich dalej
funkcjonuje, bo lokatorzy nie
zgodzili się na ich zamknięcie –

mówi wiceprezes JSM. – My nie
dyskutujemy z lokatorami. Nie
działamy wbrew ich woli. Jeśli
50 procent + 1 lokator podejmie
jakąś decyzję, my ją respektujemy.
Chyba, że w grę wchodzą przepisy
przeciwpożarowe i decyzje straży
pożarnej, które są ponad wszystko
– dodaje.
Prezes M. Szczęśniak wyjaśnia,
że tak jest właśnie w przypadku budynków przy ul. Kiepury 10 i 12.
- Tu historia sięga roku 2009,
kiedy mieliśmy tam kontrolę straży
pożarnej – wyjaśnia M. Szczęśniak.
- Wówczas otrzymaliśmy decyzję,
że żeby spełnić wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, musimy
wybudować przed tymi budynkami
żelbetonowy zbiornik na 100 m
sześciennych czyli 5 mx5 m i o wysokości 2 m. Przez te lata odwoływaliśmy się, bo są to ogromne koszty.
Nakazano nam zrobienie ekspertyzy
pożarowej, z której z kolei wynikło
postanowienie zamknięcia zsypów,
do czego zobowiązano nas do końca
bieżącego roku. Jeśli tego nie zrobimy, Spółdzielnia Mieszkaniowa
dostanie karę w wysokości 50 tys.
zł, zarząd po 10 tys. zł, a mieszkańcy
nie mogliby użytkować budynku.
I nie dziwi mnie, że jeleniogórscy
strażacy nic o tej decyzji nie wiedzą,
bo wydała ją Dolnośląska Komenda
Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Wszystkie dokumenty, decyzje i ekspertyzy są u nas do wglądu – dodaje
wiceprezes M. Szczęśniak.
Angela
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Rusza program Kawka
Około 300. mieszkańców Jeleniej
Góry oraz Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień skorzysta z 69–
procentowego dofinansowania do
wymiany ogrzewania z węglowego
na ekologiczne, a 14 budynków zostanie docieplone. 7. listopada Miasto
podpisało umowę z Narodowym i
Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska na przekazanie pieniędzy,
które do mieszkańców trafią jeszcze
w tym roku.
Do pilotażowego programu Kawka
zgłoszono dotychczas około 400 mieszkań, z czego do dofinansowania zakwalifikowano niemal 300. – Pozostałe 100
mieszkań jest na liście rezerwowej,
więc lokatorzy skorzystają z pomocy,
jeśli pojawią się pieniądze: oszczędności
lub dodatkowe środki – wyjaśniała
Agnieszka Dajnowicz z Wydziału
Inwestycji UM w Jeleniej Górze.
Na dofinansowanie wymiany ogrzewania Jelenia Góra otrzymała 5 mln
700 tys. zł oraz zaciągnęła pożyczkę
na preferencyjnych warunkach w
wysokości 1 mln 425 tys. zł.
45 proc. pieniędzy pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a pozostała część z WFOŚ i
pożyczki Miasta. Refundacja zmiany
ocieplenia rozpocznie się w połowie
grudnia br.
– Program obejmuje dwa lata, a w
tym roku na konto Miasta trafi 500 tys.
zł dofinansowania i 1 mln zł pożyczki mówiła Bogumiła Turzańska-Chrobak,
zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
By starać się o dofinansowanie na
wymianę okien, drzwi i ocieplenie
ścian, co najmniej połowa lokatorów
musiała zadeklarować chęć wymiany
ogrzewania węglowego na ekologiczne. To kryterium spełniono w
14 budynkach, z których lokatorzy
otrzymają również 69 procent zwrotu
za docieplenie obiektów.
(Angela)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Jeleniogórscy radni przyjęli uchwałę w sprawie nowego regulaminu parku

Koło kościoła bez psów
W parku przy jeleniogórskim
Kościele p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego obowiązuje
nowy regulamin. Jest w nim
zapis m.in. o zakazie wprowadzania psów ze względu
na poszanowanie dla szczątków ludzkich i dla miejsca
dawnego pochówku.
Zmiany dotyczą m.in. nazewnictwa kościoła, przy którym jest park.
Jak tłumaczyła naczelnik wydziału
Gospodarki Komunalnej prezentująca uchwałę, w związku z przekazaniem przez Wojsko Polskie w 2013
roku mienia Kościoła Garnizonowego parafii, obecnie właściwą nazwą
dla tego obiektu jest Kościół p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego.
W trzynastu punktach zakazów
znalazły się zakaz wprowadzania
zwierząt, wjazdu wszelkich pojazdów na teren parku bez zgody
zarządzającego, używania sprzętu
nagłaśniającego bez zgody zarządzającego, płoszenia ptactwa i zwierzyny, picia alkoholu, umieszczania
reklam, tablic i ogłoszeń bez zgody
zarządzającego, biwakowania i palenia ognisk, umieszczania napisów

i graffiti, zaśmiecania, dewastowania
i zakłócania spokoju.
- Całkowity zakaz wprowadzania
psów zgłaszali mieszkańcy, w związku z tym, że park został założony na
terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, z którego nie dokonano

Sąd uznał, że była to próba zabójstwa

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

10 lat za ciężkie pobicie
Podczas alkoholowej libacji przy
ulicy Słowackiego w Jeleniej Górze
21–letnia Patrycja G. dwukrotnie
pocięła gardło nożem 55–letniej
Elżbiecie Radłowskiej, biła ją pięścią po całym ciele i podpalała jej
włosy. Mimo to poszkodowana
prosiła sąd o niski wyrok kary
dla swojej oprawczyni. Wczoraj
(21.11) w jeleniogórskim sądzie
zapadł wyrok – 10 lat więzienia
dla oskarżonej.
Na ogłoszenie wyroku nie doprowadzono przebywającej w areszcie
Patrycji G., obecna natomiast była
poszkodowana Elżbieta Radłowska.
55 –latka podczas sądowych rozpraw, prosiła sąd o niski wymiar
kary dla Patrycji G., mimo że nie
usłyszała od niej słowa „przepraszam”, a oskarżona próbowała
całą winę za to co się stało zrzucić
właśnie na nią.
- Nie chciałam dla niej wysokiej
kary, bo ona nigdy wobec mnie
tak nie postępowała – tłumaczyła
na sądowym korytarzu Elżbieta
Radłowska. – Nie wiem, co w tym
dniu jej odbiło – mówiła 55-latka.
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Jak ustaliła policja i prokuratura, kobiety spotkały się w
niedzielny wieczór 15. czerwca
br. na imprezie suto zakrapianej
alkoholem, zorganizowanej przez
wspólnego znajomego jeleniogórzanek. Wszyscy uczestnicy byli
kompletnie pijani.
Sądzia Karin Kot w uzasadnieniu wyroku mówiła, że Pa-

tr ycja G. działała w zamiarze
bezpośrednim. To znaczy, że biła,
by zabić. –Tylko dzięki szybkiej
reakcji sąsiadów, którzy udzielili
poszkodowanej pomocy i wezwali
pogotowie ratunkowe, oskarżona
swojego zamiaru nie osiągnęła
– wyjaśniała sędzia Karin Kot.
Wyrok nie jest prawomocny.
Angelika Grzywacz-Dudek

zorganizowanej ekshumacji i przeniesienia szczątków ludzkich – wyjaśniała Ewa Grześkowiak, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska UM w Jeleniej
Górze.
Angelika Grzywacz- Dudek
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Szkoła pensjonatem
Obiekt, który po przeniesieniu
szkoły podstawowej z Jagniątkowa do Sobieszowa stał pusty
od ponad roku w końcu znalazł
nabywcę. –6. listopada kupił go
inwestor tur yst yczny – firma
Arista ze Szczecina, która chce
tu stworzyć mały pensjonat –
informował prezydent Marcin
Zawiła.
Po wyprowadzeniu z obiektu
szkoły i przedszkola do Sobieszowa, a także znalezieniu mieszkania zastępczego starszemu
małżeństwu mieszkującemu w
budynku, nieruchomość została
wystawiona do przetargu. Mimo
trzech prób sprzedaży, nie znalazł się chętny do jego zakupu.
Obecnie zost ał on sprzedany
w tr ybie negoc jac ji, podczas
któr ych ostatecznie jego cenę
ustalono na 628 tys. zł.
- To potwierdza, że Jelenia
Góra, która w części stoi na
przemyśle i z niego nie rezygnuje, stopniowo zaczyna też
rozwijać fundament turystyczny,
a to oznacza kolejne wpływy w
postaci podatków do kasy miasta
i kolejne miejsca pracy - dodał
prezydent.

Radni nie dyskutowali z nowymi zasadami regulaminu, a jedyne pytanie,
które zadał Tomasz Kałużny dotyczyło
wjeżdżania na teren przykościelny w
niedzielę czy podczas ślubów. – Nic
w tej kwestii się nie zmieni, za zgodą
zarządzającego czyli parafii i Urzędu
Miasta w dalszym ciągu będzie można
tam wjechać – wyjaśnił Jerzy Łużniak,
wiceprezydent Jeleniej Góry.
Uchwałę przegłosowano przy 13
głosach „za” , jednym wstrzymującym
się i siedmiu nie głosujących.
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Zmienili uchwałę,
czynsze bez zmian

Zakwestionowana wyrokiem
Sądu Administracyjnego uchwała
w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym w Jeleniej Górze została
poprawiona przez prezydenta i
ponownie przegłosowania przez
radnych. Po poprawkach, podniesione od stycznia br. ceny za czynsze w
mieszkaniach komunalnych, pozostały jednak bez zmian. Dlaczego?
Podczas ostatniej sesji (10.11)
minionej kadencji radni po długich dyskusjach zatwierdzili nowy
projekt uchwały, czyli ze zmianami
zakwestionowanymi przez sąd. 15.
radnych zagłosowało „za”, trzech
wstrzymało się od głosu, a dwóch
nie głosowało.
Tzw. uchwała mieszkaniowa
trafiła do Sądu Administracyjnego
na wniosek Wojewody Dolnośląskiego, którego o podwyżkach
czynszu w lokalach komunalnych
nawet o 50 procent (z ok. 5 zł do
8,34 zł) zaalarmowali lokatorzy.
Sąd uchwałę zakwestionował, ale
jednak wcale nie ze względu na
wysokie podwyżki, które zostały
zafundowane jeleniogórzanom od
stycznia br.
- Zastrzeżenia Sądu Administracyjnego dotyczyły dwóch spraw
formalnych, dotyczących zazębienia
się kompetencji prezydenta i rady
miejskiej – tłumaczył Jerzy Lenard,
dyrektor ZGKiM.
W poprawkach prezydenta ceny
pozostały jednak bez zmian, co było
krytykowane przez wielu radnych. –
Przypominamy, że wraz z podwyżkami pojawiło się wiele zniżek zarówno
ze względu na dochody, jak i stan
techniczny budynków, więc stawka
8, 34 zł/mkw. jest tylko stawką
wyjściową, którą tak naprawdę płaci
niewielu mieszkańców – wyjaśniali
włodarze miasta.
(Angela)
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W Podgórznie już odłowy karpi
– Mimo że do Świąt Bożego
Narodzenia pozostało jeszcze kilka tygodni, to już rozpoczęło się
odławianie karpi w Podgórzynie
– napisał do redakcji Czytelnik i
przesłał zdjęcia.
Przejeżdżając rowerem koło stawów podgórzyńskich Czytelnik trafił
na odłowy karpi. - Zanim ta ryba trafi
do sprzedaży, najpierw musi przejść

kilkutygodniową kwarantannę w
gospodarstwie rybackim. Chodzi o
to, by podczas pobytu w źródlanej
wodzie, mięso karpi straciło zapachu
mułu – tłumaczy Czytelnik.
- Pozostaje mieć nadzieję, że karp
w tym roku nie będzie drogi i że
nie zabraknie go na świątecznych
stołach jeleniogórzan – dodaje.
(Jel)
Fot. Czytelnik

24 listopada 2014 r.

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

8

AKTUALNOŒCI / kultura

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Świątynia w Wojcieszycach odzyskuje blask

Premiera “Pierścienia wielkiej damy”

Piękny ołtarz po renowacji
W kościele p.w. Św. Barbary w Wojcieszycach został
przywrócony do pierwotnego wyglądu barokowy ołtarz główny. Odnowiono też
rzeźby. – To najpiękniejszy i
najstarszy ołtarz w regionie.
Jego renowacja wraz z figurami kosztowała ponad 240 tys.
zł – mówi proboszcz Marek
Mikicionek.

W najbliższą sobotę (29.11)
na Scenie Studyjnej Teatru im.
Norwida w Jeleniej Górze - premierowy spektakl “Pierścień wielkiej
damy” Cypriana Kamila Norwida.
To biała tragedia, tj. bez rozlewu
krwi, w interpretacji scenicznej
reżysera Piotra Jędrzejasa, który
nieco wcześniej odmłodził mickiewiczowskie “Dziady według Stanisława Wyspiańskiego” Teatru im.
Żeromskiego w Kielcach (2007),
“ Wyzwolenie” Wyspiańskiego
w Teatrze na Woli w Warszawie
(2011) oraz szekspirowską “Burzę” olszt yńskiego Teatru im.
Jaracza (2012).
Scenografię przygotował Marek
Brodowski, kostiumy zaprojektowała Aneta Tulisz–Skórzyńska, a
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muzykę napisał Sławomir Kupczak. Występują: Marta Kędziora,
Magdalena Kępińska, Iwona Lach,
Małgorzata Osiej–Gadzina, Robert
Dudzik, Andrzej Kępiński, Piotr
Konieczyński i Robert Mania.
41 lat temu ten dramat Norwida
w reż. Grzegorza Mrówczyńskiego
inaugurował działalność Sceny
Studyjnej Teatru Dolnośląskiego,
a dziś Teatru im. Norwida. Natomiast Alina Obidniak wyreżyserowała cztery spektakle Cypriana
Kamila Norwida w formie montażu: “Śpiewam miłosny rym...”
(1982), “Promethidion” (1988),
“Norwid” (1995) i “Sztukmistrz.
Norwid o Polsce. Norwid o Polakach. Norwid o sztuce” (2010).
(Manu)

W zeszłym roku I etap konserwacji
ołtarza dofinansowano ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kwotą ponad
60 tys. zł. Kolejne 10 tys. zł dołożyła
Gmina Stara Kamienica. Potrzebny
był również wkład własny parafii
w wysokości ok. 20 tys. zł. W tym
roku II etap renowacji dofinansowało kwotą 100 tys. zł Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
5 tys. zł pochodziło z budżetu gminy.
Natomiast prace konserwatorskie
czterech barokowych figur z nawy
głównej kościoła dofinansował suma
30 tys. zł Dolnośląski Urząd Marszałkowskiego. Parafia dołożyła 20 tys.
zł. - Ołtarz i figury były już bardzo
zniszczone dlatego moi poprzednicy,
mieszkańcy i ja składaliśmy wnioski o
dofinansowanie prac renowatorskich
– opowiada ks. Marek Mikicionek.
Główny ołtarz ma charakter retabulu barokowego, który wykonany
został prawdopodobnie w II poł.

Fot. Mea
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Fot. BM
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XVIII w. Jego drewniane elementy
są misternie i bogato polichromowane. Stanowią godną oprawę dla
znajdującego się w centrum ołtarza
olejnego obrazu, który przedstawia
scenę ścięcia św. Barbary. Według
znawców sztuki obraz wyszedł spod
pędzla „najbliższego kręgu” Michała
Willmana.
Po obu stronach tego dzieła znajdują się dwie drewniane rzeźby.
Pierwsza ukazuje św. Izydora Oracza
w odświętnym stroju chłopa sudeckiego. Druga przedstawia św. Floriana w
stroju rzymskiego żołnierza.
Ołtarz wieńczy trójkątna płaskorzeźba przedstawiająca popiersie
Boga Ojca w płomienistej glorii, trzymającego w prawej dłoni królewskie
berło. Poniżej znajduje się siedem
anielskich główek.

Laureaci Konkursu Chopinowskiego odebrali nagrody

Młodzi dali popis maestrii
- Muzyka Fryderyka Chopina jest bardzo trudna w
interpretacji, a jednak dzieci
mierzą się z nią i wykonują
w piękny sposób – mówił
prof. Kazimierz Gierżod,
przewodniczący jury VI Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego dla dzieci,
zorganizowanego w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. 21. listopada
laureaci odebrali nagrody.
Czternastu uczestników z: Moskwy, Pekinu, Wrocławia, Krakowa,
Olsztyna, Poznania Warszawy, Rzeszowa Bielsko-Białej i Jeleniej Góry
wzięło udział w Konkursie Chopinowskim, w dwóch kategoriach.
W kategorii A, do 12 lat, zwycięW kategorii B, do 15 lat, pierwsze
żył Nikolay Varlamov z Moskwy, ciechowski z Olsztyna, trzecie
drugie miejsce zdobył Paweł Woj- miejsce przyznano Evie Gevorgyan miejsce wywalczyła Joanna Goranko
z Poznania, drugie miejsce przypadło
z Moskwy.
Julii Łozowskiej z Warszawy, trzecie
miejsce zajął Michał Oleszak z Rzeszowa, natomiast wyróżnienie trafiło
do Yu Xiaozhen z Pekinu.
W konkursie brał również udział
jeden jeleniogórzanin. – Czuję niedosyt, jednak będę próbował w
kolejnych konkursach. Zagrałem
m.in. Koncert f-moll, Etiudę ges-dur,
i Polonez d-moll opus 71. Utwory
Chopina są trudne pod względem
technicznym. Cieszę się, że mogłem

Po obu stronach nawy głównej stoi
sześć drewnianych, metrowych figur:
Henryka Pobożnego, św. Michała
Archanioła, św. Ignacego Loyoli, św.
Karola Boromeusza, św. Franciszka z
Asyżu i św. Dominika. Cztery pierwsze
z nich zostały właśnie odrestaurowane.
- Złożyliśmy wnioski o kolejną
dotację w wysokości ponad 150 tys. zł
do ministerstwa kultury na renowację
siedmiu obrazów i pozostałych dwóch
figur. Podczas dotychczasowych prac
zostały odsłonięte freski, które również chcielibyśmy wyeksponować.
Jeśli ktoś chciałby sfinansować renowację, któregoś z pozostałych dzieł
sztuki sakralnej, jakie posiadamy w
kościele, prosimy o zgłaszanie się do
nas – apeluje proboszcz.
Agata Galas-Dudek
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Pomóż Orkiestrze,
dołącz do druhów
Jak co roku Karkonoski Hufiec ZHP
organizuje sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Każdy, kto chce
wesprzeć działania harcerzy, może się
do nich przyłączyć.
– 11. stycznia 2015 r. będziemy kwestować na rzecz podtrzymania wysokich
standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych
oraz dla godnej opieki medycznej
seniorów – mówi Maria Łabaziewicz,
komendantka Karkonoskiego Hufca
ZHP. - Pragniemy zaprosić wszystkie osoby, szkoły i instytucje chcące wspomóc
tę szczytną akcję – dodaje.
Aby zostać wolontariuszem, należy
dostarczyć do siedziby Hufca przy ul.
1-go Maja 28 w Jeleniej Górze swoje
dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, telefon, mail, miejsce i adres
szkoły lub miejsca pracy oraz zdjęcie legitymacyjne. Termin składania aplikacji
mija 1 grudnia br.
(Org)

Biuro czynne jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00-16.00.
Możliwe jest też spotkanie w innym
terminie po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym. W przypadku zgłoszenia
szkół, jest prośba o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami: 508
062 347 (koordynator sztabu Maciej
Horeglad) lub 609 858 888 (komendantka hufca Maria Łabaziewicz).
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W mieście będzie wiele się działo
Na koniec listopada i grudzień oferta
kulturalna w naszym mieście jest
również bardzo bogata. Co nas czeka
w najbliższym czasie? Co wybrać? Oto
nasze propozycje.

Legenda Internetu

Cezary Nowak – CeZik zagra koncert
5 grudnia o godz. 20.00 w Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ul. Bankowej. Muzyk od 2009 r. swoją twórczość
publikuje w Internecie, gdzie zamieścił
Jesienna przygoda z tańcem
już kilkadziesiąt filmów. To twórca
Szkoła tańca orientalnego i flamenco nietypowy: śpiewa od tyłu, łączy ze sobą
Tierra Flamenca zaprezentuje „Jesienną fragmenty różnych piosenek i tworzy
przygodę z tańcem” 26 listopada o godz. nowe aranżacje. Bilet kosztuje 30 zł.
19.00 w JCK przy ul. Bankowej. Wystąpią
uczennice szkoły oraz Katy Małecka - La Zabrzmią gitary w JCK
Yedra. Bilet kosztuje 5 zł.
Znakomici gitarzyści Marek Napiórkowski i Jacek Królik z gościnnym udziaCiekawostki świata
łem Jarka Dzienia wystąpią podczas X
27 listopada podczas prelekcji czwart- Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu
kowej w cieplickim Muzeum Przyrodni- im. Łukasza Pietrzaka „Gitaromania”
czy (godz. 19.00) Kazimierz Pichlak opo- Saturday Night in Jelenia Góra – Pamięci
wie o „Birmańskim co nieco”, 4 grudnia Paco, 13 grudnia o godz. 19.00 w JCK
o godz. 19.00 Renata Mięgoć przedstawi przy ul. Bankowej. Projekt opiera się na
„Krainę jak z baśni – Tajlandię”, 11 autorskich kompozycjach muzyków, jak
grudnia o godz. 19.00 Marian Bochynek również na niezwykle ważnych dla świabędzie mówił o przyrodzie Nepalu, a 18 ta gitary utworach z repertuaru wielkiej
grudnia o godz. 19.00 Stanisław Dą- trójki: Ala Di Meoli, Johna Mc Laughina i
uczestniczyć w tym konkursie – po- browski o „Przewodnikach wszystkich Paco de Lucii. Bilet kosztuje 20 zł.
krajów…”. Wstęp jest wolny.
wiedział Aureliusz Miszczyk.
Opera włoska w Cieplicach
- Konkurs był świetnie zorganizoŚwiąteczna Gala Mistrzów Opery
wany, udało mi się zająć pierwsze Koncert Oberschlesien
Znany rockowy zespół z Górnego Włoskiej z udziałem znakomitej somiejsce, jestem bardzo zadowolony –
mówił Nikolay Varlamov z Moskwy. Śląska Oberschlesien wystąpi w jelenio- pranistki Anny Patrys odbędzie się 29
- Grałam dziewięć utworów. Fry- górskim Orient Expressie 28 listopada o grudnia o godz. 19.00 w Zdrojowym
deryk Chopin jest bardzo trudnym godz. 20.00. W skład zespołu wchodzą: Teatrze Animacji. Akompaniować jej
kompozytorem, ale ja go kocham Marcel Różanka (perkusja), Michał będzie Róża Wysocka na instrumentach
za jego oryginalną melodyczność i Stawiński (wokal), Wojtek Jasielski klawiszowych. Śpiewaczka słynie z
rzadką wrażliwość. Na konkursie był (gitara basowa), Adam Jurczyński (gi- wirtuozerskich koncertów, na których
bardzo wysoki poziom, ale gdy się tara elektryczna), Jacek Krok (gitara przedstawia arcytrudną, wokalną litedużo ćwiczy można wygrać - mówiła elektryczna) oraz Tomasz Jagiełowicz raturę barokową, prezentując cenioną
(instrumenty klawiszowe). Bilet w wysoko przez krytyków muzycznych
dodała Joanna Goranko.
Agata Galas-Dudek przedsprzedaży kosztuje 25 zł, a w dzień technikę wokalną. Bilet kosztuje 30 zł.
koncertu 35 zł.
(Mea)
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Kulesza i Janik stanęli na podium
W wielu miastach Polski odbywają
się tradycyjne Biegi Niepodległości, w
tym roku po raz pierwszy miłośnicy
aktywnego trybu życia mieli okazję
uczcić święto 11. listopada również
w Jeleniej Górze na 10 km trasie od
Placu Ratuszowego po Park Zdrojowy
w Cieplicach.
Około 350 osób wzięło udział w I Biegu Niepodległości ulicami Jeleniej Góry.
Punktualnie o godz. 11.00 spod Ratusza
wystartowali miłośnicy aktywnego
trybu życia, którzy mieli do pokonania
trasę m.in. przez ulicę Wolności do Parku Zdrojowego - w sumie 10 km. Wielu
uczestników znało już skalę trudności
imprezy, tylko fragmentami różniącej
się od Biegu Ludzi Teatru, który w tym
roku również zadebiutował w sportowym kalendarzu stolicy Karkonoszy.
- Każde zwycięstwo cieszy. Trasa
bardzo fajna, znam ją, jest łatwa, z jednym podbiegiem w okolicach zajezdni
MZK - tam trzeba było zwolnić. Pogoda
świetna, bieg udany. Uważam, że każde
zawody biegowe są dobrym sposobem
na spędzanie wolnego dnia - powiedzia-
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ła na mecie zwyciężczyni w kategorii
kobiet Paulina Janik.
- Trasa jest mi dobrze znana. Mogłem
dyktować swoje tempo w zasadzie od
początku do końca, duże gratulacje
dla młodszych kolegów, którzy bardzo
długo się trzymali do 7-8 kilometra i
wchodzą w mocniejsze bieganie. Moją
dyscypliną jest triathlon i takie biegi
traktuję jako formę przygotowania
przed sezonem. Zachęcam wszystkich
do aktywnego trybu życia i spędzania
czasu na świeżym powietrzu - wyznał
zwycięzca w kategorii mężczyzn Jakub
Kulesza.
Organizatorzy pomyśleli też o młodych miłośnikach biegów. Dzieci
podzielone na odpowiednie kategorie
rywalizowały w Parku Zdrojowym
na krótkich dystansach. Wśród najmłodszych wygrał m.in. 8-letni Oliwer
Barciński, który przyznał na mecie, że
uwielbia biegać na lekcjach wychowania fizycznego, ale i poza szkołą, a
zwycięstwo w Biegu Niepodległości
przyszło mu z łatwością.
(Przemo)

Dominik Nowak ostro walczył, ale nie zdołał pokonać rywala

Nasz bokser na K-1w Wenden
Nieopodal holenderskiej
granicy w miejscowości Wenden odbyła się w sobotę, 15
listopada, zawodowa gala
K–1 zorganizowana przez
federację WFMC oraz Energy
Gym. Polskę reprezentowało
w Niemczech pięciu zawodników: Dominik Nowak (Jelenia Góra), Krystian Bajerski
(Żagań), Adrian Malinowski
(Żagań), Konrad Chałko (Żary)
oraz mieszkający w Niemczech
Filip Walder.
Trenerami naszej reprezentacji byli
Paweł Malinowski i Mariusz Ligiżyńki.
Nasza kadra została mile przywitana
przez organizatora gali Wadima. Impreza rozpoczęła się w sobotę o godz. 17.00
„przedwalkami” amatorskimi klasy D i
C, półzawodowymi i zawodowymi, w
których udział wzięli nasi zawodnicy. W
hali wypełnionej po brzegi nie zabrakło
także mocno dopingujących Polaków
mieszkających na stałe w Niemczech.
Pierwszy z naszych zawodników
jeleniogórzanin Dominik Nowak zmierzył się z Heliasem Haydari (Gigh Kick
Gym Kleve). „Przespanie” pierwszej
rundy spowodowało, iż na odrobienie
strat zabrakło mu czasu choć w trzeciej
rundzie zawodnik z Niemiec zainkasował kilka mocnych kopnięć kolanem.
Decyzją sędziów Polak przegrał jednak
niestety 1:2. Kolejny biało-czerwony

KPR pokonał rywalki z Piotrkowa Trybunalskiego

Zwycięstwo na finał sezonu
Ostatni tegoroczny pojedynek szczypiornistek KPR–u
przed własną publicznością
zakończył się zwycięstwem
żółto-niebieskich. W sobotę,
8 listopada, jeleniogórzanki
pokonały Piotrcovię Piotrków
Trybunalski 33:27.
Niemal przez całe spotkanie na
parkiecie hali przy ul. Złotniczej toczył
się wyrównany pojedynek. Co prawda
jeleniogórzanki chwilami odskakiwały
na 3-4 bramki, ale przyjezdne szybko
łapały kontakt. W pierwszej połowie
efektownymi kontrami popisywała się

Wiertelak, która wykorzystała m.in.
doskonałe podanie od rezerwowej bramkarki KPR-u Maksymiliany Janik. Oklaski na trybunach wywoływały również
gole Grobelskiej na pustą bramkę, kiedy
nieudane wyjścia do długich podań
notowała Skura. W zespole Piotrcovii nie
do zatrzymania była Stefka Agova, która
w całym meczu zdobyła 12 bramek,
utrzymując prowadzenie w klasyfikacji
strzelczyń PGNiG Superligi. Do przerwy
żółto-niebieskie prowadziły 14:13.
Po zmianie stron ambitne piotrkowianki nadal utrzymywały kontakt,
w 39. minucie KPR prowadził 20:17,
ale w 46. minucie było już po 21. Do-

piero wtedy po raz pierwszy w tym
spotkaniu sędziowie ukarali pierwszą
zawodniczkę dwoma minutami pauzy
(Nowak z Piotrcovii), ale i tą stratę
przyjezdne przetrwały. Końcówka meczu toczyła się już pod dyktando KPR-u.
Ostatecznie jeleniogórzanki pokonały
ekipę z województwa łódzkiego 33:27
w swoim ostatnim tegorocznym meczu
we własnej hali. Nasze zawodniczki rok
kończyły jednak dwoma nieudanymi
wyjazdami: Gdynia (26:39) i niespodziewanie Tczew (25:27). Jeleniogórzanki z
10 punktami znajdują się na 8. pozycji w
tabeli PGNiG Superligi.
(Przemo)

Fot. Użyczone
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Filip Walder zdominował swojego rywala - Wladimira Berdnikow’a (Energy
Gym Wenden) już od pierwszej rundy
wygrywając decyzją sędziów 3:0. Adrian
Malinowski zmierzył się z Valentinem
Ficht’em (Grizzly Club Fulda). Po bardzo
wyrównanym pojedynku Niemiec decyzją sędziów 2:1 wygrał tę walkę. Krystian
Bajerski zmierzył się z kolei z ubiegłorocznym mistrzem świata amatorów
K-1 Edikiem Mahmudyan’em (Energy
Gym Wenden). Niestety doświadczenie
Niemca nie pozwoliło Polakowi prze-

drzeć się przez szczelną gardę, z której
skutecznie i celnie kontratakował. Polak
przegrał ostatecznie 0:3. Konrad Chałko
skrzyżował rękawice z Dannim Allaw’em (Team Krause). Cały pojedynek
był wyrównany, jednak o zwycięstwie
naszego fightera zadecydowało doświadczenie oraz celniejsze trafienia w
ostatniej rundzie - wygrana 3:0.
Atrakcją wieczoru były walki o
pasy zawodowych mistrzów Niemiec
i Europy WFMC. Mamy nadzieję, iż
już niedługo nasi zawodnicy również

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Mecze z Zagłębiem
bez zwycięzców
W ostatnią środę i czwartek (1920.11) młodzieżowe ekipy KPR zmierzyły się ze swoimi rówieśniczkami z
Zagłębia Lubin. Oba zespoły (juniorki
młodsze i juniorki) po zaciętych spotkaniach w hali przy ul. Złotniczej podzieliły się punktami z „Miedziowymi”.
Środowy pojedynek juniorek młodszych lepiej rozpoczęły miejscowe,
które szybko objęły prowadzenie 3:0
i kontrolowały wynik do 25. minuty,
kiedy to na tablicy wyników było 9:6.
Końcówka pierwszej części należała
już do przyjezdnych, które zdołały
wyrównać przed syreną oznajmiającą
przerwę w meczu. Po zmianie stron
kibice zgromadzeni w hali przy ul.
Złotniczej przez 10 minut oglądali
wyrównany pojedynek, jednak w
pewnym momencie żółto-niebieskie po
pięciu bramkach z rzędu odskoczyły na
19:15 i wydawało się, że to był przełomowy moment spotkania. Miedziowe
chwilę później udowodniły, że nie
przyjechały łatwo oddać punktów i
zdobyły kolejne trzy gole. Zacięty bój
o zwycięstwo zakończył się wynikiem
remisowym 24:24.
KPR Jelenia Góra - Zagłębie Lubin
24:24 (10:10)
KPR: Filończuk - Janas 8, Skowrońska 7, Zielińska 6, Wojtas 2, Białogrecka
1, Starczyk, Dubiel
Juniorki: KPR Jelenia Góra - Zagłębie
Lubin 36:36 (12:16)
KPR: Michalewicz, Ścigała - Oreszczuk 8, Herbut 8, Kurzynoga 7, Jasińska
6, Winogrodzka 4, Dymek 2, Janas 1,
Skowrońska, Stachowicz
(Przemo)

dostaną propozycję walki o największe
tytuły Europy i świata. Z rąk prezydenta
WFMC Akkusa Isa, Paweł Malinowski
otrzymał nominację na stopień IV dan
WFMC. W najbliższym czasie naszych
fighterów czekają kolejne starty w kraju
i za granicą: 23 listopada: Mistrzostwa
Śląska WFMC – Gliwice, 29 listopada:
Charytatywna Gala w Jeleniej Górze, 6
grudnia: Mikołajkowy Turniej dla dzieci
– Żary, 13 grudnia: Międzynarodowa
Gala K-1 w Ostrawie (Czechy).
(MDvR)

Komplet zwycięstw koszykarek
z jeleniogórskiego Gimnazjum nr 1
Pewnym zwycięstwem zawodniczek
z Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze zakończył się miejski turniej koszykarek w
kategorii szkół gimnazjalnych.
Wyniki: Gim 4 - Gim/ZSO 33:37, Gim
4 - Gim 3 66:18, Gim 4 - Gim 1 2:58, Gim/
ZSO - Gim 3 59:2, Gim/ZSO - Gim 1 17:34,
Gim/Kat - Gim 3 27:36, Gim/Kat - Gim 1
4:102, Gim 3 - Gim 1 8:80
Klasyfikacja końcowa: 1. Gimnazjum nr 1, 2. Gimnazjum/ ZSO nr 1, 3.

Gimnazjum nr 4, 4. Gimnazjum nr 3, 5.
Gimnazjum Katolickie
Skład zwycięskiego zespołu: Marzena
Małenda, Katarzyna Walter, Karolina
Stefańczyk, Sylwia Świtała, Malwina
Gorgol, Zuzanna Boduch, Maja Michniewicz, Zuzanna Suchowierzch, Weronika
Bernas, Jagoda Kuduk, Sandra KorwinPiotrowska, Martyna Marynowska.
Opiekun: Ralf Koczwara
(MDvR)

WROCŁAW

Remis ze Ślęzą na Oporowskiej
W swoim ostatnim tegorocznym
występie na boiskach III-ligi dolnośląsko-lubuskiej, piłkarze Karkonoszy
Jelenia Góra bezbramkowo zremisowali na
stadionie przy ulicy
Oporowskiej we Wrocławiu z miejscową
Ślęzą. Był to mecz rozgrywany awansem
z rundy wiosennej,
w pierwszym pojedynku Ślęza wygrała
w sierpniu w Jeleniej
Górze 1:0.
Beniaminek rozgrywek ze stolicy Karkonoszy zakończył
zatem rok 2014 w środku stawki - na
9. lokacie. To niezły wynik. Na naszym koncie znajduje się 26 punktów
zdobytych w 18 rozegranych bojach
(8 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek.
Fot. Tomasz Raczyński

10

Podopieczni Artura Milewskiego legitymują się też dorobkiem 33 strzelonych i 29 straconych bramek.
Ślęza Wrocław Karkonosze Jelenia
Góra 0:0
Ślęza: Gąsiorowski, Celuch, Gorczyca, Jakóbczyk,
Jamrozowicz (46’
Tchouague), Korytek
(46’ Kątny), Łątka,
Niewiadomski (59’
Janas), Przystalski,
Rajter, Traczyk (68’
Bohdanowicz)
Karkonosze: Kłobucki, Hamowski,
Firlej (61’ Siatrak), Pacan, Sareło,
Kocot, Malinowski, Radziemski (76’
Bednarczyk), Firlej, Kusiak, Machowski (88’ Szramowiat)
(MDvR)

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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2014-10-24 godz. 20.00 - 2014-11-21 godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
Agent/ doradca klienta - Europejskie Centrum Odszkodowań
S.A. obecnie poszukuje: przedstawiciel /agent na regiony: Jelenia
Góra i Okolicę. CV ze zdjęciem i
list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: a.ghilescu@euco.
pl - 721 443 612
Barman - Metafora Pub &
Restaurant zatrudni barmana.
Doświadczenie, rekomendacje
mile widziane. CV ze zdjęciem
można składać osobiście lub słać
na jjacak@wp.pl. Więcej informacji pod nr telefonu 504 995 338.
Bawaria kucharzy/ cukierników
- Firma Bayer&Riedl Personalservice Gmbh zatrudni: -kucharzy -cukierników. Wymagania:
dobra znajomość j.niemieckiego w
mowie - własny środek transportu
- 882 067 218
Brukarz do Niemiec - Poszukujemy brukarza z udokumentowanym doświadczeniem. Legalna
praca na terenie Niemiec. Mile
widziana komunikatywna znajomość j. niemieckiego i auto.
- 537576392 biuro czynne od
pn.-pt. w godz. 8-16
Brygadzista w firmie sprzątającej - Firma zajmująca się
sprzątaniem zatrudni brygadzistę.
(Jelenia Góra. Mile widziana orzeczenie o niepełnosprawności (II
grupa) tel.508 017 984
Copywriter - Pisanie tekstów
reklamowych, opisów miejscowości, atrakcji turystycznych(na
podstawie ogólnodostępnych
informacji). Więcej na tel. lub:
biuro@netfactory.pl - 509 202
060
Czechy/ 2000-2700złnetto!/ - ◊
Każdy 18-55 ◊(ok.12,5-13,5zł
netto)/ godz ◊Pilzno- pracownik produkcji ◊ Długoterminowa
współpraca ◊ Warunek: podstawowa znajomość j.czeskiego oraz
zręczne dłonie◊ Zakwaterowanie
◊ Przyjazd 13.11(czw) - 512 022
288
Dam pracę - Dom wczasowy
'Mieszko' w Karpaczu przyjmie
do pracy osoby na stanowiska;
recepcjonisty, kelnera, pomocy
kuchennej. - 730-916-916 mail
romuald27@op.pl
Delikatesy w Cieplicach
poszukują na stoisko mięsne.
Pełny etat, umowa o pracę. Tel:
666545453 ; dccieplice@gmail.
com
Elektryk z uprawnieniami
"E" - Poszukujemy elektryków podwykonawców lub na umowę
zlecenie do prac przy układach
pomiarowych na terenie Jelenia
Góra i okolice. Wymagany samochód i prawo jazdy kat. "B". Wysokie zarobki. - 509 357 494
Fryzjerkę na umowę o prace
w salonie fryzjerskim znajdujacym
się w centrum. Wysokie zarobki,
miła atmosfera - 695 560 668
FX Sport Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze zatrudni szwaczki i pracowników do przyuczenia na w/w
stanowisko. Informacje w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego
23 - 513 153 665

Gołębiewski - śniadania Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracowników do przygotowania śniadań. Praca na umowę
i zarobki 18 PLN na godzinę.
CV proszę wysyłać na e-mail:
kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem śniadania. - 757 670 715
Gołębiewski-bufetowa Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracowników do przygotowania napojów, deserów. Praca
na umowę i zarobki 18 PLN na
godzinę. CV proszę wysyłać na
e-mail: kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem bufet - 757 670 715
Gołębiewski-pomoc
kuchenna. - Hotel Gołębiewski w
Karpaczu zatrudni pracowników
na stanowisko pomoc kuchenna.
Praca na umowę i zarobki 18 PLN
na godzinę. CV proszę wysyłać
na e-mail: kadryk@golebiewski.
pl z dopiskiem pomoc kuchenna
- 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerów. Oferujemy
atrakcyjne zarobki. 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. Oferujemy
atrakcyjne zarobki. CV proszę
wysyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem kucharz.
Wymagana aktualna książeczka
sanepidowska - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni ratowników wopr.Oferujemy praca na umowę. CV proszę
wysyłać na e-mail :kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem "ratownik".
Wymagane uprawnienia KPP i
WOPR. - 757 670 715
Hotel Konradówka Wellness&SPA zatrudni recepcjonistkę.
Wymagana jest bardzo dobra
znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie. CV prosimy kierować na adres: hotel.konradow@
pro.onet.pl - 757 618 173
Inżynier lub technik elektryk Zatrudnimy na umowę o pracę.
Wymagania: prawo jazdy kat. B,
dobra znajomość branży elektrycznej. Zapewniamy pracę w
prężnej, stabilnej firmie. CV prosimy składać na e-mail: marketing@instal-service.pl
Kasjer-sprzedawca - Sklep
Delikatesy Centrum w Cieplicach
zatrudni na stanowisko Kasjer/
ka-sprzedawca. Praca w sys.
zmianowym, pełny etat, umowa
o pracę. Kandydaci są proszeni o
wysłanie cv na email dccieplice@
gmail.com
Kelnerka/barmanka Praca na umowę w restauracji
w Piechowicach na dogodnych
warunkach - 509 208 754
Kelnerka/pomoc kuchenna
- Praca dla szybko uczących sie
i zorganizowanych na umowę w
super zespole w Piechowicach 509 208 754
Kelnerki przyjmiemy, bar
"Oskar" Karpacz tel. 605 633
321
Kelnerzy na święta-Gołębiewski - Hotel Gołębiewski w
Karpaczu zatrudni kelnerów na
okres świąteczny. Zarobki w
święta i sylwestra 15 PLN netto
na godzinę. CV proszę wysyłać
na e-mail: kadryk@golebiewski.pl
z dopiskiem "Kelner Święta" - 757
670 715

Kierowca c+e transport krajowy - Firma zatrudni kierowcę w
transporcie krajowym z kategorią
c+e więcej informacji pod numerem tel.513 107 326
Kierownik budowy - Podejmiemy współpracę z kierownikiem
budowy ze znajomością j.obcego:
ang. lub niem. przy wznoszeniu obiektu na terenie Jeleniej
Góry, samodzielne prowadzenie
budowy. CV rekrutacja@biurorgs.
eu - 7564420736
Kierownik monterów - Zatrudnimy osobę do prowadzenia
kontraktów z zakresu montażu
wykładzin obiektowych. Nadzór
nad ekipami, rozliczanie budów.
Oczekujemy podobnego doświadczenia, wiek do 40 lat. - 607 292
400
Kobiety/Czechy/11,2netto+zakw. - Kobiety 18-50 ◊
Jablonec nad Nysą-pracownik
produkcji ◊ 75koron cz.(ok.11,2zł
netto)/godz + zakwaterowanie◊
Długoterminowa współpraca ◊
Warunek: komunikatywna znajomość j.czeskiego oraz zręczne
dłonie - 512 022 288
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
Kosmetyczka - Wynajmę
pomieszczenie dla kosmetyczki/
manicurzystki w bardzo dobrze
prosperującym salonie fryzjerskim/
solarium w centrum. Niskie opłaty,lokal po remoncie. Szczegóły do
uzgodnienia. - 695 560 668
Kucharz Sorrento pilne - Zatrudnimy kucharza z doświadczeniem najlepiej w kuchni włoskiej.
Dobrego fachowca, organizatora
z praktyczną umiejętnością zarządzania i motywowania współpracowników. CV wysłyłać na
kontakt@sorrento.pl
Kucharz, pomoc do kuchni Restauracja Mazurkowa Chata
poszukuje kucharzy z doświadczeniem lub do przyuczenia oraz
pomoc do kuchni. Zapewniamy
wysokie wynagrodzenie, umowę
o prace - 606 991 160
Kucharz/pomoc kuchenna,
umowa! - Dobrze prosperująca
restauracja w Karpaczu powiększa zespół na kuchni i poszukuje
pomocy kuchennej i kucharza na
stałe. Oferujemy dobre, wysokie
wynagrodzenie i umowę i fajną
atmosferę w pracy. - 881294633/
790333696
LBF - monter - LBF Sp. z o.o.
poszukuje kandydata na stanowisko Montera systemów wentylacyjnych; Wymagania: znajomość
rysunku technicznego, doświadczenie; Kontakt:adam.telega@lbf.
com.pl - 757 528 317
LBF Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko pracownik
działu technicznego. Wymagania:
znajomość rysunku technicznego i
progr. Auto Cad i Inventor; Kontakt:adam.telega@lbf.com.pl - 757
528 317

LBF Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko spawacz met.
MIG-MAG lub TIG; Wymagania:
znajomość rysunku technicznego;doświadczenie;znajomość
branży wentylacyjnej;Kontakt:adam.telega@lbf.com.pl - 757
528 317
Legalna praca w opiece w
Niemczech, dobre warunki.
Potrzebna od 05.12.2014 pani
z prawem jazdy i komunikatywnym niemieckim Panie chętne
na wyjazd na święta i nowy
rok, zapraszam do współpracy
663226339
Manager Restauracji-Jelenia
G. - Na zlecenie naszego klienta
poszukujemy doświadczonego
Managera Restauracji. Wymagane doświadczenie w zarządzaniu restauracją i zespołem
pracowników. Zainteresowanych
prosimy o oferty drogą mailową.
- info@staworzynski.com
Marketing, recepcja hotelu
- Obsługa rezerwacji telefonicznych, email. Marketing hotelu.
Wymagana bardzo dobra znajomość j. niemieckiego w mowie i
piśmie. Praca w biurze w Jeleniej
Górze. Więcej na: biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Metafora Pub & Restaurant zatrudni sprzątaczkę. Praca
codziennie w godzinach porannych. Więcej informacji pod nr
telefonu 504 995 338
Młody kucharz w Niemczech.
Praca jednozmianowa, młody i
zmotywowany zespół. Oczekujemy pracy w zespole, odporności,
radości z gotowania. Oferujemy
solidne szkolenie. Pomożemy znaleźć mieszkanie. - +49819166200
/ kontakt@cantina-charlotta.de
Opieka w Niemczech - Legalna
praca przy opiece w Niemczech
od zaraz. Wynagrodzenie 11001400 euro netto ,plus zwrot za
dojazd. Szczegółowe informacje
pod nr telefonu. Zapraszamy - 511
844 939
Opiekunka - Lautert - święta Zatrudnimy opiekunkę z dobrym
niemieckim do opieki nad mobilną
panią. Wyjazd 12.12.14 - 05.01.15.
Wynagrodzenie 1200EUR netto/
msc + premia świąteczna. Sprawdzone miejsce. Zwrot kosztów
przejazdu. - 733 228 601
Opiekunki do Niemiec - 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
Partner Handlowy Orange
Polska poszukuje kandydatów na
stanowiska Reprezentantów Handlowych z terenu Jeleniej Góry
i okolic. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, elastyczny czas
pracy,pakiet szkoleń. - praca@
linco.pl
Pokieruj sklepem Małpka
Experss - Sieć sklepów spożywczo-monopolowych Małpka
Express poszukuje osoby do
poprowadzenia sklepu w Szklarskiej Porębie. Atrakcyjne warunki
współpracy! Info: 668 869 810,
monika.jarco@malpkaexpress.
com

Pokojowa, kelnerka, pomoc
w kuchenna - Dam pracę solidnej
pani w pensjonacie w Szklarskiej
Porębie (centrum), głównie w
godzinach dopołudniowych. - 693
650 703
Pomoc kuchenna - Metafora
Pub & Restaurant zatrudni pomoc
kuchenną, początkowo w niepełnym wymiarze godzin. Więcej
informacji pod tel. 504 995 338
- 504 995 338
Pomoc kuchenna, umowa!
- Zatrudnię pomoc kuchenną
z doświadczeniem do dobrze
prosperującej restauracji w Karpaczu. Praca na stałe, z umową,
dobrze płatna. Zainteresowanych
proszę o kontakt do godziny 17.00
- 881294633 mail: mika.zandowska@gmail.com
Poszukujemy do pracy na
magazynie pracowników fizycznyc, również kobiety do pakowania itp. czynności. Piechowice k.
Jeleniej Góry. Więcej informacji
pod numerem 693-226-224 w
godz. 9.00-14.00
Poszukujemy Kasjerów do
marketu Dino w Kowarach, Mysłakowicach i Jeleniej Górze. Wyślij
CV na adres praca@marketdino.
pl
Poszukujemy osób do pracy
w gastronomii. Wymagane CV i
aktualna książeczka zdrowia. Mile
widziane prawo jazdy. Proszę o
kontakt telefoniczny codziennie,
za wyjątkiem niedzieli w godzinach 9.00-18.00 - 505 116 700
Poszukujemy stolarza z umiejętnością montażu płyt fasadowych, montażu drzwi i okien,
przycinania płyt i elementów
drewnianych, z b. dobrym językiem angielskim lub niemieckim.
CV na rekrutacja@regess.eu 756 442 073
Praca dla kucharza - Hotel Konradówka Wellness&SPA w Karpaczu zatrudni do praca kucharza z
doświadczeniem. CV prosimy kierować na adres: hotel.konradow@
pro.onet.pl - 75-7618-173
Praca dla tkaczek od zaraz
Wojkat sp.z o.o. Jelenia Góra
Poznańska 20 tel.756475564
lub 516587317 email:wojkat@
wojkat.eu
Praca do opieki w Niemczech
- Potrzebuję osoby do opieki nad
babcią w Aachen. Proszę o kontakt telefoniczny. - 666 242 432
Praca na kasie fiskalnej - Praca
dla Kasjera w markecie spożywczym. Osoby bez doświadczenia
przeszkolimy. Umowa z ZUS-em,
elastyczne godziny pracy, dużo
godzin. Mamy pracę dla osób
uczących się i szukających czegoś na stałe. - 665 797 398
Praca od zaraz przy produkcji
plastików w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie netto 1300-1700zł. WojKat Poznańska 20 Jelenia Góra
tel.756475564 email:wojkat@
wojkat.eu - 516 587 317
Praca przy rozbiorze drobiu
- Praca od zaraz dla mężczyzn
przy rozbiorze drobiu. Praca w
Jeleniej Górze. atrakcyjne zarobki.
woj-kat sp. z o.o. Poznańska 20
Jelenia Góra tel.756475564 lub
516587317 email:wojkat@wojkat.
eu - 516 587 317

Praca Real Jelenia Góra - A.P.T.
Macro-Work Sp. z o. o. (nr certyfikatu 4982) pilnie zatrudni osoby
na stanowisko Kasjer/Kasjerka
w hipermarkecie Real Jelenia
Góra ul. Jana Pawła II 51. - 539693-300
Praca w barze w Niemczech
dla dwóch dziewcząt, Drezno
100 km od granicy polskiej tel.
793 345 622
Praca w barze w Niemczech,
Drezno 100 km od granicy polskiej
tel. 793 345 622
Praca, kontrole, Jelenia Góra.
- Zatrudnię do pracy, przy kontroli
biletów, na umowę zlecenie, w
Jeleniej Górze. Kontakt, informacje: 75 627 09 44
Pracownik gospodarczy Poszukujemy solidnych osób,
do prac gospodarczych typu,
koszenie, zamiatanie, odśnieżane. Oferujemy pracę na stałe.
Zapewniamy dowóz do pracy.
Więcej informacji pod numerem
tel. 732 777 786
Pracownik techniczny - Miejsce pracy - Świeradów Zdrój
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za utrzymanie czystości terenów zewnętrznych oraz drobne
naprawy na terenie obiektów
uzdrowiskowych. - 609-809-505
Product Marketing Manager
- Opracowywanie i wdrażanie planów promocji produktów, kontakt z
mediami, prowadzenie firmowego
bloga, tworzenie dokumentacji.
Wymagane doświadczenie w
branży. Więcej na: biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Przyjmę do pracy - Dom
Wczasowy Mieszko w Karpaczu
przyjmie do pracy osoby na stanowiska recepcjonisty, pokojowych,
pomocy kuchennej. - 730-916-916
mail romuald27@op.pl
Przyjmę osobę do pomocy na
kuchnię w restauracji w Jeleniej
Górze. Tel: 602-735-219
Przyjmiemy do pracy pracowników fizycznych do metaloplastyki
- proste czynności - cięcie, gięcie
prętów itp. Również możliwość
przyuczenia. Więcej informacji
pod numerem 601-999-561 w
godz. 9.00-15.00
Recepcjonistka/ta- Gołębiewski - Hotel Gołębiewski w
Karpaczu zatrudni recepcjonistkę/
tę. Oferujemy pracę na umowę o
pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę wysyłac na
e-mail : karpacz@golebiewski.pl
z dopiskiem recepcjonistka - 757
670 526
Sezonowa praca w wulkanizacji. Wymagana praktyka w branży
samochodowej. - 667 022 749
Spedytor, logistyk - Poszukuję
osoby mającej doświadczenie w
pracy transportowo-spedycyjnej.
Umiejętność poruszania się po
giełdach transportowych. Prowadzenie małej floty samochodów.
CV email: rafal.studiometal@
gmail.com
Sprzedawca Jelenia Góra Zakłady Mięsne Niebieszczańscy
zatrudnią sprzedawcę w sklepie
firmowym w Jeleniej Górze. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Aplikację proszę wysyłać na
adres: opoka.d@niebieszczanscy.pl - 607 833 190
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Stolarz budowlany, Belgia
- Podejmiemy współpracę ze
stolarzem przy pracach konstrukcyjnych, fasady drewniane, prace
wykończeniowe. Wymagana:
znajomość rysunku technicznego, własna działalność gosp.
CV: rekrutacja@vitruvion.pl 7564420736

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
Wykładanie towaru - sklep
Real - Szukamy osoby do wykładania towaru w sklepie REAL w
Jeleniej Górze. Praca w pn., śr.
w godz. porannych od 6:00/8:00,
średnio 2h pracy. Wynagrodzenie
za całość: 232 zł netto. Kontakt:
510134554 - rekrutacja@dema.
com.pl

Zatrudnię doświadczoną
kosmetyczkę w bardzo dobrze
prosperującym salonie fryzjerskim
w centrum Cieplic. dobre warunki!
- 695 560 668

Zakład Pracy Chronionej
zatrudni przy sprzątaniu, osoby z
Stowarzyszenie A&A Sudety
orzeczona grupą niepełnosprawRadio-Taxi poszukuje kierow- ności ( I i II). tel. 501 164 349 lub
ców, z licencją i samochodem do 512 346 915
współpracy - 665 665 722
Zakłady Mięsne Niebieszczań-

Zatrudnię inżyniera budowymajstra. - 600 024 406

Utrzymanie czystości - 2biura,
2łazienki. Stawka-10zł na godz.
detergenty zapewniam. 3xw tygodniu-wtorek po godz.15.00, czwartek po 15.00,sobota po12.00.
Wojcieszyce koło Jel.Góry. CV
na email: wojcieszyce.praca@
gmail.com - wojcieszyce.praca@
gmail.com

Web Developer - kodowanie
www - Kodowanie grafiki stron,
bardzo dobra znajomość HTML5,
CSS3, jQuery. Doświadczenie w
pracy z systemami CMS(głównie
WordPress). Więcej na: biuro@
netfactory.pl - 509 202 060

scy zatrudnią osobę do obsługi
firmowego stoiska wędliniarskiego
na terenie hipermarketu w Jeleniej
Górze. Aplikację proszę przesyłać
adres: opoka.d@niebieszczanscy.
pl - 607 833 190
Zatrudnię cukiernika na nocną
zmianę tylko do drożdżówki. CV
ze zdjęciem proszę przynosić do
cukierni Mrugała Jelenia Góra ul
długa 20 -

Zatrudnię ekspedientkę. CV
ze zdjęciem proszę przynosić do
cukierni Mrugała w Jeleniej Górze
przy ulicy Długiej 20

Zatrudnię kierowcę do pizzerii
w Jeleniej Górze. Kontakt: tel.
602-735-219, mail: firma.jeleniagora@op.pl
Zatrudnię kierowcę do pizzerii w Jeleniej Górze. Telefon
kontaktowy: 602-735-219 lub
731-547-091
Zatrudnię kosmetyczkę na
umowę o pracę ze stałą pensją
w salonie mieszczącym się w
centrum Jeleniej Góry. Tel. 536
334 949

Zatrudnię do pracy kucharza
tel. 601 196 567, 605 204 455

Zatrudnię mężczyzn przy
produkcji plastików w Kowarach
- 516 574 375

Zatrudnię doświadczoną fryzjerkę na umowę o prace w
istniejącym salonie fryzjerskim.
Wysokie zarobki, miła atmosfera.
- 664 097 002

Zatrudnię na stanowisku pokojową osobę odpowiedzialną,
dyspozycyjną, z doświadczeniem
- w Pensjonacie w Szklarskiej
Porębie. - 75 717 45 78

w poniedzia³ek
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codziennie w internecie
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Zatrudnię pizzera na umowę Dobrze prosperująca restauracja
w Karpaczu zatrudni pizzera z
doświadczeniem. Praca stała,
umowa, b.dobre warunki. Osoby
zainteresowane proszę o kontakt
mailowy mika.zandowska@gmail.
com
Zatrudnię pracowników
budowlanych: dekarz, murarz,
cieśla tel. 536 845 510
Zatrudnię spawacza / ślusarza
- APT Blasius zatrudni do pracy w
Niemczech spawaczy i ślusarzy
konstrukcyjnych. Wymagania:
- podstawy j. niemieckiego, umiejętność czytania rysunku
technicznego, - doświadczenie, gotowość do wyjaz - 75 71 86 353
lub kancelaria@blasius.pl
Zatrudnimy do księgowości na
pół etatu. Wykształcenie wyższe,
preferowana dziedzina: finanse
lub rachunkowość, doświadczenie, dobra znajomość j. niem. lub
ang. CV na email: rekrutacja@
biurorgs.eu - 7564420736
Zatrudnimy fachowców - Firma
Bayer&Riedl Personalservice
Gmbh zatrudni : - Instalatorów
c.o - Monterów klimatyzacji - Elektryków - Lakierników przemysłowych Stolarzy uwaga, Wymagana
znajomości j.niemieckiego - 882
067 218
Zatrudnimy lektora j. angielskiego i niemieckiego w miejscowościach: Mirsk, Lubań,
Bogatynia na umowę zlecenie.
CV prosimy przesyłać na adres
e-mail: info@profi-akademia.eu
lub tel.793-762-197
Zatrudnimy na umowę o
pracę pracownika sezonowego
na stanowisko pomocnik wulkanizatora w serwisie samochodowym. Kontakt 726 284 496
Zatrudnimy Opiekunki osób
starszych z komunikatywnym
lub dobrym j. niemieckim. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie,
legalne zatrudnienie, zwrot kosztów podróży i wsparcie podczas
wyjazdu. - 733 228 601
Zatrudnimy osobę z doświadczeniem w gastronomii. Umowa
o prace, 12zl/h ,praca 3-4 dni w
tygodniu. CV proszę przesyłać
mailem lub składać osobiście w
naszych punktach Doner Kebab
kolo Tesco lub Cieplice - kebabzielonko@o2.pl
Zatrudnimy panów przy produkcji plastików w Kowarach
- 516 574 375
Zawodowego spawacza
MIG/MAG - Praca od zaraz w
Jeleniej Górze przy kratownicach
konstrukcji stalowych. Wymagane uprawnienia i doświadczenie w znaczącym stopniu. - 570
487 026

Zlecę obszywanie kierownic
skórą. Stała współpraca. Wysokie
wynagrodzenie. Osoby z doświadczeniem. - 533 694 722
Zlecę roboty budowlane - wykonanie wiosną 2015 fundamentów
hali 360m2 w okolicy Jeleniej
Góry. - 880 001 278

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Kupię katalizatory ceramiczne,
metalowe, filtry fap/DPF, całe i
uszkodzone. Dojazd na miejsce
wycena według katalogów. Polecam - 695 614 193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Auto części auto skup
533533442 - Części do audi,
bmw, merc, vw, ford, skoda,
volvo, , toyota, nissan, suzuki,
mazda, honda, hundaj, mitsubishi,
renault, peugeot, citroen, daewoo,
seat, fiat, alfa romeo idt... różne
modele
Sprzedajemy części do
wszystkich aut skupujemy auta
na części - 533 533 443
Sprzedam opony zimowe
175/70 13" w bardzo ładnym
stanie,mało używane.2szthankook,2szt-dayton. Bieżnik
ok.7mm!Cena za 4szt-160zł, za
parę-100zł.Polecam - 607 604
627

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 533-533-443 - Nasza
firma prowadzi skup samochodów
w każdym stanie technicznym.
Przyjmujemy również samochody
rozbite i uszkodzone. Za skupowane auta płacimy gotówką
od ręki
Auto skup 885-775-445 - Nasza
firma prowadzi skup samochodów
w każdym stanie technicznym.
Przyjmujemy również samochody
rozbite i uszkodzone. Za skupowane auta płacimy gotówką
od ręki
Auto skup do 20 tyś 796508957
- Kupie samochody cale uszkodzone powypadkowe osobowe
dostawcze terenowe , po 2000
roku odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice
Auto złom skup aut 787009777
- Skup aut w mieście i okolicach
zawsze płatne gotówką i formalności na miejscu w 15 minut. Auta
odbieramy od klienta własnym
transportem
Autoskup uszkodzone
796508957 - Kupie samochody
cale uszkodzone powypadkowe
osobowe dostawcze terenowe
od 1000 - 10 000 zl gotówka od
ręki odbieram własnym transportem Jelenia Góra i okolice - 796
508 957

Kupię auto 500-403-803
Kupie auto każde 794-794-104 w każdym stanie technicznym
Kupie samochody całe uszkodzone powypadkowe od 2000
roku również angliki, sprowadzone
z DE, niezarejstrowane, do 15
tyś gotówka od reki odbieram
własnym transportem z Jeleniej
Góry i okolic - 796 508 957
Kupie samochody terenowe
dostawcze cale uszkodzone
powypadkowe zarejestrowane
lub sprowadzone odbieram własnym transportem Jelenia Gora
i okolice, gotówka od ręki. - 796
508 957
Nasza firma prowadzi skup
samochodów w każdym stanie technicznym. Przyjmujemy
również samochody rozbite i
uszkodzone. Za skupowane auta
płacimy gotówką od ręki. - 533
533 442
Problem z autem my je kupimy
- 794 794 304
Skup aut 788 345 470 do 50tys
- Kupie każde auto osobowe
dostawcze ciężarowe motocykle,
ciągniki rolnicze wszystkie od 1 do
60tys zł całe i uszkodzone legalnie
umowa, najlepsze ceny na rynku
gotówka w 20min konkretnie
Skup aut powypadkowych Skupuje wszystkie auta rocznik
bez znaczenia, cale, uszkodzone,
powypadkowe, bez opłat. .Odbieram osobiście lub można podjechać do mnie na firmę. Dobrze
Płace, gotówka i umowa na miejscu - 511 209 408
Skup aut w mieście i okolicach
zawsze płatne gotówką i formalności na miejscu w 15 minut. Auta
odbieramy od klienta własnym
transportem - 732 732 902
Skup aut w mieście i okolicach
zawsze płatne gotówką i formalności na miejscu w 15 minut. Auta
odbieramy od klienta własnym
transportem - 794 794 804
Skup aut! - każde do 50 tyś zł Skup aut! -każde do 50 tyś zł.szybko,sprawnie,konkretnie.7 dni w
tygodniu. wystarczy zadzwonić lub
wysłać sms na numer 500247769na pewno się dogadamy
Sprzedajemy części do
wszystkich aut skupujemy auta
na części - 533 533 442

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Renault megane - Sprzedam
auto 5 drzwiowe na części lub
w całości. auto ma uszkodzoną
skrzynie biegów oraz łożysko do
wymiany, Rok produkcji 1996,
Paliwo Benzyn przbieg 300 000
km, Poj. silnika 1 600. - 533 253
135
Skuter - Rok produkcji 2008.
Cena 650 zł. - 503 007 820
Sprzedam Beetle - Sprzedam
Volkswagen, New Beetle. Rok
produkcji: 2001 r, pojemność
silnika 2,0, benzyna,85,00 kW.
Centralny zamek nieaktywny,
klimatyzacja, kolor żółty, jest
zadbany. Lub e-mail: karolinakliber@onet.pl - 516 137 400
VW bora 4x4 - Rok 1999,1.8
benzyna, napęd 4x4 4motion klimatronic el. szyby,el lusterka, kpl
kół zimowych przebieg 167000km
do poprawek blacharsko lakierniczych cena 10000zł do negocjacji
- 888 177 592

ROZMAITOŒCI
og£oszenia
/ REKLAMA
ROZMAITOŒCI
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VW Polo 1.4 Diesel 1992 r - Sprzedam WV 1.4 Diesel 1992 r. Hak
holowniczy, stan jak na zdjęciach.
Przegląd i rejestracja Czerwiec
2015r. - 757 552 408
VW turan 2.0 tdi tiptronic - Bogate
wyposażenie, oryginalny przebieg
150 tys, auto zarejestrowane w
Polsce lecz porusza się wyłącznie
po niemieckich drogach, aktualnie
auto przebywa w niemczech,
garażowany, serwis. cena 22500
- 603 237 920
Zadbany Golf IV - Do sprzedania
niezawodny Golf IV czarny1,4benzyna 182tyś przebiegu.2drzwiowy
zadbany kupiony w Polsce, drugi
właściciel. Na wyposażeniu: ABS,
poduszki powietrzne, immobilizer,
el. lusterka, wspomaganie - 570
815 918

ANONSE
MATRYMONIALNE
Młody 30 latek: poznam sponsorkę, kochankę, jestem mobilny
tel. 884 989 536
Pan pozna Panią do 40L szczupłą
- 570 230 586
Poznam Pana w wieku 70-73 lata
najchętniej wdowca, który czuje
się samotny. Pan na razie jako
przyjaciel. Ja wdowa, potrzebuje
pomocy finansowej. Mam mieszkanie. Samochód mile widziany
tel. wieczorem 607 967 510
Zasponsoruje wysportowanego, dobrze obdarzonego
młodego pana, proszę opis swojej
osoby - 795 890 212

USŁUGI
BUDOWLANE
Bramy i automatyka bramowa.
Przesuwne, dwuskrzydłowe,
garażowe. Doradztwo, montaż,
serwis. Tanio i rzetelnie. Zadzwoń
i sprawdź - 669-127-970
Ciesielstwo-dekarstwo
- Remont starego, konstrukcja
i pokrycie nowego dachu - 726
543 939
Hydrauliczne usługi - Montaż, wymiana, usuwanie awarii
sieci wodno kanalizacyjnych,
gazowych armatury sanitarnej z
wszelkiego rodzaju materiałów
typu pp,pex, miedz,stal. Spawanie
stali żeliwa, kwasoodporne. 2 letnia gwarancja. - 533 188 754
Kompleksowe wykończenie
wnętrz, łazienki, zabudowy GK
ścianki działowe, układanie płytek,
kowery, panele i tp. Szybko, solidnie, tanio tel. 502 537 775
Płytki, gładzie, malowanie
,sufity podwieszane,plyty gips.
karton. ,montaże obróbka drzwi
okna i inne - 516 639 502
Schody drewniane na wymiar.
Ceny producenta. - 531 011 022

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski z dojazdem tanio
- Udzielę korepetycji z języka
angielskiego. Dojazd na terenie
Jeleniej Góry gratis. Nowoczesne
metody szkolenia idnywidualnie
dopasowane do poziomu zaawansowania. Korepetycje możliwe od
pon-sob. - 604 798 652
Język niemiecki korepetycje Dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum. Jestem studentką
germanistyki. Dyspozycyjna w
piątki, ew. weekendy, inne terminy do uzgodnienia. Tanio i u
mnie w domu. Zapraszam! - 513
649 864
Korepetycje - język angielski
- nauczyciel angielskiego z Holandii oferuje korepetycje z języka
angielskiego. 30 zł za lekcję - 729
538 770

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Fotobudka - Każda impreza
jest dobrą okazją, aby skorzystać
z fotobudki: wesele, imprezy
firmowe, studniówki urodziny
wieczory panieńskie, kawalerskie
Wspaniała atrakcja która łączy
ludzi i wyzwala spontaniczność 509 103 567
Fotograf Łódź - Chcesz mieć
ładne zdjęcia? umów się na profesjonalną sesję zdjęciową Sesje
zdjęciowe mogą się odbywać: w
plenerze - do ustalenia w studio
fotograficznym - 604 190 227
Studio foto na godziny - Oferuję
do wynajęcia w pełni wyposażone,
profesjonalne studio fotograficzne.Ceny już od 29 zł brutto
za godzinę lub od 199 zł za cały
dzień. Do dyspozycji 100 m2 i
kompletny sprzęt studyjny. - 603
368 863
Wideofilmowanie "id77" Wideofilmowanie profesjonalne
wszelkich imprez. Dysponujemy
profesjonalnymi kamerami Sony
Full HD. Przy realizacji imprez
wesel co najmniej trzy 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

Elektryk profesjonalnie - Montaż nowych instalacji, naprawy i
modernizacja starych. Usuwanie
awarii 24h. Pomiary elektryczne.
Uzgodnienia i odbiory do Tauronu.
Bezpłatna wycena usług.Tanio,
szybko i solidnie. negocjacja cen.
- 664-475-323
Instalacje elektryczne - Montaż instalacji elektrycznych.Stare
budownictwo, nowe budownictwo.
USŁUGI
Wymiana z instalacji aluminiowych na miedzianą. Montaż w
GASTRONIMICZNE
domkach jednorodzinnych. Dar- Torty ciasta pierniki omlety
mowa wycena montażu instalacji. - Wszystkie rodzaje ciast torty
- 530 603 672
pączki rogaliki itp.polecam bardzo pyszne tanio dowóz pod
USŁUGI
wskazany adres.zamówienia
FINANSOWE
przyjmójemy dzień wcześniej... Kredyt bez BIK na oświadcze- 669-194-804/691-439-388
nie - Potrzebujesz gotówki? Banki
ci odmawiają bo jesteś w BIK?
USŁUGI
Zadzwoń 601200166-Pomożemy!
INFORMATYCZNE
Wystarczy tylko dowód osobisty! 601 200 166
Kompleksowe usługi kompuKredyty bez weryfikacji baz terowe - -Czyszczenie i konser- Kredyty: -bez BIG, BIK, KRD i wacja -Instalacja i optymalizacja
ERIF (również z zajęciami komor- systemu -Doradzanie przy zakuniczymi) -prywatne -gotówkowe pie sprzętu -Konfigurowanie pro-konsolidacyjne -hipoteczne gramów i Internetu -Usuwanie
-samochodowe -refinansowe wirusów i wiele więcej w niskich
-odnawialne -leasing -firmowe cenach - 663 347 521
Zadzwoń: 703 202 602
SerwisPCB serwis PC, lapOdbierz swoje pieniądze - Mia- topów - Naprawa PC, laptopów
łeś wypadek samochodowy z OC po zalaniach, przepięciach, itd.
sprawcy i dostałeś odszkodowa- Czyszczenie, wymiana podzenie od firmy ubezpieczeniowej społów, gniazd, programowanie
zadzwoń do nas a my za darmo BIOS, instalacja systemów, konsprawdzimy o ile zostało zaniżone figuracja urządzeń sieciowych.
twoje odszkodowanie i odzyskamy Dojazd do klienta. SerwisPCB
resztę - 605 583 390
- 531 690 370

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

USŁUGI
KSIĘGOWE

Biuro Rachunkowe - 2 mc za
50% - Biuro Rachunkowe KO-ALA
zaprasza do współpracy. Pełen
zakres usług. 2 mc 50 % ceny.
Wojska Polskiego 54 Jelenia
Góra. - 782 020 635
Księgowość, Podatki, Kadry
BHP - Kancelaria Podatkowa TAX.
Jelenia Góra, Wolności 17a/1.
Podatki, księgowość, kadry, płace,
BHP profesjonalnie. Reprezentacja w czasie kontroli i postępowań podatkowych (długoletnie
doświadczenie). - 510 243 264

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Nowa lakiernia proszkowa w
regionie! Wymiary robocze pieca:
1200 (szer.) 1800(wys.) 3000(dł.)
Malowanie elementów metalowych, bram, ogrodzeń, felg,
przedmiotów użytkowych. Lak
System w Lubiechowej - 692
232 414

Wikal - prywatny dom opieki Placówka wsparcia dla osób dorosłych, które nie mogą sprostać
codziennym zadaniom, wymagają
częściowej opieki i mają ograniczoną możliwość samodzielnego
funkcjonowania. - 661222768,
693243295
Zaopiekuje się starsza osoba
lub starszym małżeństwem w
zamian za mieszkanie samotną
kobietą bez zobowiązań teren
Jeleniej Góry - 667 369 232

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - 2 mc za
50% - Biuro Rachunkowe KO-ALA
zaprasza do współpracy. Pełen
zakres usług. 2 mc 50 % ceny.
Wojska Polskiego 54 Jelenia
Góra. - 782 020 635
Meble na wymiar, meble łazienkowe, szafy wnękowe, meble
kuchenne, garderoby, meble
sklepowe, meble biurowe, meble
hotelowe i inne meble. - 531 011
022

ZU]HĞQLDU
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Wigilia firmowa - Szukasz ciekawego miejsca na organizację
Kolacji Wigilijnej dla pracowników swojej firmy? Porównamy
oferty sprawdzonych partnerów,
a Ty oszczędzisz czas i pieniądze - zapraszamy - 663347535,
792685881
Zarządzanie wspólnotami
mieszkaniowymi. Licencja państwowa, doświadczenie ponad 16
lat. Zapraszam. - 72- 856 919

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Karcher pranie dywanów Profesjonalne pranie, dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej,

6.83$87'27<6=à
6.83$87'27<6=à
6=<%.2635$:1,(
6=<%.2635$:1,(
*27Ï:.$2'5ĉ.,
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'1,:7<*2'1,8
7(/
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kanap, sof, foteli, narożników,
kompletów wypoczynkowych,
tapicerki samochodowej. Dokład"Wedding Show" dj, konferannie, tanio, szybko. Tel. 501 769
Naprawa
pralek,
odkurzaczy
ul.
sjer - Profesjonalne prowadzenie
925
Karłowicza
25
tel.
603
835
483
Twojego Wesela, seria różnych
Mon-Dom precyzyjne sprzątanie
zabaw i dobrze dobranej muzyki Oferuję ostrzenie łyżew w - Sprzątanie domów ,biur ,mieszspowoduje uśmiech na twarzach cenie 20 zł. Jelenia góra Kiepury kań, firm, profesjonalne środki
Twoich gości. Zadzwoń i zapytaj 4. Ostrzenie i smarowanie nart, czystości. Gwarancja zadowolenia
o termin. Cena 1000 - 2000 zł. serwis rowerowy, przechowalnia z usług zapraszam. - 665080717
Zależna od wymagań. - 504 121 zimowa rowerów - 504 121 257
mon-dom442@wp.pl
257
Pomoc w uzyskaniu dotacji z Posprzątam mieszkanie,
Prowadzenie organizacja UP w Jeleniej Górze na podjęcie posesje. Podejmę się wszystkich
imprez - Potrzebujesz Dj’a, kon- działalności gospodarczej. Wojska domowych prac, za umiarkowaną
feransjera i animatora rozrywki Polskiego 54 - Biuro Rachunkowe cenę. W tym opieka dziecka,
osoby starszej tel. 798 986 751
w jednym? A może zależy Ci na KO-ALA - 782 020 635
kompleksowej organizacji Twojej
Pranie dywanów, wykładzin i
uroczystości? Nagłośnienie i Prace ogrodnicze itp - Wykonam tapicerki, tanio, szybko i solidnie,
wszelkie
prace
w
ogrodzie,
przy
oświetlenie w cenie. Najlepszy
sprawdź nas i zostań kolejnym
dobór muzyki i atrakcji! - 536 domu. Dojazd i wycena u klienta naszym zadowolonym klientemgratis. Tanio i solidnie. Posiadam 885 898 284
150 850
własny sprzęt. Zrzucanie węgla,
Sprzątanie domków, mieszkań
Wesela, sylwester, przyjęcia.
układanie drewna, przycinka biur - Stawka zależy jakie czynnoRepertuar polski, zagraniczny,
drzew, kopanie, sprzątanie i wiele ści będą wykonywane. Więcej info
muzyka akordeonowa, DJ,
innych - 669 147 881
mailowo. Przedstawię pełną ofertę
wokal, zabawy, oświetlenie, cena
umowna "Muzyk Orkiestra" tel. 75 Ręczny serwis nart-Kiepury 4. zakresu usług - perfekcyjnapaniOstrzenie krawędzi, smarowanie monika@gmail.com
75 339 21, 692 046 727
Zespół taneczny "Hayat" - ele- na gorąco i polerowanie-40zł.
USŁUGI
gancka oprawa eventów, festy- Ostrzenie krawędzi, uzupełnienie
TRANSPORTOWE
nów, imprez okolicznościowych. ubytków, smarowanie na gorąco i P r z e p r o wa d z k i t a n i o
Pokaz tańca orientalnego (taniec polerowanie-60zł. - 504 121 257 570001053 - Duży pojazd - mała
brzucha), flamenco, nowocze- Skuteczne txty - copywriting cena. Przeprowadzki, szybko,
snego tel. 608 434 890
- -teksty dziennikarskie -teksty tanio i na czas... Oferujemy przebiznesowe, -teksty internetowe, prowadzki, transport mebli na
-teksty reklamowe, -teksty oko- terenie całej Uni. Przeprowadzki
USŁUGI
licznościowe -skrypty telemar- Transport-bus towarowy.
OPIEKA - OSOBY
ketingowe -scenariusze reklam Miasto-kraj-zagranica. Tanio tel.
Opieka nad niepełnosprawaudio-wideo -prowadzenie profili 600 540 190
nym - Zaopiekuję się osobą
na portalach sp - 502 413 496
niepełnosprawną. Obie strony
USŁUGI
bez nałogów. Ponadto wynajmę Ścinka, wycinki krzaków, nieTURYSTYKA
2-pokojowe mieszkanie, bez użytków, samosiejek, drzew,
doradców. Najchętniej Jelenia cięcie drewna na opał, czyszczeGóra, Zgorzelec i okolice. Kontakt nie terenów zarośniętych - 516
639 502
881 492 668

USŁUGI
MUZYCZNE
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul.
Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek
(zastępca redaktora naczelnego), Agata Galas-Dudek (dziennikarka). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy
(sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Monika Trzebowska, Lena Aksanowa,
DTP: Marta Patraszewska Internet: http://www.jelonka.com Druk: Polskapresse
Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany: 20 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy
sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam
Gościniec Bobrówka zaprasza
na bal Andrzejkowy, posiadamy
pokoje gościnne. Organizujemy
wesela, bankiety. Terminy wolne
od zaraz tel. 601 196 567, 605
204 455

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Badanie stanu zdrowia - Badaniu powinien poddać się każdy,
komu zależy na utrzymaniu optymalnego zdrowia. Aparat jest
idealnym rozwiązaniem dla tych
którzy czują że coś jest nie tak a
lekarz nie wie co jest nie tak.... 790 743 700

Medi SPA ELLIN w centrum
J.G. - - Profesjonalne zabiegi
pielęgnacyjne na twarz. - Terapia
antycellulitowa, wyszczuplająca i
modelująca sylwetkę przy użyciu
oryg. endermoligii - Relaksujące
masaże i zabiegi spa na ciało. 793 771 795
Pedicure leczniczy - Usługa
obejmuje usuwanie: modzeli, odcisków, kurzajek, pękających pięt,
wrastających paznokci-klamry,
grzybicy paznokci, obcięcie zgrubiałych paznokci, masaż stóp,
profilaktyka-diabetycy, os.starsze,
dzieci - 536 230 760

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

Protezy zębowe - Pracownia
Techniki Dentystycznej ul. Wolności 54 (obok Małej Poczty)
531191658, 609404957 Nowość
Protezy elastyczne. Protezy akrylowe, szkieletowe. Porcelana,
kompozyt. Nakładki nagryzowe i
wybielające
Wszystkie kategorie masażu Dyplomowany masażysta z wieloletnim doświadczeniem zaprasza
na profesjonalne masaże. Dojeżdżam z profesjonalnym stołem
do masażu. Zapis telefoniczny.
Zapraszam serdecznie. - 881777-490

KUPIĘ
Kupię stare monety również
srebrne złote brąz, pojedyncze i
kolekcje, oraz mapy medale i inne
drobne przedmioty, dobre ceny
dojazd i wycena u sprzedającego,
gotówka od ręki. Jelenia Góra i
okolice. - 506 960 561
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
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

Mam do sprzedania sofę "2" +
dwa fotele, stan bardzo dobry tel.
517 720 243

ODDAM
Za darmo gruz, ziemia ITP. Oddam za darmo dużą ilość
gruzu z możliwością dostarczenia
własnym transportem tel. kontakt.
607-744-887 - 727 548 554

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie na Zabobrzu
- do 50m kw. na I lub II piętrze w
bloku 4-piętrowym na Zabobrzu
przy ul. Moniuszki, Elsnera lub
Karłowicza. - 604 222 804
Działka Inwestycyjna Strefa Ekonomiczna JG 6700 m2, Prostokąt
48mx140m ZORKA 100m. 299 tyś. Plan pozwala na zabudowę 60% powierzchni, wys 12m. Istnieje możliwość dokupienia 1,5ha obok przedmiotowej działki.
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

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 pok. po remoncie, Zabobrze
- ul.Trzcińskiego. Po remoncie,
częściowo umeblowane (nowe).
Koszt 1 000 zł plus media. 47 m2,
osobno wc i łazienka, 2 pokoje, w
pobliżu szkoła, przedszkole. Blisko centrum miasta. Wymagana
kaucja. - 693 295 930
4-Pokojowe tylko za 160.000zł
- Do sprzedania piękne mieszkanie 4-pokojowe do wprowadzenia.
III piętro, Osiedle Robotnicze.
Cena 160.000zł do negocjacji
ABN Stępień Nieruchomości - 508
240 832
Kawalerka 44 tys. zł - Kawalerka o pow. 25 m2, w wyremontowanym bloku, III p., mieszkanie
b. słoneczne, nowe okna, piec
kaflowy, Centrum Nieruchomości
ul. Okrzei 23 tel. 721 824 886
Mieszkanie 100 m Jelenia
Góra - plus 100m pomieszczenia
gospodarcze, całość 99 000 zl,
Jelenia Góra Sobieszów, 792
796 991
Morcinka 50m - 2 pokoje, położenie w zielonej ciche dzielnicy,
blisko szkoły,atrakcji sportowych.
Bez problemów z miejscem parkingowym. Czynsz 329 zł wliczone już ogrzewanie miejskie,
składki remontowe etc. - 502
638 241

Sprzedam mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, trzy pokojowe w kamienicy (2 piętro).
Powierzchnia 72m2, ogrzewanie
c.o. etażowe. Możliwość zmiany
na ogrzewanie gazowe z dopłatą
60% inwestycji. - 664 057 369
Tania kawalerka w centrum
- Mieszkanie przy ul. 1 Maja o
powierzchni 42 m2. Do mieszkania przynależy piwnica, strych
i miejsce parkingowe. Centralne
ogrzewanie. Możliwe wydzielenie
2 pokoi. Osiedle zamykane. Bez
pośredników. - 727 509 817

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam 2-pok.mieszkania 1
lub 2 piętro w domu 4-pietrowym,
lub wyższe jeśli blok z windą.
Koniecznie pralka, lodówka,
kuchenka. Ogrzewanie i wodamiejskie. Oferty ze zdjęciami:
kokosza_nell@wp - 512 844 164

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2-poziom, 2 pok., BDB Standard
- Do wynajęcia od zaraz b.ładne
mieszkanie 2-poziomowe,2
pokoje, 64 m2, umeblowane, 3
piętro, K.Collegium Karkonoskiego,cena-1200 zł + 400 zł media,
kaucja 2000 zł tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Apartament 60 m2 - 1000 zł
- Do wynajęcia od zaraz apartament 2-poziomowy, salon z kominkiem, 60 m2, własny ogród i taras,
garaż, Jel. Góra, cena- 1000 zł +
media, kaucja 1000 zł tel.666 222
031 Nieruchomości Jarząbek
Do wynajęcia mieszkanie umeblowane, 2 pok. komfortowe w
Cieplicach, cena 890 zł+media
tel. 507 311 803
Do wynajęcia pokój, kuchnia,
przedpokój, łazienka, 28m2,
budynek ocieplony, CO-ciepła
woda z sieci, blisko uniwersytetu
ekonomicznego tel. 798 523 541
po 18.00
Kawalerka do wynajęcia
23m2, ogrzewanie i ciepła woda
z sieci, w nowym budownictwie,
budynek ocieplony, blisko Dialogu
tel. 798 523 541 po 16.00
Kawalerka przy ul. Armii
Krajowej do wynajęcia od 15
listopada. Mieszkanie znajduje
się na parterze. W skład kawalerki
wchodzi pokój, kuchnia i łazienka.
Opłaty to czynsz, media i kaucja.
- 695 025 865
Mam do wynajęcia mieszkanie
na Zabobrzu, ul. Noskowskiego. 1
pokój, kuchnia, łazienka, korytarz.
Więcej info pod nr: 728 318 991
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu czteropokojowym wspólne
dwie kuchnie i łazienka na parterze w domku jednorodzinnym na
Zabobrzu cena 500zl z opłatami.
- 603 958 920
Posiadam do wynajęcia pokoje
z łazienkami i aneksami kuchennymi, dla pracowników uczniów
oraz turystów. Osobne wejście,
atrakcyjne ceny. Tel. 601 350
783
Wynajmę kawalerkę ul. Traugutta, CO gaz. 600 zł+kaucja
zwrotna+media tel. 691 556 212

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamiana: Karpacz, mieszkanie
własnościowe, 2 pok. z werandą,
razem 56m2, I p na równorzędne
w Jeleniej Górze też własnościowe tel. 663 518 272

og£oszenia
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to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660
fax.: 75/ 64 66 661

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

ZEB 4395 Wyjątkowy dom wolnostojący
z 2013 roku o pow. użytkowej 150 m 2 . Nieruchomość malowniczo położona na wzniesieniu na działce 3000 m2 w Jagniątkowie. Dom
wykończony wysokiej klasy materiałami dla
wymagających klientów.
Anna Roziel 509 156 55

NA WYŁĄCZNOŚĆ

ZEB 4585 Komfortowy apartament dwupokojowy
w nowatorskiej stylistyce o pow. 43m 2 w prestiżowej
dzielnicy Cieplic. Budynek z 2001 r z windą. Do
mieszkania przynależy piwnica i miejsce garażowe.
Anna Roziel 509 156 552

ZEB 4772 Uroczy i bardzo ładny dom
wolnostojący o pow.100m 2 położony
w atrakcyjnej miejscowości Giebułtów.
Posadowiony na działce 1200m2 z garażem. Dom po kapitalnym remoncie. Posesja ogrodzona.
Joanna Chabiniak 661 223 812

NA WYŁĄCZNOŚĆ

ZEB 4773 Ładne mieszkanie dwupokojowe
po generalnym remoncie położone na szóstym
piętrze w wieżowcu na Zabobrzu II. Mieszkanie
o pow. 35m2 do wprowadzenia.
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4715 Piętro willi o powierzchni
83m2 z ogrodem położone w atrakcyjnej
i poszukiwanej dzielnicy Jeleniej Góry okolica Żeroma. Mieszkanie willowe z
duszą i charakterem o dużym potencjale.
Mieszkanie czteropokojowe na drugim
piętrze. Z balkonu rozpościerają się piękne widoki na góry i panoramę miasta.
Cena 299.000 zł Anna Roziel 509 156 552
ZEB 4807 Mieszkanie trzypokojowe
z ogródkiem o pow. 76,30m2 w Cieplicach
Zdrój. Mieszkanie rozkładowe i przestronne
usytuowane na trzecim piętrze w kamienicy.
Ogrzewanie z sieci, mieszkanie wymaga
nakładów finansowych. Atrakcyjna cena
140.000 Joanna Chabiniak 661 223 812
ZEB 4567 Malowniczao położona
rezydencja o pięknej i oryginalnej bryle
w Wojcieszycach na trasie Jelenia Góra
Szklarska Poręba z 2000 r. dom posadowiony na dużej ładnie zagospodarowanej
działce o pow. 4300m2 ze stawem.
Cena 620 000
Magda Czaprowska 601 852 382

www.rychlewski.com.pl

1.Szklarska Poręba Apartament. 53 m.kw.
balkon, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
garderoba. Możliwość dokupienia garażu. Wysoki standard, nowy dom Ul
Osiedle Podgórze. Doskonała cena.
Lokal przynosi dochody z najmu.
Remigiusz Rychlewski 501-736-644
2. Nowe mieszkanie o podwyższonym
standardzie w Cieplicach. Ponad 80
m.kw. z antresolą, balkon, miejsce
parkingowe pod domem. Solidne,
ładnie wykończone. Niskie koszty
utrzymania.
Polecam Remigiusz
Rychlewski tel. 501-736-644

4. Wysoki standard dla Wymagających.!! ! Dom w Jeżowie Sudeckim.
Nowoczesne rozwiązania, solidne
materiały, funkcjonalność i wygoda
zamknięta w ładnej bryle. Wygodna lokalizacja blisko centrum
Jeleniej Góry z widokami i spokojem przedmieścia.749000 zł.
tel 501-736-644

ZEB 4781 Dom wolnostojący o ładnej bryle
w stanie surowym zamkniętym położony
w ładnej miejscowości 5 km od Jeleniej Góry w Mysłakowicach na działce 900 m 2. Dom do
wykończenia, wszystkie media w budynku.
Niska cena 269.000
Magda Czaprowska 601 852 382

ZEB 4744 Bardzo ładny i przytulny dom
wolnostojący z roku 2008 na pięknie położonej
widokowej działce w Bukowcu. Dom o pow.
użytkowej 110m2 posadowiony na działce 18002.
Nieruchomość położona na nowopowstałym
osiedlu willowym. Cena 799.000 do negocjacji
Magda Czaprowska 601 852 382

tel. 75-74-28-758
biuro@rychlewski.com.pl

3. Mieszkanie z ogródkiem. Ul Wańkowicza, I piętro, ok 50 m.kw. dwa pokoje,
kuchnia, łazienka. Ponadto piwnica
i strych. Ogrodzone podwórko, nowy
dach. Spokojna okolica. Cena 108000 zł.
Niskie koszty utrzymania tel. 501-736-644

ZEB 4768 Małe, dwupokojowe
mieszkanie (28m2) o indywidualnym
projekcie w centrum miasta na trzecim
piętrze w kamienicy. Przygotowane do
wprowadzenia - łazienka w pełni wyposażona. Kamienica po kapitalnym remoncie. Cena 99.000
Anna Roziel 509 156 552

NA WYŁĄCZNOŚĆ

ul. 1 Maja 65 lok. 2
58-500 Jelenia Góra

5. 20 tyś zł. Wpłać taką kwotę za mieszkanie (cena 60 000 zł) i zamieszkaj.
Resztę ceny zapłacisz w kwietniu 2015 r.
Zadzwoń po szczegóły.
Remigiusz Rychlewski tel. 501-736-644.

6. Kiepury 56 m.kw. możliwość podziału na 3 pokojowe. II piętro, zadbane,
ładne , słoneczne. Doskonała oferta.
169000 tel. 501-736-644

7. Pensjonat w Karpaczu. Obiekt działający , w doskonałej kondycji. 60 miejsc
dla gości, parking, zaplecze, kuchnia,
pokoje z łazienkami. Cena 2490000
tel. 501-736-644
8. Dom w Jeżowie Sudeckim. Fajna
widokowa działka, solidnie wybudowany, wymaga kosmetycznego
dokończenia. Blisko centrum, niskie
koszty utrzymania. 495000 zł
Polecam Remigiusz Rychlewski
lic. 9549 tel. 501-736-644
9. 140000 mieszkanie po remoncie ul
Noskowskiego 6.
Balkon od strony
południowo–wschodniej. IV piętro,
2 pokoje, kuchnia, łazienka. Ładne
i zadbane pow. 51 m.kw. Rychlewski
Remigiusz tel. 667-219-752

10. Lokal na kancelarię lub gabinety.
Ul Wojska Polskiego pomiędzy nowym i starym budynkiem sądu przy
głównej ulicy. Widoczne miejsce,
spore
możliwości
adaptacyjne.
Doskonała oferta Lic 9549 Rychlewski
Remigiusz tel. 501-736-644

Zamienię mieszkanie własnościowe 46m2, położone w centrum Cieplic, po remoncie 2009r.,
nowe budownictwo na podobne
lub większe, I-II p. w Jeleniej
Górze tel. 884 830 300
Zamienię na większe - Zamienię mieszkanie 49,30 m2 . Dwa
pokoje, przedpokój, kuchnia
łazienka, CO. Zamienię na : Trzy
pokoje do 60 m2, może być z
zadłużeniem. - 883 755 213
Zamienię z dopłatą mieszkanie
własnościowe w Jeleniej Górze
centrum miasta 3 pokoje 82 m
C.O. gazowe na mniejsze własnościowe 2 pokoje 40-50 m. Bez
pośredników - 535 448 840

DOMY
SPRZEDAM
Czarne, bliźniak 475 tys zł sprzedam dom w zab.bliźniaczej,
oś. Czarne, pow. 120 m2, salon
z kominkiem, 3 sypialnie, ogrzewanie gazowe, działa 430 m2,
do wprowadzenia, cena 475.000
zł do negocjacji! tel.666 222 031
Nier.Jarząbek

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Gabinety Lekarskie - Posiadamy do wynajęcia gabinety
lekarskie w Przychodni Lekarzy
Specjalistów - Klinika przy ul.
Letniej 2 (róg ul. Ogińskiego) w
Jeleniej Górze. - 75 64 57 650,
651 lub 508 240 820

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię działkę budowlaną
koniecznie z widokami na góry,
może być w zacisznym miejscu,
pow. od 800 m2 wzwyż, gotówka,
Czarne, Karpniki, Bukowiec, Krogulec, Syaniszów itp. tel.666 222
031

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka w Dziwiszowie - Budowlana, pięknie położona na osiedlu
"Lesne Zacisze" o pow. 1001m²,
wszystkie media,mnostwo zieleni,
widok na Śnieżkę. Do centrum
5min. samoch.Cena do negocjacji, bez pośredników. - 885
342 947
Działka w Dziwiszowie - Działka
budowlana o pow. 1019m², na
osiedlu leśne zacisze. Wszystkie
media , dużo zieleni, zamieszkaj
tam gdzie inni spędzają urlop.
Cena do negocjacji, bez pośredników. - 885 342 947
Dzialka w St. Kamienicy - Mam
do sprzedania działkę budowlana
o pow.1364m2 położona w St.
Kamienicy. Cena 35zl m2 - 601
874 794
Łysa Góra Dziwiszów 10300 m
kw - Sprzedam 1,03 ha na terenie
Łysej Góry w Dziwiszowie - 603
954 845

DZIAŁKI/GRUNTY
ZAMIENIĘ
Działkę budowlaną na auto
- Działkę budowlaną 430 m2,
pozwolenia na budowę lokalu
usługowego lub budynku do 4
kondygnacji. Okolice Małej Poczty.
Zamienię na auto lub coś innego,
tylko poważne oferty. - 885 515
303

LOKALE
SPRZEDAM
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PUB w centrum - odstępne - Do
odstąpienia działający i dobrze
prosperujący PUB w centrum
Jeleniej Góry. Z powodu wyjazdu
pilnie odstąpię. Cena bardzo przystępna, do negocjacji. Dla kogoś
kto szuka pomysłu na życie- idealna sprawa! - 503 169 412
Sprzedam lokal użytkowy 27m2
w Cieplicach - 600 496 795

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Cieplice lokale do wynajęcia na
biura, usługi pow. od 30 do 500
m2, wysoki standard, niskie ceny
tel. 501 377 514
Hala magazynowa+garaże Hala magazynowa powierzchnia
300m2 z aneksem kuchennym
+łazienka - 663 548 826
Lokale do wynajęcia - Mam 2
lokale usługowe do wynajęcia o
pow.75m z klimatyzacją ul. Długa
3 i Zabobrze ul. Moniuszki 3A/4
Proponowana cena 65zł netto do
negocjacji - 504 277 431
Lokale ścisłe centrum - Do
wynajęcia kamienica (parter
plus dwa piętra) na ul. 1 Maja z
własnym parkingiem 500 m2.
Powierzchnia kondygnacji 170
m2. Możliwość prowadzenia
działalności handlowej, usługowej,
medycznej. - 504 206 208
PUB w centrum - odstępne - Do
odstąpienia działający i dobrze
prosperujący PUB w centrum
Jeleniej Góry.Z powodu wyjazdu
pilnie odstąpię. Cena bardzo przystępna, do negocjacji. Dla kogoś
kto szuka pomysłu na życie-idelana sprawa! - 503 169 412
Tanio wynajmę pomieszczenie magazynowe 20m2 oraz
hala magazynowa wys. 3,5m
ok. 70m2 ul. Karola Miarki, ogrodzone, monitorowane z ochrona
calodobowa, utwardzone, blisko
centrum. - 601 057 718
Wynajmę lokal 50m2 w centrum Szklarskiej Poręby tel. 517
225 597
Wynajmę lokal na pizzerię 30m
od wyciągu na Szrenicę w Szklarskiej Porębie, więcej info pod
numerem telefonu 693 800 474

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam kompletny Zajazd
Wabi - 502 552 195

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Garaż na Wzg.Grota-Roweckiego - sprzedam (22.000zł) lub
wynajmę (190 zł/1 m-c) garaż
murowany-19m2.w szeregowej
zabudowie na Wzg.Grota-Roweckiego w pobliżu posesji Nr.14 - 608
717 925
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Jelenia Góra potrzebuje prezydenta zgody,
który będzie ponad kłótniami
– mówi Marek Obrębalski
POPIERAJĄ MARKA OBRĘBALSKIEGO
PATRIOTYCZNE WYCHOWANIE
I SZACUNEK DO POLSKIEJ
HISTORII ORAZ TRADYCJI.
NAWET NA WAKACJACH.

Tomasz Smolarz
Wojewoda Dolnośląski

Małgorzata Omilanowska

EWA KOPACZ

Premier RP

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Otwarcie Galerii Grodzkiej to pierwsza od lat inwestycja w ścisłym centrum Jeleniej Góry, razem z remontami ulic i traktów pieszych dała impuls do ożywienia
tej części miasta.

Współpraca transgraniczna była jednym z priorytetów kadencji 2006-2010. Dzięki temu do naszego
miasta wpłynęło ponad 350 mln zł pieniędzy europejskich. Fachowość w pozyskiwaniu środków europejskich to jeden z najważniejszych atutów Jeleniej Góry.

Obwodnica południowa – według regionalnego dziennika to jedna z najważniejszych inwestycji na Dolnym
Śląsku. Początek prac, faza projektowa i zapewnienie
montażu finansowego to zasługa Marka Obrębalskiego.

Jelenia Góra wśród 21 miast w katalogu UEFA na
Euro 2012. Dla prezydenta Obrębalskiego nie było
rzeczy niemożliwych.

Gruntowny remont hali na Sudeckiej wraz z nadaniem
jej imienia Mariana Koczwary. Marek Obrębalski jest
bliski jeleniogórskiemu sportowi.

Mamy Mistrzynię Świata. W kadencji Marka Obrębalskiego świetne wyniki odnoszą jeleniogórscy sportowcy.

