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ROZMAITOŒCI
Nasza redakcja
znalazła się wśród Ambasadorów Ludzi Otwartych Serc

w SRQLHG]LDñH

Piękny tytuł dla Jelonki!
JELENIA GÓRA

KCM jednak
bez kontraktu

NFZ nie uwzględnił odwołania
KCM i ostatecznie wypowiedział
mu umowę na część świadczeń.

Strona 4

SPORT

MKS i Piast
mają umowę

Podczas IV Karkonoskiej Biesiady Integracyjnej „Spotkajmy się mimo wszystko” (4.12) redakcja Jelonki.com
otrzymała statuetkę i tytuł Ambasadora Ludzi Otwartych
Serc. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w tym
roku przyznał sześć takich nagród za „szczególną troskę
i zaangażowanie na rzecz osób z niepełnosprawnością”.
– Kto dziękuje, ten dwa razy prosi – mówił Stanisław Szubert, prezes KSON–u, który dziękując za dotychczasowe
działania – prosił o więcej.
W tym roku statuetki z tytułem oraz
wyjątkowym dzwonkiem odebrali:
ks. Marian Matula czyli Ksiądz Kubek,
w imieniu Rotary Club - Jelenia Góra
nagrodę odebrał prezydent Wiktor Marconi, w imieniu Rotary Club - Karpacz
Karkonosze - prezydent Artur Muckus,
w imieniu Rotary Club - Jelenia Góra –
Cieplice – prezydent Wojciech Jurdyga,
a w imieniu Telewizji Dami – prezes
Krzysztof Błażejczyk. Dla redakcji Jelonki.com nagrodę odebrali: red. naczelna
Bożena Bryl – Chrząszcz oraz wydawcy:
Marek Tkacz i Wiktor Marconi.
- Jesteśmy zaszczyceni tytułem Ambasadora Ludzi Otwartych serc, bo jest on
dla nas nie tylko wyjątkowym wyróżnieniem, ale również zobowiązaniem
do kontynuowania działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych i starszych –
mówił Marek Tkacz. – Mogę zapewnić,
że nadal będziemy wspierać Państwa
działania i pomagać, jak potrafimy
najlepiej – dodał.
Było to już drugie rozdanie tytułów
Ambasadora Ludzi Otwartych Serc przez
KSON. W minionym roku otrzymali je:

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Nowa rada miasta - sukcesy i
porażki kandydatów, pierwsze
decyzje, starcia i próby zawiązania koalicji.

Strona 3

Jerzy Owsiak oraz Fundacja Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bartosz
Kamuda i Kazimierz Klimek.
Tegoroczną uroczystość rozdania nagród poprowadził Paweł Gluza, sekretarz
Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, a laudacje dla nagrodzonych
odczytał aktor: Jarosław Góral.
W części artystycznej uroczystości dla
uczestników zagrali: Mikolaj Bakhur
z Ukrainy, który m.in. dzięki pomocy
KSON-u pozostał w Jeleniej Górze i
rozpoczął tutaj studia.
- Dziękuję za okazane mi serce i
pomoc – mówił Mikolaj tuż przed występem. Drugim artystą, który zaprezentował się na scenie był Piotr Barszczewski
- gitarzysta, DJ i animator zabaw Karkonoskiej Biesiady Integracyjnej.
Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych
współpracujących z Karkonoskim
Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, a
także radnych Rady Miejskiej w Jeleniej
Górze.
Angelika Grzywacz- Dudek

JELENIA GÓRA

Uwaga, roboty m.in. na drogach
Trwają prace związane z budowa
dla powodować
domu
kanalizacji, finanse
które mogą
utrudnienia w ruchu na ul.: Chałubińskiego, Chopina, Heweliusza i Domeyki,
a także Wolności, Spółdzielczej, Podwalu i

Różyckiego. Z kolei ze względu na roboty
elewacyjne są problemy z przejściem
chodnikami przy ulicach: Piłsudskiego,
Groszowej, Grottgera, Prusa, i Wolności.
(UM)

Atrakcyjna prowizja,
praca dodatkowa,
również dla emerytów!

0/ĉ9#:+!

zatrudni

PRZEDSTAWICIELI

www.jelonka.com

Tel. 58 554 80 80
lub 801 800 200

0/ĉ9#:+!

Nawet w 24 godziny!

MKS Karkonosze i GKS Piast
Gliwice po kilku miesiącach przygotowań oficjalnie rozpoczęły
współpracę.
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DOZ

szybko i uczciwie

668 682 335

KOSZT POACZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA

TWOJEPIENIČDZe

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

*

Nawet w 24 godziny!

DOZ

szybko i uczciwie

668 682 335

*

KOSZT POACZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA

TWOJEPIENIČDZe

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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Po dwunastu latach Jacka Włodygę zastąpiła Anna Konieczyńska

Podczas sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 15.
grudnia radni na nowego starostę wybrali Annę Konieczyńską (PO), która otrzymała 13 głosów na 18 oddanych.
– Mam wiele planów na rozwój powiatu, zamierzam też
kontynuować dobrze prowadzoną współpracę i promocję
zagraniczną – powiedziała pani starosta.
Wicestarostą, 18 głosami za, został
Paweł Kwiatkowski (PSL), mieszkaniec Rybnicy. Na członka zarządu, 15
głosami za, wybrano Andrzeja Walczaka (również PSL) z Karpacza.
Na 18 radnych jedynie pięciu zagłosowało przeciwko kandydaturze
Anny Konieczyńskiej. Pani starosta
jest mieszkanką Dziwiszowa. Studiowała Informatykę i Zarządzanie na
Politechnice Wrocławskiej. Pracowała w bankach, biurach maklerskich, a
także w jeleniogórskim LO nr 1, jako
nauczycielka informatyki. Obecnie
pracuje w jeleniogórskim oddziale
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
- Taka była wola radnych, bym

kandydowała na starostę. Od wielu
lat pracuję w samorządzie. Przez
cztery lata byłam radną powiatu
jeleniogórskiego i teraz też zostałam
wybrana. Najważniejsi są dla mnie
mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego i ich potrzeby. Będę również
intensywnie rozwijać współpracę
zagraniczną, by promować nasz
region turystyczny – podkreślała
Anna Konieczyńska.
Jacek Włodyga, który od 12 lat
pełnił funkcję starosty jeleniogórskiego, nie kandydował ponownie na
to stanowisko. Jest obecnie radnym
powiatu.
- W pierwszej kadencji byłem
przewodniczącym Rady Powiatu
Jeleniogórskiego, a później trzy

kadencje starostą jeleniogórskim.
Stwierdziłem, że najwyższy czas
ustąpić miejsca młodym. Natomiast
zadeklarowałem, że chętnie pomogę
nowej pani staroście, jeśli tylko będzie tego potrzebowała. Teraz zajmę

Paczki dla dzieci od przyjaciół
Peter Timermans, który przyjechał
na uroczystość, podczas wcześniejszych
wizyt reprezentował Czerwony Krzyż
w Aachen, a obecnie jest przedstawicielem również Czerwonego Krzyża
w Brukseli. – Jesteśmy przyjaciółmi od
prawie ćwierćwiecza i zawsze chętnie
pomagamy dzieciom z powiatu jeleniogórskiego, które są bliskie naszym
sercom. W kolejnym dniu odwiedzimy
dzieci z domu dziecka w Szklarskiej
Porębie, by ich również obdarować
prezentami – powiedział.
– Natomiast z Bambergu nasi partnerzy działań turystycznych przywieźli
30 monitorów do komputerów, które
zasilą Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu – mówił
Wiesław Dzierzba, dyrektor Wydziału
Promocji, Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
(Mea)

Podczas pierwszej Sesji Rady
Powiatu radni najpierw złożyli
ślubowanie, po czym wybrali przewodniczącego oraz zastępców.
Jerzy Pokój (Platforma Obywatelska) z Karpacza otrzymał 17
głosów za, 1 przeciw, dzięki czemu
został nowym przewodniczącym
Rady Powiatu. Na wiceprzewodniczących radni wybrali: Krzysztofa Wiśniewskiego („Razem dla
Regionu”) z Miłkowa (zdobył 13
głosów poparcia) oraz Bogdana
Kamińskiego (Polskie Stronnictwo Ludowe) z Janowic Wielkich
otrzymał 10 głosów.
Radny Witold Rudolf (PSL)
został ponownie wybrany na burmistrza Piechowic, więc za niego
radną zostanie prawdopodobnie
Wiesława Bąk (PSL) z Piechowic.
Pozostali radni to: Sławomir
Celt (RDR) z Janowic Wielkich, Bogusław Chodak (PiS) z Siedlęcina,
Mirosław Górecki (PO) z Kowar,
Eugeniusz Kleśta (PiS) z Mysłakowic, Anna Konieczyńska (PO)
z Dziwiszowa, Jarosław Kotliński
(PiS) z Kowar, Paweł Kwiatkowski
(PSL) z Rybnicy, Julian Lachowicz

(PiS) ze Szklarskiej Poręby, Rafał
Mazur (PO) z Piechowic, Grzegorz
Rybarczyk (SLD) z Piechowic,
Leszek Supierz (PSL) Kowary,
Andrzej Sztando (SLD) Jeżów
Sudecki, Grzegorz Truchanowicz
(PO) z Karpacza, Andrzej Walczak (PSL) z Karpacza oraz Jacek
Włodyga (SLD) z Karpacza, który
przez trzy kadencje pełnił funkcję
starosty jeleniogórskiego.
(Mea)

(Bardzo) zdolni uczniowie
Nominacja do „Orła Dolnośląskiego”, stypendia
prezesa rady ministrów oraz
starosty jeleniogórskiego
zostały przyznane 8.12 w
Hotelu Relaks w Karpaczu.
Stypendium starosty otrzymali: Patrycja Małkowska, Michał
Kawałek, Natalia Wójtowicz i
Krystian Konopka z Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych w
Piechowicach, Katarzyna Krzyżkowska i Aleksandra Wiącek z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kowarach oraz Natalia Gruchała
i Błażej Przystajko z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Szklarskiej
Porębie.

Dziennikarze o naszym regionie
Przedstawiciele czeskich mediów
oraz dziennikarka z Niemiec odwiedzili powiat jeleniogórski, by napisać
o turystyce w powiecie. Pobyt w Kotlinie Jeleniogórskiej piątki czeskich

się działalnością na rzecz sportu, a
dokładniej narciarstwa. Chciałbym
również kontynuować współpracę
zagraniczną, która obecnie kwitnie
– mówił Jacek Włodyga.
Agata Galas-Dudek

Jerzy Pokój przewodniczącym rady

POWIAT W regionie jeleniogórskim nie brakuje zdolnej i utalentowanej młodzieży

POWIAT
330 paczek przekazano rodzinom z
powiatu jeleniogórskiego. – Niemiecki
Czerwony Krzyż z Powiatu Aachen,
który współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze, wspomaga nas już po raz 24 – mówiła Martyna
Klementowska z Polskiego Czerwonego Krzyża w Jeleniej Górze.
Jeleniogórski Czerwony Krzyż
przygotował 100 paczek o wartości
100 zł z żywnością dla rodzin i 230
paczek ze słodyczami i owocami
dla dzieci. Niemcy przywieźli suche
produkty żywnościowe oraz zabawki.
Wsparli zakup prezentów również
finansowo.
- Nie zabrakło poczęstunku w
świetlicy przy kościele Matki Bożej
Miłosierdzia w postaci ciast i owoców.
W organizacji pomagali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych Mechanik –
informuje Martyna Klementowska.

Fot. Mea

Mamy nowego starostę

POWIAT

reporterów był częścią programu
studyjnego, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej, przy
współpracy Ambasady RP w Pradze
i Starostwa Powiatowego w Jeleniej

Górze. Dziennikarze reprezentowali
czeskie media takie, jak: Astrosat
Media, aktualne.cz, czapla.cz oraz
Travel Digest.
(Mea)

Godziny otwarcia:
pn. ± sob. 07:00 ± 22:00
niedz. 07:00 ± 21:00
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- Pierwszy raz zdobyłem stypendium
za dobrą średnią 4.94. Moje ulubione
przedmioty to matematyka, biologia
oraz chemia. Chciałbym studiować
inżynierię środowiska lub genetyczną
- stwierdził Błażej Przystajko.
Stypendium prezesa rady ministrów
dla domu
z wysokościfinanse
2,580 zł przyznano:
Annie
Palmerskiej z LO w Kowarach, Sandrze
Śmigasiewicz z LO w Piechowicach, ,
Michałowi Obolewiczowi z Technikum
Elektrycznego z Piechowicach, AleksandrowiAtrakcyjna
Dziadykowi z prowizja,
ZSLiMS w Szklarskiej Porębie oraz Dominice Kudelskiej
dodatkowa,
z LO wpraca
Szklarskiej
Porębie.
-również
W ubiegłym
szkolnym uzy- studia związane z chemią - powiedziała
dlaroku
emerytów!
skałam średnią ocen 5.0. Z biologii i Dominika.
Wśród sześciu uczniów nominochemii mam piątki, a z języka angiel58Chciałabym
554 80 80
skiegoTel.
szóstkę.
rozpocząć wanych do Nagrody Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”
lub 801 800 200

Fot. Archiwum Starostwa

2


zatrudni

PRZEDSTAWICIELI

była uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach Aleksandra Wiącek,
która zdobyła główna nagrodę „Orła
Dolnośląskiego).
(Mea)
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Rada Miasta: Sukcesy i porażki kandydatów, pierwsze decyzje, starcia i próby zawiązania koalicji

Bitewny kurz opadł. Co dalej?

W każdym z okręgów doszło do
kilku zaskakujących rozstrzygnięć.
Mało merytoryczna kampania odbiła
się po raz kolejny niską frekwencją
na poziomie ok. 30 procent. W
wyborach do Rady Miejskiej Jeleniej
Góry oddano 22897 głosów ważnych
i 2247 głosów nieważnych.

Sukcesy i porażki

Tradycyjnie nie zabrakło kandydatów bez poparcia! W okręgu nr
2 kandydat OFZR Rafał Nowosad
oraz Krzysztof Pik z Aktywnej Polski
„zgromadzili” po 0 głosów! Było też
kilka osób z dorobkiem jednego
„krzyżyka”. Najsłabszą „jedynką” na
listach okazał się Konrad Rydzewski
(6 głosów w okręgu zabobrzańskim).

Kiepski wynik uzyskała również
Maria Łabaziewicz, która mimo że
otwierała listę Marcina Zawiły w Centrum zdobyła 52 głosy poparcia, co
było dopiero szóstym rezultatem w
gronie śródmiejskich zwolenników
urzędującego prezydenta.
Wzrost poparcia zanotowało Prawo i Sprawiedliwość (6 mandatów),
na którego liście byli też koalicyjni
partnerzy z Solidarnej Polski i Polski
Razem. Ciekawe rozstrzygnięcia były
w okręgu nr 1 (Zabobrze), gdzie w
wyniku umowy koalicyjnej czołowe
miejsca na liście kandydatów zajęli
Józef Rypiński (SP) i Ewa Zdzienicka
(PR), a dopiero na trzeciej pozycji
znalazł się Rafał Piotr Szymański z
PiS-u. W wyniku decyzji wyborców
w nowej radzie zobaczymy polityka z
ugrupowania Zbigniewa Ziobro oraz
Rafała Szymańskiego. Zaskoczeniem
jest bardzo słaby wynik Ewy Zdzienickiej, która mimo drugiej pozycji na
liście zgromadziła tylko 53 głosy!
Rozczarowaniem okazał się komitet „Siły Mieszkańców”, który mimo
prowadzonej z rozmachem kampanii
kandydata na prezydenta Pawła
Wilka nie promował dostatecznie
ubiegających się o mandat radnego,
a listy mimo niezłego ogólnego wyniku (ponad 2000 głosów) okazały

Skład Rady Miasta:
Platforma Obywatelska/ Obywatelski Dolny Śląsk (8):
Leszek Wrotniewski, Piotr Miedziński, Anna Ragiel, Piotr Iwaniec, Miłosz Sajnog, Bożena
Wachowicz-Makieła, Alicja Szklarska, Krzysztof Kroczak.
Prawo i Sprawiedliwość (6):
Józef Rypiński, Rafał Piotr Szymański, Ireneusz Łojek, Oliwer Kubicki, Krzysztof Mróz,
Janina Ziętek.
Sojusz Lewicy Demokratycznej (5):
Piotr Paczóski, Wojciech Chadży, Józef Kusiak, Robert Obaz, Zbigniew Ładziński.
Razem Zmieniamy Jelenią Górę (4):
Danuta Wójcik, Anna Bałkowska (za prezydenta Marcina Zawiłę), Stanisław Dziedzic
(za wiceprezydenta Jerzego Łużniaka), Wojciech Łużniak (za wiceprezydent Mirosławę
Dziką).

się zbyt słabe, żeby poparcie skutkowało mandatem do Rady Miejskiej.
Nie pomogło też wsparcie Roberta
Prystroma, czy działaczy Kongresu
Nowej Prawicy i Twojego Ruchu.
Mimo niepowodzenia, Paweł Wilk
zapowiada pracę na rzecz rozwoju
Jeleniej Góry pod szyldem stowarzy „Siła
ZU]HĞQLDU
szenia
Mieszkańców”.

Koalicja bez prezydenta

Oceniając wyniki poszczególnych
komitetów należy zwrócić uwagę
na rozbicie poparcia dla Platformy
Obywatelskiej w związku z osobną
listą zwolenników Marcina Zawiły. W
sumie ludzie związani z tą formacją
zdobyli aż 12 mandatów w Radzie
Miasta, ale czy po „bratobójczej” walce o prezydenturę będą potrafili się
dogadać? - Jestem gotów do rozmów
z wszystkimi. To prawda, że mamy
zadry osobiste, to w człowieku zawsze siedzi, ale to nie będzie absolutnie podstawą do decyzji politycznych.
To jest moja prywatna sprawa – mówił chwilę po wyborach prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła, którego
komitet uzyskał 4 mandaty.
Tymczasem głosowania na I Sesji
RM pokazały, że póki co nie będzie
koalicji klubów związanych z Platformą Obywatelską. Przewodniczącym
Rady Miasta został Leszek Wrotniewski, a funkcje szefów komisji rozdzielili między sobą głównie działacze
PO-ODŚ i PiS. Czy to trwała koalicja?
Czas pokaże. Nieoficjalnie mówi się,
że trwają rozmowy mające na celu
przeciągnięcie na swoją stronę jednej
lub dwóch radnych PO, będących
obecnie w opozycji do klubów Marcina Zawiły. Gdyby zabiegi się powiodły
koalicja PO-ODŚ i PiS miałaby już
tylko 12 radnych, a przeciwnicy 11.
Wtedy każda absencja na głosowaniu mogłaby być dla koalicjantów
brzemienna w skutkach.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Oliwer Kubicki (PiS),
Komisji Finansów – Miłosz Sajnog
(PO-ODŚ), Komisji Gospodarki Komunalnej – Bożena Wachowicz-

Makieła (PO-ODŚ), Komisji Prawa
i Spraw Społecznych – Krzysztof
Kroczak (PO-ODŚ), Komisji Rozwoju – Krzysztof Mróz (PiS), Komisji
Kultury – Rafał Szymański, Komisji
Oświaty i Wychowania – Anna Ragiel
(PO-ODŚ), Komisji Statutowo-Organizacyjnej – Wojciech Chadży (SLD),
ROZMAITOŒCI
Komisji Sportu, Turystyki i Zdrowia
– Piotr Miedziński (PO-ODŚ), Komisji
Zatrudnienia i Rynku Pracy – Robert
Obaz (SLD), a nowym ciałem, który
ma skupić się na działaniach na rzecz
ludzi młodych ma być Komisja ds.
Młodzieży, której pracami przewodzić będzie Piotr Iwaniec (PO-ODŚ).

Fot. Angela

W nowej kadencji nie zobaczymy już „wiecznego radnego” Józefa Sarzyńskiego
(SLD), miejsca zabrakło
także dla jego kolegi partyjnego Józefa Gajewskiego
(obaj po 73 lata). W sumie
w latach 2014-2018 w Ratuszu obradować będzie 13
radnych, których znamy z
poprzedniej kadencji oraz
10 nowych.

Radni zaprzysiężeni

Pierwszą sesję nowej kadencji poprowadził Zbigniew Ładziński (SLD),
który odczytał treść roty, a następnie
wyczytał w kolejności alfabetycznej
składających przysięgę radnych.
Przewodniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej Ryszard Sułtanowski
wręczył wybrańcom zaświadczenia
o wyborze na radnych. Uroczystości
przyglądało się kilkunastu mieszkańców Jeleniej Góry oraz posłanka
Prawa i Sprawiedliwości Marzena
Machałek. Spotkanie przebiegło w
spokojnej atmosferze, ale debiutanci
przyznali, że bez stresu się nie obyło:
- Na pewno trochę stresu było. Mam
nadzieję, że
ta Rada będzie bliżej ZU]HĞQLDU
ROZMAITOŒCI
3
mieszkańców i będzie działała dla
dobra tego miasta. Zawsze będzieLiczba głosów uzyskanych przez poszczególne komitety
my popierali to, co jest dla dobra
Platforma Obywatelska – 6184 głosy (8 mandatów)
mieszkańców. Nie ważne po której
stronie barykady staniemy, ważne
Prawo i Sprawiedliwość – 4859 (6 mandatów)
żebyśmy problemy miasta rozwiąSLD „Lewica Razem” - 3677 (5 mandatów)
zywali wspólnie – wyznał debiutant
Razem Zmieniamy Jelenią Górę – 3212 (4 mandaty)
Robert Obaz (SLD).
Wśród rajców nie zabrakło też
„Siła Mieszkańców” - 2062 (brak mandatów)
zwiększonych sił z prawej strony
Polskie Stronnictwo Ludowe – 1656 (brak)
sceny politycznej jak chociażby Józef
„Bezpartyjni Samorządowcy” - 574 (brak)
Rypiński, który do Ratusza wrócił po
8 latach przerwy.
Aktywna Polska – 320 (brak)
- Był to dla mnie pożyteczny czas,
Silne Miasto – 167 (brak)
który wykorzystałem do realizacji
Obywatelska Formacja Zdrowego Rozsądku – 152 (brak)
swoich planów
Przemek Kaczałko
Stowarzyszenie Mieszkańców SAWPJG – 34 (brak).

finanse dla domu

zatrudni

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

www.jelonka.com

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
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JSM rozdaje koperty życia
Mieszkańcy obsługiwani przez
Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową mogą odebrać bezpłatnie
koperty życia, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej
i skutecznej pomocy. – Projekt
jest skierowany do osób starszych
i młodych trwale zmagających
się z chorobą, a szczególnie do
samotnych – mówi Aleksandra
Chrzanowska–Frątczak. Na czym
polega idea tej akcji i jak może ona
uratować życie?
Program powstał z myślą o
bezpieczeństwie ludzi chorych
– po to, aby umożliwić służbom
medycznym szybką i skuteczną
pomoc. Jest realizowany w całej
Polsce, pod różną postacią. Miasto
Jelenia Góra od początku roku
wdrożyło „Pudełka życia”. Idea jest
bardzo podobna. Koperta życia to
zestaw składający się z: plastikowej koperty oznaczonej naklejką,
ankiety, naklejki do umieszczenia
na drzwiach lodówki.
- Na podstawie ankiety każdy
posiadacz kopert y życia przygotowuje informację na temat
stanu swojego zdrowia: chorób
na które cierpi, przyjmowanych

lekarstw, skłonności do uczuleń,
podaje również numery telefonów
do najbliższej rodziny lub opiekunów – wymienia przedstawicielka
JSM. – Jest ona szczególnie ważna
dla osób samotnych, ale też chorych. Kiedy ratownicy medyczni
wchodzą do mieszkania i widzą
nieprzytomną osobę, lub kogoś z
kim nie ma kontaktu, w kopercie
znajdą wszystkie najważniejsze
informacje, by jak najszybciej i
najskuteczniej pomóc – dodaje.
Robert Pietryszyn z Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej Górze
przyznaje, że zarówno koperta
życia, jak i pudełko życia to cenne
inicjatywy, ale…
- Najważniejsze jest to, by ankieta była rzetelnie wypełniona
i na bieżąco aktualizowana oraz
leżała w widocznym miejscu i była
dobrze oznaczona np. naklejką
„Tu jest koperta/ pudełko życia”
– mówi kierownik działu medycznego Robert Pietryszyn.
Koperty życia można odebrać
w Administracjach JSM – I i II, a
także w Klubie Seniora przy ul.
Noskowskiego 10.
- Będą one również dostarczane do mieszkań seniorów przez
naszych pracowników, ale nie o
wszystkich osobach chorych czy
samotnych wiemy, dlatego jeśli
ktoś potrzebuje taką kartę, może
się po nią zgłosić lub wysłać członka rodziny – mówi Aleksandra
Chrzanowska-Frątczak. – Obecnie
dzięki sponsorom: przychodni
przy ul. Ogińskiego i firmie ubezpieczeniowej, wydrukowaliśmy
3,5 tysiąca takich kopert. Jeśli
okaże się, że zainteresowanie jest
większe, dodrukujemy je –zapewnia przedstawicielka JSM.
Angelika Grzywacz –
Dudek

JELENIA GÓRA

Za kierownicą z narkotykami
Policjanci z Wydziału Prewencji z
Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze zatrzymali mieszkańca powiatu
kamiennogórskiego, podejrzanego
o posiadanie środków odurzających
oraz o kierowanie pojazdem pod
ich wpływem. 21–latek stanie
niebawem przed sądem.
Na jednej z ulic Jeleniej Góry
policjanci zauważyli, że kierujący
samochodem marki Peugeot na
widok radiowozu gwałtownie
przyspieszył. Postanowili spraw-

dzić powód takiego zachowania
kierowcy.
- Podczas kontroli mężczyzna
dziwnie się zachowywał, był bardzo
nerwowy – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. - Okazało
się, że ma w kieszeni marihuanę, z
której można uzyskać kilka porcji
handlowych. Przyznał się, że przed
tym jak wsiadł do auta palił marihuanę. W związku z tym pobrano mu
krew do badań.
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Kiedy projekt pasa?
Czy jest w końcu projekt budowy
naszego pasa startowego, który
umożliwiłby lądowanie i startowanie
małych samolotów pasażerskich na
terenie jeleniogórskiego aeroklubu? –
pyta nasz Czytelnik Paweł. O sprawie
mówi się bowiem od dwóch lat. – Jest
w trakcie – odpowiada wiceprezydent
Jerzy Łużniak. - Trzeba do niego
wprowadzić jeszcze pewne zmiany
kosmetyczne – dodaje wiceszef miasta. Jakie?
- Projekt zakłada wymianę podbudowy pod lotniskiem, ale dzisiaj już
wiemy, że obecna podbudowa i melioracja tego terenu jest na tyle dobra,
że nie powinniśmy tam nic ruszać,
bo przy największych powodziach i
deszczach woda bardzo szybko schodzi z całej płyty lotniska – mówi Jerzy
Łużniak. - Z drugiej strony samoloty
już tam lądują, więc nie chodzi nam
o wzmocnienie płyty lotniska, a o to,
by na trawie nie było takiego poślizgu.
Z tego względu zamiast asfaltowego
pasa, który miałby kosztować około 12
mln zł, będzie wykonane utwardzenie
powierzchniowe z kratki z tworzywa
sztucznego za około 2 – 2,5 mln zł –
dodaje wiceprezydent Jeleniej Góry.
Projekt z poprawkami ma być
gotowy w 2015 roku. W tym samym
czasie miasto zacznie szukać zewnętrznych pieniędzy na sfinansowanie realizacji tego zadania. – Być
może uda nam się to przy współpracy
Polska – Czeskiej, Polska – Saksonia,
bo w ramach PRO będzie trudno.
W tym programie są przewidziane
pieniądze na porty lotnicze, ale nie
na budowę i modernizację lotnisk
aeroklubowych – mówi Jerzy Łużniak. – Realna szansa na budowę
pasa to rok 2016. Musimy zrobić
bowiem badania wytrzymałościowe
płyty lotniska i sprawdzić jak się będą
zachowywały te płyty z tworzywa
sztucznego pod wpływem nacisku
–dodaje J. Łużniak.
(Angela)

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
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Pięć poradni musiało wstrzymać usługi

KCM stracił część kontraktu NFZ
tel. 888 358 100
2. Centrum Medyczne w Jeleniej
Górze, ul. Różyckiego 6, tel. 75/
641 71 01
3. Jeleniogórskie Centrum Chorób
Serca w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 1B, tel. 75/ 643 16 80

Narodowy Fundusz Zdrowia nie uwzględnił odwołania i
ostatecznie wypowiedział Karkonoskiemu Centrum Medycznemu w Jeleniej Górze umowę na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w poradniach: kardiologicznej, neurologicznej, medycyny sportowej, położniczo–ginekologicznej oraz
otolaryngologicznej.
Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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KCM kolejny raz uznał decyzję NFZ za
niezgodną z prawem i zapowiada zażalenia do Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia. Jednocześnie KCM informuje
pacjentów, że zmuszone było wstrzymać
od 12 grudnia br. udzielanie świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w ww. poradniach,
gdzie usługi będą realizowane jedynie
komercyjnie lub w ramach prywatnych
pakietów ubezpieczeń.
Rzeczniczka NFZ wyjaśniała, że
placówka otrzymała wypowiedzenie ze
względu na liczne uchybienia.
– Przede wszystkim brakowało
pełnego sprzętu w wielu gabinetach.

Ponadto usługi były świadczone
niezgodnie z umową, w tym nie było
m.in. deklarowanych w umowie
świadczeń np. w sobotę – dodaje.
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu zapewnienia kontynuacji i
ciągłości leczenia, Oddział Dolnośląski
zwiększył kontrakty w pozostałych poradniach specjalistycznych na terenie
Jeleniej Góry, do których mogą zgłaszać
się pacjenci. Oto wykaz:

Neurologia:
1. NZOZ Przychodnia Zabobrze - 1
w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 11, tel.
75/ 888 01 70
2. Centrum Medyczne w Jeleniej
Górze, ul. Różyckiego 6, tel. 75/
641 71 01
Położnictwo i ginekologia:
1. NZOZ Ginekomed w Jeleniej
Górze, ul. 75/ 76 45 428
2. NZOZ Przychodnia Zabobrze – 1
w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 11, tel.
75/ 889 01 70
3. SPZOZ MSW w Jeleniej Górze,
ul. Nowowiejska 43, tel. 75/ 752
01 31
Otolaryngologia:
1. NZOZ Specjalista w Jeleniej
Górze, ul. Sygietyńskiego 7, tel.
75/ 767 35 67
2. NZOZ Zabobrze – 1 w Jeleniej
Górze, ul. Wiejska 11, tel. 75/ 888
01 70
3. Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska Elżbieta LalkaSzczepanik w Jeleniej Górze,
ul. Klonowa 2/7, tel. 75/ 642 25 11

Medycyna Sportowa:
1. Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Warszawska 30, tel. 75/ 775 80 41
2. Wojewódzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej
Kardiologia:
Górze, ul. Ogińskiego 6,
1. Centrum Medyczne Karpacz w tel. 75 753 74 92.
Jeleniej Górze, ul. Wolności 140,
Angelika Grzywacz- Dudek
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JELENIA GÓRA I etap prac ma się zakończyć w 2015 roku. Na drugi trzeba zaczekać JELENIA GÓRA

Do końca przyszłego roku ulica Łomnicka w Jeleniej Górze zostanie wyremontowana, ale tylko częściowo. – Będzie to
pierwszy etap remontu tej ulicy na odcinku od ul. Wincentego Pola do przejazdu kolejowego – mówi Czesław Wandzel,
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. W ostatnich dniach miasto otrzymało dofinansowanie na
to zadanie w kwocie ponad 5 mln 800 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli około 85 procent wartości
inwestycji.
wnioskiem o kompleksowy remont
ulicy wraz z budową chodnika.
W liście Rada Osiedla Łomnickiego pisała, że stan drogi jest
bezpośrednim zagrożeniem dla

życia, zdrowia i bezpieczeństwa
dla jej użytkowników, a swoim
wyglądem przypomina polną drogę. „Wystające na drogę drzewa,
korzenie wchodzące wprost na

jezdnię, tysiące dziur, brak poboczy i chodnika, brak możliwości
wyminięcia się dwóch większych
aut – to są cechy tej drogi”.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

– To zadanie zostało też wybrane
do dofinansowania z programu
rządowego tzw. schetynówek, ale
wybraliśmy wariant PRO, bo jest on
dla nas bardziej opłacalny – mówi
Jerzy Łużniak, wiceprezydent Jeleniej Góry. - W ramach prac powstanie zupełnie nowa nawierzchnia,
kanalizacja deszczowa, oświetlenie
oraz chodniki dla pieszych i cyklistów – wymienia wiceprezydent.
Niestety na II etap prac trzeba
będzie poczekać. - Wystąpimy z
wnioskami o kolejne dofinansowanie, ze „schetynówki” na remont
odcinka od przejazdu kolejowego
do końca ulicy, ale kiedy pozyskamy środki i rozpoczniemy prace,
nie wiem - mówi Czesław Wandzel.
Koszt II etapu jest porównywalny z
pierwszym.
O konieczności remontu ulicy
Łomnickiej mówiło się od kilku
lat, jednak ciągle brakowało na
ten cel pieniędzy. - Ulica Łomnicka
to ujma dla miasta i powód do
wstydu – pisali w lipcu minionego
roku przedstawiciele zarządu Rady
Osiedla Łomnickiego w Jeleniej
Górze, którzy w tej sprawie wysłali
list do prezydenta Marcina Zawiły z

Zakończono
łączenie dróg rowerowych od ulicy
Wrocławskiej do
ulicy Łącznej w
Jeleniej Górze. Na
najbardziej ruchliwym odcinku ulicy Wrocławskiej
postawiono separatory betonowe
oraz balustrady.
Nie wszystkim
jednak przypadły one do gustu.
– Są szare i brzydkie – krytykują
cykliści.
Zarząd dróg i mostów postawił
jednak na bezpieczeństwo. Nad
estetyką można natomiast popracować. Są już pomysły, jak zmienić
wygląd betonu. Prace wykonano w
ramach corocznego planu rozbudowy dróg rowerowych w Jeleniej
Górze, na co w budżecie zabezpieczane jest około 100 tys. zł. W tym
roku postawiono na dostosowanie
istniejącej infrastruktury drogowej
do potrzeb cyklistów. W rejonie
ul. Wrocławskiej i Batalionów
Chłopskich zmieniono organizację
ruchu.
W ramach robót Kółko z Siedlęcina wykonało nawierzchnię
bitumiczną (tam gdzie jej nie
było), obniżyło krawężniki (tam
gdzie były za wysokie), usunęło
dziury i ustawiło znaki i wykonało
oznakowanie poziome. Pojawiły
się separator y betonowe oraz

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Kiedy remont Łomnickiej?

Pomalują sprayem drogę rowerową?

balustrady. Te ostatnie elementy
podziwu nie wzbudziły. Jednym z
pomysłów jest pomalowanie ich
np. przez grafficiarzy.
– Co prawda te balustrady są
tymczasowo, bo będzie biegła tam
obwodnica, ale o wiele przyjemniej
by się jeździło, gdyby zostało to
rzeczywiście pomalowane – mówi
Zbyszek Leszek, prezes jeleniogórskiego Towarzystwa Kolarskiego.
– Taki pomysł został wykorzystany
na pętli drogi rowerowej pod wiaduktem na Ogińskiego i wygląda
to naprawdę super – dodaje Z.
Leszek.
Chętni młodzi artyści mogą się
zgłaszać do Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze
z propozycją napisu i projektem
swojego dzieła. Warto skorzystać
z takiej okazji, bo efekty będą
podziwiali nie tylko cykliści jeleniogórscy, ale również turyści licznie
odwiedzający stolicę Karkonoszy
na dwóch kółkach i… na czterech.
Angelika Grzywacz- Dudek

JELENIA GÓRA

Nabór lutowy 2014/2015 rozpoczęty!
JELENIA GÓRA

Projekt „JOIN IN.PODNOSIMY
SWOJE KWALIFIKACJE”
Zapraszamy do udziału w projekcie „JOIN IN.PODNOSIMY SWOJE
KWALIFIKACJE”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki) realizowanego przez
Firmę Usługowo-Doradczą SETKA.
Uczestnictwo jest bezpłatne. W ramach projektu uczestnicy biorą udział
w następujących formach wsparcia:
szkolenie z języka angielskiego (180
godzin)- egzamin końcowy TOEIC
na poziomie A.W trakcie szkolenia
zapewniamy zwrot kosztów dojazdu
oraz materiały szkoleniowe. Zajęcia odbywają się po uzgodnionym
wspólnie terminie w Jelenie Górze.
Dokumenty są dostępne na stronie
www.setka.vot.pl tel.517 926 883 lub
887 679 667. Projekt skierowany jest
do osób zamieszkałych na terenie
woj. dolnośląskiego, bezrobotnych
w okresie ostatnich 6 miesięcy,
w wieku 25-65 lat.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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!

AKTUALNOŒCI / reklama

Internet przyspiesza
Pół megabajta to prędkość darmowej sieci Wi–Fi, z której w jednym
miejscu, np. na Placu Ratuszowym,
czy Placu Piastowskim może korzystać naraz ok. 500 osób. Zwiększenie
szybkości darmowego Internetu dla
mieszkańców wykonała firma Box3
na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia
Góra. - Internet jest dostępny nieodpłatnie w Jeleniej Górze m.in. w takich
miejscach, jak: Plac Ratuszowy, teren
przy Kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego wraz z ulicą 1 Maja oraz
na Placu Piastowskim w Cieplicach.
Teraz będzie szybszy, jego prędkość
wyniesie 512 KB. To ustawowo maksymalna prędkość dopuszczona w
wolnych strefach, czyli publicznych –
powiedział Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry.
System oparty jest na nowoczesnej
sieci światłowodowej. - Każda ze stacji
bazowych jest zasilana wysokiej przepustowości łączem, co umożliwi bezproblemowe korzystanie z darmowego
Internetu w Jeleniej Górze. Zasięg jest
od dworca kolejowego do Ratusza oraz
w takich odległych miejscach jak m.in.
wieża widokowa tzw. Grzybek, czy też
hala sportowa przy szkole „Mechanik”
- mówił Jacek Jarosz z firmy Box3.
- Od zalogowania się w sieci jest
45 minut aktywnej usługi po czym,
zgodnie z wymogami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nastąpi 15
minutowa przerwa, po której znów
można połączyć się z siecią. Ustawa
zakłada też miesięczny limit transferu
na jednego użytkownika – podkreślił
Jacek Jarosz.
(Mea)

JELENIA GÓRA

Uczniów chroni nowoczesny system

Z kartą jest bezpieczniej
II LO jest jedną z 12 szkół w całej Polce, w której został
zamontowany system Bezpieczna Szkoła, w pełni sfinansowany przez Bank Zachodni WBK. – Inwestycja kosztowała 53
tys. zł i składa się m.in. z elektronicznego dziennika oraz
kart wstępu do szkoły – mówi Iwona Kumek, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Cieplicach.
Elektroniczne czytniki, zamontowane przy wszystkich drzwiach
wejściowych w szkole powodują, że
do budynku mogą wejść tylko osoby,
które mają specjalne karty. Kto jej nie
ma, musi korzystać z domofonu. A to
wyklucza wejście bez kontroli obcych
na teren szkoły.
- Są to karty indywidualne – wydaliśmy ich już ponad 500. Oprócz
funkcji otwierania
drzwi, mogą też
pełnić funkcję karty
bankomatowej, na
którą rodzice, jeśli
chcą, mogą przelać
pieniądze np. kieszonkowe. System
powiązany jest nadto z elektronicznym
dziennikiem - wyjaśnia dyrektor Iwona
Kumek.
Fundacja Banku
Zachodniego podarowała też szkole 23
komputery, które
będą zamontowane
w każdej klasie. Rodzice będą mogli nie

tylko zobaczyć jakie uczeń ma oceny,
ale również sprawdzić, czy wszedł do
szkoły, lub o której godzinie z niej wyszedł. A dzięki komputerowi w każdej
klasie, nauczyciele nie będą musieli
nosić dzienników, wprowadzając np.
listę obecności i oceny do szkolnego
systemu.
Ponadto kupiono monitor plazmowy, który zamontowany został w holu

Fot. Mea
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Perony na stacjach do remontu
Fot. Mea

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

głównym. Ma on służyć jako elektroniczna „tablica ogłoszeń”, a podczas
przerw jak szkolny radiowęzeł.
– Wprowadzony system zapewnia
bezpieczeństwo w szkole, bo nikt obcy,
bez wiedzy pracowników szkoły, nie
wejdzie do środka. Choć przejście z
jednego budynku do drugiego zajmuje
teraz więcej czasu – twierdzi Martyna
Górska, uczennica II LO.
- Mamy okienka i czasem wychodzimy poza teren szkoły. Gdyby
komuś coś się stało, można wtedy
sprawdzić, o której uczeń wyszedł
ze szkoły – dodaje Hanna Wołoszyn,
Perony na stacjach do remontu
uczennica II LO.
10 mln zł kosztuje remont peronów
Agata Galas-Dudek na stacji Jelenia Góra Zachodnia i Piechowice, gdzie mają zostać przebudowane tory i rozjazdy. – Na razie trwają
prace rozbiórkowe – poinformował
Mirosław Siemieniec rzecznik prasowy
z Biura Komunikacji i Promocji PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakończenie modernizacji planowane jest w
maju 2015 r.
Polskie Linie Kolejowe na stacji
Piechowice zmodernizują i wyposażą
perony w nowe oświetlenie, system
oznakowania, ławki i wiaty. Osoby
o ograniczonej mobilności zyskają
dogodny dostęp do pociągów dzięki
pochylniom. Zmiana układu torowego,
wymiana rozjazdów i regulacja sieci
trakcyjnej ułatwi kursowanie pociągów
aglomeracyjnych i dalekobieżnych.
- Na stacji Jelenia Góra Zachodnia
zmiany obejmą dwa perony. Obiekty

będą wyższe, lepiej oświetlone i
oznaczone, dzięki czemu zapewnią
podróżnym lepszą obsługę. Zmodernizowana będzie też wiata na peronie
1. Na stacji, tak jak na wszystkich
odnawianych przez PLK obiektach,
będą pochylnie dla osób niepełnosprawnych – informował rzecznik.
- Obecny projekt PLK jest kontynuacją zakończonych w 2013 r. prac
na trasie Jelenia Góra-Szklarska Poręba, również z dolnośląskiego RPO.
Objęły one modernizację ponad 12
km torów oraz wymianę rozjazdów
pomiędzy stacjami w Piechowicach
i Szklarskiej Porębie Górnej. Remontowane były obiekty inżynieryjne
oraz przejazdy kolejowo-drogowe.
Standard obsługi podróżnych poprawiła przebudowa peronów. Projekt
kosztował 34 mln zł – przypomniał
Mirosław Siemieniec.
(Mea)

Człowiek – najlepsza inwestycja

Promujemy NGO cały rok
Promocja trzeciego sektora, informowanie mieszkańców o ofercie organizacji pozarządowych, pokazywanie istotnej roli funkcjonowania NGO (organizacji pozarządowych) w mieście
oraz ich działania na rzecz mieszkańców to tylko nieliczne z wielu propozycji, które zostały
wypracowanie przez uczestników spotkań dotyczących współpracy miasta i sektora pozarządowego w Jeleniej Górze.
Aby pomóc organizacjom w promowaniu swoich działań powstała
strona Działania Społeczne. - Ma ona
posłużyć jako narzędzie pomagające
w dotarciu do większej ilości osób
zainteresowanych działaniami jeleniogórskich organizacji pozarządowych.
Do współpracy zapraszamy również
wszystkie aktywnie działające grupy
nieformalne, które chciały by rozpropagować swoją działalność. - mówi
Jakub Thauer, pracownik Fundacji
Jagniątków. Do tej pory, prócz strony
Urzędu Miasta i Kalendarza Imprez nie
było dostępnego jednego miejsca stworzonego przez NGO, gdzie organizacje
mogłyby się promować i zapowiadać
swoje działania. - Promocja na naszej

stronie nic nie kosztuje, a dzięki temu
organizacje będą mogły zwiększyć
sobie ilość osób popierających inicjatywy przez co więcej osób przyjdzie po
pomoc lub weźmie udział w wydarzeniu. - dodaje Jakub Thauer. Aby zgłosić
swoje działania wystarczy przesłać
e-mail zawierający zdjęcia, oraz krótki
opis inicjatywy na adres: jakub.thauer@jagniatkow.org.pl.
Ale promocja organizacji to nie
wszystko, nad czym pracują przedstawiciele jeleniogórskich organizacji
i administracji. Od początku roku
odbyło się już sześć spotkań mających
na celu poprawić współpracę między
samorządem, a trzecim sektorem w naszym mieście. Pierwsze spotkania doty-

czyły określenia głównych problemów
z którymi zetknęli się przedstawiciele
instytucji oraz organizacji. Na kolejnych natomiast zaczęto już pracować
nad relacjami na płaszczyźnie JST
(Jednostki Samorządu Terytorialnego),
a NGO, oraz propozycjami zmian we
współpracy. Podsumowaniem tych
działań będzie raport z diagnozy,
który zostanie opublikowany do końca bieżącego roku. - Raport ten jest
w zasadzie pierwszym i do tego bardzo
szczegółowym i kompleksowym dokumentem zawierającym zarówno dane
urzędowe, informacje zebrane podczas
spotkań diagnozujących oraz wnioski
z badań otrzymanych w wyniku przeprowadzenia wywiadów pogłębionych

na temat dotychczasowej współpracy
NGO a JST – mówi jedna z czterech
osób z grupy roboczej ds. raportu, które
pracowały nad tym opracowaniem od
września 2014r. Zachęcamy do przeczytania i konsultowania go w biurze
Fundacji Jagniątków przy ul. Górnej
10-11 w Jeleniej Górze.
Prócz działań projektowych współpracy NGO i JST, Fundacja Jagniątków wspiera działania organizacji
z Jeleniej Góry. Udzielana jest pomoc
w pozyskaniu środków na inicjatywy,
realizowane są szkolenia, debaty oraz
spotkania informacyjne. Gala Eurocasch, Choinka pod Chojnikiem, Kiermasz świąteczny w STO, czy Projekt
Postaw na Młodzież to tylko niektóre
z wielu inicjatyw wspieranych przez
Fundację. Dodatkowym aspektem jest
działalność doradcza Inkubatora – czyli
dolnośląskiego punktu konsultacyjnodoradczego dzięki któremu udaje się
udzielać 20 doradztw miesięcznie

w zakresie pozyskiwania środków
oraz prowadzenia organizacji.- Cieszymy się z naszych małych sukcesów.
Kiedy organizacja, której się pomaga
zdobywa środki, to napędza nas do
działania – mówi Maciej Zawierucha,
doradca w Fundacji.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Fundacja Jagniątków
pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia, podziękować za tegoroczną
współpracę oraz zaprosić do wspólnych działań w nadchodzącym Nowym
Roku 2015!

„Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 grudnia 2014 r.
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Opłatek ekumeniczny i kolędy
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Bożonarodzeniowe potrawy z Mysłakowic we Wrocławiu

Świąteczne smaki na wigilię

Przez półtora miesiąca trwały
odłowy 75 ton karpi z ponad 20
stawów podgórzyńskich. Obecnie ryby pływają w mniejszych
zbiornikach ziemnych z wodą
przepływową, by łatwiej było je
wyławiać do sprzedaży – mówi
Marcin Ogłaza, współwłaściciel
Gospodarstwa Rybackiego Stawy
Podgórzyńskie.
– Mitem jest historia o wypłukiwaniu w ten sposób mułu wodą
przepływową, by ryba nie miała
nieprzyjemnego zapachu. Jeśli
ryby hodowane są w zbiornikach
z podłożem żwirowym na iłach,
tak jak u nas, i dobrze są karmione, wtedy nie jedzą mułu i nie
smakują nim - wyjaśnia Marcin
z parafii Matki Bożej Miłosierdzia. - Niech Ogłaza.
Śledzie z sosem miodowym i
to dzisiejsze wydarzenie będzie również
(Mea) ćwikłą, pieczona w cieście rodobrym początkiem zwiastującym
lada serowo-drobiowa, faszedobre, zgodne rządy naszym lokalnym
rowany łosoś w galarecie – to
politykom – mówił ks. Józef Stec.
tylko niektóre ze świąteczNastępnie członkowie Stowarzyszenia Miłośników Cieplic rozdali opłatek,
nych dan, które prezentowały
którym obecni na placu łamali się
we Wrocławiu panie z mysłaskładając sobie życzenia.
kowickiego Koła Gospodyń
Po życzeniach wierni chętnie skorzyWiejskich.
stali z ciepłego poczęstunku przygotowanego przez organizatorów. Gorący
Impreza odbywała się w galerii
barszcz, bigos, krokiety i ciasto rozgrzały
handlowej na Placu Grunwaldzkim
nawet najbardziej zziębniętych.
pod hasłem „Tradycyjne stoły wigilijne
- Występ maluszków, zaśpiewana
- Dolny Śląsk 2014” pod patronatem
wspólnie kolęda, i składanie życzeń
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzświąteczno-noworocznych łamiąc się
twa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego
opłatkiem było bardzo wzruszające Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Brały
zgodnym chórem mówiły mieszkanki
w nich udział 24 grupy z Dolnego
Cieplic.
Śląska, które prezentowały swoje
(AP)
tradycyjne dania.
Fot. Mea

Fot. AP

Na Placu Piastowskim przed budynkiem Politechniki Wrocławskiej
Stowarzyszenie Miłośników Cieplic po
raz XIV zorganizowało Opłatek Ekumeniczny. Wzięło w nim udział wielu
mieszkańców i kuracjuszy.
Opłatek rozpoczął się od przywitania
wszystkich obecnych przez Alicję Szklarską. Następnie, w krótkim programie
wystąpiły dzieci z przedszkola nr 10, 14
i Zaczarowanego Parasola, prezentując
kolędy i pastorałki.
Po występach rozpoczęła się najważniejsza część uroczystości. Księża
z pięciu wyznań znajdujących się w
Cieplicach, wygłosili Słowo Boże i w
myśl zasad Ekumenizmu udzielili błogosławieństwa wszystkim znajdującym
się na placu oraz poświęcili opłatki,
którymi dzielili się z wiernymi. Bożego
Błogosławieństwa udzielił ks. Józef Stec

60 tys. karpi
z Podgórzyna

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Na jubileusz aktorzy wystawili „Pokój” Harolda Pintera

Teatr Karawana - to już 5 lat
Teatr powstał w 2009 roku z
inicjatywy dyrektor MDK „Muflon”
Aleksandry Jarocińskiej, Bogumiły
Błaszczyk – kierownika Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze
oraz Tadeusza Rybickiego – reżysera,
aktora Teatru Cinema z Michałowic.
Grupę tworzą osoby uzależnione i
wychodzące z uzależnienia. Celem
przedsięwzięcia jest wzmocnienie
procesu terapeutycznego, ułatwienie

osobom uzależnionym wyjścia
z wykluczenia
i marginalizacji społecznej.
Praca teatru jest
dedykowana
również t ym
wszystkim, którzy szukają pomysłu na alternatywne wobec
uzależnienia,
formy spędzania
wolnego czasu i
aktywności społecznej. Każde
spotkanie odbywa się z udziałem terapeuty.

- Wraz z trzema koleżankami udekorowałyśmy nasz stół wigilijny
w kolorze czerwono-złotym m.in.
świecami, aniołkami oraz gałązką świerku, na której położyłyśmy
pierniczki, cukierki i bombki. Były
również: sianko i opłatek. Oprócz
potraw wigilijnych i świątecznych
zrobiłyśmy też ciasta m.in. makowiec,
orzechowiec, miodownik, sernik,
piernik i jabłecznik – opowiadała
Stefania Puncewicz.
Komisja oceniająca wygląd stołów
i smak przygotowanych potraw wyraziła szczególne uznanie dla gospodyń
z Mysłakowic. Podziękowania oraz
nagrody za przygotowanie otrzymali
wszyscy uczestnicy imprezy.
- Wiele osób robiło sobie zdjęcia nie
tylko z nami, ale również mojemu
faszerowanemu łososiowi, który

Podczas uroczystego, jubileuszowego spotkania aktorzy wystawili
sztukę „Pokój” Harolda Pintera w
reżyserii Tadeusza Rybickiego. Nie
zabrakło też wielkiego, urodzinowego tortu, serdecznych życzeń i
wielu wzruszeń oraz okazji, aby
przypomnieć historię teatru, zdobyte
nagrody, wystawione spektakle i
porozmawiać z aktorami.
Do tej pory Teatr Osób Uzależnionych Karawana zagrał już pięć premier: „Na pełnym morzu” Sławomira
Mrożka (2009), „Ubu króla” Alfreda
Jarry’ego (2011), „Podróże dookoła
pokoju stołowego” Tadeusza Rybic-

kiego (2012), „Pokój” Harolda Pintera
(2013) oraz „Bajka” wg wierszy Jana
Brzechwy, Juliana Tuwima i Danuty
Wawiłow (2014). W ciągu pięć lat Teatr
Karawana wystawił 50 spektakli, które
obejrzało ponad 5 tysięcy widzów.
Aktorzy zdobyli również Grand
Prix na III Ogólnopolskich Prezentacjach Teatrów Amatorskich we
Wrocławiu (2011 rok), występowali
mi.in. na Festiwalu MALTA w Poznaniu, w Teatrze KANA w Szczecinie,
podczas Łódzkich Spotkań Teatralnych, na Festiwalu Bemowskie
Zaburzenia Teatralne.
(Org)

dzięki galarecie wyglądał jakby pływał
w wodzie i udekorowany był liliami,
wyciętymi z jajek – mówiła Stefania
Puncewicz, która zgodziła się zdradzić
kresowy przepis z Wilna na to danie.
Jak go zrobić? Z całego łososia należy
ściągnąć skórę, zaczynając od głowy.
Następnie trzeba oddzielić mięso od
ości i zmielić je. Przesmażyć cebulkę na
maśle i dodać do mięsa wraz z trzema,
surowymi jajkami i garścią bułki tartej.
Przyprawić solą i pieprzem, można
również dodać posiekany, świeży koperek. Farszem nadziać skórę i zaszyć.
Rybę położyć brzuchem na blasze,
górę posmarować masłem i włożyć do
piekarnika (180 stopni) i piec 50 minut.
Łososia (po usunięciu nitki) przełożyć
do głębokiego naczynia i spód zalać
galaretką. Udekorować.
Agata Galas-Dudek
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W mieście będzie wiele się działo
Jakie imprezy kulturalne czekają nas w końcówce roku? W Jeleniej Górze
będzie ich sporo. Każdy powinien znaleźć coś interesującego dla siebie.
Vivaldi XXI wieku
Farma Artystyczna organizuje koncert grupy Master Class, która wykona
„Cztery Pory Roku” Antonia Vivaldiego
oraz świąteczne hity. Impreza odbędzie
się 26 grudnia o godz. 17.00 w Pałacu
Wojanów. Bilet normalny kosztuje 40
zł, a ulgowe - 30 zł i 15 zł. W cenie są
napoje.

Fot. MDK „Muflon”

Teatr Osób Uzależnionych
Karawana, działający w Miejskim Domu Kultury „Muflon”, uroczyście świętował
14. Grudnia jubileusz 5-lecia
swojego istnienia.

Fot. Archiwum KGW
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Koncert w Staniszowie
W Pałacu na Wodzie w Staniszowie
27 grudnia o godz. 17.00 odbędzie
się koncert świąteczny w wykonaniu
Scholz Salon Ensemble w składzie:
Janusz Nykiel (skrzypce), Ewa Mutkowska (skrzypce), Jan Skopowski
(wiolonczela), Tomasz Iwanek (kontrabas) oraz Jerzy Janke (fortepian). W
programie sylwestrowe, noworoczne i
świąteczne szlagiery salonowej muzyki: m. in. J. Strauss, F. Lehar, G. Bizet.
Bilety w cenie: 40 zł normalne, 30 zł i
15 zł ulgowe. W cenie biletu są napoje.
Więcej informacji udziela organizator
Farma Artystyczna pod numerem
telefonu 607 360 220.
Zaśpiewa Anna Patrys
Świąteczna Gala Mistrzów Opery
Włoskiej w wykonaniu Anny Patrys
- 29 grudnia o godz. 19.00 w cieplickim Zdrojowym Teatrze Animacji.
Śpiewaczce będzie akompaniować
Róża Wysocka. Sopranistka słynie z
wirtuozerskich koncertów prezentujących arcytrudną wokalną literaturę

barokową, prezentując niezwykłą i
cenioną przez krytyków muzycznych
technikę wokalną. Bilet kosztuje 30 zł.
Jazzowe Kolędowanie
Grupa Master Class wykona koncert
Jazzowe Kolędowanie 30 grudnia o
godz. 20.00 w Interferie Sport Hotel
Bornit (ul. Mickiewicza 21) w Szklarskiej Porębie. W skład zespołu wchodzą:
Jacek Szreniawa (gitara/wokal), Kuba
Olejnik (kontrabas i gitara basowa),
Łukasz Perek (piano i instrumenty
klawiszowe) oraz Zbigniew „Levandek” Lewandowski (perkusja). Wstęp
kosztuje 15 zł.
Sylwester w Rynku
Blue Cafe to gwiazda sylwestrowej
nocy, która rozpocznie koncert 31
grudnia o godz. 22.00 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. O północy
niebo rozświetlą fajerwerki, a impreza
zakończy się o godz. 00.30. Wstęp jest
wolny.
KaCeZet w Szklarskiej Porębie
Warszawski wokalista reggae znany z
płyty „Stara Szkoła” wystąpi 3 stycznia o
godz. 21.00 w Klubie Jazgot (ul. Objazdowa 1) w Szklarskiej Porębie. W ciągu niemal 10 lat od początku swojej muzycznej
kariery KaceZet zagrał setki koncertów,
odwiedzając kluby i festiwale w każdym
zakątku polski. W latach 2002-2008 występował z zespołem Tabula Rasa
(Mea)
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W ostatnim tegorocznym spotkaniu
I-ligi koszykarki MKS–u MOS Karkonoszy po raz ósmy w tym sezonie musiały
uznać wyższość zespołu przyjezdnego.
Tym razem lepsza okazała się ekipa
Basketu Aleksandrów Łódzki, która
zwyciężyła 67:59.
Jeleniogórski zespół, (nie licząc ŁKS-u
SMS Łódź, który przegrał komplet
15 pojedynków w lidze) jest jedynym
zespołem w rozgrywkach, który nie
zdołał zwyciężyć jeszcze na własnym
parkiecie. Tym razem przeszkodą nie
do przejścia okazała się Basket Aleksandrów Łódzki. O wyniku meczu
zadecydowała słabsza w naszym wykonaniu druga kwarta przegrana 15:26.
Po zmianie stron gospodynie próbowały
odrobić straty, w końcówce zbliżyły się
nawet na dystans czterech „oczek”, ale
rywalki zdołały dowieźć zwycięstwo do
końcowej syreny. Nasze koszykarki popełniły znacznie więcej strat od swoich

Niezwykle blisko pierwszego,
historycznego zwycięstwa w III–lidze
były siatkarki IKS–u Jelenia Góra,
które w sobotę, 13 grudnia, zmierzyły
się w hali „Mechanika” z przedostatnim w tabeli Salosem Nowa Ruda.
O losach spotkania zadecydował
tie–break.
Podopieczne Andrzeja Kołaczyka
mogą mieć pretensje tylko do siebie,
bowiem historyczne zwycięstwo było
na wyciągnięcie ręki. W decydującym
secie jeleniogórzanki prowadziły 8:2 i
11:8, ale w najważniejszych momentach to przyjezdne zachowały więcej
zimnej krwi i zwyciężyły do 13.
IKS Jelenia Góra - Salos Nowa
Ruda 2:3 (25:20, 25:27, 21:25, 25:15,
oponentek, oddając za darmo piłkę 24 13:15)
razy, przy zalewie 10 stratach przy(Przemo)
jezdnych. Po 15 rozegranych kolejkach
ekipa MKS-u MOS Karkonosze Jelenia
Góra z 2 wygranymi i 13 porażkami
plasuje się na przedostatniej 9. lokacie
w tabeli. Kolejny pojedynek o punkty
już 3 stycznia 2015 roku. Zawodniczki ze
stolicy Karkonoszy udadzą się w podróż
do Poznania na mecz z tamtejszym JTC
MUKS-em Poznań - trzecią drużyną
w stawce.
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra –
UKS Basket Aleksandrów Łódzki 59:67
(16:15, 15:26, 13:17, 15:9)
MKS: Stasiuk 19, Krygowska 18,
Misiek 17, Myślak 4, Kryszpin 1, Paaradowska, Palewicz, Stefańczyk, Kwietoń,
Smajda-Młodnicka
Basket: Tomaszewska 22, Rzeźnik
11, Kret 10, Cenert 9, Buczak 6, Pisera 5,
Tyczkowska 4, Walentowska, Batóg
(MDvR)
Fot. Tomasz Raczyński

Fot. Tomasz Raczyński

Trzynasta porażka jeleniogórzanek

Pierwszy punkt IKS-u

MILICZ Uczestnicy mistrzostw rozegrali blisko 300 spotkań

28 medali dla KS Chojnik
W połowie grudnia w Miliczu odbyły się Mistrzostwa
Dolnego Śląska w badmintonie rozgrywane w kategoriach U11, U13, U15,
U17, U19, Młodzieżowiec,
Open oraz 40+. Przez dwa
dni zawodnicy klubów z
Wrocławia, Milicza, Góry,
Bogatyni, Sobótki oraz Jeleniej Góry rozegrali blisko
300 spotkań walcząc o tytuł
mistrzów Dolnego Śląska.

Fot. Użyczone

Jeleniogórski KS Chojnik reprezentowała grupa 32 zawodników w
składzie: kategoria U11 - Weronika
Niemiec, Maja Grzanka, Michał
Górniak, kategoria U13 - Martyna
Niemiec, Gabriela
Sokołowska, Otylia
Potkańska, Mateusz Małko, Tymoteusz Figuła, Piotr
Heinke, K acper
Górniak, Patryk
Panasiewicz, kategoria U15 - Sandra Panasiewicz,
Weronika Rosiak,
Natalia Palewicz,
Aleksandra Prus,
Alicja Witlib, Michał Majdecki,
Łukasz Cimosz ,

kategoria U17 - Piotr Gajda, Kamil
Słupek, kategoria U19 - Klaudia
Socha, Jędrzej Nowak, kategoria
Młodzieżowiec - Michał Szymczak,
Wojciech Cerazy, kategoria Open
- Paweł Onyśko, Paweł Słomka,
Krzysztof Garbacz, Mariusz Kozak,
kategoria +40 - Adam Słomka,
Adam Górniak, Robert Bany oraz
Adam Cimosz. Nasi reprezentanci
turniej mogą zaliczyć do bardzo
udanych przywożąc do Jeleniej Góry
worek medali. Łącznie jeleniogórscy
badmintoniści przywieźli ich aż 28,
w tym 15 złotych, 6 srebrnych i 7
brązowych, co ostatecznie dało zwycięstwo w klasyfikacji klubowej.
- Mistrzostwa Dolnego Śląska
kończą dla nas i naszych zawod-

ników bardzo udany, najlepszy w
historii klubu 2014 rok. 6 medali
w mistrzostwach Polski, w tym
tytuł mistrza Polski dla Oliwii
Sochy, wicemistrzostwo Polski
Łukasza Cimosza to wspaniałe
wyniki. Takie sukcesy dają nam
dużego kopa do pracy na kolejne lata. Dziękujemy naszym
podopiecznym i życzymy im i
sobie również wspaniałych chwil
w nowym 2015 rok u. Jeszcze
raz gratulujemy wspaniałego
zakończenia roku i tylu medali
Mistrzostw Dolnego Śląsk a dodali trenerzy jeleniogórskich
badmintonistów Adam Słomka i
Adam Cimosz.
(MDvR)
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Kibiców martwi, że wsparcie miasta maleje

Pieniądze dla klubów sportowych
Prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła przyznał dotacje na rozwój sportu pięciu drużynom
reprezentującym nasze miasto w rozgrywkach ligowych.
W sumie podzielono 480 tys.
zł, z czego 280 tys. otrzymał
KPR Jelenia Góra.
W ogłoszeniu o naborze wniosków
w puli było 600 tys. zł, jednak nie cała
została rozdysponowana. Z przyczyn
formalnych odrzucono wniosek koszykarskiego KS Sudety. Od lat podział
miejskiej kasy na sport kwalifikowany
budzi wiele kontrowersji, jednak dla wielu klubów pomoc Miasta to być, albo nie
być w rozgrywkach ligowych. Po trzech
latach od zapowiedzi, że tylko jedna drużyna z danej dyscypliny (występująca w
najwyższej klasie rozgrywkowej) będzie
wspierana finansowo, w dotacjach na
2014 rok prezydent słowa dotrzymał,
podobnie i tym razem. Jeleniogórskich
kibiców martwi jednak coraz mniejsza
pula na ten cel, przez co kluby borykają
się z kolejnymi problemami. Najbardziej
poszkodowane wydają się w tym roku
KPR (piłka ręczna – PGNiG Superliga) i
MKS Karkonosze (piłka nożna – III liga).
To te dwa kluby przyciągają na trybuny
najwięcej kibiców, co świadczy o największym zainteresowaniu ze strony
mieszkańców. Rywalizacji szczypiornistek przygląda się regularnie 300-500
osób. Beniaminka piłkarskiej III-ligi
chce oglądać średnio 400 widzów, choć
takie mecze jak z Polonią-Stalą ŚwidZGORZELEC

Kaczmarczyk
wygrał walkę
W nowej hali PGE Turów Arena
w Zgorzelcu odbyła się 13. grudnia Zawodowa Gala K–1 i boksu
Kick–Fighter Night. W czasie gali
miały miejsce dwa pojedynki bokserskie i osiem walk na zasadach
K–1. W jednej z nich wystąpił podopieczny Mariusza Ligiżyńskiego
– Kamil Kaczmarczyk (18 lat),
który zmierzył się z zawodnikiem
z Żar Konradem Hałko.
Już od pierwszej rundy fighterzy zaprezentowali szeroki
wachlarz kombinacji kick-boxingu. W drugiej zaś silne low-kicki
Kamila spowodowały kontuzję
przeciwnika, przez co został liczony. O zwycięstwie jeleniogórzanina zdecydowały kolejne
mocne kopnięcia, po któr ych
sędzia przerwał walkę - TKO w II
rundzie. Brawa dla przeciwnika,
który mimo dużego bólu chciał
kontynuować walkę. W walkach
wieczoru zdecydowanie wygrali
Polacy: Piotr Formantowicz, Piotr
Biały i Wojciech Wierzbicki, który
w ostatnim pojedynku odebrał pas
Zawodowego Mistrza Europy Wako-Pro Włochowi Andrea Andrenacciemu. Klub Shidokan Jelenia
Góra kieruje duże podziękowania
dla kibiców z Jeleniej Góry i osób
z „narożnika” naszego fightera,
którzy godnie zastąpili trenera
Mariusza Ligiżyńskiego pełniącego w tej gali funkcję sędziego
punktowego.
(MDvR)

nica gromadziły przy
Złotniczej niemal 1000
osób. Dla porównania
mecze Sudetów ogląda
średnio 200 kibiców,
Wichosia i MKS MOS
Karkonosze – 50, a piłkarki Orlika i siatkarski
IKS poniżej 30.
Tegoroczne decyzje
mogą być początkiem
upadku (pod względem sportowym) kilku klubów. Nie ukrywają tego działacze
KPR-u – klubu, który jako jedyny w
naszym mieście daje nam możliwość
oglądania meczów na poziomie ekstraklasy: - Liczyliśmy przynajmniej na tyle
co w tamtym roku (360 tys. zł. - przyp.
red.). Wymagania ZPRP i EHF są coraz
większe. Wzrosły stawki sędziowskie,
wzrosły ceny przejazdu, ceny hoteli. Od
września, jako nowy zarząd staramy się
ogarnąć klub. Myślę, że będzie bardzo
ciężko. Dla przykładu – Olkusz jest dużo
mniejszym miastem, a ma pół miliona
na sport kwalifikowany – wyznał wiceprezes Jan Biłyk. - Sądzę, że utrzymanie
zespołu ekstraklasowego przy takim budżecie na tym poziomie rozgrywek jest
niemożliwe. Najprawdopodobniej 2015
rok będzie ostatnim rokiem, w którym
Jelenia Góra ma zespół w ekstraklasie
piłki ręcznej, mówię to z pełną odpowiedzialnością – oznajmił prezes KPR-u
Krzysztof Majka. - Podjęliśmy działania,
które przyniosą efekt finansowy dla klubu, ale to wymaga czasu – dodał prezes

zaznaczając, że będzie chciał spotkać się
z prezydentem i wnioskować o dotacje
z innych puli, by ratować piłkę ręczną
w stolicy Karkonoszy. Równie kiepskie
nastroje mogą mieć kibice piłkarscy.
Mimo awansu Karkonoszy do III-ligi,
klub podobnie jak przed rokiem będzie
dysponował kwotą 60 tys. zł.
Kwoty dotacji na sport kwalifikowany:
KPR (piłka ręczna, K) – 280 tys. zł
(wnioskowano o 476.880 zł)
MKS MOS Karkonosze (koszykówka, K) – 120 tys. zł (wnioskowano o
161.500 zł)
MKS Karkonosze (piłka nożna, M) – 60
tys. zł (wnioskowano o 210 tys. zł)
KS AP Orlik (piłka nożna, K) – 15 tys. zł
(wnioskowano o 40 tys. zł)
IKS (siatkówka, K) – 5 tys. zł (wnioskowano o 60 tys. zł).
Dotacji nie przyznano Wichosiowi
(koszykówka kobiet) - wnioskowano
o 96 100 zł.
Przemek Kaczałko
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Umowa z Piastem została podpisana
MKS Karkonosze Jelenia Góra
i GKS Piast Gliwice po kilku miesiącach przygotowań oficjalnie
rozpoczęły współpracę. Stosowną
umowę partnerską podpisali w
piątek, 5 grudnia prezesi obu
klubów: Tomasz Kowalczyk i Adam
Sarkowicz.
Inicjatorem współpracy między
klubami z Gliwic i Jeleniej Góry
jest Grzegorz Ciupka – gliwiczanin, członek zarządu Karkonoszy:
- Grzegorz doskonale wywiązał się
ze swojej roli. Pierwotnie nie przyszło nam do głowy, że możemy być
godnym partnerem dla ekstraklasowego klubu, natomiast Grzegorz
pokazał, że jest to możliwe – wyznał prezes Tomasz Kowalczyk.
Pierwszą inicjatywą jaką podejmą
kluby ze Złotniczej i Okrzei będzie
spotkanie trenerów: - Zaprosimy trenerów z Jeleniej Góry do
Gliwic. Wspólnie podyskutujemy
na temat stworzenia systemu
szkolenia, a później będziemy na
bieżąco w kontakcie – powiedział
prezes Adam Sarkowicz. Władze
piłkarskich stowarzyszeń kładą
główny nacisk na współpracę grup
młodzieżowych, promowanie
wizerunków klubów, ale również
kontakty zespołów seniorów: Bardzo chcielibyśmy przyjechać
tutaj w przerwie reprezentacyjnej
z pierwszym zespołem i rozegrać
mecz pokazowy z Karkonoszami,
a w przyszłości organizować tutaj
obozy piłkarskie. Liczymy na to,
że baza w Jeleniej Górze będzie

Fot. Tomasz Raczyński
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się rozwijała i będziemy mogli korzystać z tej oferty – dodał prezes
Piasta Gliwice.
- Mamy możliwości wsparcia
Piasta w organizacji obozów
szkoleniowych, jesteśmy gotowi
na wzajemne promowanie wizerunków klubów. Chcielibyśmy,
żeby nasz partner był jeszcze
bardziej rozpoznawalny i utożsamiany z pozytywnymi ideami
– zaznaczył prezes Karkonoszy.
Adam Sarkowicz nie wyklucza
też możliwości wymiany zawodników seniorskich: - Może dojść
do takiej sytuacji, że Karkonosze
będą chciały skorzystać z naszych
zawodników, którzy będą chcieli
się ogrywać. Sprawa jest otwarta – mówił. Liczymy również na
to, że za jakiś czas utalentowany
zawodnik Karkonoszy otrzyma
szansę trenowania, grania w
Ekstraklasie – dodał.
(Przemo)
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To był niezwykły św. Mikołaj
Jak co roku św. Mikołaj obdarował najmłodszych (i nie tylko)
pięknymi podarunkami. W tym
roku jednak miał on wyjątkowo
liczne grono pomocników, wśród
których nie sposób wymienić m.in.
wolontariuszy Szlachetnej Paczki,
służby mundurowe wraz ze sponsorami akcji „Zostań z nami św.
Mikołajem” czy Annę Sinicę, która
tradycyjnie zorganizowała piękną
uroczystość dla małych pacjentów
oddziału pediatrycznego jeleniogórskiego szpitala. Św. Mikołaj
pojawił się również we wszystkich
jeleniogórskich szkołach.
Już po raz piąty w Jeleniej Górze
przygotowano świąteczne prezenty
dla potrzebujących w ramach akcji
„Szlachetna Paczka”. Tym razem
podarki trafiły do 44. rodzin, dla
których darczyńców szukało 17.
wolontariuszy. Jakie marzenia spełniono w tym roku? – Bardzo różne:
zimowe ubrania dla dzieci, kubek,
wędka, krem do rąk, leki, ale też
sprzęt AGD i RTV, w tym komputery, a także środki czyszczące,
żywność czy słodycze – wymienia
Katarzyna Bogusławska, tegoroczna liderka Szlachetnej Paczki w Jeleniej Górze. Wielki finał akcji odbył
się 13. grudnia br. w Karkonoskim
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
– gdzie od dwóch lat jest magazyn
Szlachetnej Paczki. – Kiedy pięć
lat temu zaczynaliśmy działania
w Jeleniej Górze, udało się pomóc
15. rodzinom, w tym roku pomagamy 46. – mówi Paweł Gluza.
– Wszystko zależy jednak od liczby
wolontariuszy, których znalezienie
nie jest takie proste – dodaje Paweł
Gluza. Tegoroczni wolontariusze
przekonują, że by pomagać, trzeba
tylko chcieć. Agnieszka Banasiak
prowadzi z mężem własną firmę.
Ma też dzieci. Mimo tego znalazła
czas na działanie w akcji „Szlachet-

nej Paczki”. Paweł Gluza dodaje,
że chwile z przekazywania paczek
potrzebującym zapadają w pamięci
na całe życie.
W ramach XIV edycji akcji „Zostań z nami świętym Mikołajem”
około trzysta paczek pełnych świątecznych prezentów trafiło do
uczniów wszystkich jeleniogórskich szkół podstawowych. Konwój
mikołajowy służb mundurowych:
straży miejskiej, policji, straży
ochrony kolei i straży pożarnej
wyruszył w piątek (19.12) spod jeleniogórskiego Ratusza. Jak mówili
Grzegorz Rybarczyk, pomysłodawca akcji i Teresa Krystkiewicz ze
Straży Miejskiej w Jeleniej Górze,
tej tradycji nie można byłoby kontynuować, gdyby nie sponsorzy,
wśród których znalazły się firmy:
Draexlmaier, Dr. Schneider, Jelenia
Plast, JZO i Jelcar. Ogromną pomocą byli też wolontariusze działający
pod patronatem TPD czyli młodzież
z Handlówki i Mechanika oraz
pod patronatem PCK – młodzież
z Ochotniczego Hufca Pracy z Mysłakowic. Paczki do szkół zawieźli
strażnicy miejscy: Teresa Krystkiewicz i Artur Wilimek, policjanci:
sierż. Beata Sosulska – Baran,
asp. Wojciech Tomaszewski i sierż.
sztab. Kamil Rawski, strażnicy
ochrony kolei: Wojciech Gunia i
Marek Drabkowski oraz strażak
Szymon Lisowski.
Po raz 14. imprezę mikołajkową
zorganizowało też Stowarzyszenie
Pomocy Chorym Dzieciom w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Były zabawy,
śpiewy, tańce, robienie zwierzątek
z baloników, malowanie kredkami,
słodki poczęstunek oraz upragnione prezenty od samego Świętego
Mikołaja. Było też przedstawienie
w wykonaniu Teatru Mała Bajka.
(Angela)
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2014-11-21 godz. 18.00 - 2014-12-19 godz. 18.00
Hotel 3*** w Legnicy zatrudni
- Nowy 3*** Hotel w Legnicy,200
miejsc noclegowych, zatrudni
Ankieter 10-15 zł./godz. Poszukujemy osób do badania na umowę o pracę: kierownika
opinii publicznej, nie wyma- recepcji. Możemy zapewnić
gamy doświadczenia. Wystar- mieszkanie pracownicze poza
czą chęci do pracy, dostęp do hotelem. CV prosimy przesyłać
internetu oraz ukończone 18 na adres: legnicahotel@o2.pl lat. Zapewniamy szkolenia. 531 001 869
Oferujemy elastyczny czas Hotel Artus w Karpaczu
pracy. - 694929272/ Joanna
zatrudni osobę na okres 3
PRACA

DAM PRACĘ

Aplikacja w C++ - Zlecimy
napisanie aplikacji w C++. - 509
202 060
Apteka Dr Max zatrudni dermokonsultankę ze znajomością
branży dermokosmetycznej,
praca 60-80 h m-c na umowę
zlecenie, z możliwością współpracy na cały etat i umowy o
pracę - kamilawilczynska@
wp.pl
Ciasta-pieczenie - Cukiernia w Karpaczu poszukuje
chętne osoby do pieczenia
domowych ciast. Firma gwarantuje zakwaterowanie +
dobre zarobki + miłą atmosferę.
Kontakt w godz. 11-17. - 608
347 475
Dam pracę - D.W. Mieszko w
Karpaczu przyjmie do pracy
osoby na stanowiska; recepcjonistka - recepcjonista,
pokojowa, pomoc kuchenna. 730-916-916 mail romuald27@
op.pl

Kelner/ kelnerka - Hotel
ARTUS w Karpaczu zatrudni
miesięcy na stanowisko pomoc
kelnera na pełny etat. CV na
kuchenna. CV na adres manaadres manager@hotelartus.
ger@hotelartus.pl - 757 616
pl - 757 616 346
346
Kelner/kelnerka Hotel Gołębiewski w Karpa- Przyjmę do pensjonatu Karczu zatrudni pracowników na konoski w Karpaczu osobę na
stanowisko "pomoc kuchenna" stanowisko kelnera/kelnerki.
na umowę. CV proszę wysy- - 502 333 379
łać na e-mail: kadryk@goleKelnerka - Pensjonat Karkobiewski.pl z dopiskiem Pomoc
noski w Karpaczu zatrudni kelkuchenna lub dostarczyć do nerkę na okres od 20.12.2014
kadr. - 757 670 715
do 01.03.2014 - 502 333 379

Hotel w Karpaczu poszukuje Kelnerka i kucharka/kucharz
konserwatora na 1/2 etatu - 792 - Przyjmę na stałe kelnerkę
700 320
oraz kucharza/kucharkę - stoHotel zatrudni barmana - łówka w domu wczasowym w
Nowy 3*** Hotel w Legnicy, 200 Szklarskiej Porębie Dolnej miejsc noclegowych, zatrudni 665 365 510
na umowę o pracę: barmana.
Możemy zapewnić mieszkanie
pracownicze poza hotelem. CV
prosimy przesyłać na adres:
legnicahotel@o2.pl - 531 001
869

Hotel zatrudni kelnerów Nowy 3*** Hotel w Legnicy, 200
miejsc noclegowych, zatrudni
na umowę o pracę: kelnerów.
Możemy zapewnić mieszkanie
pracownicze poza hotelem. CV
prosimy przesyłać na adres:
legnicahotel@o2.pl - 531 001
Firma Business Navigator 869
zatrudni pracowników na stan: Hotel zatrudni pokojowe spec.ds. sprzedaży reklamy Nowy 3*** Hotel w Legnicy, 200
Internetowej. Umowa o prace. miejsc noclegowych, zatrudni
Miejsce pracy Gryfów Śl.cv na umowę o pracę: pokojowe.
wysłać na email :agnieszka. Możemy zapewnić mieszkanie
gajczyk@baza-firm.com.pl tel.
pracownicze poza hotelem. CV
513 107 325
prosimy przesyłać na adres:
Hotel 3*** w Legnicy zatrudni legnicahotel@o2.pl - 531 001
- Nowy 3*** Hotel w Legnicy, 869
200 miejsc noclegowych,
zatrudni na umowę o pracę: kie- Hotel zatrudni recepcjorownika sali. Możemy zapewnić nistów - Nowy 3*** Hotel w
mieszkanie pracownicze poza Legnicy, 200 miejsc noclegohotelem. CV prosimy przesyłać wych, zatrudni na umowę o
na adres: legnicahotel@o2.pl - pracę: recepcjonistów. Możemy
zapewnić mieszkanie pracowni531 001 869
Hotel 3*** w Legnicy zatrudni cze poza hotelem. CV prosimy
- Nowy 3*** Hotel w Legnicy, przesyłać na adres: legnicaho2 0 0 m i e j s c n o c l e g o w y c h , tel@o2.pl - 531 001 869
zatrudni na umowę o pracę: I n s t y t u c j a F i n a n s o w a
zastępcę dyrektora. Możemy poszukuje osoby na stanowisko
zapewnić mieszkanie pracow- opiekun klienta. Do obowiąznicze poza hotelem CV prosimy ków na w/w stanowisku należeć
przesyłać na adres: legnicahobędzie obsługa bierząca klienta
tel@o2.pl - 531 001 869
jak i pozyskanie klienta. KonHotel 3*** w Legnicy zatrudni takt: 666828064 - 666828064
- Nowy 3*** Hotel w Legnicy,
200 miejsc, zatrudni na umowę Jarex Sp.zo.o zatrudni: na
o pracę: kierownika działu umowę zlecenie do odśnieżania
marketingu. Możemy zapewnić dachów. Gwarantujemy badamieszkanie pracownicze poza nia lekarskie, wyposażenie w
hotelem. CV prosimy przesyłać sprzęt i przeszkolenie. Zarobki
na adres: legnicahotel@o2.pl - 300-500 zł netto dziennie tel. 75
75 342 22, 605 900 845
531 001 869
Elektryk konserwator Firma zatrudni elektryka z
uprawnieniami . wymagane
prawo jazdy kat.b cv na
adres praca-cv931@wp.pl
.zastrzegamy sobie kontakt z
wybranymi kandydatami. - praca-cv931@wp.pl

Kasjer-sprzedawca market Dino - Poszukujemy zaangażowanych i pracowitych
osób. Oferujemy pełny etat,
stabilne warunki zatrudnienia oraz możliwość awansów
wewnętrznych. Wyślij swoje
CV! Dołącz do Dino - rzetelnego pracodawcy ! - praca@
marketdino.pl

Kierownik Działu w GO
Sport! - GO Sport, poszukuje osób chętnych do objęcia
stanowiska Kierownik Działu
Technicznego. Wymagana znajomość sprzętu rowerowego i
narciarskiego. Aplikację proszę
wysłać na @: k.przybysz@mail.
go-sport.pl - 224 626 186
Kontroler Jakości - Radomierz - Poszukujemy kontrolerów jakości w Radomierzu.
Stawka 8,50 zł/h. Praca polega
na sprawdzaniu małych komponentów. Oprócz stawki podstawowej oferujemy również
dodatki. Zapraszamy do kontaktu. - rekrutacja.wroclaw@
sgp.biz.pl
Kucharz , Pomoc kuchenna
- Hotel w Karpaczu poszukuje
kucharza ,pomoc kuchenną z
doświadczeniem przy żywieniu
zbiorowym. Proponujemy pracę
w systemie dzień na dzień
,możliwość zakwaterowania.
- 792700320 d.suchowicz@
baltic-ts.pl

Kucharz/umowa/dobrze
płatna - Szybko rozwijająca
Kelnerki/rzy Hotel Gołęsię restauracja w Karpaczu
biewski - Hotel Gołębiewski w
poszukuje do pracy kucharza
Karpaczu zatrudni kelnerki/rów
lub pomoc kuchenna na stałe
na umowę. CV proszę wysyłać
z doświadczeniem. - 790 333
na e-mail: kadryk@golebiew696
ski.pl z dopiskiem "KELNER"
lub dostarczyć osobiście do Młody kucharz w Niemczech
- Praca jednozmianowa, młody
działu kadr. - 757 670 715
Kelnerki/rzy święta Gołę- i zmotywowany zespół. Oczebiewski - Hotel Gołębiewski w kujemy pracy w zespole, odporKarpaczu zatrudni kelnerki/ów ności, radości z gotowania.
na okres świąteczny. Zarobki w Oferujemy solidne szkolenie.
święta i sylwestra 15 PLN netto Pomożemy znaleźć mieszkana godzinę.CV proszę wysyłać nie. - +49819166200 / konna e-mail: kadryk@golebiew- takt@cantina-charlotta.de
ski.pl z dopiskiem Kelner święta Monter wentylacji - Akcja Job
- 757 670 715
Logiservice poszukuje pilnie
Kelnerzy/kelnerki Poszukujemy osób do pracy
w restauracji na stanowisko
kelner/kelnerka. Miejsce pracy:
Karpacz. CV prosimy przesyłać
na adres: vertigo@onet.com.
pl - 501 639 160

doświadczonych monterów
wentylacji (okolice Jeleniej
Góry + wyjazdy zagr.) Prosimy
o kontakt na tel. 71 343 22 06,
CV na adres: wroclaw@akcjajob.pl - 713 432 206

Murarze- Belgia - PodejK i e r o w c a C + E - F i r m a miemy współpracę z murarzeAron-Trans zatrudni kierow- m/-ami, praca na terenie Belgii.
ców w ruchu międzynaro- Murowanie pustakami, cegłą,
dowym. Jazda na nowych klinkierem, fugowanie. Własna
autach(Scanie 2014/15r).Stale działalność. Znajomość j. niem.
trasy po zachodzie. Praca od lub ang. Oferty na: rekrutacja@
01.02.2015 Więcej informacji
regess.eu - 756 442 073
podamy na życzenie droga
mailowa. - arontrans@yahoo. Obsługa sklepu internetowego - Poszukujemy studenta
pl
do prowadzenia sklepu interK i e r o w c a KAT. C + E netowego z wiedzą na temat
Szukamy doświadczonego
materiałów budowlanych i z
kierowcy w ruchu międzynarodowym z aktualnymi doku- b. dobrą znajomością języka
mentami do przewozu rzeczy. angielskiego lub niemieckiego.
atrakcyjne warunki, tryb zmia- CV na rekrutacja@regess.eu nowy co tydzień na weekend 756 442 073

Opieka w Niemczech - Legalna
praca przy opiece w Niemczech
od zaraz. Wynagrodzenie od
1100-1400 euro plus zwrot
za dojazd. Wymagana komunikatywna znajomość języka.
Szczegółowe info pod nr tel.
Zapraszamy - 511 844 939

Praca - Niemiecka firma
kosmetyczna poszukuje do
współpracy ludzi otwartych,
miele widziani konsultanci
innych firm, mozliwość dochodu
stałego lub dodatkowego.
Zapraszamy do współpracy
salony kosmetyczne . - 693
137 352

Opiekunki osób starszych
- Zatrudnimy opiekunki osób
starszych do pracy w Niemczech. Duża ilość ofert, wyjazdy
już od 04.01.2015. Trwają również zapisy na szkolenia języka
niemieckiego na m-c styczeń.
Zapraszamy. - 691 104 999

Praca dla przedstawiciela
finansowego - atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczny czas
pracy. Dzwoń: 667-840-593 663 225 225

Niemcy - Poszukiwana osoba
do opieki nad starszym małżeństwem (80 lat). Od opiekunki oczekujemy: - znajomości
języka niemieckiego -doświadczenia w pracy z ludźmi starszymi -prawo jazdy - wiek
powyżej 45 lat - 509 835 401

Praca w Ośrodku Wypoczynkowym - Duży Ośrodek
w Szklarskiej Porębie zatrudni
, recepcjonistkę, pomoc
kuchenną, kelnerkę informacja
pod nr telefonu 531 761 523

Praca od zaraz - Jelenia
Góra - Pilnie poszukujemy
pracowników do serwisu sprzątającego na obiekt handlowy
Opiekunki osób starszych w Jeleniej Górze. Praca na 3
- Zatrudnimy opiekunki osób zmiany. Mile widziane osoby
starszych. Dla osób zdecy- z 2 gr. niepełnosprawności.tel
dowanych podjąć pracę w 661 970 412
takim charakterze oferujemy Praca od zaraz na produkcji
szkolenia języka niemieckiego, - Praca od zaraz przy prouzupełniające albo od podstaw. dukcji plastików w Jeleniej
Po szkoleniu zapewniamy Górze. wynagrodzenie netto
1300-1750zł.tel.756475564
pracę. - 75 769 29 11
lub 516587317 email: wojkat@
Pomoc kuchenna, pokojowa - wojkat.eu
Hotel*** w Karpaczu poszukuje Praca od zaraz/Praca dodatpracowników na stanowiska: kowa - Zatrudnię do pracy, przy
pomoc kuchenna i pokojowa. kontroli biletów, na umowę
CV prosimy przesyłać na adres zlecenie, w Jeleniej Górze.
hotel@corum.pl - 757 618 533 Kontakt, informacje: 75 627
09 44
Pomoc kuchenna-GołębiewPraca opieka Osób Starski - Hotel Gołębiewski w Karszych - Intelekt Lubań, ul
paczu zatrudni pracowników na
Grunwaldzka 12/6 prowadzi
stanowisko "pomoc kuchenna" nabór opiekunek/opiekunów
na umowę. Stawka 18 PLN na do osób starszych na terenie
godzinę. CV proszę wysyłać na Niemiec. Informacje od pon. do
e-mail: kadryk@golebiewski.pl pt. godz. 8.30-16.00 pod nr. tel.
z dopiskiem pomoc kuchennA, 75 7210431
- 757 670 715
Praca w biurze. Jelenia
Pomoc kuchenna-pokojowa Góra. - Miłe widziane osoby z
wykszt.ekon.adm.lub prawni./
- Zatrudnię na do pensjonatu
studiujący zaocznie. Możliwa
Karkonoski w Karpaczu osobę w późniejszym czasie umowa
na stanowisko pomoc kuchen- o prace. Wymagana odpowiena-pokojowa. Praca na umowę, dzialność, dokładność i umiena stałe, poszukuję solidnej jetność pracy w zespole. Kont.
osoby z pozytywnym nasta- tel.10-16 - 503 959 855
wieniem do ludzi i pracy. - 502 Praca w Kowarach - Zatrudnimy przy produkcji plastików w
333 379
Poszukiwana opiekunka / Kowarach - 516 574 375

Producent mebli zatrudni
stolarzy z doświadczeniem. CV
na maila centrum@pioniermePoszukuję grafika Adobe ble.pl lub jel.Góra ul.1-maja69
Illustrator. Prosze o wysyłkę lub tel. 500 011 691
CV na michal.w@questsport. Przedst. medyczny Dolny
Śląsk - Poszukuję managera
pl - 697 916 806
do kierowania zespołem zadaPotrzebna opiekunka do nia: dobór zespołu, budowanie
starszej osoby, godziny popo- relacji, wyznaczanie celów,
łudniowe i weekendy. - 603 realizacja celów Wynagrodze686 034
nie zależy od zrealizowanego
Prac. ogólnobudowlany-Bel- planu płatne min 12 mcy od 1
klienta! - 726297849; CV na
bądź co drugi. Zapraszam na Odstąpię funkcjonujący gabi- gia - Poszukujemy osoby do pracaS7MC@gmail.com
rozmowę! - 605 764 342
net - Gabinet kosmetyczny prac wykończeniowych, renoRecepcjonista - Hotel*** w
Kierowca kat.C i C+E - przy salonie fryzjerskim na wacyjnych ogólnobudowlanych Karpaczu poszukuje pracowFirma z Gryfowa Śląskiego Zabobrzu. Możliwość odkupie- z doświadczeniem. Wymaga- ników na stanowiska: recepzatrudni kierowcę z kategorią C nia wyposażenia w atrakcyjnej nia: b.d. angielski; prawo jaz- cjonista/ka, kelner/ka, pomoc
i C+E w transporcie krajowym. cenie. Niskie koszty prowadze- dy+samochód mile widziany; kuchenna. CV prosimy przeUmowa o pracę. Więcej infor- nia, stali klienci. Więcej info na dział. gosp.. CV na rekrutacja@ syłać na adres hotel@corum.
pl - 757 618 533
telefon. - 781 486 475
regess.eu - 756 442 073
macji pod tel. 513107326
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Spawaczy - Firma LBF w
Starej Kamienicy zatrudni spawaczy MAG/TIG. Zapewniamy
atrakcyjne wynagrodzenie. CV
prosimy kierować na adres:
l.piwowarek@lbf.com.pl - +48
75 752 83 00
Sprzątaczka biurowa Zatrudnię do sprzątania biur w
Jeleniej Górze osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Tel. 660-567-125
S p r z e daw c a - M e d i a e
Expert - Sprzedawca- Jelenia
Góra. Prosimy o składanie swojej aplikacji (CV i listu motywacyjnego) poprzez stronę www.
mediaexpert.pl. W zakładce
Informacje- Praca (dół strony) rekrutacja@mediaexpert.pl
S t o wa r z y s z e n i e A & A
Sudety Radio-Taxi poszukuje
kierowców, z licencją i samochodem do współpracy. - 665
665 722
Szklarska Poręba - Restauracja w Szklarskiej Porębie
zatrudni do pracy jako barman
- kelner. Praca nie sezonowa.
Wymagana dyspozycyjność,
chęci do pracy. Możliwość
stałej pracy - umowa - 603
600 052

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
Szukamy chętnych do pracy Praca na stałe lub dodatkowa.
Chcesz się rozwijać, chcesz
pracować z przyszłością ,
jesteś otwarty , samodzielny zadzwoń lub wyślij swoje CV a
my zadzwonimy: praca563@
wp.pl - 693 137 352

Wykładanie towaru - Real
Jelenia Góra. Praca od pon.
do pt. od 6:00 do 12:00/14:00.
Stawka 6 zł netto/h. Wymagana książeczka sanepidu.
Zadzwoń: 693 061 684 lub
wyślij CV: m.reruch@dema.
com.pl

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

Zatrudnię od zaraz sprzedawcę do sklepu Spożywczomonopolowego w Szklarskiej
Porębie. - 693 871 152

Zatrudnię osobę na stanowisku sprzedawca w sklepie
ogólnospożywczym w Jeleniej
Górze. Proszę o wysyłanie Sv
Ubezpieczenia: broker, Wykładanie towaru w Tesco na adres magag2@tlen.pl. agent. - Firma zatrudni bro- w Jeleniej Górze. 3x w tygo- 606 976 395
kerów, agentów oraz kan- dniu, od 20:00. Wymagana Zatrudnię w pensjonacie w
dydatów. Oddziały: J.Góra, aktualna książeczka sanepidu. Karpaczu kelnerkę/pokojową.
Bolesławiec. Stabilna praca, Wynagrodzenie 400 zł netto/ - 696 504 506
zaplecze, logistyka, korzystne miesiąc. Kontakt: m.reruch@ Zatrudnimy kelnerkę do
prowizje, możliwość rozwoju, dema.com.pl lub tel: 693 061 restauracji na umowę w Pieszkolenia. Zgłoszenia w formie 684
chowicach na dogodnych
CV. - praca.korespondencja@ Wykładanie towaru/mer- warunkach system pracy dwa
interia.pl
chandiser - Zatrudnimy osoby na dwa - 509 208 754
Wrocław - Praca dla Pań do wykładania asortymentu w Zat r u d n i m y m ę ż c z y z n
- Przyjmiemy do pracy kobiety- marketach na terenie Jeleniej do serwisu sprzątającego (
sprzątanie siłowni we Wrocła- Góry. Wymagana książeczka praca w godzinach nocnych)
wiu. Praca od 6-14 i od 16-20, Sanepid, motywacja do pracy. na terenie miasta Jelenia
oraz w godzinach nocnych kontakt: apietrzak@pmt.com.pl G ó r a . P r o s i m y o k o n t a k t
(stawka 7,50zł/h) od 22-6. - 725 tel. 505 195 827 - pmt_rekruta- osoby z grupami (II) oraz
cja@pmt.com.pl
072 243
bez- kontakt pod nr tel. 601
156 466
Zatrudnię
budowlańców
Wrocław- Praca - Poszukujemy pracowników- kobiet 602 487 174
Zatrudnimy od zaraz przy
i mężczyzn (maszynistów) Zatrudnię kierowcę - Firma rozbiórce drobiu w Jeleniej
do serwisu sprzątającego na przewozowa osób zatrudni kie- Górze. - 516 574 375
obiekt handlowy we Wrocławiu. rowcę z kat B mile widziane BiC Zat r u d n i m y P a n i ą d o
Praca na trzy zmiany. Mile oraz doświadczenie najlepiej w sprzątania w pensjonacie w
widziane osoby z umiarkowa- przewozie osób .wiek od 25-40 Szklarskiej Porębie. - 602
nym stopniem niepełnospraw- lat więcej informacji pod nume- 685 238
ności - 725 075 452
rem telefonu 538 133 698
Zatrudnimy przy produkcji
plastików w Jeleniej Górze 516 574 375

Opony zimowe R17 z felgami
- Opony zimowe Interstate z
2013 roku wraz z stalowymi
felgami, kołpakami i kompletem
śrub. Rozmiar opon 215/55
R17, używane przez pół roku,
bieżnik 7,6 mm. Felgi stalowe
ET48, 7Jx17, 5x108x65. 1500
zł - 514 800 710

Skup aut do 60tys - 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 - 788 345 470

Skup aut najwyższe ceny Kupię każde auto sprawne,
uszkodzone, bez opłat, spalone, powypadkowe. Odbiór
własnym transportem, wszystkie formalności i gotówka od
Sprzedam opony zimowe ręki. Działam na całym Dolnym
2 szt, całoroczne 2 szt i felgi Śląsku. Zadzwoń płacę najwiękomplet 4 szt rozmiar 165/80/ cej - 510 132 068
R13, cena 90 zł/szt tel. 667
Skup aut rozbitych 511-209268 932
408 - Nasza firma prowadzi
Sprzedam opony zimoweskup samochodów w każdym
+felgi - Do Golfa 5 (pasują do
stanie technicznym. Przyjinnych modeli aut) rozm. 195
mujemy również samochody
65 15 Do Kia Ced Sportage alurozbite i uszkodzone. Za skufelgi (pasują do innych modeli
aut) rozm. 225 50 17 - 609 powane auta płacimy gotówką
od ręki.
413 415
Sprzedam komplet opon
zimowych 145/70 R13 + radio
Cd Kenwood gratis za 450 zł.
Opony zakupione w styczniu
2014r. - 796-514-429

Skup wszystkich aut. Nasza
firma prowadzi skup samochoKUPIĘ
dów w każdym stanie techAuto skup 885-775-445 - nicznym. Przyjmujemy również
Nasza firma prowadzi skup samochody rozbite i uszkosamochodów w każdym stanie dzone. Za skupowane auta
technicznym. Przyjmujemy płacimy gotówką od ręki. - 533
również samochody rozbite i 533 443
uszkodzone. Za skupowane
auta płacimy gotówką od ręki. Stary olej, złom samochodowy - Stary olej, instalacje
Auto skup dobre ceny - Nasza
samochodowe, rozruszniki,
Zatrudnimy szwaczki z
firma prowadzi skup samochodoświadczeniem na terenie
alternatory, komputery samodów w każdym stanie techKamiennej Góry - 516 574
chodowe, złom - 537 510 200
nicznym. Przyjmujemy również
375
MOTORYZACJA
samochody rozbite i uszkoMOTORYZACJA
dzone. Za skupowane auta
SPRZEDAM
CZĘŚCI - KUPIĘ
płacimy gotówką od ręki. - 794
Cross Yamaha 400 1999
Skup katalizatorów - Kupię 794 304
-tanio - Tanio sprzedam fajnego
k a t a l i z a t o r y c e r a m i c z n e , Auto zlom skup aut 787009777 crossa po generalnym remonmetalowe,filtry fap/dpf z aut - skup samochodów w każdym cie, do motoru mam kompletny
osobowych i dostawczych, stanie technicznym. Przyjubiór rozm xl,buty rozm 45
całe oraz uszkodzone. - 695 mujemy również samochody
okazja - 781 145 901
614 193
rozbite i uszkodzone. Za skupowane auta płacimy gotówką Daewoo Matiz z 2000 r., 160
MOTORYZACJA
tys km przebiegu. Ważny przeod ręki.
CZĘŚCI - SPRZEDAM
gląd i OC. El.szyby z przodu,
Felgi Stal 185/65/R15 5X98 Kupie każde auto 500-403-803 centralny zamek, radio, wspoAlfa Romeo - Do sprzeda- - w każdym stanie technicznym. maganie kierownicy. W zestan i a m a m f e l g i s t a l o w e w Przyjmujemy również samo- wie komplet opon zimowych i
d o b r y m s t a n i e . Z a ł o ż o n e chody rozbite i uszkodzone. letnich. 2500 zł do negocjacji.
są opony lecz nadają się Za skupowane auta płacimy
- 781 876 577
do wymiany. Gratis dorzu- gotówką od ręki.
cam oryginalne kołpaki Alfa Kupię auto do 5000 - Kupię Daewoo Matiz1999 +Opony
Romeo. - 506750550
auto całe lub uszkodzone, z zimowe - Przegląd: 04.2015r.
Felgi z oponami Laguna II opłatami lub bez do 5000 zł - OC: do 03.2015 Przebieg 169
169 Rok 1999 Cena: 2500
- Sprzedania komplet felg z 695 614 193
oponami do Laguny II. Posia- Nasza firma prowadzi skup do negocjacji Po wymianie:
dają czujnik ciśnienia w opo- samochodów w każdym stanie akumulator, sprzęgło, łożyska,
nie. Para felg w stanie bdb technicznym. Przyjmujemy rozrząd, przewody hamulcowe,
(jeżdżone 3m gw. do końca również samochody rozbite i wyczyszczony układ chłodzestycznia. 2. para może nada uszkodzone. Za skupowane nia(paragony) - 515 090 228
się na jeden sezon. Komplet auta płacimy gotówką od ręki. Honda Accord Tourer- 51 tys.
550zł. - 535 460 096
- 794 794 104
zł - Rok produkcji:2008 benzyna 2.0 przebieg: 107 tys.km
wersja wyposażenie: Elegance
2.0 I-VTEC 156 KM Tourer
pierwszy właściciel z salonu
garażowany przez cały okres
serwisowany corocznie w ASO
Hondy - 505 125 353
MOTORYZACJA

Honda CRV 4x4 benzyna +lpg
- Piękna, niezawodna i ekonomiczną Honda CRV z napędem
4x4. Samochód pali 12 litrów
gazu lub benzyny. Silnik 2.0,
150km, klima, elektryczne
szyby, doskonałe opony, 2001
rok, I właściciel, 240 tys km 667 656 503

og£oszenia
/ REKLAMA
ROZMAITOŒCI

w SRQLHG]LDñHN
poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
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Mam do sprzedania Opla
Agilę 2001r poj.1200 przebieg
92825km ubezpieczenie do
września 2015r przegląd listopad 2015r elektryczne przednie szyby centralny zamek 2
poduszki powietrzne. - 533
230 274
Opel corsa 2003r disel - 5
drzwiowy, silnik 1.7 di isuzu,
bardzo oszczędny, centralny
zamek, oryginalne cd więcej inf
pod nr 603 749 956
Renault Clio 2003' 1,2 benzyna - Mam do sprzedania
samochód osobowy Renault
Clio 1,2 Rok produkcji 2003
Benzyna wspomaganie kierownicy Manualna 5-cio biegowa
skrzynia biegów, air bag. klimatyzacja immobiliser abs 5,400zł
do negocjacji - 532 417 741
Seat Ibiza '98 Salon Polska Seat Ibiza '98 r., 1.4 benz., 5d Z
polskiego Salonu Seat Polkar w
Legnicy, II wł. Bardzo zadbany,
bezwypadkowy, garażowany,
brak rdzy, nowy akumulator,
opony zimowe. Przegląd tech.
do 11.2015 r. - 782 869 823,
609 443 415
Sprzedam Opla Corsę granatową, poj. silnika 1,2, rok
prod. 1997, 140 tys przebiegu (
udokumentowany). Stan silnika
bardzo dobry, spalanie 6 l/100
km.Cena 2200 zł Kontakt 695
591 281 lub 531 588 600
Volkswagen Passat B5 FL Kombi 130KM,Roc.2002,174000Km,
Benzyna, Kombi w bardzo
dobrym stanie. Sprowadzone
z Niemiec zarejestrowane w
Polsce klimatyzacja, centralny
zamek, komputer, el.lusterka,
podgrzewane fotele, radio/cd,
tempomat - 757 130 354
VW Polo 1.7 SDI 1998r - Cena
4200zł - 796 792 568
VW Sharan 2,0 benzyna + gaz.
Przebieg 198 tys.km., rok prod.
1996, opony letnie +zimowe, po
wymianie rozrząd, olej, filtry,
klocki, tarcze, zadbany, cena
6400zł. - 792 473 425
ANONSE
MATRYMONIALNE
22 latka zaprasza na kwadrans.
Zabobrze tel. 534 530 551

Mikołaj dla niegrzecznej
Pani - Jeśli byłaś niegrzeczna w
tym roku to zapraszam na Mikołajkową chwilę zapomnienia. Ja
27Lat 178cm wzrostu. Nie chce
sponsoringu! pisz: lubielizac@
poczta.pl mile widziane foto odeśle swoje z nr tel

Remonty / Złota rączka - Profesjonalne doradztwo i wykonanie. Robimy każdego rodzaju
remonty, przebudowy, zabudowy KG, elektrykę, hydraulikę,
gładzie, panele itp. Również
służymy pomocą w awariach i
naprawach. - 726 292 019

Potrzebujesz gotówki na
Święta - Potrzebujesz szybkiej
gotówki? Masz niskie zarobki?
Bank ci odmówił? Masz komornika? Zadzwoń-Pomożemy! tel
601 200 166

Pożyczka na oświadczenie
- Udzielę pożyczek od 200
złotych do 25.000 złotych, do
USŁUGI
Młody szuka jej na pieszczoty
4.000 złotych tylko na oświad- Mam 24 lata szukam dziewEDUKACYJNE
czenie. Akceptujemy różne
czyny w celu miłych spotkań we
Hiszpański. Native Spe- formy dochodów - także dla
dwoje. Twój wiek i stan cywilny
aker - Jestem profesjonalnym firm. Również dla osób z zajębez znaczenia. W sexie jestem
nauczycielem z Barcelony. ciami komorniczymi. Zadzwoń
długodystansowcem. Lubie też
Kursy i korepetycje na wszyst- ! - 531 358 181
namiętne pieszczotki i długie
kich poziomach, przygotowanie
minetki - 725 009 179
USŁUGI
do egzaminu oficjalne w KarpaOddam serce - Szukam odpo- czu i okolicach. tel: 797371608
FOTOGRAFICZNE
wiedzialnego mężczyzny, bez email: angelgua@hotmail.com Wideofilmowanie i fotonałogów, wiek 50-60, który
J. niemiecki: nauka, korepetycje g r a f o w a n i e p r o f e s j o n a l n e
zamieszka u mnie i zaopiekuje
- Student 3 roku germanistyki. wszelkich imprez - FotonART
sie mna. Ja, zadbana, wrażKorepetycje dla uczniów szkół (Kamerzysta video i fotograf)
liwa i bardzo zraniona. Chce
podstawowych, gimnazjalnych Zgrywanie, przegrywanie,
stworzyć związek na bazie
i średnich. Nauka języka dla kopiowanie na DVD - 796 478
uczuć i zrozumienia. J.G. - 886
osób wyjeżdżających do pracy 667
070 919
USŁUGI
(opieka, budowa, zbiory itd.) Poznam pana niewysokiego 884 759 399
GASTRONIMICZNE
z własnym lokum, wiek 70-72,
USŁUGI
Piernikowe domki na zamójeżeli czujesz się samotnym
wienie - Zamów najlepszy
ELEKTRYCZNE
i pragniesz przyjaźni tel. 607
Pogotowie elektryczne prezent na Święta - domek z
967 510
piernika, pachnący, cały do
Towarzyskie - Adam dla Elektryk - Firma elektroinstala- zjedzenia (z dowozem) dla
cyjna
z
uprawnieniami
wykona
kobiet tel. 513 219 766
wszelkie prace elektroinstala- dorosłych i dla dzieci, cena 100
Zapłacę dziewczynie max do
cyjne -remont instalacji -poło- zł za sztukę, tel. 508 326 552
20 lat za sex w aucie. Ja 21 lat
żenie nowej instalacji -pomiary Zajazd Wabi (parking granica
nieśmiały i niedoświadczony.
i protokoły-wszelkie dokumenty Jeleniej Góry- kierunek Wrocłaczekam na poważne sms'y - do ADM,Zakładu Energetyki itp wia - 502 552 195
783 175 121
- 783 472 171
USŁUGI
USŁUGI
USŁUGI
INFORMATYCZNE
BUDOWLANE
FINANSOWE
Serwis PC i Laptopy, dojazd
Cyklinowanie solidnie pod- Chwilówka - szybka kasa - Naprawa komputerów PC
łóg i schodów, montaż desek, - •Oszczędność czasu - mini- stacjonarnych, laptopów. Rozparkietów, paneli, malowanie mum formalności •Szybka budowa, czyszczenie, odwimieszkań tel. 697 143 799
procedura - Gotówka w 24 h r u s o w a n i e , o p t y m a l i z a c j a
Hydraulika płytki malowa- •Niewielkie kwoty - Pożyczki systemu, konfiguracja sieci.
nie - Wykonam inst. hydrau- nawet od 100 zł •Formalności B u d o w a k o m p u t e r ó w w g .
liczne malowanie płytki panele ustalane w domu u Klienta potrzeb klienta, dojazd instat y n k i g i p s o w e z a b u d o w a Po pieniądze dzwoń na: 663 lacja naprawionego sprzętu.
- 605 233 937
rigips. mieszkania domy biura 225 225
zadzwoń a rozwiąże twój pro- Pomoc Kredytowa - Pomoc Strony internetowe dla firm
blem z remontem i nie tylko Kredytowa Oferujemy: 1.Po- - MD. interactive zaprasza Pańceny na każdą kieszeń tel. 731 moc w czyszczeniu złej historii stwa do skorzystania z naszych
144 455
kredytowej 2.Restrukturyzacje usług. Tworzymy strony interLakiernia proszkowa Lak zadłużeń 3.Karty kredytowe netowe, materiały reklamowe,
System - Lakiernia proszkowa 4.Kredyty: bez BIG, BIK, KRD zarządzamy profilami społeczw Lubiechowej (powiat Zło- i ERIF (również dla osób z nościowymi. Zapraszamy - 733
toryja), kompleksowe usługi zajęciami komorniczymi - 703 410 605
lakiernicze. Malowanie proszkowe już od 25 zł netto za m.
kw. elementów metalowych, np.
meble, felgi. - 692 232 414
Remonty - Budowlaniec z
wieloletnim doświadczeniem
bez nałogów wykona usługi
remontowo - budowlane tj.
kafelki, panele, białe montaże,
regipsy, itp... - 533 253 135

202 602

Pomoc Kredytowa bez BIK,
BIG, - Pomoc Kredytowa Oferujemy: 1.Pomoc w czyszczeniu
złej historii kredytowej 2.Restrukturyzacje zadłużeń 3.Karty
kredytowe 4.Kredyty: bez BIG,
BIK, KRD i ERIF (również dla
osób z zajęciami komorniczymi
- 703 202 602

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

22 grudnia 2014 r.
ZU]HĞQLDU

Zaopiekuję się niepełnosprawnym. Obie strony bez
nałogów. Wynajmę również
2-pokojowe mieszkanie - bez
doradców. Najchętniej w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i okolicach. Telefon 698 026 766
USŁUGI
RÓŻNE
Produkcja drzwi przesuwnych - Firma MarHof Meble
zajmuje się produkcją drzwi
przesuwnych na wymiar. Nasze
drzwi są robione z najwyższej
jakości materiałów, na systemy
jezdne dajemy dożywotnią
gwarancję. Zapraszamy do
współpracy. - 514 859 464

MOTORYZACYJNE

USŁUGI

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

SPRZĄTANIE

USŁUGI
MUZYCZNE
DJ na sylwestra i karnawał
- Oferuję usługę dj/wodzirej
na sylwestra i karnawał w
Jeleniej Górze i okolicach.
Posiadam najnowszy sprzęt
dj i oświetleniowy. Oferta dla
lokali i klientów prywatnych. Na
życzenie wystawiam fakturę. 723 907 681
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Czyszczenie dywanów Świąteczne pranie dywanów,
wykładzin i tapicerki, tanio
szybko, solidnie i dobrym
sprzętem. Sprawdź nas i zostań
naszym klientem. Tel. 885 898
284. Zapraszam
C z y s z c z e n i e d y w a n ó w,
wykładzin i tapicerki. Tanio
szybko i solidnie. Sprawdź nas,
zaskoczymy cię ceną i jakością
a ty zostaniesz naszym kolejnym zadowolonym klientem.
Zapraszam 885 898 284
Elektronika - Starą niepotrzebną elektronikę zabiorę885 898 284

Kontenerowy wywóz gruzu
i śmieci. Wynajem kontenerów.
Wesela, Sylwester, przyjęcia. Kontenery 5.5 6 8 m3. Kontener
Repertuar polski, zagraniczny, gruz śmieci odpady Konkurenmuzyka akordeonowa, DJ, cyjne cen - 722 233 733
wokal, zabawy, oświetlenie, Mycie okien przed świętami cena umowna "Muzyk Orkie- Nie masz czasu, siły lub ochoty
stra" tel. 75 75 339 21, 692 wymyć okien przed świętami..
Nie ma problemu - zadzwoń
046 727
do Nas zrobimy to za Ciebie.
Zespół taneczny "Hayat" Dobre ceny - 600 270 020
- elegancka oprawa evenPięknie wyczyszczę dywany
tów, festynów, imprez oko- Tapicerkę domowa i samolicznościowych. Pokaz tańca chodowa. Karcher wieloletnie
orientalnego (taniec brzucha), doświadczenie+sumienność.
flamenco, nowoczesnego tel. Zapraszam dołącz do zadowo608 434 890
lonych klientów - 607 155 751

USŁUGI

USŁUGI

USŁUGI

KSIĘGOWE

OPIEKA - OSOBY

TRANSPORTOWE

14
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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ogłoszeń i reklam
Bus TAXI 8 osób Możliwość
negocjacji ceny. Lotniska,
obsługa imprez okolicznościowych. - 601 893 286

P r z e p r o wad z a s z s i ę ,
chcesz przewieźć meble, sprzęt
AGD/RTV lub coś nietypowego,
wielkogabarytowego, zadzwoń
Bus transport - max dł. 4.30 do nas. Nasza profesjonalna
- Kompleksowe usługi transpor- ekipa i fachowa rada, rozwiążą
towe - przeprowadzki. Konku- każdy Twój problem. Na nr tel.
rencyjne ceny. Pomagamy przy 694 358 472
załadunku i rozładunku. WystaPrzeprowadzki komplekwiamy FV. - 791 466 993
sowe. - Solidnie. Kraj i zagraOferuję przewóz osób na lot- nica. Profesjonalna ekipa. - 516
nisko do Wrocławia i nie tylko,
146 075
wygodnym nowym autkiem.
USŁUGI
Wystawiam F-Vat - 537 566
539
ZDROWIE/URODA

MAR-MS-13154. ATRAKCYJNY DOM
w Okolicy Bolesławca Polecam Państwu
przytulny dom w Dąbrowie Bolesławieckiej.
7 Km od Bolesławca 2 km 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-13179. ŁADNY DO
ZAMIESZKANIA !!! Luksusowy dom
do zamieszkania. Nadaje się na bliźniak, dom jednorodzinny lub willa
jednorodzinna. 975tyś.
Marcin Środecki 883 79 78 78

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

Działka Inwestycyjna Strefa Ekonomiczna JG 6700 m2, Prostokąt
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

Fryzjer dla całej rodziny
- Zapraszamy rodziców oraz
dzieci do naszego Salonu!
W ofercie dla najmłodszych
jedyny w J.Górze fotel fryzjerski
samochodzik, kolorowe pelerynki oraz możliwość oglądania
ulubionych bajek w trakcie
usługi - 75-755-17-27

Zgubiono zwykły biały telefon kolo apteki przy galerii
grodzkiej. Na uczciwego znalazcę czeka nagroda. Telefon
musi posiadać moja kartę sim
z mo - 506 307 557

Mobilna Fryzjerka DamskoMęska - Usługi fryzjerskie
jakie świadczę skierowane
są do osób starszych, matek
z dziećmi, zapracowanych,
niepełnosprawnych. Posiadam
profesjonalny sprzęt Fryzjerski
oraz niezbędne doświadczenie
- 727 622 157

- 4 pokoje 90m2, osobne wejście, ogród, spokojne miejsce,
okolice lotniska, sprzedam
(cena za 1m2 2200 zł) lub
zamienię na 50m2 Zabobrze II
lub III tel. 513 563 233

MIESZKANIA
KUPIĘ

Kupię mieszkanie na ZaboFryzjer domowy - 15- sto let- brzu - do 50m kw. na I lub II
nie doświadczenie w zawodzie piętrze w bloku 4-piętrowym na
dojazd do klienta strzyżenie Zabobrzu przy ul. Moniuszki,
damsko - męskie oraz dzie- Elsnera lub Karłowicza. - 604
cięce fryzury okolicznościowe 222 804
MIESZKANIA
(pasemka, balejaż, koloryzacja
itp) konkurencyjne ceny - 669
SPRZEDAM
131 673
4 pokoje 90m2, osobne wejście

4 pokoje Staniszów 180 000
- Mieszkanie 5km od Jeleniej
Góry. 79m2, po remoncie. 4
pokoje, kuchnia, łazienka, duży
ogród, garaż. cena 180 000 780 017 913

Promocja usuwanie - Usuwanie pojedynczych włosków,
włókniaków, naczynek, salon
Kawalerka 28m 50 tys EFEKT Różyckiego 19 Jelenia
Kawalerka 28m 1 piętro. pok.
Góra - 605 234 206
kuch. łaz. przed. ogrz gaz
KUPIĘ
możliwość zrobienia kominka
Kupie antyki 695702259 - po malowaniu umeblowane
Kupie antyki, meble, obrazy, częściowo. brak opłat czynszu
- 881 519 377
z e g a r y, s r e b r n e s z t u ć c e ,
monety, porcelanę, ikony, stare Kawalerka na 1 piętrze
szable, bagnety, stary kon- pokój kuchnia łazienka przedp.
trabas, wiolaczelle, fachowe ogrze. gazowe możliwość zrobienia kominka. Bez opłat typu
doradztwo, najlepsze ceny.
czynsz, wspólnota tylko media.
Kupie Monety PRL 506-960- Po malowaniu do zamieszkania
561 - Kupie monety PRL zwy- okolice Cieplic. Parking, ogród
kle, srebrne, złote, pojedyncze - 881 519 377
i kolekcje, oraz mapy medale i Mieszkanie Zabobrze III 55
inne drobne przedmioty, dobre m2 - Sprzedam mieszkanie o
ceny dojazd i wycena u sprze- powierzchni całkowitej 55,2m²
dającego, gotówka od reki. (z czego pow. użytkowa wynosi
Jelenia Góra i okolice
51,4m² IVp) składa się z:2
Kupie różne stare monety 2 zl pokoi (duży balkon), kuchni,
94-14 rok okolicznościowe, z łazienki, WC, przedpokoju +
piwnica Cena 159 tys. do negookresu PRL stare przedwojenne
cjacji - 606 587 626
i inne polskie zagraniczne,
gotówka od reki, zadzwoń przy- Sprzedam mieszkanie 3
jadę i odkupie. Jelenia Gora i pokoje - Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe kuchnia, łazienka,
okolice. - 506 960 561
WC 66m położone na 1piętrze
Monety PRL - stare monety w bloku ocieplonym ul. Morzwykle srebrne złote okolicz- cinka 215tyś. - 695 725 851
nościowe obiegowe pojedyn- Sprzedam Morcinka 50m
cze kolekcje, gotówka od ręki - 2 pokoje, położenie w ziedojazd do sprzedającego - 796 lonej ciche dzielnicy, blisko
508 957
szkoły, atrakcji sportowych.
Bez problemów z miejscem
SPRZEDAM
parkingowym. Czynsz 329 zł
Sprzedam gazowy ogrzewliczone już ogrzewanie miejwacz do wody marki Junke RS, skie, składki remontowe etc.
mało używany, cena 250 zł tel. Cena 139tys - 502 638 241
798 523 541
MIESZKANIA
Sprzedaż żywego karpia tel.
MAM DO WYNAJĘCIA
693 884 002
Kawalerka do wynajęcia
ODDAM
umeblowana, lodówka, telewiOddam dużą ilość gruzu za zor, CO i ciepła woda z sieci,
darmo z możliwością dostar- blisko teatru, cena 700 zł+meczenia własnym transportem dia+kaucja tel. 798 523 541
- 607 744 887
Mieszkanie do wynajęcia
Ziemia - Oddam ziemię. Ide- - przytulne mieszkanie na paralny materiał na podwyższenie terze o pow. 35m2 w Parku
Sudeckim. Składa się z 2 pokoi
terenu. Wymagany własny
w tym jeden jest z aneksem
załadunek i transport. Miejscokuchenny i łazienki. Do mieszwość Szklarska Poręba. - 796- kania należy piwnica balkon
100-750
i miejsce parkingowe - 661
025 865
ZGUBIONO

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nowa dwupoziomowa kawalerka! - Umeblowane mieszkanie w spokojnej okolicy. Na
parterze kuchnia, przedpokój,
łazienka i pokój, na piętrze
sypialnia. Koszty: czynsz 800
zł(zawarte w nim ogrzewanie
gazowe) + liczniki, kaucja 1000
zł. - 510 052 137

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 4814 Słoneczne i funkcjonalne
mieszkanie trzypokojowe o powierzchni
54m2 położone na szóstym piętrze w bloku
na Zabobrzu III. Mieszkanie do kosmetyki.
Cena 147.000
Anna Roziel 509 156 552

NA WYŁĄCZNOŚĆ

NA WYŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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
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.

NA WYŁĄCZNOŚĆ

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 Malowniczo 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

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

NA WYŁĄCZNOŚĆ

ZEB 4837 Wyjątkowy i uroczy dom wolnostojący ze stawem posiadający własną duszę i charakter o całkowitej
powierzchni 300m2 a użytkowej 245m2.
Nieruchomość malowniczo położona
w małej miejscowości 15 km od Jeleniej
Góry na bardzo ładnie zagospodarowanej
działce o pow. 3000m2. Budynek o bardzo
ciekawej i oryginalnej bryle - małego dworku.
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 4833 Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni
74,30m2 usytuowane na wysokim parterze w kamienicy
w samym centrum miasta Jeleniej Góry. Mieszkanie przestronne i rozkładowe z dużą werandą, idealne pod kancelarie ze względu na usytuowanie w pobliżu Sądu.
Joanna Chabiniak 661 223 812
ZEB 4816 Kawalerka o powierzchni 28m 2
położona na parterze kamienicy w Mysłakowicach. Niskie koszty utrzymania, cena 54.000 zł.
Magda Czaprowska 601 852 382

6. Kiepury 56 m.kw. możliwość podziału na 3 pokojowe. II piętro, zadbane,
ładne , słoneczne. Doskonała oferta.
169000 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
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Działka w Dziwiszowie Budowlana o pow.1019 m²,
przepięknie położona w Dziwiszowie na os. Leśne Zacisze.
Piękne tereny, mnóstwo zieleni,
cisza. Do centrum 5min samochodem. Cena do negocjacji
,bez pośredników. - 885 342
947

Sprzedam działkę budowlaną - Sprzedam płaską, ładną
działkę budowlaną w CiepliKUPIĘ
Kupię dom wiejski z ziemią cach w cichym miejscu na osiedlu domków jednorodzinnych
w rozsądnej cenie. Dom może
z aktualnym pozwoleniem na
być do remontu. Lokalizacja
budowę i projektem niedużego
preferowana max 20 km od domku jednorodzinnego. Cena
Jeleniej Góry. - 531 877 117
do negocjacji - 669 893 566
DOMY
Sprzedam działki z widokiem na Śnieżkę i góry bliSPRZEDAM
sko 2 jeziora (Pilichowickie i
Dom w górach - Sprzedam
Wrzeszczyńskie) rzeka Bóbr i
dom w Świdniku, urocza okoKamienica. Dobry dojazd lasy
lica, 15 km od Jeleniej Góry, i spokój daleko od sąsiadów
kompletnie wyremontowany, kilka działek do wyboru dobra
pow. 150 m2, cena 265 tys zł - cena. - 0757137336
508 256 520
LOKALE
DOMY

Dom w Miedzyrzeczu-Bobowicko - Dom wolnostojacy z
garażem i budynkiem gospodarczym o pow. 157m², przepięknie położony w Bobowicku
blisko jeziora Pow. działki
680m²,blisko las. Cena do
negocjacji, bez pośredników 885 342 947
Pół bliźniaka w Jeżowie nowy
- Sprzedam pół bliźniaka w
stanie surowym zamk. 140m/
320000 Dojazd od strony Kiepury, na początku Jeżowa.
Teren płaski, prostokątny, prąd,
woda, gaz, światłowód, Druga
połówka zamieszkana. 603
139 998

Sprzedam, zamienię dom
wolno stojący w Karpnikach
tj. 5 pokoi, kuchnia, łazienka,
strych do adaptacji, atrakcyjna
działka budowlana o pow. 2105
m2 - 531 428 217
DZIAŁKI/GRUNTY

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

22 grudnia 2014 r.

SPRZEDAM
Działka budowlana w Dziwiszowie - Piękna działka
budowlana w Dziwiszowie
- os. Leśne Zacisze o pow.
1001m².Wszystkie media, od
centrum 5min.samochodem.
Piękne widoki, mnóstwo zieleni,
cisza. Cena do negocjacji, bez
pośredników. - 885 342 947

SPRZEDAM
53m Cieplice po remoncie 99tys
- Sprzedam lokal usługowy na
parterze 2 duże witryny, lokal
po generalnym remoncie piec
c.o. pod każda działalność.
Cena 99tys, można przerobić
na mieszkanie. - 607 211 642
PUB w centrum Jeleniej Góry,ok.200m2 pomieszczenia parter + piwnica, przekażę za
odstępne. Pełne wyposażenie:
bar, meble, sprzęt RTV. Pub
cały czas funkcjonuje, duża
liczba stałych klientów. Dobra
inwestycja - 503 169 412
LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Cieplice lokale do wynajęcia,
wysoki standard, niskie ceny
tel. 501 377 514
Do wynajęcia budynek na terenie Simet w Jeleniej Górze przy
ul. J. Pawła II 33. z przeznaczeniem na cele produkcyjne,
magazynowe, biurowe. posiada
własne ogrzewanie gazowe,
prąd, kanalizacja, internet - 502
496 650
Lokal do wynajęcia na działalność 17m2, parter, w centrum tel. 75 75 265 36, 606
245 013

PUB w centrum - odstępne PUB w centrum Jeleniej Góry,ok.200m2 pomieszczenia
parter + piwnica, przekażę za
Działka Jeżów obok Kiepury odstępne. Pełne wyposażenie:
- Sprzedam działkę budowlaną bar, meble, sprzęt RTV. Pub
1600m za 110 000zł. (69zł/m) cały czas funkcjonuje, duża
Dojazd od strony Kiepury, na liczba stałych klientów. Dobra
początku Jeżowa. Teren płaski, inwestycja - 503 169 412
prostokątny, prąd, woda, gaz, Wynajmę lokal 53m w Cieświatłowód, W sąsiedztwie plicach lokal po remoncie 2
nowe domki jednorodzinne. - duże witryny, cena 800zł - 607
211 642
603 139 998
NIERUCHOMOŚCI
Działka J-Góra Dzi-

wiszów - Budowlana o
pow.2020m²pieknie położona w
Dziwiszowie oś. Leśne Zacisze,
do miasta 5min samochodem.
Wszystkie media. Zamieszkaj tam gdzie inni spedzaja
urlop. Cena do negocjacji ,bez
pośredników. - 885 342 947

POZOSTAŁE

MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia garaż w bloku
przy ul. J. Kiepury 45B w
Jeleniej Górze, cena: 150
zł/miesięcznie, telefon kontaktowy: kom:510342585,
stacj.:756413785
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