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Dobiega końca modernizacja oczyszczalni. Ma być nowocześnie i bez smrodu

Zasłużeni dla Jeleniej Góry
odebrali 19 stycznia br. statuetki i
nagrody. Kto i za co je otrzymał?

Strona 4

JELENIA GÓRA

Kiedy objazd
Maciejowej?

Już wiadomo, którędy pobiegnie długo oczekiwana przez
kierowców obwodnica.
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Sudety pobiły
Muszkieterów

W maju br. zakończony zostanie drugi etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jeleniej
Górze przy ul. Lwóweckiej
o wartości blisko 21 mln zł
netto. Prezes spółki oraz
wykonawca zapewniają, że
po zakończeniu prac, w Jeleniej Górze zniknie uciążliwy
zapach z oczyszczalni. Co na
to wpłynie?
- Rozbudowujemy budynek wirówek oraz drugi ciąg tzw. Biologii,
czyli reaktor biologiczny i dwa
osadniki wtórne. Do tego dochodzi
jeszcze rozbudowa krat i separatora
piasku – wymienia Michał Balcewicz, przedstawiciel wykonawcy
- firmy CADAGUA. Wszystkie prace
mają się zakończyć w maju br. Budynek wirówek ma być przekazany do
użytkowania w marcu br., budynek
krat – w kwietniu br., a część biologiczna do końca maja br.
- To z pewnością wpłynie na
zmniejszenie uciążliwości zapachu wychodzącego z oczyszczalni
– zapewnia Michał Balcewicz. –
Wszystkie obiekty, które budujemy
są zhermetyzowane, a pozostałe
prace wpłyną na niezawodność
oczyszczalni, bo dobudowujemy
drugi pełny ciąg biologiczny. Da
to możliwość wyłączenia na czas
remontu czy naprawy tego pierw-

szego, czego obecnie nie można było
zrobić. Zamontowane zostały też
urządzenia, które zapobiegają wydostawaniu się odoru poza obiekty
nowo wybudowane. W pierwszym
etapie prac wybudowana została
jedna nitka oczyszczania ścieków, co
było niewystarczające i stąd realizowany jest II etap. Każde urządzenie
oczyszczalni, które ulegało awarii,
a nie było zdublowane, wiązało
się z uciążliwością zapachową dla
mieszkańców – wyjaśnia Michał
Balcewicz.
Rozbudowa oczyszczalni to również wynik większej ilości przyjmowanych ścieków, a co za tym
idzie -konieczność wypełnienia
bardziej restrykcyjnych przepisów
dyrektywy unijnej. – Dotychczas
ścieki były oczyszczane zgodnie z
przepisami, ale dla miasta poniżej
100 tys. RLM3 – mówi prezes spółki
Wodnik Wojciech Jastrzębski. -Teraz
Jelenia Góra będzie musiała spełnić
warunki i wytyczne dla aglomeracji powyżej 100 tys. RLM3 czyli
podnieść standard oczyszczania
nieczystości – dodaje prezes.
W świetle Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, jeleniogórska oczyszczalnia
ścieków może i już przyjmuje nieczystości z okolicznych gmin.
- Obecnie przyjmujemy ścieki
z części gmin: Janowice Wielkie,
Jeżów Sudecki i będziemy przyjmować ze Starej Kamienicy. czyli

Fot. Angela

Ścieki wreszcie bez fetoru?

Rozbudowa i modernizacja realizo- wanego ze środków Funduszu Spójności
od wszystkich, którzy nie są w
Karkonoskim Systemie Wodo- wana jest w ramach Projektu „Uporząd- w ramach Programu Operacyjnego
ciągów i Kanalizacji – dodaje kowanie gospodarki wodno-ściekowej Infrastruktura i Środowisko.
Angelika Grzywacz-Dudek
aglomeracji Jelenia Góra” dofinansoprezes.

Choć Wodnik prowadzi obecnie kosztowne inwestycje, to spółka zapewnia, że w tym roku ceny wody i ścieków nie wzrosną. - Szybsza
i większa od zakładanej liczba wpięć do nowej sieci w Cieplicach oraz umowy na hurtowe dostawy wody z sąsiednimi gminami
sprawiły, że nie musimy podnosić ceny - mówi Wojciech Jastrzębski, prezes firmy. - Zaczyna również procentować długoterminowa
polityka racjonalnego wykorzystania majątku i wprowadzane programy innowacyjne – dodaje.
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Ten most grozi zawaleniem
Ruch wahadłowy i ograniczenie
tonażu do 3,5 tony wprowadzono
na moście nieopodal Term Cieplickich. – Zalecona w minionym roku
przez nadzór budowlany ekspertyza
wykazała, że przeprawa nadaje się
do rozbiórki – mówi Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
Nadzór budowlany zlecił wykonanie
ekspertyzy, która wykazała, że most
powinien zostać jak najszybciej zamknięty i rozebrany. – Ostatecznie
dostaliśmy zgodę na jego użytkowanie przez najbliższe dwa lata, ale
w ograniczonym zakresie – mówi
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów w Jeleniej Górze Czesław
Wandzel.
Mogą po nim przejeżdżać tylko
samochody osobowe do 3,5 tony i
to pojedynczo, stąd wprowadzono

tam ruch wahadłowy. Wyjątkiem
są autobusy MZK, które do końca
stycznia br. będą przejeżdżać przez
most, ale do tego czasu MZK musi
przygotować jakieś rozwiązanie.
O natychmiastowe zabezpieczenie w budżecie miasta pieniędzy na
remont tego obiektu wnioskował
w ostatnich dniach na Komisji
Finansów Rady Miejskiej radny
PiS-u Krzysztof Mróz. Szacuje się, że
przebudowa mostu może kosztować
około 3 mln zł przy założeniu konstrukcji prostej, a ponad 4 mln zł,
jeśli konserwator zabytków nakaże
jego odtworzenie.
Rok potrwa przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie
pozwolenia na budowę. Realnym
terminem rozbiórki mostu i wybudowania nowego jest rok 2016.
(Angela)
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Starostwo i gminy regionu jednoczą się w działaniach promocyjnych

Spotkanie Noworoczne Starosty Jeleniogórskiego oraz
podpisanie porozumienia o wspólnej promocji miast i
gmin powiatu jeleniogórskiego miało miejsce 20 stycznia
w Mysłakowicach. – Życzę wszystkim, byśmy umieli własne
ambicje tak modelować, by były pożytkiem dla drugiego
człowieka – mówił Jerzy Pokój, przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego.
Dzięki wielu działaniom powiat
jeleniogórski jest rozpoznawalny
w Polsce. – Nadal będziemy promować nasz region pod względem
turystycznym, stawiamy w tym
roku na rozwój infrastruktury,
bo to jest podstawa, by ściągnąć
do nas zagranicznych gości. Podpisaliśmy też porozumienie z
gminami o wspólnej promocji, bo
razem można więcej zdziałać –
podkreślała Anna Konieczyńska,
starosta jeleniogórski.
Warto dodać, że w ubiegłym
roku, w ramach porozumienia o
promocji, została opatentowana
marka Karkonosze oraz logo.
- W ubiegłym roku starostwo
zamknęło wiele ważnych inwestycji,
związanych z funduszami europej-

skimi. - Chcemy reprezentować powiat w innych krajach europejskich,
stworzyć mocną ofertę turystyczną.
Czas, by np. bilet na wyciąg był honorowany na wszystkich stacjach
powiatu. Podobne rozwiązania
dotyczą tras rowerowych czy też
konnych. Ważne, by te szlaki były
właściwie zsynchronizowane – mówił Jerzy Pokój.
Wójtowie i burmistrzowie podkreślali potrzebę kontynuacji porozumienia o wspólnej promocji
miast i gmin. – Ważne, by razem
sprzedawać swoje produkty regionalne i atrakcje turystyczne, bo
można dotrzeć do większej liczby
potencjalnych turystów – stwierdził Mirosław Graf, burmistrz
Szklarskiej Poręby.

POWIAT
- Zagraniczni goście spotkali się ze
starostą Anną Konieczyńską, przewodniczącym Komisji Współpracy
Międzynarodowej i Partnerstwa
Jackiem Włodygą oraz Wiesławem
Dzierzbą. Pytali o oferty turystyczne,
możliwości uprawiania sportów
wyczynowych oraz o nasze tradycje
związane z Duchem Gór – informuje Jarosław Hajndrych z Wydziału
Promocji.
Starostwo od lat współpracuje z
ZOPOT, dzięki czemu powstało wiele
artykułów w prasie zagranicznej na
temat piękna Karkonoszy. W kwietniu
planowany jest przyjazd kolejnych
dziennikarzy, którzy będą pisać o turystyce kulturowej w Karkonoszach, czyli
m.in. o pałacach, zamkach i muzeach.
Natomiast w maju grupa niemiecka
spędzi czas na wycieczce rowerowej.
(Mea)

Wędrówka z psami po górach
Gazeta „Dog and Travel” ukazała się w grudniu ub. Roku w trzech
krajach: w Niemczech, Austrii i
Szwajcarii. Artykuł o podróżach
z dwoma psami po Karkonoszach

- Porozumienie zostało podpisane
tym razem na cztery lata i zwiększone zostały „składki”, co umożliwi
wykonanie większej liczby działań
promocyjnych. Wcześniej jako gmina płaciliśmy 1 tys. zł, a obecnie będzie to 5 tys. zł. Natomiast miasta, tj.
Jelenia Góra, Karpacz czy Szklarska
Poręba będą przekazywały 20 tys. zł
Współpraca zakłada m.in. wspólną
POWIAT

Zagraniczne gazety o regionie
Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej zorganizował
wizytę w Karkonoszach dziennikarzy
ze znanych gazet niemieckich i austriackich, jak „Die Welt”, czy też Der
Tagesspiegel, Süddeutsche Zeitung, Out
of Office, Hann, Allgemeine Zeitung,
Mainpost czy Freelance i Augsburger. Redaktorzy napiszą artykuły o naszych
górach i atrakcjach turystycznych, co
będzie świetną promocją dla powiatu
jeleniogórskiego – mówi Wiesław
Dzierzba, dyrektor Promocji, Turystyki
i Sportu Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.
Trzynaście osób pod przewodnictwem Klausa Klöppel’a z ZOPOT-u
wędrowało szlakami Karkonoszy, zwiedziło Dolinę Pałaców i Ogrodów, Dom
Gerharda Hauptmanna w Jagniątkowie
oraz Szklarską Porębę. Motto wyprawy
to „W śniegowcach przez Karkonosze”.

Fot. Archiwum Starostwa

Noworocznie, ale pracowicie

był tematem z okładki i zajął w numerze prawie dziesięć stron. Motywem przewodnim była podróż
z psami tropem Liczyrzepy. Wiele
zdjęć nawiązywało właśnie do

Pani starosta
u strażaków
Marcin Szczap, strażak–ochotnik,
ratownik medyczny, członek OSP
w Kromnowie otwiera kalendarz
Powiatowych Ochotniczych Straży
Pożarnych na rok 2015. Pierwszy
egzemplarz kalendarza wręczyła mu
Anna Konieczyńska, starosta powiatu
jeleniogórskiego.
- W roli starosty miałam okazję po raz
pierwszy spotkać się ze strażakami na
terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Jeleniej Górze – powiedziała. – Znam
osiągnięcia PSP i OSP, wielokrotnie
miałam szansę słyszeć wystąpienia komendanta Jerzego Sładczyka zarówno
o zagrożeniach, jak i podejmowanych
działaniach profilaktycznych, ale –
co oczywiste – nie znam wszelkich
szczegółów ich pracy z bezpośrednich
rozmów. Stąd spotkanie było dla mnie
szczególnie ważne – powiedziała.
(Mea)
miejsc turystycznych związanych
z legendą o Duchu Gór. Autorka
Manuela Lieflaender sprawdzała,
jakie są u nas możliwości wypoczynku ze zwierzakami, bo coraz
więcej ludzi chce spędzać urlopy
ze swoimi pupilami.
(Mea)

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

promocję na targach turystycznych
w Polsce i za granicą. Jeleniogórskie
targi TourTec są sztandarową imprezą starostwa powiatowego, w której
bierzemy udział. Do tej pory dzięki
takim działaniom odnotowaliśmy
wzrost liczby turystów w naszej
gminie – powiedział Edward Dudek,
wójt Jeżowa Sudeckiego.
Agata Galas-Dudek

POWIAT

Wnioski o pieniądze na drogi
Przebudowę pięciu dróg zgłosiło
Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze do Urzędu Województwa
Dolnośląskiego. – Na ich realizację
potrzebujemy ok. 15 mln zł. Liczymy
na wsparcie finansowe w wysokości
80 proc. z funduszy wojewódzkich,
przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi – mówi Krzysztof
Sobała, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze.
– Przebudowy z wykonaniem
odwodnień i utwardzeniem poboczy
wymaga ok. 3,5 km drogi biegnącej
przez Łomnicę. Szacowany koszt
inwestycji to ok. 4 mln zł. Potrzebny
jest też remont ok. 6 km ulicy z Jeżowa Sudeckiego przez Płoszczynę do
Czernicy za ok. 5,5 mln zł – wymienia
dyrektor.
Podczas powodzi i ulewnych deszczy, które miały miejsce w ubiegłych
latach zniszczone zostały 3 km
drogi z Wojanowa do Trzcińska, a
ich naprawa będzie kosztować ok.
3 mln zł.
- Przebudowy wymaga też droga
w Staniszowie, a jej szacowany koszt
to ok. 1 mln 200 tys. zł. Chcielibyśmy

również wykonać drugi etap remontu
traktu z Wojcieszyc do Kromnowa za
ok. 3 mln zł – mówi Krzysztof Sobała.
W ubiegłym roku ze środków
wojewódzkich, z kilku zgłoszonych
zadań, udało się zrealizować jedynie
remont drogi z Czernicy do Janówka
oraz ze Ściegien do Karpacza i rozpocząć pierwsze etapy remontów ulic
m.in. wybudować odwodnienia w
Wojcieszycach i Rybnicy.
(Mea)
Fot. Mea
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konkurs tik
Radni powiatu w komisjach
tak
POWIAT Siedem komisji w nowej radzie, w tym jedna nowa

Podczas trzeciej sesji Rady Powiatu
Jeleniogórskiego, która odbyła się pod
koniec minionego roku, wybrano radnych do siedmiu komisji, w tym jednej
nowej, związanej z turystyką.
Przewodniczącym nowo powołanej
Komisji Turystyki i Promocji Powiatu
został Grzegorz Truchanowicz, wiceprzewodniczącym Sławomir Celt, sekretarzem Mirosław Górecki, członkami:
Leszek Supierz, Krzysztof Wiśniewski
oraz Jacek Włodyga.
Przewodniczącym Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa został
Jacek Włodyga, wiceprzewodniczącym
Rafał Mazur, sekretarzem Grzegorz Rybarczyk, a członkami: Anna Konieczyńska, Jerzy Pokój, Leszek Supierz, Andrzej
Sztando, Grzegorz Truchanowicz oraz
Andrzej Walczak.

W skład Komisji Budżetowej weszli:
Mirosław Górecki, jako przewodniczący,
Wiesława Bąk – wiceprzewodnicząca,
Bogdan Kamiński – sekretarz oraz
członkowie:Sławomir Celt, Bogusław
Chodak, Eugeniusz Kleśta, Jarosław
Kotliński, Julian Lachowicz, Leszek Supierz, Grzegorz Truchanowicz, Krzysztof
Wiśniewski i Jacek Włodyga.
Przewodniczącym Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa został Leszek Supierz, wiceprzewodniczącym Bogdan Kamiński, sekretarzem Paweł Kwiatkowski,
członkami: Wiesława Bąk, Sławomir
Celt, Bogusław Chodak, Eugeniusz
Kleśta, Jarosław Kotliński, Julian
Lachowicz, Andrzej Sztando oraz
Krzysztof Wiśniewski. Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bez-

pieczeństwa i Porządku Publicznego:
przewodniczącym został Grzegorz
Rybarczyk, wiceprzewodniczącym
Mirosław Górecki, sekretarzem Paweł
Kwiatkowski, członkiem Andrzej
Walczak.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Wiesława Bąk, jako przewodnicząca,
Grzegorz Rybarczyk – wiceprzewodniczący, Sławomir Celt – sekretarz
oraz członkowie – Mirosław Górecki
i Leszek Supierz.
Komisja Oświaty i Kultury: przewodniczącym został Bogdan Kamiński, wiceprzewodniczącym Krzysztof Wiśniewski, sekretarzem Paweł
Kwiatkowski, członkami: Wiesława
Bąk, Mirosław Górecki, Jerzy Pokój
oraz Andrzej Walczak.
(Mea)
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że nie posiadają do tego uprawnień). Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy
prawie codziennie blokują przejazd
lub przejście chodnikiem na odcinku
Grodzkiej od Banku Zachodniego do
ulicy Podwale (na całym tym odcinku
parkowanie jest zabronione) – dodaje
rzecznik Straży Miejskiej w Jeleniej
Górze.
Warto pamiętać, że działania strażników wspomaga monitoring miejski.
Kierowcy, którzy nie będą stosować się
do obowiązujących przepisów, mogą
zostać ukarani mandatem karnym w
wysokości nawet do 500 złotych.
Działania straży miejskiej dotyczące
parkowania i ruchu pojazdów w ścisłym
centrum miasta zostały uzgodnione z
Urzędem Miasta oraz policją i mają na
celu zapewnienie ładu i porządku na
wąskich uliczkach, jak również poprawę
bezpieczeństwa pieszych.
(Angela)

Fot. Angela

Strażnicy miejscy, wspomagani
przez policję oraz monitoring miejski, baczniej przyjrzą się pojazdom
jeżdżącym i parkującym w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. – Mieszkańcy
tego rejonu zgłaszają coraz więcej
nieprawidłowości ze strony zmotoryzowanych – mówi Artur Wilimek,
rzecznik Straży Miejskiej w Jeleniej
Górze.
Główne grzechy kierowców dotyczą m.in. parkowania w miejscach
niedozwolonych: na chodnikach,
przejściach dla pieszych, na miejscach
dla osób niepełnosprawnych, a także
na blokowaniu wjazdu i wyjazdu
z posesji oraz niestosowania się do
zakazu ruchu.
Najwięcej problemów stwarzają
samochody zaparkowane przy ulicach
Grodzkiej i Jasnej. Kierowcy parkują
poza miejscami wyznaczonymi lub
na miejscach dla inwalidów (mimo

Remont miał skończyć się w sierpniu, a końca nie widać…

Co z dachem pałacyku?
Takie pytanie zadają nasi
Czytelnicy. – Remont miał
się zakończyć w minionym
roku, a tymczasem prace
chyba wstrzymano i nic się
tam nie dzieje – mówi pan
Adam z Zabobrza. – Poza
tym krążą informacje, że pałacyk ma być jednak sprzedany – dodaje. Prezydent
Marcin Zawiła uspokaja, że
zabytkowy obiekt zostanie w
rękach miasta, a wykonawca
– że remont zakończy się do
kwietnia br.
Jak już pisaliśmy, remont dachu na
zabobrzańskim pałacyku, który docelowo ma zostać zaadaptowany na
centrum kultury, zlecono w sierpniu
minionego roku. Początkowo nic nie
wskazywało na szerszy zakres prac,
dlatego wykonawca informował, że
roboty zakończy przed zimą.
- Jednak podczas rozbierania kolejnych partii dachu odkrywaliśmy
dodatkowe elementy, które trzeba
wymienić, a których w projekcie
remontu nie wzięto pod uwagę – wyjaśnia Jacek Wojciechowski, prezes
zarządu firmy Przedsiębiorstwa
Axyo.pl. – Nie można było tych
dodatkowych prac wcześniej przewidzieć, bo dopiero po odkryciu dachu
okazywało się, że część elementów

Wafle przekładane sercem
Na sklepowych półkach znaleźć możemy chrupiące wafelki TikTak, z których dochód ze
sprzedaży wspiera realizację projektu protez serca dla dzieci Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
Wafelek TikTak to kwintesencja klasycznego, pysznego wafelka o smaku kakaowym zanurzonego w delikatnej, mlecznej czekoladzie. Zamknięty w kolorowym, radosnym opakowaniu, budzący pozytywne emocje wafelek warto mieć pod ręką, gdy nadchodzi ochota na coś
słodkiego - uprzyjemni każdą popołudniową kawę i dopełni każde drugie śniadanie. Wafelek
TikTak nie tylko przepysznie smakuje, ale dodatkowo dostarcza 100% radości z pomagania.
Wafelek TikTak to element programu TikTak.
Jestem na Tak!, którego celem jest pozyskanie funduszy na prace
badawcze i realizacyjne
nad pierwszą w Polsce
(a drugą na świecie!) rodziną protez serca dla
dzieci oraz zwiększenie
świadomości i zmianę
klimatu
społecznego
wokół zagadnień związanych z transplantologią
jako metodą ratowania
życia. Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii w Zabrzu
od ponad dwudziestu lat
realizuje misję wspierania i rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzania do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca. Priorytetowym zadaniem Fundacji
jest stworzenie rodziny protez serca dla dzieci, które cierpią na ostrą niewydolność tego narządu.
Ich zadaniem ma być podtrzymanie pracy chorego organu w czasie oczekiwania na transplantację, z
możliwością uniknięcia przeszczepu, jeśli odciążone, chore serce zregeneruje się w takim stopniu, by
skomplikowana operacja nie była konieczna.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Fundacji oraz jej przyjaciół w ostatniej, niezwykle zaawansowanej
fazie jest już polska proteza serca przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym o masie ciała 20-40 kg.
Chwila, w której nasza rodzima proteza serca ratować będzie życie chorych dzieci jest już coraz bliżej.
Naukowcy z Fundacji zamierzają w najbliższym czasie skonstruować także protezy serca dla dzieci o
wadze 10-20 kg i 5-10 kg.
Każdy z nas może włączyć się w program TikTak.Jestem na Tak!, wystarczy robiąc zakupy sięgnąć po
produkty z logo TikTak wśród nich znajduje się m.in. smakowity wafelek w czekoladzie TikTak.
Do wygrania 2 zestawy: płyta Cudowny Świat i wafelki w czekoladzie Tik-Tak.
Wytnij kupon i przyjdź 26.01.2015r. o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com,
mieszczącej się przy ul. M. Skłodowskiej-Curii 13/2 w Jeleniej Górze.

Fot. Angela

Kierowcy pod lupą strażników

3

jest spróchniała i nie nadaje się do
użytku. Do zakończenia remontu
zostało nam około 10 procent prac, w
tym wieżyczka, ale obecnie wszystko
zostały wstrzymane, bo czekamy na
dokumentację, którą Miasto musi
nam przygotować i przekazać – dodaje prezes J. Wojciechowski.
Co do planów sprzedaży pałacyku,
prezydent Marcin Zawiła mówi, że
takie pogłoski słyszał, ale takich zamia-

rów nie ma. – Ja stoję na stanowisku,
że pałacyk powinien zostać w rękach
miasta i służyć mieszkańcom. Ten
zabytkowy obiekt doskonale sprawdzi
się jako centrum kultury na Zabobrzu z
prawdziwego zdarzenia, którego obecnie brakuje – dodaje prezydent.
Przypominamy, że obiekt został
przejęty przez Miasto od Politechniki
Wrocławskiej w 2011 roku. Docelowo
– w najbliższych latach – ma tam
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Fałszywy agent CBŚ
84–letnia kobieta padła ofiarą oszusta, podającego się za funkcjonariusza
Centralnego Biura Śledczego. Starsza
pani wyrzuciła mu przez okno kilkanaście tysięcy złotych. Jak do tego doszło?
Zadzwonił do niej mężczyzna, który
przedstawił się jako funkcjonariusz CBŚ
i poprosił o przekazanie 20 tysięcy złotych, gdyż - jak twierdził - prowadzi działania przeciwko oszustom. Oświadczył,
że po zakończonych działaniach zwróci
gotówkę. Pokrzywdzona wyrzuciła w
torbie foliowej przez okno kilkanaście
tysięcy złotych.
- Prosimy wszystkich, którzy mogą
przyczynić się do ustalenia i zatrzymania sprawcy bądź sprawców tego
przestępstwa o kontakt z Wydziałem
Kryminalnym KMP w Jeleniej Górze
przy ul. Armii Krajowej 22 (II piętro)
osobiście bądź telefonicznie pod numerem 75/75-20-199 lub pod numerem
alarmowym 997 – apeluje podinsp.
Edyta Bagrowska, rzecznik prasowy
KMP w Jeleniej Górze.
Działalność oszustów polega na
wyłudzaniu pieniędzy od samotnie
mieszkających starszych osób. Przestępcy po wybraniu ofiary dzwonią do niej
i przedstawiają się jako ktoś z rodziny.
Potrafią tak manipulować prowadzoną
rozmową, iż to osoby poszkodowane
same dostarczają im niezbędnych
informacji np. z kim mieszkają, gdzie
przebywa rodzina, czy posiadają kosztowności, kiedy są w domu, jak mają na
imię poszczególni członkowie rodziny,
itp. - Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego regionu, by zadbali o
swoich bliskich w podeszłym wieku.
(112)

powstać centrum kultury, do którego
z tzw. blaszaka przy ul. Komedy-Trzcińskiego przeniesie się obecne ODK.
Pałacyk wraz z parkiem powstał jako
rezydencja przemysłowca z Raszyc
Maxa Erfurta, a po 1945 roku pełnił
różne funkcje (ostatnio mieścił się
tu Zakład Badawczo-Wdrożeniowy
Politechniki Wrocławskiej oraz biblioteka).
Angelika Grzywacz-Dudek

Pora (wreszcie) na Łomnicką
Trwa aktualizowanie dokumentacji
gruntownej przebudowy pierwszej
części ulicy Łomnickiej w Jeleniej
Górze, która jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowana na odcinku
od ul. Wincentego Pola do przejazdu
kolejowego. Miasto dostało dofinansowanie na to zadanie. Już wiadomo, że
zakres prac będzie spory, więc podczas
remontu kierowcy będą jeździli objazdami. Niebawem ogłoszony zostanie
przetarg na to zadanie.
Dla zmotoryzowanych najważniejsza jest oczywiście wymiana
nawierzchni. To będzie najbardziej
widoczny element planowanej modernizacji, ale równie ważne jest
poszerzenie jezdni. Pod drogą powstania kanalizacja deszczowa. Przy

jezdni pojawi się nowe oświetlenie, a
także chodniki i jednostronna ścieżka
rowerowa.
- Na czas remontu, który ruszy
wiosną br., kierowcy będą jeździli
objazdem, czyli ul. Krakowską i nową
obwodnicą południową, czyli Al. Solidarności – mówi Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i
Mostów w Jeleniej Górze. – Łomnicka
to obecnie jedna z najwęższych ulic
w mieście i trudno jest się na niej
minąć np. autobusom czy większym
samochodom. Podczas wykopów pod
kanalizację deszczową czy kładzenia
asfaltu jazda tą ulicą będzie więc
praktycznie niemożliwa – dodaje
Jerzy Bigus.
(Angela)
Fot. Angela
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Zasłużeni dla Jeleniej Góry odebrali tytuły, odznaczenia i nagrody. Komu je przyznano w tym roku?

Noworocznie z nagrodami
W tym roku Spotkanie Noworoczne rozpoczęły dwie projekcje
filmu: „Koncepcja architektoniczno
– urbanistyczna zabytkowej części
Jeleniej Góry” , a także „Jelenia Góra
zaprasza”.
– Pierwszy film przedstawia plany odważne, ale realne – mówił prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła,
który podsumował rok miniony i
przedstawił plany na najbliższe lata.
Wśród ważnych inwestycji wymienionych przez Marcina Zawiłę, nie
zabrakło obwodnicy Maciejowej,
remontu ul. Łomnickiej, budowy
domu socjalnego, remontu tzw.

najwięcej czasu. Co roku przyznawane są bowiem nagrody specjalne
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dla
firm i instytucji roku. Tym razem
z rąk prezydenta Marcina Zawiły
oraz posłanek Zofii Czernow i
Marzeny Machałek odebrali je:
Jens Kröger, dyrektor generalny
Jelenia Plast, Regina Chreścijańska,
właścicielka wydawnictwa ADREM,
Tomasz Długopolski, właściciel
firmy Hotelsystems, Rafał Dżygóra,
prezes zarządu „PROMED”, a także
Stanisław Dziedzic, prezes Oddziału
Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Jeleniej Górze.
Podczas uroczystości wręczono
także honorowe odznaki „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”, ustanowione
w 1969 roku i przyznawane osobom
wyróżniającym się w tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury. Przyznano je: Beacie KornickiejKoneckiej, Markowi Lercherowi,
Markowi Liksztetowi, Andrzejowi
Boj-Wojtowiczowi, Januszowi Lipińskiemu, Dariuszowi Milińskiemu,
Piotrowi Konieczyńskiemu i Grażynie Mieczkowskiej.
Uroczystość uświetniły niezwykłe
występy. Jacek Szreniawa zaśpiewał

zameczku na Zabobrzu,
budowy ośrodka dla osób
psychicznie chor ych,
nowej trasy rowerowej,
realizacji szeregu zadań
w ramach budżetu obywatelskiego, zakończenia budowy dwóch
centrów handlowych, ale
także rozwoju firm m.in.
działających
na terenie
miejskiej strefy
przemysłowej,
ale nie tylko.
To właśnie im
prezydent poświęcił

Korowód” z repertuaru Marka
Grechuty, a także „Dziwny jest
ten świat” Czesława Niemena.
A Elwira Kozak i Waldemar
Motyka wspólnie zaprezentowali utwór „Usta Milczą” z
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Ukradli sprzęt z firmy i wpadli
Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w
Jeleniej Górze ustalili, a następnie
zatrzymali dwóch mężczyzn w
wieku 20 i 30 lat, którzy podejrzani są o kradzież z włamaniem do
siedziby jednej z jeleniogórskich
firm.
Mężczyźni w połowie stycznia br. z
jednej z jeleniogórskich firm wynieśli
24 monitory LCD, 8 komputerów
stacjonarnych, dwa serwery oraz
8 telefonów komórkowych. Łączne

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

– Kiedy mówimy o rozwoju i dochodach miasta, mówimy o firmach i instytucjach, które
działają w Jeleniej Górze – mówił prezydent Marcin Zawiła podczas spotkania noworocznego, które odbyło się 19. stycznia w Teatrze im. C. K. Norwida. Stąd wyróżnienie dla
czterech firm i jednej instytucji: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Promed”,
Jelenia Plast, Wydawnictwa Ad Rem Reginy Chrześcijańskiej, Hotelsystems.pl, a także
Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej
Górze. Ich przedstawiciele odebrali statuetki. I nie był to koniec odznaczeń.

straty oszacowano na ok. 13 tys.
złotych.
- Obecnie policjanci wyjaśniają
szczegółowo wszystkie okoliczności
tej sprawy oraz ustalają, co stało się
ze sprzętem. W trakcie czynności
funkcjonariusze w mieszkaniu, w
którym przebywał 30-latek odzyskali
część skradzionego mienia – informuje podinspektor Edyta Bagrowska,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(112)

Tlenek węgla atakuje
Kolejna osoba w tym sezonie grzewczym podtruła się tlenkiem węgla. Tym
razem 20. stycznia po godz. 18.00 w
jednym z mieszkań przy ul. Podgórzyńskiej w Jeleniej Górze. Mężczyzna zasłabł
w wannie podczas kąpieli. Członkowie
rodziny wezwali pogotowie i strażaków.
W mieszkaniu wykryto zabójczy tlenek.
Najprawdopodobniej pochodził on z
niesprawnego pieca gazowego. Warto
kupić i zamontować w mieszkaniu
czujkę tlenku węgla, która już nie jednej
osobie uratowała życie.
(Angela)

operetki Franciszka Lehara „Wesoła
wdówka”.
Po części oficjalnej goście przeszli
do foyer teatru na poczęstunek i
długie rozmowy… noworoczne.
Angelika Grzywacz- Dudek
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Mieszkańcy uzdrowiskowej części miasta wybiorą nowy skład swojej rady

Niebawem Rada Miejska Jeleniej Góry podejmie uchwałę rozpoczynającą procedurę wyborów do nowej Rady
Jednostki Pomocniczej Cieplice. Obecni ciepliccy radni
kończą swoją pierwszą kadencję. Co udało się im zrobić,
jakie zadania czekają na pilną realizację i kto w tej radzie
naprawdę pracował?
Do Rady Cieplic wybrano 15. radnych, ale nie wszyscy wytrwali do
końca kadencji. Ze społecznej pracy
na rzecz dzielnicy zrezygnowali:
Zbigniew Muczyński i Jan Owczarek.
W zarządzie natomiast aktywnie
pracowali: Anna Bałkowska (przewodnicząca rady), Alicja Szklarska
(wiceprzewodnicząca rady), Robert
Futenhendler (przewodniczący zarządu), Bogna Skrzydlewska – Antos
(wiceprzewodnicząca zarządu) i
Sylwia Filar (sekretarz). Zespołowi
do Spraw Społecznych i Mieszkańców przewodniczył Janusz Szklarski.
Zespołem Sportu i Rekreacji kierował
Kamil Łabieniec, Zespołem Koordynacji, Promocji i Kultury – Elwira
Kozak, a Zespołem Zagospodarowana
Przestrzennego i Ochrony Środowiska
– Bogna Skrzydlewska – Antos.
Powyższy skład rady uzupełniali:
Jerzy Bilski, Beata Dyrcz, Krystyna
Jankowiak-Witek, Zygmunt Łaskawiec i Konrad Sikora.
- Połowa radnych pracowała bardzo aktywnie, a pozostali… starali się
– mówi Anna Bałkowska, przewodnicząca cieplickiej rady. – Zanim więc
ktoś zdecyduje się wystartować w
wyborach, powinien zastanowić się
po co startuje i czy znajdzie czas na
pracę społeczną dla naszej dzielnicy.
To czasochłonne zajęcie, bo naprawdę jest tu sporo do zrobienia – dodaje
przewodnicząca.
W każdy poniedziałek (w godz.
12.00- 14.00) oraz w każdą środę
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(w godz. 17.00 – 19.00) ciepliccy
radni pełnią dyżury.
- Mieszkańcy zgłaszali się do
nas z różnymi sprawami: wykupu
mieszkań, zagospodarowania
przestrzennego, udało nam się
również załatwić miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Wspólnie z wydziałem
ochrony środowiska organizowaliśmy spotkania w sprawie nowej
ustawy śmieciowej. Pomagaliśmy
mieszkańcom w wypełnianiu
ponad stu deklaracji do dofinansowania w ramach programu
KAWKA czyli zmiany ogrzewania
na ekologiczne – wymienia przewodnicząca.
Rada Cieplic opiniowała również regulamin Parku Zdrojowego, a także dzięki jej aktywności
powstały tam stoliki do gry w
szachy. Po wsłuchaniu się w
głosy mieszkańców, ciepliccy
radni złożyli również sześć wniosków do budżetu obywatelskiego.
Jeden z nich – budowa siłowni
zewnętrznej w Parku Norweskim
- przeszedł do realizacji. Pozostałe
czekają na fundusze. To: rewitalizacja Kapliczki św. Rodziny w
Parku Zdrojowym, modernizacja
oświetlenia przy ul. Korfantego i
Dworskiej, budowa parkingu przy
przedszkolu nr 14, budowa ronda
przy Szkole Podstawowej nr 6 czy
dirt park przy Osiedlu Widok.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot. Archiwum

Czas zmian w Cieplicach

siedziba Klubu Nauczyciela), a
także w Cieplicach przy ul. Wolności 238 (przystanek „Apteka
pod Koroną” obok banku PKO).
Niestety również i Ci, którzy złożą
wniosek elektronicznie, będą musieli się pofatygować do jednego z
punktów obsługi MZK z dowodem
tożsamości, by potwierdzić swoje
dane. Przy odbiorze karty, trzeba
będzie ją doładować za minimum
10 zł.
- Pierwsze karty biletu elektronicznego będą wydawane bezpłatnie, a jeśli ktoś taką kartę zgubi,
zapłaci za kolejną symboliczne
pieniądze – wyjaśnia Jerzy Wrona.
Taką kartę bezdotykową pasażer
będzie przykładał do czytnika w

Już podczas najbliższej sesji Rady
Miejskiej dojdzie do głosowania nad
budżetem Jeleniej Góry na rok 2015.
Wśród poprawek zgłoszonych przez
radnych znalazła się m.in. propozycje
utworzenia street workout parków, czyli
swego rodzaju siłownia na świeżym
powietrzu, ale nie taka jakie znamy do
tej pory...
W odróżnieniu do znanych jeleniogórzanom urządzeń do ćwiczeń, które w
wielu punktach miasta już się znajdują,
street workout park to specjalny układ
drążków, na których ćwiczenia polegają
na wykorzystaniu ciężaru własnego
ciała i siły grawitacji. Jak mówi radny
Piotr Iwaniec – to jego odpowiedź na
młodzieżowe postulaty wyrażane na
spotkaniach, w ankietach, poparte
zbiórką podpisów.
Pomysł forsowany przez przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży spotkał się

z aprobatą wszystkich członków Komisji
Finansów i Budżetu – radni jednogłośnie
zaopiniowali tę inicjatywę, szczególnie
biorąc pod uwagę, że nie wymaga
ona żadnych dodatkowych nakładów
finansowych z miejskiego budżetu.
Koszt urządzeń wraz z homologacją i
montażem to ok. 30 tysięcy zł. Proponowana przez radnego ODŚ lokalizacja to
tzw. „dołek” przy ul. Ogińskiego lub inne
miejsce na Zabobrzu. Środki na ten projekt znajdują się w dziale 926 – Kultura
Fizyczna (z puli 2.480 tys. zł).
Następnie z podobnym projektem,
ale w innej lokalizacji wystąpił radny
PiS-u Oliwer Kubicki, który widziałby
street workout park w parku na Wzgórzu Kościuszki: - Sami zainteresowani
sugerowali tę lokalizację. Już dziś jest
on ośrodkiem aktywności sportowej –
powiedział radny Kubicki.
(Przemo)

„Motopirat” usłyszał wyrok

Ostatnia sesja Rady Cieplic, która ukonstytuowała się w połowie kwietnia 2011 roku
zaplanowana jest w marcu br. (dokładna data nie została jeszcze określona). Termin
wyboru nowej rady poznamy jeszcze w styczniu br. Kandydatów natomiast mieszkańcy
uzdrowiskowej części miasta poznają niebawem. Warto podkreślić, że ciepliccy radni
pracują społecznie czyli nie biorą za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

Kiedy bilet elektroniczny?

Takich e-maili do naszej redakcji
wpłynęło więcej, więc sprawdziliśmy na jakim etapie jest wdrażanie
systemu Seb@. Jak tłumaczy Jerzy
Wrona, członek zarządu MZK,
podczas instalacji systemu pojawiły
się problemy techniczne, ale ich
usuwanie jest już na ukończeniu.
- Obecnie uruchomiona została
podstrona, na której pasażerowie
znajdą wszystkie potrzebne informacje, a także elektronicznie
wypełnią wniosek na wydanie kart
biletu Seb@– mówi Jerzy Wrona.
Złożyć wniosek można też codziennie w Centr um Obsługi
Klienta w siedzibie MZK przy ul.
Wolności (tel. 75 75 33 444) oraz
dwóch nowych punktach klienta
MZK: przy ul. Bankowej 15 (dawna

Powstaną street workout parki?
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Cały czas trwają prace nad systemem Seb@

- Jak zapowiadał prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze, bilety elektroniczne miały funkcjonować już w listopadzie 2014 roku, tymczasem nikt nie
wie, kiedy faktycznie ruszy system – pisze nasz Czytelnik
Dawid, który miejskimi autobusami jeździ codziennie do
pracy. – Co się stało, że to do tej pory system za ogromne
pieniądze nie ruszył? – pyta.
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autobusie dwukrotnie: wchodząc
do autobusu i wychodząc z niego.
W najbliższych dniach mają
zostać również ur uchomione
nowe biletomaty w autobusach,
w których póki co będzie można
kupić bilet za gotówkę (t ylko
bilon). Mają zacząć również funkcjonować biletomaty ustawione
na przystankach przy ulicach:
Sygietyńskiego - przystanek „Sygietyńskiego-Bacewicz” - kierunek
centrum, Podwale - przystanek
„Podwale” - kierunek Cieplice,
Wolności - przystanek „Mała Poczta” - kierunek Cieplice, Różyckiego - przystanek „Różyckiego
– Ogińskiego” (Rondo) - kierunek
Centrum, Wolności - przystanek
„Apteka Pod Koroną” - kierunek
Centrum i Piechowice, ul. Żymierskiego - przystanek „Kolorowa”
- kierunek Jelenia Góra.
Wdrażaniem e-biletu zajmuje się
firma R&G z Mielca wyłoniona w
przetargu. Koszt tej inwestycji to 7
mln 185 tys. zł (z czego 85 procent
kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie unijne).

Zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi przez półtora roku oraz
pięć tysięcy złotych grzywny – taki
wyrok usłyszał w ostatnich dniach
30–letni motocyklista Mateusz P., który
9 maja ub. roku urządził sobie „rajd”
ulicami Jeleniej Góry, łamiąc niemal
wszystkie przepisy i rozwijając prędkość do 193 km/h. Mężczyzna został
zatrzymany po pościgu. Wyrok nie jest
prawomocny. Obrońca „motopirata”
zapowiedział apelację.
Przypomnijmy. W majowy dzień
jeleniogórska policja zauważyła około
godz. 15.30 na ul. Konstytucji 3 Maja
w Jeleniej Górze „pirata” na motocyklu. W miejscu, gdzie obowiązywało
ograniczenie prędkości do 50 km/h
on rozwijał prędkość do 153 km/h.
Kiedy funkcjonariusze próbowali
go zatrzymać, zaczął uciekać. Na ul.
Wrocławskiej zawrócił na stacji paliw
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Pociągami taniej

Poważny wypadek koło Jelchemu
Na ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze doszło w czwartek
(22.01) przed godz. 14.00 do
poważnego wypadku drogowego.
Na wysokości Jelchemu zderzyły
się mercedes i volkswagen LT. –
Ze wstępnych ustaleń wynika,
że 53–letni kierowca mercedesa
z Jeleniej Góry chciał wyprzedzić
volkswagena, który zaczął skręcać
w lewo – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy
KMP w Jeleniej Górze. – Doszło
do zderzenia i mercedes siłą ude-

i popędził w kierunku centrum. Tam
ponownie zmierzono mu prędkość. Na
„80” jechał 193 km/h. Uciekając łamał
wiele przepisów ruchu drogowego,
stwarzał zagrożenie dla innych, przede
wszystkim kilka razy wyprzedzał na
przejściu dla pieszych, na podwójnej
ciągłej, jechał po niewłaściwej stronie
jezdni, przejechał na czerwonym
świetle i tak dojechał do targowiska
przy ul. Ogińskiego, gdzie policjanci
zablokowali mu wyjazd.
Wtedy „motopirat” chciał wyjechać
pod prąd. Został jednak zatrzymany.
Stracił prawo jazdy, a motor został
odholowany na policyjny parking.
Policjanci policzyli, że drogowy pirat
musiałby dostać ok. 140 punktów karnych. Zdaniem policji doprowadził on
również do kolizji z mercedesem. Sąd z
tego zarzutu go jednak uniewinnił.
(Angela)
REGION

rzenia wpadł na podporę sieci
elektrociepłowni – dodaje.
Do szpitala trafiły trzy osoby.
Kierowca mercedesa jest najprawdopodobniej w bardzo ciężkim stanie. 23-letniemu kierowcy volkswagena z Legnicy nic poważnego
się nie stało. Na miejscu na czas
prowadzonych czynności, ruch
był zablokowany. - Obecnie sprawdzamy wszystkie okoliczności i
szczegóły tego zdarzenia - mówi
podinsp. Edyta Bagrowska.
(Angela)
Fot. PSP

6

Koleje Dolnośląskie, zachęcając do
podróżowania pociągami, wprowadziły promocyjną ofertę Junior i Senior.
W czasie ferii zimowych można zabrać
swoje pociechy na wycieczki w góry - do
Szklarskiej Poręby czy Kudowy Zdroju.
Oferta obowiązuje od 15 stycznia do 28
lutego oraz wakacyjna od 1 czerwca do
30 września.
Promocja jest skierowana do dorosłych powyżej 50 lat, czyli seniorów
podróżujących z osobami, które nie
ukończyły 18 lat (juniorów). Junior
odbywa podróż na podstawie biletu ze
zniżką 100 proc. (dziecko do lat 4) lub
37 proc. - na podstawie właściwych
dokumentów. Senior odbywa podróż
na podstawie biletu promocyjnego ze
zniżką 50 proc. na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek.
(Mea)

Oferta obowiązuje tylko w pociągach Kolei
Dolnośląskich. Bilet z ofertą Junior i Senior
można nabyć w kasie biletowej KD lub
u obsługi pociągu. Bilet zakupiony wg
oferty Junior i Senior podlega zwrotowi na
zasadach określonych w Regulaminie Kolei
Dolnośląskich obsługi podróżnych, odprawy
oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Komputery dla szkół
Szesnastostanowiskowe pracownie
komputerowe za pół miliona złotych
powstały w jedenastu jeleniogórskich
szkołach. Ostatnie – z ubiegłorocznego
zakupu – komputery, drukarki, projektory czy tablice multimedialne trafiły do
placówek i obecnie są montowane. Tak
jest np. w Zespole Szkoły Podstawowej
nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Sobieszowie.
- Dostaliśmy 15 nowych komputerów mówi dyrektor szkoły Zbigniew Stępień.
– Uczniowie są zachwyceni, bo nasz poprzedni sprzęt był już naprawdę bardzo
stary. Obecnie kończymy montaż nowych komputerów i kosmetyczne prace
w sali komputerowej, ale uczniowie już
z nowych komputerów korzystali przed
feriami – dodaje dyrektor.
Podobne wyposażenie w 2014 roku
trafiło również do: Szkół Podstawowych
nr 2, 8 i 10, Gimnazjum nr 1 i nr 4,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
i nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych, Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych oraz do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W
kilku szkołach kupiono również sprzęt
towarzyszący: drukarki, projektory czy
tablice multimedialne.
- Całość wydatków poniesionych na
komputeryzację przez Miasto w placówkach oświatowo-wychowawczych
w 2014 roku to kwota około pół miliona złotych – mówi Paweł Domagała,
naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu
UM w Jeleniej Górze. W 2013 roku
natomiast zakupiono do wszystkich
jeleniogórskich placówek komputery
stacjonarne, laptopy i tablety.
(Angela)
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Po wybudowaniu obwodnicy zmieni się m.in. przebieg krajowej trójki

Co z obwodnicą Maciejowej?
Miasto wybrało jeden z
trzech wariantów przebiegu obwodnicy Maciejowej i
w drugim przetargu wyłoniło wykonawcę projektu:
firmę „SMP Projektanci”
Szuba, Matysik, Pokorski z
Poznania. Do końca marca
2016 roku ma być kompletna dokumentacja obwodnicy, a do 29. czerwca 2016
r. – prawomocna decyzja o
zezwoleniu na budowę.
- Mieliśmy trzy warianty przebiegu obwodnicy Maciejowej: od granic miasta w głąb, od pętli „dwójki”
do granic miasta oraz wariant
pośredni, który został wybrany do
realizacji – mówi Czesław Wandzel,
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i
Mostów w Jeleniej Górze.
W ramach tego wariantu przygotowany zostanie projekt budowlany
i wykonawczy budowy obwodnicy
Maciejowej o długości 5,7 km
wraz z trzema skrzyżowaniami z:
ulicą Wrocławską (w rejonie węzła
Grabarów oraz w rejonie granicy
miasta z gminą Janowice Wielkie),
a także z ulicą Dzierżonia (łącznie
z korektą przebiegu tej ulicy w
obrębie skrzyżowania). Obwodnica
ma być jednojezdniowa o szerokości 7 metrów. Będzie miała dwa
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pobocza bitumiczne po 2,5 metra
stanowiące pasy awaryjne. Zgodnie
z założeniami, na obwodnicy zmotoryzowani będą mogli rozwinąć
prędkość do 70 km/h. Nie planuje
się natomiast budowy drogi rowerowej wzdłuż obwodnicy, ponieważ
cykliści mają korzystać z odciążonej od ruchu ulicy Wrocławskiej,
która jest przystosowana do jazdy
jednośladów.
Dodatkowo wykonawca musi
przygotować projekt budowy trzech
mostów drogowych (o długości 30,
15 i 10 m) przez Radomierkę oraz
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Trzeba zadbać o krwiodawców
20. stycznia br. w Jeleniej Górze
ruszyła pierwsza zbiórka krwi w
ambulansie, który na Placu Ratuszowym będzie parkował co wtorek
w godzinach 9.00 –13.00. To spore
ułatwienie dla krwiodawców, którzy nie mają czasu, by dojechać na
ul. Ogińskiego do przyszpitalnego
punktu poboru krwi. Jak się jednak
okazuje, Jelenia Góra w kwestii
promowania krwiodawstwa ma
jeszcze sporo do zrobienia.
Podczas wczorajszej akcji w
ambulansie zarejestrowało się 19
osób, z czego krew mogło oddać
15 osób.
- Pomysł ustawiania krwiobusa
na Placu Ratuszowym raz w tygodniu jest naprawdę bardzo dobry i
chwała za to pomysłodawcom, ale
ambulans stoi w strefie płatnego
parkowania i wszystkie parkingi
dookoła są płatne – mówi Marcin
Kowal z Jeleniej Góry. – W innych
miastach krwiodawcy parkują za
darmo, mają też darmowe przejazdy miejską komunikacją w dniu
poboru krwi - dodaje Czytelnik.
Natalia Kozdrowiecka, specjalista ds. promocji krwiodawstwa
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu zapowiedziała, że
niebawem Centrum wystąpi do
władz Jeleniej Góry z prośbą o
wskazanie możliwości rozwiązania
tego problemu.
- Zwolnienie tych opłat z krwiodawców na czas poboru krwi nie
będzie żadnym problemem – za-

Fot. Foto: UM
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pewnia wiceprezydent Jeleniej
Góry Jerzy Łużniak. – Musimy się
tylko zastanowić, jak to technicznie
rozwiązać oraz porozmawiać z
firmą obsługującą strefę płatnego
parkowania – dodaje J. Łużniak.
Inną kwestią są ulgi dla zasłużonych honorowych dawców krwi.
W Bolesławcu, Świdnicy, a już od
marca br. w Wałbrzychu (uchwała została podjęta 19.01.2015’)
wszyscy honorowi krwiodawcy
pierwszego stopnia, czyli kobiety
pod oddaniu 15 litrów krwi, a
mężczyźni po oddaniu 18 litrów
krwi, mają darmowe przejazdy
komunikacją miejską przez cały
czas. Żeby z takiej ulgi skorzystać
w Jeleniej Górze, trzeba tej krwi
oddać aż o 10 litrów więcej czyli
25 litrów zarówno w przypadku
kobiet, jak i mężczyzn.
Jerzy Łużniak wyjaśnia, że nie
była to inicjatywa prezydenta, ale
propozycja kogoś z zewnątrz, a skoro są takie rozbieżności, to trzeba je
zniwelować. Tą zmianę – w taryfie
MZK – będą jednak musieli przegłosować radni. Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jeleniej Górze zapewnia, że jak tylko pismo wpłynie
do rady, przeanalizuje możliwości
zmniejszenia ilości oddanej krwi,
uprawniającej do bezpłatnych
przejazdów. - O tym oczywiście
zadecyduje rada, ale myślę, że nikt z
radnych nie będzie przeciwny tym
zmianom – mówi L. Wrotniewski.
Do sprawy wrócimy.
Angelika Grzywacz-Dudek

potok stanowiący jej dopływ (w
rejonie ulicy Trzcińskiej), a także
projekt: odwodnienia, usunięcia
kolizji z istniejącym uzbrojeniem
występującym na trasie inwestycji,
oświetlenia drogowego w obrębie
skrzyżowań, przepustów oraz mostów drogowych.
Po wybudowaniu obwodnicy
zmieni się przebieg krajowej
trójki: kierowcy będą zjeżdżali
na nową drogę około 150 m za
punktem gastronomicznym, znajdującym się niemal naprzeciwko
zakładu Dr. Schneider i wyjadą

około 200 metrów przed Węzłem
Grabarów.
Koszt budowy obwodnicy Maciejowej szacuje się na około 55 mln
zł, z czego około 10 mln zł Miasto
będzie musiało najprawdopodobniej zapłacić za wywłaszczenia
gruntów. Póki co, wnioski na
dofinansowanie tego zadania nie
zostały jeszcze złożone, ale jak
zapewniają władze miasta, Jelenia
Góra zamierza się starać o pieniądze na ten cel z nowego rozdania
funduszy unijnych.
Angelika Grzywacz- Dudek

26 stycznia 2015 r.
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Galeria pod lupą
– Czy Galeria Sudecka w Jeleniej
Górze będzie dla klientów bezpieczna?
– takie pytanie zadaje Stowarzyszenie
Interesu Społecznego „Wieczyste” z
Warszawy w kontekście katastrofy
budowlanej, do której doszło 13 sierpnia
2014 r. podczas rozbudowy obiektu.
- Wprawdzie zawaliła się tylko jedna
ściana, ale nieprawidłowości przy budowie tego odcinka mogą następować
także w innych fragmentach budowy
– piszą przedstawiciele Stowarzyszenia
„Wieczyste” z Warszawy.
Wojciech Gepner, przedstawiciel
inwestora, czyli firmy Echo Investment
tłumaczy natomiast, że ekspertyza
sporządzona przez zespół ekspertów
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie pod nadzorem naukowo–merytorycznym prof. dr. inż. hab. Leonarda
Runkiewicza, stwierdza jednoznacznie,
że zdarzenie miało charakter miejscowy
i incydentalny, a jego przyczyną był błąd
wykonawcy. Przytacza on również
fragmenty tej ekspertyzy: „Do prac
projektowych odnoszących się do konstrukcji elementów będących analizą
przedmiotowej ekspertyzy dla budynku
Galeria Sudecka nie wnosi się uwag.
Przyjęte rozwiązania projektowe są
poprawne i odpowiadają współczesnym
wymaganiom wiedzy technicznej.”
– Zdarzenie miało charakter lokalny i
związane było z technologią wykonania
(nastąpiło w trakcie betonowania). W
związku z powyższym badanie pozostałych, już wykonanych, elementów
budynku pod tym kątem jest całkowicie bezzasadne – tłumaczy Wojciech
Gepner.
(Angela)

W tym roku kapituła Stowarzyszenia wyróżniła cztery kobiety

„Zasłużone dla Sobieszowa”
Włodarzom Miasta i radnym 2015-2018, a spotkanie zakończyło się
Spotkanie Noworoczne zorganizowało 13.stycznia br.
Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa. Podczas uroczy- wręczono pismo z propozycją zadań słodkim poczęstunkiem przygotowastości, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury „Muflon” do realizacji w Sobieszowie w latach nym przez panie z Stowarzyszenia.
przyznano honorowe tytuły „Zasłużony dla Sobieszowa”.
W tym roku kapituła wyróżniła: Elżbietę Kalisz, Bożenę
Kotkowską i Monikę Sołek.
Tytuły przyznawane są od 2000
roku osobom najbardziej zaangażowanym w pracę na rzecz Sobieszowa.
I mimo że nie idą za nimi żadne nagrody pieniężne – a tylko wręczane
są symboliczne pamiątkowe dyplomy
i kwiaty – jest to spore wyróżnienie.
- Jest to forma podziękowania za
ciężką pracę na rzecz naszej małej
ojczyzny, ale i próba zachęcenie
innych do aktywnego działania mówił prezes Stowarzyszenia Janusz
Wojtas.
W tym roku drobne upominki
wyróżnionym paniom ufundował
również dyrektor Karkonoskiego
Parku Narodowego Andrzej Raj.

W części artystycznej spotkania
zaprezentowano teledyski zrealizowane podczas warsztatów artystycznych w MDK Muflon, a dedykowane
każdej z wyróżnionych pań.
Dzieci z grupy Muchomorków
z Przedszkola nr 11 „Krasnala
Hałabały” przedstawiły jasełka,
dziewczynki z klasy II „a” Szkoły
Podstawowej nr 15 zaśpiewały
kolędę, siostry Aleksandra i Michalina Gembickie zagrały utwory o
tematyce noworocznej.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła i jego zastępcy, radni i członkowie
stowarzyszenia oraz mieszkańcy.
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Setki mieszkańców w marszu do jeleniogórskiego Betlejem

Tłumny orszak Trzech Króli
Trzy tysiące koron przygotowali organizatorzy na
czwarty Karkonoski Orszak
Trzech Króli, który wyruszył
06 stycznia spod kościoła
św. Erazma i Pankracego.

Fot. Mea

– Co roku w orszaku bierze udział
coraz więcej osób z czego bardzo
cieszymy się – mówiła Barbara Polek
z Karkonoskiego Stowarzyszenia
Edukacyjnego.
Po mszy świętej, odprawionej w
jeleniogórskiej bazylice wyruszył
barwny korowód pełen kolędników,
ubranych w korony i wyposażonych
w śpiewniki.

- Orszak wrósł już w tradycję naszego
miasta. Dla osób wierzących jest to
jedno z najważniejszych świąt i najstarszych, obchodzonych już bowiem w IV
wieku – podkreślała Barbara Polek.
Pastorałki grał góralski zespół
„Janicki”. Po drodze prezentowane
były scenki z drogi mędrców do Betlejem. Królowie zamiast na koniach,
jak w ubiegłym roku, jechali wozem
strażackim, co było dużą atrakcją,
szczególnie dla zebranych dzieci.
Całość zakończyła się na Placu Ratuszowym, gdzie mędrcy świata wraz
z tłumami jeleniogórzan pokłonili się
Dzieciątku Jezus.
Agata Galas-Dudek

REGION

Nieznany grzyb w Karkonoszach
Zespół badawczy z Zakładu Fitopatologii i Mikologii
Katedry Ochrony Roślin
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod kierownictwem dr. Wojciecha
Pusza prowadził badania
nad chorobami igieł kosodrzewiny w Karkonoszach
i Górach Izerskich i trafił na
nowy gatunek grzyba.
To niestety sprawca choroby kosodrzewiny. Objawem są żółte plamki na
igłach, które w miarę rozwoju choroby występują na
całej ich powierzchni.
- Grzyb otrzymał nazwę
Lophodermium corconticum, bowiem niegdyś w
tych górach mieszkały plemiona o nazwie Corcontica. Nowo
odkryty gatunek jest prawdopodobnie endemitem - występuje tylko w
tym regionie. Wymaga to jednak
dalszych badań, które muszą być
prowadzone w innych masywach
górskich w Polsce gdzie występuje
kosodrzewina. Od dwóch lat badania
i obserwacje prowadzone są również
w Tatrach, gdzie nie znaleźliśmy
takiego rodzaju grzyba – mówi dr
Wojciech Pusz.
Jak podaje Karkonoski Park Narodowy, pierwsze obserwacje zdrowotności kosodrzewiny były prowadzone
w Zakładzie Fitopatologii już w
1998 r. Kolejne lata przynosiły nowe
spostrzeżenia, które zakończyły się

Festiwal Filmowy “Zoom–Zbliżenia” już wkrótce
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W mieście będzie wiele się działo

Kennedy&Kroke na otwarcie

Dla każdego, coś ciekawego – tak można podsumować program imprez, które odbędą się wkrótce w naszym mieście. Od 17 do 22 lutego w Jeleniej
Co nas czeka?
Górze odbędzie się 18. MięKabaret Skeczów Męczących Furach, Jah Chwasta Jaraj oraz Dj dzynarodowy Festiwal FilNowy program „Live” to okazja by Żenia. Zaplanowano też pokaz tańca mowy “Zoom – Zbliżenia”.
zobaczyć znane skecze. Nie zabraknie grup tanecznych New Age Dance i Jurorami będą: Katarzyna
improwizacji, w których kabareciarze Siema oraz walentynkowe konkursy z Kozyra, Łukasz Maciejewski
są doskonali. Podczas spektaklu będzie nagrodami. Wstęp jest wolny.
i Tomasz Raczek. Na otwarmożna zobaczyć plejadę przezabawcie imprezy zagra znakominych postaci, a także odwiedzić progi „Podobno Marian…”
ty skrzypek Nigel Kennedy z
zakładu psychiatrycznego, gdzie uroSpektakl komediowy „Podobno zespołem Kroke.
dziła się kolejna opowieść Wiesława

Marian…” - 14 lutego o godz. 19.00 w
Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Zagra
w nim plejada gwiazd: Olaf Lubaszenko, Maria Niklińska, Jacek Kopczyński i Krzysztof Kiersznowski. Jest to
najnowsza komedia Marka Rębacza,
Walentynki z… Pazurem
autora takich hitów, jak: „Dwie morgi
Cezary Pazura wystąpi w Jeleniogór- utrapienia”, „Atrakcyjny pozna panią”,
skim Centrum Kultury przy ul. Banko- „Ciemno”, czy też „Zróbmy sobie wnuwej 14 lutego o godz. 19.00. Artysta ka”. Bilet kosztuje 70 zł i 90 zł.
jest jednym z najpopularniejszych i
najbardziej lubianych polskich aktorów „Pół na pół” Malajkata
oraz twórcą autorskiego kabaretu.
W najnowszej komedii Wojciecha
Zagrał w ponad 60 filmach produkcji Malajkata „Pół na pół” (wystąpią takie
polskiej, austriackiej i niemieckiej. gwiazdy, jak Piotr Polk oraz Piotr SzwePodczas występów kabaretowych des) - 21 lutego o godz. 20.00 w Hotelu
wciela się w różnorodne role, ale często Gołębiewski. Dwaj przyrodni bracia,
parodiuje również samego siebie. Bilet Robert i Dominik, mają dylemat. Realikosztuje 45 zł w przedsprzedaży i 50 zł zacja ich życiowych planów i marzeń
w dniu koncertu.
stoi pod znakiem zapytania, dopóki żyje
ich matka. Wbrew pozorom, bracia nie
Przystanek Jamajka
są wcale bezdusznymi potworami czeW muszli koncertowej parku przy ul. kającymi na śmierć biednej staruszki.
Mickiewicza w Karpaczu 14 lutego o Rzeczywistość przedstawiona we
godz. 17.00 odbędzie się gorąca impreza współczesnej hiszpańskiej komedii jest
Walentynowa „Przystanek Jamajka”, o wiele bardziej skomplikowana
podczas której zagrają: Paihivo, Mafi
(Mea)
Adamczyka o dzisiejszej Polsce. Występ
odbędzie się 5 lutego o godz. 20.00 w
Filharmonii Dolnośląskiej. Bilet kosztuje 50 zł lub 60 zł.

A wśród wydarzeń m.in. “Brzdąc”
(z 1921 r.) w reżyserii Charliego
Chaplina & Contemporary Noise
Quintet, czyli nieme kino z muzyką
na żywo. Bilety już w sprzedaży w
miejscach wydarzeń (JCK, Teatr
im. Nor wida) oraz w ODK na

Ideą festiwalu “Zoom – Zbliżenia”
jest konfrontacja dokonań twórców
i prezentacja zjawisk zachodzących
w kinie niezależnym. Formuła konkursu dopuszcza udział zarówno filmów fabularnych, dokumentalnych,
animowanych jak i najróżniejszych
eksperymentów realizowanych przy
pomocy kamery. Nie ma też ograniczeń tematycznych. W konkursie
biorą udział filmy amatorskie, niezależne i studenckie. W tym roku do
konkursu głównego nadesłano 1800
filmów, z czego zakwalifikowano: w
kategorii animacje - 21, w kategorii
dokument - 17 oraz w kategorii
fabuła - 20.
Zabobrzu. Szczegóły: www.zoom(Manu)
festival.pl.

Wydarzenia towarzyszące:
- 17 lutego o godz. 20.30 w Teatrze im. Norwida w Jeleniej Górze
na inaugurację 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
“Zoom – Zbliżenia” koncert
Nigela Kennedego z Kroke.
Podczas koncertu prezentowane będą utwory z płyty
“East meets East”. Bilety:
150 zł, 80 zł i 50 zł.
- 18 lutego o godz. 21.00 w
sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury

(przy ul. Bankowa 28/30) - “Brzdąc” z Charlie Chaplinem i
muzyką na żywo w wykonaniu Contemporary Noise Quintet.
Bilety: 30 zł.
Pokazy specjalne filmów:
- “Polskie gówno” w reż. Grzegorza Jankowskiego,
- “Fotograf” w reż. Waldemara Krzystka (gość festiwalu)
- “Jurek” – film dokumentalny o Jerzym Kukuczce
- “Szukając Jezusa” - najnowszy projekt Katarzyny Kozyry (gość
festiwalu)
Szczegółowy program na stronie: http://www.zoomfestival.
pl/lang/pl

odkryciem i opisaniem nowego dla
nauki gatunku grzyba, który powoduje żółtą plamistość igieł kosodrzewiny. Pracę nad nowym gatunkiem
prowadzono wspólnie z dr. Ondrejem
Koukolem z Uniwersytetu Karola w
Pradze oraz z dr. Davidem Minterem
z Wielkiej Brytanii.
- Mimo stu lat badań przyrody w
Karkonoskim Parku Narodowym,
wciąż kryje ona wiele tajemnic.
Prawdopodobnie został również
znaleziony nieznany do tej pory
gatunek owada, jednak czekamy
jeszcze na szczegółowe badania tych
osobników – mówi Marek Dobrowolski, pracownik naukowo-badawczy
Karkonoskiego Parku Narodowego.
(Mea)
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Spektakl dla szkoły
„Noworoczna Niespodzianka” to tytuł dobroczynnego przedstawienia, w
którym wystąpili wójt gminy Janowice
Wielkie, proboszcz janowickiej parafii,
radni, prezes OSP, pracownicy Urzędu
Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Uzbieraliśmy ponad
2,7 tys. zł na pomoce dydaktyczne dla
Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach
Wielkich – mówi Miłosz Kamiński,
sekretarz Urzędu Gminy.
Na spektakl w auli Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich
przyszło ok. 150 osób. Fabuła przedstawienia humorystycznie nawiązywała
do pełnionych na co dzień funkcji przez
kilkunastu „aktorów” oraz bieżących
problemów i wydarzeń w gminie. Całość uzupełniały pastorałki odśpiewane
przez janowicką młodzież.
- Chcieliśmy pokazać mieszkańcom
swoje inne, bardziej zabawne oblicze
i przy okazji wywołać uśmiech na
twarzach widzów. Nawiązywaliśmy
do spraw gminnych np. Król Herod, w
którego rolę wcielił się Kamil Kowalski, wójt gminy, mówił o królestwie
zniszczonym przez powodzie, które
ciągnie się od Barańca po mokradła
trzcińskie. Proboszcz Piotr Suska był
jednym z trzech króli, wiceprzewodnicząca rady gminy Alicja Kozak grała
Maryję, a kierowniczka Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej grała
anioła – opowiada Miłosz Kamiński,
który wcielił się w rolę sekretarza
Heroda.
Była to już druga próba możliwości
artystycznych janowickich samorządowców.
(Mea)

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Tomasz Raczyński

Po 15. kolejce PGNiG
Superligi zespoły z
miejsc 3–6 uciekły jeleniogórzankom. Wszystko za sprawą porażki
szczypiornistek KPR-u
ze Startem Elbląg i zwycięstw Pogoni Szczecin
oraz Zagłębia Lubin.
Sobotni mecz w hali
przy ul. Złotniczej był
festiwalem straconych
szans KPR–u.
Jeleniogórzanki rozpoczęły mecz przeciwko Startowi
w następującym zestawieniu: Kozłowska – Grobelska, Dąbrowska,
Buklarewicz, Bader, Michalak. Uzar.
Początek spotkania nie był szczęśliwy
dla gospodyń, którym brakowało precyzji przy rzutach karnych:
Buklarewicz strzeliła w słupek, a
Bader w poprzeczkę i na tablicy
wyników było po 6 minutach 1:2.
Z biegiem czasu miejscowym szło
jeszcze gorzej, bowiem w 9. minucie
KPR przegrywał już 1:5, a na dwie
minuty boisko opuściła Ola Tomczyk.
Widząc niemoc swojego zespołu trener Pastuszko wziął czas i okres gry w
osłabieniu wygrały jeleniogórzanki
1:0. Bardzo dobrze w tym czasie
w bramce spisywała się Martyna
Kozłowska. W kolejnych fragmentach gry przyjezdne jeszcze bardziej
odskoczyły (na 6:11), ale i tym razem
rękawice podjęły żółto-niebieskie
dokładając dwa gole, a na ławkę kar
za kwestionowanie decyzji sędziów
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powędrowała Katarzyna Kołodziejska, znana kibicom szczypiorniaka
pod nazwiskiem Koniuszaniec. Dopiero w 25. minucie KPR przełamał
barierę trzech bramek do rywalek,
kiedy to Grobelska trafiła na 11:13.
Na tę sytuację zareagował trener
gości, ale po wznowieniu gry to
Dąbrowska była autorką trafienia
dla gospodyń i było już 12:13. W
27. minucie Grobelska ponownie
mogła uradować miejscowych
kibiców, ale na przeszkodzie do
remisu stanęła golkiperka Startu.
Do przerwy jeleniogórzanki przegrywały 16:18. Po zmianie stron
nie było już tylu emocji co przed
przerwą. Od 40. minuty elblążanki
zaczęły odjeżdżać, w 42. minucie
było 21:24, cztery minuty później
22:26, a w 53. minucie 26:31. Z
upływem czasu stało się jasne kto
tego dnia miał lepszą dyspozycję.
Ostatecznie KPR Jelenia Góra uległ
Startowi Elbląg 31:35.
(Przemo)

Na 2015 rok miasto Jelenia Góra
przeznaczyło 1 131 000 zł na szkolenie
dzieci i młodzieży. Tradycyjnie największą dotację otrzymał MKS Karkonosze
Sporty Zimowe – aż 205 tysięcy zł. Pozostałe kluby zostaną zasilone znacznie
mniejszymi środkami finansowymi z
budżetu Jeleniej Góry.
Wysokość dotacji dla poszczególnych klubów: Aeroklub Jeleniogórski
– 45 000 zł., AP Chojnik – 25 000 zł, AP
MOS Karkonosze - 15 000 zł., BKS Red
Fighters – 15 000 zł., IKS – 10 000 zł.,
JCSW – 10 000 zł., JK Oyama – 25 000
zł., JK Shidokan Karate – 12 000 zł., JK
Sportowo-Rehabilitacyjny – 15 000 zł.,
JSS „Gwardia” - 15 000 zł., Karkonoski
Klub Kajakowy – 5 000 zł., KKK Shinkyokushinkai – 8 000 zł., KKS – 35 000 zł.,
KKS „Polonia” - 33 000 zł., KPR – 70 000
zł., KS Chojnik (badminton/ piłka nożna) – 53 000 zł., KS Sudety - 55 000 zł.,
KS Wichoś – 57 000 zł., KS Orlik – 10 000
zł., Klub Szachowy Jelonka – 15 000 zł.,
Klub Tenisa Stołowego – 22 000 zł., Klub
Tenisowy – 32 000 zł., MKS Bobry – 23
000 zł., MKS Karkonosze (piłka nożna)
– 60 000 zł., MKL „12” - 70 000 zł., MKS
Karkonosze Sporty Zimowe – 205 000
zł, MKS MOS Karkonosze – 48 000 zł.,
MUKP Just Swim – 18 000 zł., MKS „Jedenastka – 32 000 zł., MKS „Paulinum”
- 65 000 zł., SN i SKS Aesculap – 13 000
zł., UKS „Kopernikus” - 5 000 zł., UKS
„Jedenastka” (judo) - 10 000 zł.
Dotacji nie otrzymały: UKS „Pankracy”, UKN „15” , SJO Jiu-Jitsu, Spółdzielnia
Socjalna Patron, KP „Pub Gol”.
(Przemo)
Fot. Użyczone

Festiwal straconych szans KPR-u

Podzielono kasę na sport
dla dzieci i młodzieży

„Chojnik” świetnie zaprezentował się na turnieju

Sukcesy badmintonistów
Sobótka była gospodarzem
Ogólnopolskiego Turnieju
Badmintona w kategorii
młodzik młodszy, młodzik,
junior oraz elita. W turnieju
udział wzięło ponad 100 zawodników z całego kraju.

3. Patryk Panasiewicz / Kacper Górniak - KS Chojnik Jelenia Góra
Kategoria młodzik
Gra pojedyncza chłopców:
1. Łukasz Cimosz - KS Chojnik Jelenia
Góra
2. Filip Matysiak - UKS Junior Wrzosowa
3. Bartosz Majewski - UKS Junior
Wrzosowa
Gra mieszana:
1. Łukasz Cimosz - KS Chojnik Jelenia
Góra / Karolina Szubert - KS Match
Point Ślęza
2. Norbert Kałwiński / Julia Wietecka
- UKS Gawra
3. Michał Całusiński / Julia Jackowska - UKS Junior Wrzosowa

Oczywiście na starcie nie mogło
zabraknąć reprezentantów jeleniogórskiego KS Chojnik w składzie:
młodzik młodszy – Kacper Górniak,
Piotr Heinke, Patryk Panasiewicz,
młodzik – Sandra Panasiewicz,
Łukasz Cimosz, elita – Kinga Rogalska, Michał Szymczak, Mateusz
Pietruszka, Paweł Onyśko. Turniej
zakończył się sukcesem dla naszych
zawodników, którzy siedmiokrotnie Kategoria elita
stawali na podium.
Gra pojedyncza mężczyzn
1. Maciej Ociepa - BKS Kolejarz CzęWyniki jeleniogórskich
stochowa

badmintonistów
Kategoria młodzik młodszy
Gra pojedyncza chłopców
1. Patryk Panasiewicz - KS Chojnik
Jelenia Góra
2. Mikołaj Piórkowski - KS Match
Point Ślęza
3. Jan Gawor - MKS Dwójka Blachownia
Gra podwójna chłopców:
1. Mikołaj Wrzalik / Mikołaj Piórkowski - KS Match Point Ślęza
2. Radosław Matkowski / Filip Wierciński - KS Match Point Ślęza

2. Dariusz Janik - AZSAGH Kraków
3. Michał Szymczak - KS Chojnik
Jelenia Góra
Gra podwójna mężczyzn
1. Marcin Kalitka / Tomasz Persona
- AZS AGH Kraków
2. Michał Szymczak / Mateusz Pietruszka - KS Chojnik Jelenia Góra
3. Tymoteusz Czysz - UKS Plesbad
Pszczyna / Michał Walentek - BKS
Kolejarz Częstochowa
Gra mieszana
1. Maciej Ociepa - BKS Kolejarz Częstochowa / Karolina Gajos - MKS
Dwójka Blachownia
2. Mateusz Pietruszka / Kinga Rogalska - KS Chojnik Jelenia Góra
3. Bartłomiej Mróz - MMKS Kędzierzyn-Koźle / Katarzyna Mysłek
- BKS Kolejarz Częstochowa
(MDvR)
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Muszkieterowie przegrali w stolicy Karkonoszy

Sudety odrobiły straty
W ostatnich sześciu spotkaniach Muszkieterowie z
Nowej Soli nie mieli sobie
równych pokonując m.in. liderujące ekipy z Wałbrzycha
i Kłodzka. Wyjazd do Jeleniej
Góry okazał się dla nich niemiłą niespodzianką, bowiem
miejscowe Sudety dzięki konsekwencji w grze odrobiły
poważne straty i zwyciężyły
za sprawą bohatera ostatniej
akcji – Aleksandra Raczka.

Fot. Tomasz Raczyński
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26 stycznia 2015 r.

Początek meczu nie zapowiadał
tak wielkich emocji, jakich miejscowi kibice doczekali się w ostatniej
„ćwiartce”. Po 9 minutach jeleniogórzanie przegrywali 16:29, a gościom
wychodziło niemal wszystko, co
sobie zaplanowali. W drugiej odsłonie
Sudety po trafieniu Minciela doszły
na 32:34, w 18. minucie po „trójce”
Wojciula było 37:40, ale końcówka
pierwszej połowy należała już do
przyjezdnych (39:50).
Po zmianie stron Muszkieterowie
odjechali na 15 „oczek” (24. minuta:
41:56), ale i tym razem miejscowi
pokazali klasę dochodząc za sprawą
trzech celnych „trójek” z rzędu na 65:67.
W decydującej kwarcie zasileni trzema
zawodnikami z ekstraklasowego
Stelmetu Zielona Góra (Kucharek,
Zywert oraz Pełka) goście, utrzymywali
minimalne prowadzenie jeszcze na
trzy minuty przed końcem (79:83),

ale wojnę nerwów wygrali gospodarze!
Gdy wydawało się, że jeleniogórscy kibice będą świadkami dogrywki, ciężar
ostatniej akcji, na którą Sudety miały 3
sekundy wziął na siebie „Alik” Raczek,
który w ostatniej sekundzie wbiegł
między trzech zawodników gości dając
się sfaulować i już po ostatniej syrenie
wykorzystał dwa rzuty osobiste ustalając wynik spotkania na 89:87.
Jak nam wyznał bohater ostatniej
akcji Aleksander Raczek przebieg decydującego o zwycięstwie fragmentu gry
nie tak miał wyglądać: - Miałem podać
na środek do Łukasza Niesobskiego,
ale poślizgnął się i był dobrze kryty,
więc trzeba było wziąć grę na siebie i
wymusić faul. Już miałem taką samą
sytuację rok temu, z tą samą drużyną
w Pucharze Polski – rzucałem osobiste

KRAJ
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KS Oyama 4. klubem
W ogłoszonym corocznym Rankingu Najlepszych Sportowców i
Klubów Oyama Polskiej Federacji
Karate za 2014 rok, Jeleniogórski Klub Oyama uplasował się w
czołówce najlepszych klubów w
Polsce.
W rywalizacji indywidualnej
docenionych zostało dwóch zawodników JKO. W kategorii juniorów
do 18 lat Adam Serek i Robert
Łaskawiec zostali wyróżnieni za
zdobycie złotych medali w XIX
Mistrzostwach Polski Oyama Karate, które odbyły się w kwietniu w
Andrychowie oraz w XV Pucharze
Polski „OYAMA TOP” w listopadzie
w Jeleniej Górze. Zawodnicy są
również złotymi medalistami turniejów regionalnych i strefowych
nie punktowanych w rankingu
OYAMA PFK. Natomiast w kategorii
klubów Jeleniogórski Klub Oyama
Karate uplasował się na wysokim
4. miejscu w Polsce. Do 3. lokaty
zabrakło dosłownie kilku punktów.
Instruktorem obu zawodników jest
shihan Rafał Majda (5 dan).
(MDvR)

W rywalizacji sportowej w 2014 roku
wzięło udział ponad 40 klubów zrzeszonych w Oyama Polskiej Federacji
Karate. Nagrodzonych i wyróżnionych
wybrano spośród rekordowej liczby
prawie 300 finalistów międzynarodowych i ogólnopolskich zawodów
sportowych.

i też trafiłem. - Nie wyglądało to na początku dobrze, w szatni powiedzieliśmy
sobie, że trzeba się zmobilizować, bo
ostatnio nie szło nam na wyjazdach i
u siebie. Wzięliśmy się za siebie i wygraliśmy – dodał „Alik” Raczek.
KS Sudety Jelenia Góra - Muszkieterowie Nowa Sól 89:87 (20:29, 19:21,
29:19, 21:18)
Sudety: Niesobski (32), Wojciul (15),
Wilusz (14, 15 zbiórek), Raczek (12),
Minciel (8), Czekański (6), Taraszkiewicz (2), Drąg.
Muszkieterowie: Rajewicz (20, 10
zbiórek), Kucharek (15), M.Chodkiewicz (14), Pełka (11), Der (10), M.Zywert (4), Trubacz (4), Krawczyk (4),
A.Chodkiewicz (3), Pogoda (2).
Widzów: 150.
(Przemo)

Kaczmarczyk pokazał pazur

Gala Fight Exclusive Night 5 „Cuprum
Heroes” miała miejsce w sobotę, 10
stycznia w Lubinie. Widzowie obejrzeli
dziesięć walk, po pięć toczonych na
zasadach MMA oraz kick–boxerskich
na zasadach K–1. Prócz efektownych
pojedynków nie zawiedli kibice, którzy
tłumnie stawili się w nowoczesnej hali
RCS w Lubinie. – To jest niesamowite
walczyć i oglądać widowisko przy
pełnych trybunach i mocnym dopingu
– oceniali uczestnicy gali.
Gala rozpoczęła się od undercardowego pojedynku jeleniogórzanina
Kamila Kaczmarczyka (Shidokan

Jelenia Góra) i Jakuba Kozery z podwrocławskiego Scorpiona Krępice. Obaj
młodzi zawodnicy dopiero wchodzą w
wielki kickboxing, ale pokazali już niezły
warsztat i ogromną waleczność. Kozyra
to niezwykle utalentowany podopieczny
trenera Radosława Kyca, a Kaczmarczyk
toczył niedawno swój pierwszy zawodowy pojedynek w Zgorzelcu, gdzie wygrał
przed czasem. Po trzech dynamicznych
rundach jako zwycięzcę sędziowie
wskazali podopiecznego Mariusza
Ligiżyńskiego, Kamila Kaczmarczyka
- decyzja 2:1.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Zapisy na turniej Deichmanna
Piłkarski turniej dla dzieci w wieku
od 4 do 11 lat rozgrywany będzie
w soboty lub niedziele pomiędzy 18
kwietnia a 14 czerwca. Terminarz gier
zostanie ustalony przez organizatora.
Zgłoszenia do turnieju dokonuje się do
dnia 27 marca 2015 r. Opłata wpisowa
wynosi 90 zł od każdego zawodnika. W
zamian każdy zawodnik otrzyma: strój

piłkarski (koszulka, spodenki, getry)
oraz dyplomy i pamiątkowe medale.
Dojazd na turniej we własnym zakresie.
Organizatorem turnieju jest Karkonoski
Klub Sportowy „Jelenia Góra”. Informacje pod nr. telefonu – 606 325 878. Zgłoszenia – kks.jeleniagora@wp.pl - więcej
informacji na www.kochamsport.pl
(MDvR)
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Otworzyli serca i portfele dla WOŚP
Już po raz 23. w Jeleniej Górze, podobnie jak niemal we wszystkich miastach Polski, zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Od rana ok. 400
wolontariuszy zbierało datki do puszek,
nowością była możliwość przekazania
darowizny za pomocą karty płatniczej.
Zbiórkę pieniędzy prowadziły dwa sztaby:
ZHP oraz All-ternatywa. Wieczorem jeleniogórzanie wzięli udział w licytacjach i
koncercie na Placu Ratuszowym.
Mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych (silny wiatr i chłód)
376 wolontariuszy od rana zbierało
datki od mieszkańców i turystów, które
w tym roku przeznaczone będą na podtrzymanie wysokich standardów leczenia
dzieci na oddziałach pediatrycznych i
onkologicznych oraz dla godnej opieki
medycznej seniorów.
Oprócz pieniędzy, zbierano również
krew – w mobilnym punkcie zlokalizowanym na Placu Ratuszowym.
Jeleniogórzanie ofiarowali tego dnia
36 jednostek krwi. Ponadto w Pasażu
Grodzkim można było zarejestrować
się jako potencjalny dawca szpiku – tu
21 osób postanowiło dać innym szansę
na przeżycie.
- Co roku wrzucam po kilka złotych do
puszki. To taki cudowny moment, kiedy
w tym smutnym społeczeństwie jednoczymy się, by pomóc potrzebującym.
Szkoda, że niektórzy chcą zniszczyć tę
piękną inicjatywę, ale mam nadzieję,
że będą grać do końca świata i jeden
dzień dłużej - mówiła 17-letnia Klaudia

z Jeleniej Góry.
Podobnego zdania była pani Małgorzata, matka dwójki dzieci. - Serce pęka, gdy
słyszę jak ludzie opluwają pana Owsiaka.
Widuję sprzęt kupiony dzięki akcji WOŚP
w szpitalach, to piękna akcja. Kto nie
chce, niech nie wrzuca pieniędzy do
puszek, oby później nie musiał korzystać
z tego sprzętu.
Od południa w jeleniogórskim rynku
odbywał się festyn rodzinny z miasteczkiem służb mundurowych, animacjami
dla dzieci, loterią fantową, pokazem
replik broni oraz sprzedażą ciast. Dzieci
dostawały baloniki, malowały buźki,
zwiedzały wozy strażackie, policji, GOPR-u, pogotowia ratunkowego, straży
granicznej i straży miejskiej.
Podczas finału na jeleniogórskim
Rynku publiczność bawiła się przy
dźwiękach zespołu Fairy Tail Show, Mafi
Furach oraz Natalii Lubrano. Mimo braku
gwiazd wielkiego formatu, w centrum
miasta przed godziną 20.00 zebrało
się liczne grono mieszkańców, którzy
chcieli być świadkami „światełka do
nieba”. Ze względów bezpieczeństwa, z
powodu silnych porywów wiatru pokaz
fajerwerków był krótki, ale tego dnia
najważniejsza była bezinteresowna,
serdeczna pomoc tysięcy jeleniogórzan
i milionów Polaków.
(Angela)
Fot. Tomasz Raczyński,
Mea/ Klaudia Cieplińska–
Fotografia/www.
klaudiacieplinska.pl

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Jeleniej Górze zebrała ponad 94 tys.
zł, a licytowane były m.in. : maskotka straży pożarnej, kamizelka od transportu drogowego,
czapka uszatka od policji, strój sportowy z Olimpiady w Anglii z 2012 r. ufundowany przez
posłankę Małgorzatę Szmajdzińską, witraż z Ratuszem od Marcina Zawiły prezydenta
Miasta, kalendarze, książki z Muzeum Karkonoskiego oraz zegarki. Z Orkiestrą zagrały
również m.in. Szklarska Poręba (5 tys. 600 zł) i Mysłakowice. W Karpaczu sztabu WOŚP
nie było. Co roku jednak grupa mieszkańców zbiera tam pieniądze i przekazuje je do
jeleniogórskiego sztabu ZHP. Ładną kwotę udało się natomiast zebrać sztabowi Samotnia
– 12 tys. 760 zł. Nie kwestowano w Podgórzynie i Starej Kamienicy.
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2014-12-19 godz. 18.00 - 2015-01-24 godz. 22.30
PRACA
DAM PRACĘ
Aktualizacja stron www, redagowanie treści. Wymagane podstawy html, css, WordPress. Biuro
Netfactory w Jeleniej Górze, poniedziałek-piątek, godz. 8-16. Więcej na
biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Dam prace dla fryzjera damskomęskiego, dla kosmetyczki. Cieplice
tel. 693 295 435
Dam pracę - W pensjonacie Szklarska Poręba, dla Pani, może być ze
wschodu. 606 764 556
Dom wczasowy Mieszko w Karpaczu przyjmie do pracy osoby na
stanowisko recepcjonistki - recepcjonisty oraz pomocy kuchennej - 730916-916 mail romuald27@op.pl
Doświadczona pomoc
kuchenna - Metafora Pub & Restaurant zatrudni pomoc kuchenną z
doświadczeniem. W sprawie pracy
proszę o kontakt pod telefonem 504
995 338.
Firma KM-System poszukuje
kandydatów na stanowisko przedstawiciel handlowy/doradca techniczny. Wymagane doświadczenie
w sprzedaży urządzeń automatyki
przemysłowej, wykształcenie min
średnie techniczne - 75 6105577/
praca@km-system.pl
Hotel w Karpaczu pilnie poszukuje osoby do pracy na zmywaku.
Umowa zlecenie na okres 2 do
3 miesięcy tel. 602126895 - 757
616 346
Hotel w Karpaczu zatrudni kelnera/kę na pełny etat. CV na adres
manager@hotelartus.pl - 757 616
346
Huta „Julia” w Piechowicach
zatrudni osobę na stanowisko przewodnika turystycznego. Wymagana
biegła znajomość j. niem. lub/i ang.
Docelowo umowa o pracę. CV na
koordynator@hutajulia.com - 513
023 729
Karpacz pokojowa - Zatrudnię
w Pensjonacie w Karpaczu osobę
sumienną, rzetelną i uczciwą do
pracy jako pokojowa. - 784 927
050
Karpacz-pensjonat zatrudni
panią i pana do pracy w systemie
2-tygodniowym do obsługi recepcji
i pokoi tel. 500 011 363
Kasjer - Praca w markecie spożywczym. Kasjer sprzedawcazapewniamy szkolenie, elastyczne
godziny um. zlecenie, pomagamy
w wyrobieniu książeczki sanepidu.
maciej.m@hrworkforce.pl - 665
797 398
Kasjer- spożywczy Piechowice
- Zatrudnię na stanowisko kasjersprzedawca na pełny lub niepełny
etat w sklepie spożywczym w Piechowicach. - 602-138-761
Kasjer sprzedawca w markecie Jelenia Góra, praca na w markecie,
zapewniamy szkolenie, praca stała,
um. zlecenie, ważna książeczka
sanepidu - pomagamy w wyrobieniu;
tel. 785850692.
Kelner 10 zł/h pokój gratis Zatrudnię kelnera/barmana od zaraz
do renomowanej restauracji w centrum Szklarskiej Poręby, możliwość
zakwaterowania gratis, umowa,
stawka 10 zł na godzinę, wysokie
napiwki tel. 693 429 971
Kelnerka/pomoc kuchenna,
kucharka - Zatrudnimy na umowę o
prace kelnerke i pomoc kuchenna,
kucharkę w restauracji w Piechowicach - 509 208 754
Kierowca do pizzerii - 731-547091

Kierownik Salonu - Miejsce
pracy: Jelenia Góra Prosimy o
składanie swojej aplikacji (CV i listu
motywacyjnego) poprzez stronę
www.mediaexpert.pl. W zakładce
Informacje - Praca (zamieszczona
na dole strony internetowej) - 672
650 019
Kobiety/Czechy/11,3zl netto Produkcja w fabryce czekolady/75
koron cz. netto na godz./ Tylko
kobiety 18-50/ 60 km od Jeleniej
Góry/ Zakwaterowanie/ Termin
przyjazdu na miejsce: Już w środę
14.01.2015/ 3zmianowa /Wymag.
doświadcz - 512 022 288
Koordynator hali Real JG: Mile
widziane doświadczenie w merchandisingu; Aktualna książeczka
sanepidowska; Samodzielność,
komunikatywność; Umowa zlecenie Kontakt: mkarys@pmt.com;
tel. 502332051 - pmt_rekrutacja@
pmt.com.pl
Krawcowa-praca dodatkowa Szukam krawcową z umiejętnością
szycia i krojenia, praca dodatkowa w
domu na zlecenie. - 570 581 900
Kucharkę do Karpacza - Przyjmę
Panią do śniadań w pensjonacie w
Karpaczu z umiejętnością pieczenia
ciast i gotowania. Najchętniej z
Karpacza lub bliskiej okolicy. - 602
331 118
Kucharz, kelnerka - Przyjmę do
pracy kucharza i kelnerke Mysłakowice pilne - 605 598 712
Lakiernik samochodowy - Firma
Auto-prendota S.C. z czterdziestoletnim stażem zatrudni samodzielnego lakiernika z doświadczeniem
- 601 695 404
Lektorzy j.angielskiego - Pilnie
zatrudnię lektorów j.angielskiego na
terenie Jeleniej: zajęcia in-company
lub dzieci/młodzież. Wymagane
doświadczenie, b.db znajomość
języka. Bdb stawka. Cv: rekrutacja.
szklarskaporeba@gmail.com - 696
494 286
Marketing w firmie metalowej
- Zatrudnię na umowę o pracę w
firmie produkcyjnej osobę odpowiedzialną za sprzedaż, marketing.
Wymagane: j. angielski, komunikatywność. Preferowana osoba po
politechnice lub znająca materiały
stalowe. - monika1105@interia.pl
Mechanik do rozbierania samochodów CV 9 -17 Karola Miarki 53
- 537 510 200
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni doświadczonego kucharza.
CV ze zdjęciem można złożyć osobiście lub wysłać na jjacak@wp.pl.
Umówienie spotkania oraz więcej
informacji po nr tel. 606 150 995
Metafora Pub & Restaurant
zatrudni młode sympatyczne osoby
na stanowisko kelnerki. Już teraz
szukamy młode talenty na sezon
ogródkowy. CV ze zdjęciem można
złożyć osobiście lub wysłać na jjacak@wp.pl. Umówienie spotkania
oraz więcej info pod tel. 606 150
995
Metaloplastyka - Zatrudnię
osoby do pracy fizycznej i osoby na
stanowisko spawacza - możliwość
przyuczenia. Wojcieszyce k./Jeleniej Góry. CV proszę przesyłać na
e-mail: wojcieszyce.praca@gmail.
com Zapraszamy
Opieka Niemcy - Firma Jurek
poszukuje opiekunek do opieki
nad osobami starszymi na terenie
Niemiec. Praca legalna na umowę
zlecenie, dobre zarobki, zapewnienie transportu. Więcej informacji pod
numerem telefonu. - 517 246 863

Opiekunki osób starszych Zatrudnimy opiekunki osób starszych
do pracy w Niemczech. Długoterminowa umowa, legalne zatrudnienie,
respektowanie niemieckich przepisów dotyczących min. wynagrodzenia. Codziennie nowe oferty pracy.
- 734427734/691104999
Osada Śnieżka poszukuje kierowcy z doświadczeniem. Kontakt:
kom. 510073756 e-mail: wojciech.
lysiak@sunet.com.pl - 510 073
756
Pałac Wojanów zatrudni na pełny
etat ratownika wodnego. Więcej
informacji pod numerem tel.693 733
330. - 693 525 777
Pensjonat Karpacz śniadania Poszukuję odpowiedzialnej, schludnej osoby do przygotowywania
śniadań w pensjonacie w Karpaczu.
- 798 522 518
Pensjonat w centrum Karpacza
- Osobę do obsługi sali- jadalni, w
pensjonacie w centrum Karpacza,
przyjmiemy od zaraz. - 601 429
662
Pomoc kuchenna - pokojowa Pensjonat Karkonoski w Karpaczu
zatrudni na stałe pomoc kuchenną
- pokojową. - 502 333 379
Pomoc kuchenna / sprzątanie
- Pensjonat w Karpaczu zatrudni
pomoc kuchenną / pokojową. - 604
200 744
Pomoc kuchenna/10zł/h/pokój Restauracja w centrum Szklarskiej
Poręby zatrudni od zaraz pomoc
kuchenną,10 zł/h na rękę, umowa,
możliwość zakwaterowania gratis.
Tel. 693 429 971
Poszukujemy fizjoterapeutki
do pracy w sklepie medycznym
, CV prosimy przesyłać na adres
email:phu-medyk@pbox.pl - 757
533 063
Poszukuję młodej osoby chętnej
do pracy w ośrodku wczasowym w
Karpaczu. Nie wymagana praktyka.
- 728 922 783
Potrzebna zmienniczka do
opieki w Niemczech z okolic JG,
niemiecki kontaktowy, konieczne
prawo jazdy tel. 504 083 302
Praca - Firma finansowa szuka
przedstawicieli. naszym pracownikom oferujemy: 1.Atrakcyjny system wynagrodzenia prowizyjnego
2.Elastyczny czas pracy CV na
maila anna.kaminska@eurocent.
pl - 726 001 465
Praca dodatkowa-ankieter Poszukujemy osób do badania
opinii publicznej, nie wymagamy
doświadczenia. Wystarczą chęci
do pracy, dostęp do internetu oraz
ukończone 18 lat. Zapewniamy
szkolenia. Oferujemy elastyczny
czas pracy. - 690 501 001
Praca i samodzielne mieszkanie
dla dziewczyny 794 542 434
Praca od zaraz - Praca od zaraz
przy produkcji plastików w Jelenia Górze. Wynagrodzenie netto
1300-1700zł. WOJ-KAT SP. Z O.O.
Poznańska 20 Jelenia Góra tel.
756475564 lub 516587317 email:
wojkat@wojkat.eu
Praca od zaraz na umowę. Zatrudnię kobietę, mężczyznę z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadającą prawo
jazdy kategorii "B". - 500 320 777
Praca przy produkcji plastików w
Kowarach - 516 574 375

Praca w pizzerii-Świeradów Zdr
- Pizzeria-Restauracja "La Gondola"w Świeradowie Zdrój zatrudni
pracownika w pełnym wymiarze na
stanowisko pizzer. Osobę chętną do
pracy przyuczymy . - 608 355 743
Salon fryzjerski zatrudni fryzjerkę/
fryzjera z doświadczeniem. Mile
widziane świadectwo czeladnicze.
Praca w miłej atmosferze, oferujemy
atrakcyjne warunki zatrudnienia. 530 323 656
Serwisant urządzeń spaw. - Opis
stanowiska: - instalacja, obsługa
i serwis urządzeń spawalniczych
i plazmowych - analiza usterek i
wymiana podzespołów - regeneracje podzespołów - testowanie urządzeń po wykonanych naprawach.
- 723 383 841
Serwisant wtryskarek - Firma
KM-System poszukuje kandydatów
na stanowisko serwisant wtryskarek.
Wymagania: wykształcenie średnie
techniczne, doświadczenie w pracy
z wtryskarkami, prawo jazdy kat. B,
j. ang. st. komunikat. - 75 6105577/
praca@km-system.pl
Solid Security poszukuje Kierownika Ochrony w Jeleniej Górze.
Wymagamy: - Własnego samochodu(zwracamy koszty paliwa)
- Niekaralności - Doświadczenia
w ochronie Kontakt: mbinczak@
solidsecurity.pl
Specjalista ds. tel. sprzedaży Telefoniczne pozyskiwanie klientów
biznesowych i sprzedaż usług firmy.
Praca pn-pt, od 8 do 16 w Jeleniej
Górze. Więcej na e.adamska@
netfactory.pl - 535 201 015
Sprzątaczka biurowa - Firma
Clar System zatrudni osoby do
sprzątania w Jeleniej Górze. Praca
przy sprzątaniu powierzchni biurowej od poniedziałku do piątku od
14 do 21, wymagane orzeczenie
o niepełnosprawności. O - 660
567 125
Sprzedawca części samochodowych , używanych, wymagana
znajomość części i komputera - 607
232 330
Sprzedawca-Prezenter
Handlowy - Miejsce pracy: Jelenia
Góra Prosimy o składanie swojej
aplikacji (CV i listu motywacyjnego)
poprzez stronę www.mediaexpert.pl.
W zakładce informacje praca - 672
650 019
Sprzedawcy drzwi panele
wykładziny - Nowootwierany duży
sklep w JG z drzwiami, panelami
i wykładzinami zatrudni osoby z
doświadczeniem do obsługi. Dobre
wynagrodzenie, stabilna praca w
sympatycznym gronie. - pracajg@
interia.pl
Szukam Pani do pracy w sklepie
- Poszukuję Pani- na emeryturze/
rencie, kulturalnej, uczciwej do pracy
w sklepie w Karpaczu. Mile widziane
doświadczenie w handlu. Preferuję
osoby z Karpacza bądź bliskiej
okolicy. kontakt w godz. 16:30-20 502 197 391
Wokalistka - Szukamy dziewczyny która kocha muzykę i chce
zostać wokalistka, warsztaty w
studio ,praca z zespołem muzycznym, fajne pieniądze do zarobienia,
talent i charyzma obowiązkowo,
792796991 lub 880277613
Wydzierżawię 2-3 stanowiska
fryzjerskie, jedno kosmetyczne.
Cieplice tel. 693 295 435

Wykładanie towaru - sklep
Real - Szukamy osób do wykładania towaru w sklepie REAL w
Jeleniej Górze. Od pon. do pt.,
6:00-14:00 Stawka 6-8 zł netto/h
Wymagana aktualna książeczka
sanepidu Czekamy na CV pod
mailem: m.reruch@dema.com.pl 693 061 684
Zakład poszukuje pracowników Zakład usługowy poszukuje pracowników do niżej wymienionych funkcji:
-pracownik gospodarczy(sprzątanie)
-pracownik gospodarczy(odśnieżanie) -pracownik ochrony Szczegółowe informacje - 732 777 786
Zatrudnię cieśli dachowych i szalunkowych, dekarzy - 602 487 174
Zatrudnię cukiernika i piekarza...
Praca w godzinach nocnych. proszę dzwonić do godz. 15:00 - 607
841 236
Zatrudnię do Domu Wczasowego w Dusznikach Zdrój panie
na stanowiska: pomocy kuchennej, kelnerki, pokojową. Praca z
zamieszkaniem. - 74/8669574
Zatrudnię do pracy w gastronomii - 757 610 920
Zatrudnię do pracy w sklepie
spożywczo monopolowym w Szklarskiej Porębie - 693 871 152
Zatrudnię frezera na pełen
etat z wszelkimi świadczeniami.
Praca w Jeżowie Sudecki wszystkie
informacje w godzinach 7-16 - 602
377 991
Zatrudnię inżyniera sprzedaży
(handlowca)ze znajomością języka
angielskiego. Oferty: rekrutacja.dolnoslaskie@onet.pl - 604-944-075
Zatrudnię kierowcę - 608 691
436
Zatrudnię kierowcę do pizzerii w
Jeleniej Górze. Kontakt pod numerem: 602-735-219 lub 661-559-157
Zatrudnię kierowców z kat C
- Zatrudnię do pracy w hurtowni
kierowców z prawo jazdy kat.C CV
proszę składać w siedzibie firmy
pod adresem 58-500 Jelenia Góra
ul . Krzywoustego 1 Proszę tylko
poważne oferty osób chcących
pracować - 601 388 792
Zatrudnię osobę do pracy na
recepcji/obsługa sali w pensjonacie
w Karpaczu. Proszę o przesłanie CV
na adres: biuro@zielonewzgorze.
karpacz.pl - 0 604 200 744
Zatrudnię piekarza dobre
warunki - 604 105 283
Zatrudnię spawacza z doświadczeniem i umiejętnością czytania
rysunku technicznego. Mile widziana
umiejętność składania konstrukcji . Praca w Jeżowie Sudeckim
informacje w godzinach 7-17 - 602
377 991
Zatrudnię sprzedawcę w sklepie
ogrodniczym, dzwonić od 9.0017.00 tel. 501 786 571
Zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu- pomoc kuchenną/pokojową.
- 604 287 331
Zatrudnimy do gastronomii.
Umowa o prace, wysokie zarobki
zmiany "dzień na dzień". CV proszę
wysyłać mailem lub składać osobiście w Doner Kebab kolo TESCO
- kebabzielonko@o2.pl
Zatrudnimy do pięknie położonego hotelu w okolicach Jeleniej
Góry osoby na stanowisko kucharza
i kelnera. Oferujemy umowę o pracę
na pełen etat. CV prosimy wysyłać
na adres m.lugowska@hotelchojnik.
pl - 669 888 771

Zatrudnimy osobę do pracy
Recepcja/obsługa sali. Pensjonat w
Karpaczu. Proszę o przesłanie CV
na biuro@zielonewzgorze.karpacz.
pl - 604 200 744
Zatrudnimy pracowników - Firma
Bayer&Riedl Personalservice Gmbh
zatrudni: -Elektryków -Techników/
Monterów Klimatyzacji -Spawaczy
-Ślusarzy Narzędziowych -Lakierników uwaga nie zatrudniamy osoby
bez znajomości j. niemieckiego - 882
067 218
Zatrudnimy przy produkcji plastików w Jeleniej Górze - 516 574
375
Zatrudnimy przy produkcji plastików w Kowarach - 516 574 375

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Skup katalizatorów ceramicznych i metalowych, filtrów fap/dpf
oraz monolitu z aut osobowych i
dostawczych w obojętnym stanie.
Możliwość dojazdu, katalogi, polecam. - 695 614 193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Auto części auto skup 533533442
- Części do audi, bmw, merc, vw,
ford, skoda, volvo, , toyota, nissan,
suzuki, mazda, honda, hundaj,
mitsubishi, renault, peugeot, citroen,
daewoo, seat, fiat, alfa romeo itd...
różne modele
Hurt detal części oleje smary ul.
Wolności 20/1 Jelenia Góra wejście od ul. Korczaka zapraszamy
codziennie od godz. 9 do 17 - 662
203 491

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Każdego mercedesa kupię 190
124 123 140 i inne tel. 724 131 669
najwięcej płacę
Masz auto my je kupimy - Nasza
firma prowadzi skup samochodów
w każdym stanie technicznym.
Przyjmujemy również samochody
rozbite i uszkodzone. Za skupowane
auta płacimy gotówką od ręki. - 533
533 442
Skup aut do 60 tys. - Kupie każde
auto motocykl lub ciągnik rolniczy.
Całe i uszkodzone ceny od 1tyś
do 60 tyś zł Szybko, konkretniegotówka do ręki. Umowa legalnie.
Darmowy dojazd do ciebie szybko
miło i profesjonalnie - 500 247 769
Skup aut do 60tys 788 345 470
- Kupie każde auto motocykl czy
ciągnik . Całe i uszkodzone ceny od
1tyś do 60 tyś zł jesteśmy konkretni
gotówka do reki umowa legalnie.
Darmowy dojazd do ciebie szybko
miło i konkretnie dzwoń 24H 7dni 788 345 470
Skup aut dobre ceny 500403803
- Nasza firma prowadzi skup samochodów w każdym stanie technicznym. Przyjmujemy również
samochody rozbite i uszkodzone. Za
skupowane auta płacimy gotówką
od ręki. - 500 403 803

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Honda CRV 4x4 benzyna +lpg Ekonomiczna i niezawodna Honda
z napędem na 4 koła. Silnik 2.0 z
instalacją lpg, 150KM, klima, pełna
elektryka, nowe opony zimowe.
Jestem pierwszym właścicielem,
samochód zadbany. Cena 14900 667 656 503
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Iveco 5912 - W całości lub na
części do sprzedania Iveco 5912.
Zabudowa: chłodnia + winda o
wymiarach 5m dł ; 2,17m szeroki ;
2m wysoki na 10 euro palet. Auto
w pełni sprawne Wiecej info pod
nr tel. - 502 662 364
Mazda Premacy Zadbana - 2,0
diesel 101 km. Pojazd w bardzo
dobrym stanie 4 el. szyby, el.
lusterka, 4 poduszki powietrzne,
wsp. kierownicy, centralny zamek,
klima, czujniki cofania, hak, ekonomiczna 6 l/100 km. Cena 7500
zł - 504 987 420
Peugeot 307 HDI Diesel - Rok
prod. 2004 ,Typ nadwozia Kombi
, poj.1,6 110 KM ,przebieg 140
tys. Auto bogato wyposażone
. więcej informacji pod nr. tel
662091331
Renault 19, 1.8, 1990r w wersji wyposażenia TSE. Ostatnio
wymienione całe sprzęgło, tylna
belka, węże układu chłodniczego.
Posiadam 2 kpl. opon, OC do
(06.2015), przegląd do (07.2015).
Cena 1700zł. - 792 439 634
Seat Leon 1,6 + LPG - Sprzedam Seat Leon z instalacją
gazowa założoną na felgach 17
letnich plus zimówki 15, stan b
dobry nie wymaga wkladu oc do
maja przegląd do końca lipca,
radio kenwooda z mp3, halogeny,
moc 105 km - 512 509 913
Sprzedam auto VECTRA C, rok
2005 GTS 150 kon, przebieg 140
tys tel. 506 529 813
Sprzedam Toyota Corolla
4-D-4, pojemność 1.4, 2005r,
przebieg 100000 km, grafitowy,
bardzo dobry stan, cena 18500
zł tel. 692 700 640, 608 386 599

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
Toyota Yaris 2007r. 38 tyś Polski salon, 38 tyś, zadbana
trzydrzwiowa, pilne - 697-980602
VW Passat B5 2003r 101KM
- 246tys km. Stan auta bardzo
dobry,czysty zadbany nie palono
w nim papierosów. Wyposażenie:
podgrzewane fotele, elektryczne
szyby, ESP, klimatronic, ABS, centralny zamek - 739 280 444

ANONSE
MATRYMONIALNE
43-latek pozna Panią z własnym
"M" w celach towarzyskich,100%
dyskrecji i higieny. Nie zwlekajcie!!
- 889 938 059
Chłopak 24 szukam na stałe
- Mam 24l, 175cm, 85kg ciemny
blondyn niebieskie oczy. Szukam
dziewczyny w celu stworzenia
stałego związku nie interesują mnie
żadne przygody. Możesz być po
ciężkim związku, dziecko nie jest
problemem - 725 009 179
Poznam kobiety 18-40L - Poznam
kobiety do spotkań sam na sam lub
a spotkania z parami. Spełnię każdą
Twoją fantazję erotyczną. Na początek mail michujelenia@poczta.pl
podeślę foto w odpowiedzi
Poznam pana niewysokiego
lat 70-73, najchętniej wdowca,
bez rażących nałogów, z JG lub
okolic. Pan jako przyjaciel(na
początek), potrzebuje pomocy
finansowej tel. 607 967 510
Poznam Panią z JG płacę Poznam Kobietę w wieku 40+
szczupłą 0 jasnych włosach w
tym rude z Jeleniej Góry do spotkań intymnych. Ja jestem inż.
na emeryturze. Mogę udzielać
pomoc finansową - 786 105 665

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - Układanie kostki
,obrzeża z granitu, betonowe,
pisemna gwarancja na wykonaną
podbudowę - 533 013 072
Cyklinowanie solidnie podłóg i
schodów, montaż desek, parkietów,
paneli, malowanie mieszkań tel. 697
143 799
Dachy solidne - Dachy od A do
Z rabaty na materiały i robociznę,
upusty dla wspólnot mieszkaniowych. Dojazd oraz wycena Gratis,
wolne terminy, gwarancja .Specjalne
upusty przy podpisaniu umowy na
okres zimowy 880-044-951
Gaz Serwis urządzenia - Gaz
Widrom - junkersy, piece, urządzenia gazowe, instalacje, montaż,
przeglądy, serwis - tel. 604 569 785
lub 75 76 49 496
Odśnieżanie-złota rączka
- Malowanie, montaże, wymiany,
remonty, naprawy, odśnieżanie itp.
606 734 030
Płytki Hydraulika Malowanie
- Wykonam remont mieszkania
biura w najnowszych technologiach.
Wykonam ins. hydrauliczną, położę
płytki, pomaluję ściany sufit drzwi
okna. Wykonam zabudowę rigips.
Chętnie doradzę Zapraszam - 731
144 455
Remonty malowanie, tapetowanie, gładzie, regipsy, panele, glazura, cała wykończeniówka czysto
solidnie i terminowo. - 509 061 763
Schody drewniane - Specjalizujemy się w wykonawstwie schodów
z drewna na konstrukcji samo
nośnej jak i okładziny drewniane na
schody żelbetowe. Więcej informacji
pod numerem tel. 518 417 734

Szukam pracy jako budowlaniec.
Mam kilkuletnie doświadczenie w
pracach remontowo-budowlanych,
gładzie, tynki, murowanie i tp. nabyte
w Polsce i poza granicami kraju.
Prawo jazdy kat B, j. niemiecki
komunikatywny tel. 796 517 046
Top-System tanie okna, drzwi,
bramy, rolety, ogrodzenia, markizy.
profesjonalne doradztwo, wycena,
montaż, regulacja Biuro Jelenia
Góra ul. Okrzei 11 topsystem.
okna@wp.pl - 606 670 858
Tynki maszynowe - Firma z wieloletnim doświadczeniem wykona
tynki gipsowe lub cementowowapienne, szybko tanio i solidnie.
Wolne terminy. - 667 934 227
Usługi ogólnobudowlane Remonty domów, mieszkań, sklepów, elewacje, wykończenia wnętrz
budowa domów pod klucz. - 792801-861
Usługi wykończeniowe 665 412
121
Wykończenia wnętrz, tynki,
gładzie, malowanie, panele, kafle,
tapety, ścianki działowe, wstawiamy
drzwi, okna - solidnie tel. 570 256
869

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski - Oferuję skuteczne
korepetycje na każdym poziomie
nauczania (szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum, zajęcia dla
dorosłych i dla firm). Dojazd do
ucznia gratis. Ceny od 30 zł / godz.
lekcyjna. 729 538 770
Bezpłatny kurs j. niemieckiego
- Zapraszamy na bezpłatny kurs
języka niemieckiego - poziom
B1+B2, dofinansowany ze środków
UE. Łącznie 240 godzin szkolenia.
Kurs kończy się egzaminem TELC
na poziomie B2. Miejsce szkoleń:
Jelenia Góra - 501 012 072
Hiszpański. Native Speaker
- Jestem profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje na wszystkich poziomach,
przygotowanie do egzaminu oficjalne w Karpaczu i okolicach. tel
797371608 email: angelgua@
hotmail.com

Skup aut
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WHO

Korepetycje niemiecki - 100
% skuteczności. Nauczycielka
akademicka, absolwentka U.Wr.
10 lat praktyki. Wszystkie poziomy
zaawansowania. Tłumaczenia.
Trudne przypadki. Przygotowanie
do matury. Pomoc w odrabianiu
lekcji. - 509 705 674

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk. Solidnie i terminowo.
Montaż instalacji, awarie, drobne
naprawy, montaż domofonów, wideodomofonów, nowoczesne oświetlenie led 12-24V, monitoring. - 792
087 011

USŁUGI
FINANSOWE
Poczta ul. Różyckiego informuje
- Oferujemy tani kredyt gotówkowy
i konsolidacyjny, konkurencyjne
ceny ubezpieczeń OC, AC, domów
i mieszkań oraz atrakcyjny pakiet
ubezpieczeń dodatkowych. Przyjdź,
zapytaj, zadzwoń - 725 231 163

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Studio foto na godziny - Oferuję
do wynajęcia w pełni wyposażone
studio fotograficzne o pow. 100 m2.
Ceny: 1h 50 zł, 4h 150 zł, 10h 300zł,
weekend 500 zł. Ceny zawierają
VAT i dostęp do całego wyposażenia. JG -Cieplice - 603 368 863
Usługi fotograficzne - Wykonujemy ekspresowe zdjęcia do dokumentów (paszport, prawo jazdy,
dowód osobisty, itp.) w cenie 15zł!
Wywoływanie zdjęć cyfrowych. ul.
Wiejska 29 Jelenia Góra(za "ryneczkiem"). - foto@qba-it.pl
Videofilmowanie super ceny!
chrzest lub komunia od 150zl, ślub
i wesele od 500zl. uroczystości,
imprezy okolicz., montaż powierzonych materiałów. zapraszam - 726
299 384

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

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Freelancer - Web, WWW Projektowanie stron internetowych,
szybkie terminy realizacji, atrakcyjne
projekty. Kontakt 512 909 679
Krok naprzód- twoja Strona WWW
- Odmień swoją firmę postaw na
WorldTrue. Profesjonalne wykonanie stron www od podstaw w
niskiej cenie. Wykonujemy również
wszelkiego rodzaju grafiki jak np:
plakaty. Email: kontakt@worldtrue.
net - 889 562 325
Serwis PC, laptopy, Dojazd Naprawa komputerów PC, laptopów. Czyszczenie, odwirusowanie,
rozbudowa, konfiguracja urządzeń
sieciowych i rtv. Kompleksowy
serwis z najwyższą jakością usług
i dojazdem do klienta. - 605 233
937
Tanio, szybko, solidnie - Wykonam
stronę internetową, bloga, napiszę
teksty, poprowadzę fanpage. - 721
370 413

USŁUGI
KSIĘGOWE
Biuro Rachunkowe - 2 mc za
50% - 2 miesiące za połowę ceny
zawartej w umowie - zapraszamy
do współpracy - pełen zakres usług.
Wojska Polskiego 54 Jelenia Góra
- obok sądu w bramie. - 782 020
635
Na problemy podatkowe: TAX Podatki, księgowość: sprawdzamy,
naprawiamy po innych, „wyprowadzamy na prostą” korygujemy.
Profesjonalnie. Długoletnie doświadczenie. Kancelaria Podatkowa TAX.
- 510 243 264
Obsługa księgowa - Poprowadzę
księgowość (księgi rachunkowe,
PKPiR, ryczałt, karta), kadry, płace,
ZUS. Rzetelnie, profesjonalnie,
uczciwie. - 601 357 220

og£oszenia
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Obsługa księgowa firm - Obsługujemy firmy na zasadach ryczałtu
ewidencjonowanego, na zasadach
ogólnych jak i pełnych księgach
Zrobimy rozliczenia roczne i wnioski
o zwrot podatku VAT od zakupu
materiałów budowlanych. - 516
574 375

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, zabawy, przyjęcia.
Repertuar polski, zagraniczny,
muzyka akordeonowa, DJ, wokal,
zabawy, oświetlenie, cena umowna
"Muzyk Orkiestra"tel. 75 75 339 21,
692 046 727
Zespół Muzyczny Są Gorsi Zespół na wesele karnawał okolicznościowe dajemy radę na każdej
imprezie duże doświadczenie sprawdzony repertuar profesjonalny sprzęt
i przystępne ceny na życzenie
faktura - 603 196 698

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opieka nad niepełnosprawnym Zaopiekuję się niepełnosprawnym.
Obie strony bez nałogów oraz
wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
bez doradców. Najchętniej Jelenia
Góra, Zgorzelec i okolice. Kontakt
698 026 766
Opiekunka - Szwajcaria /Niemcy
- Podejmę się opieki nad osobą
starszą w Szwajcarii lub Niemczech
jako zmienniczka. Chętnie oferty
prywatne. 512 844 164
Zaopiekuję się dzieckiem, osobą
starszą Jelenia Góra-Cieplice tel.
504 545 522

USŁUGI
OPIEKA - ZWIERZĘTA
Świetlica dla zwierząt, hotel - Propozycję kieruję do właścicieli psów i
kotów z okolic Jeleniej Góry, którzy
muszą czasem wyjechać i zostawić
je pod opieką. Zapytania proszę
kierować na skrzynkę: kocia.kamienica@gmail.com - 0794373432

USŁUGI
RÓŻNE
Bal karnawałowy 80 zł od osoby Hotelik Pod Zwariowanym Koniem
zaprasza na bal karnawałowy. - 724
636 436
Księgowość dla firm - Biuro
Rachunkowe Koala - 2 miesiące za
połowę ceny zawartej w umowie zapraszamy do współpracy - pełen
zakres usług. Wojska Polskiego 54
Jelenia Góra - obok sądu w bramie.
- 782 020 635
Lakiernia proszkowa LAK System - Nowa lakiernia w Lubiechowej,
17 km od Jeleniej Góry. Malowanie
elementów metalowych, bram,
ogrodzeń, balustrad, ram rowerowych, motocyklowych, elementów
dekoracyjnych z metaloplastyki 692 232 414

Naprawa pralek, odkurzaczy
Jelenia Góra ul. Karłowicza 25 tel.
603 835 483
Prace wysokościowe - podnośnik
- Oferuję usługi podnośnika koszowego P-183, o wysięgu 18m, w
zakresie: - ścinki i pielęgnacji drzew
- odśnieżania dachów i usuwania
nawisów śnieżnych i lodowych wszelkich innych Konkurencyjne
ceny! - 502 508 265
Solidna ekipa wykona prace
porządkowe np: odśnieżanie posesji
dachów itp. Również drobne prace
budowlane malowanie gładzie ocieplanie poddaszy itp. Zapraszamy
do skorzystania z naszych usług
pozdrawiam - 782 037 887
Sprzedam kominek -"koza" firmy
Joutul f371 o wydajności cieplnej od
35kw do 70 KW. Nowy cena 5900.
- 609 413 415
Ślusarstwo - Naprawa,
wymiana, montaż, awaryjne otwieranie zamków nieruchomosci, aut,
sejfow. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne. Gwarancja na wykonane usługi - 533 188 754
Tapicerstwo od A do Z Dojazd
do klienta oraz wycena gratis.
Szeroki wybór tkanin ,wieloletnie doświadczenie, gwarancja na
usługę i materiały tel. 880-044-951
Wykonam rysunki artystyczne
na zamówienie (ze zdjęć lub nie)
w technice tradycyjnego ołówka,
tuszu lub węgla w każdym wymiarze. Gwarantuję autentyczność i
wysoką jakość każdego dzieła. - 533
155 220
Zarządzanie Wspólnotami - Oferujemy profesjonalne zarządzanie
Wspólnotami mieszkaniowymi i
nieruchomościami komercyjnymi,
poparte ponad 16 letnim doświadczeniem zawodowym, licencja
państwowa, polisa OC. Zapraszamy
- 729 686 230

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Kontenerowy wywóz gruzu
i śmieci. Wynajem kontenerów.
Kontenery 5.5 6,8 m3. Kontener
gruz śmieci odpady. Konkurencyjne
ceny! - 535 910 813
Pięknie wyczyszczę dywany Wykładziny, tapicerkę domową i
samochodową. Wieloletnie doświadczenie+profesjonalne środki Karcher
- zapraszam - 607 155 751

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Bus Maxi transport przeprowadzki
- Witam posiadam Busa Renault
Master MAXI chętnie pomogę
przy przeprowadzkach, usługach
transportowych... Długość paki 3,60
m, 1.5 t ładowności Odpowiadam
również na SMS. - 571 355 666

Eurovan -Przewozy Osób - Z
nami do Niemiec, Belgii, Holandii,
Luxemburga z adresu pod adres,
już od 180 zł/45e, busami 6 i 9 osobowymi. Zapraszamy - 757896051
lub 515288606
Przeprowadzki kompleksowe.
Krajowe i zagraniczne. Solidnie i
profesjonalnie. - 516 146 075
Przeprowadzki kompleksowo
Misto-kraj-zagranica 3 Samochody,
różne gabaryty, wykwalifikowana
kadra,14 lat doświadczenia. Dojazd,
doradztwo i wycena Gratis tel.880044-951
Przewozy osób na lotnisko Oferuję przewóz osób wygodnym
nowym autkiem na lotnisko do
Wrocławia i nie tylko>Potrzebujesz
gdzieś dojechać dzwoń. Wystawiam
F-Vat. - 537 566 539
Transport - bus towarowy. Miasto-kraj-zagranica tel. 600 540 190

USŁUGI
TURYSTYKA
Gościniec "Bobrówka" w Siedlęcinie zaprasza w dniu 14.02.2015
na ostatni bal w tym karnawale
połączony z Walentynkami, wstęp
100 zł/os. rezerwacja 601 196 567,
605 204 445
Pokoje gościnne w Cieplicach
Zdroju. Ceny od 30 zł za nocleg 664 171 154

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Detoks, alkoholo-odtrucia, pielęgniarka i lekarz z dojazdem, tabletki
72h po stosunku. - 502 361 579
Fryzjer domowy - 15- sto letnie
doświadczenie w zawodzie dojazd
do klienta strzyżenie damsko męskie oraz dziecięce fryzury okolicznościowe ( pasemka, balejaż,
koloryzacja itp) konkurencyjne ceny
- 669 131 673

Pedicure leczniczy - Usługa obejmuje: usuwanie modzeli, odcisków,
kurzajek, pękających pięt, korekta
wrastających paznokci - klamry,
odbudowa paznokcia (grzybica,
uraz), masaż stóp, profilaktyka
os. starsze, diabetycy, dzieci - 536
230 760
Protezy zębowe - Ekspresowa
naprawa protez. Protezy elastyczne,
akrylowe, szkieletowe, porcelana,
nakładki nagryzowe i wybielające.
Tel. 609404957, 531191658. Wolności 54(obok Małej Poczty)
Stomatolog Specjalista W.Kulig
- W.Z. Kulig: leczenie zębów, korekty
kosmetyczne, wszystkie rodzaje
protez i mostów zębowych. Jelenia
Góra 1 Maja 28/2, pn-pt 10-18 - 601
773 396

KUPIĘ
Kupie różne mapy dokumenty
monety obiegowe kolekcjonerskie
przedwojenne oraz PRL, z papieżem i inne , polskie zagraniczne
różne, pojedyncze i kolekcje, dojazd
i wycena u sprzedającego. - 506
960 561
Kupie różne monety polskie zagraniczne, 2 zl okolicznościowe, PRL,
marki przedwojenne i inne zagraniczne , srebrne złote pojedyncze i
kolekcje . dojazd i wycena u sprzedającego Jelenia Góra i okolice.
- 506 960 561

SPRZEDAM
6 bajek dla dzieci na 3 x DVD
- Alicja w krainie czarów, Złota
gęś, Cudowna lampa Alladyna,
Dziewczynka z zapałkami, Śpiąca
Królewna, Dziadek do orzechów
- stan używany - idealny, działa w
100%, sprzedam w zestawie 30
zł - Zabobrze - 603 049 476
Bałwanek Bouli - 2 x DVD box
- Ponad 5 godzin bajek: Najazd
Marsjan, Cyrk Bouliego. Bajki bez
przemocy, 2 płyty, stan używany idealny, działa w 100% Sprzedam
w zestawie za 20 zł. Odbiór osobisty
Zabobrze - 603 049 476

Hutosie - 660 minut - 6 x DVD
- Bajki dla małych dzieci, bez przemocy, 6 płyt, stan używany - idealny,
działa w 100%. Sprzedam w zestawie, odbiór osobisty Zabobrze 40
zł - 603 049 476
Obuwie dziecięce - Kolekcja
zimowa - śniegowce, kozaki, botki.
Całorocznie kapcie befado, renbut, viggami. Obuwie wizytowe i
komunijne. Zapraszamy serdecznie
- każdy znajdzie coś dla swojego
dziecka. - 601 730 523
Sprzedam fotelik samochodowy Be Safe Izi Go 0-13kg.
Stan bardzo dobry. Tel. 692
460 189
Teletubisie - 4 X DVD Bajka dla małych dzieci bez
p r z e m o c y. S t a n u ż y w a n y i d e a l n y, d z i a ł a w 1 0 0 % , w
zestawie, czyli: Teletubisiowe
urodziny Jeszcze, jeszcze,
Muzyczny plac zabaw - Zabobrze - 30 zł - 603 049 476
W komis przyjmujemy ładną,
modną odzież dziecięcą, damską, buty, torebki. Przyjęcia w
czwartki , piątki. Sklep Sara ul.
Różyckiego 4A.Zapraszamy na
zakupy tel. 733 110 573

ODDAM
Oddam dużą ilość gruzu za
darmo z możliwością dostarczenia własnym transportem
- 607 744 887

26 stycznia 2015 r.
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Ta p c z a n i k j e d n o o s o bowy oddam za darmo
s t a n d o b r y. O b i c i e z i e l o n e .
o d b i ó r w ł a s n y. J e l e n i a
G ó r a k . M a ł e j P o c z t y. P r o szę dzwonić w dni powszednie po 16-tej. - 512 556
300

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię
mieszkanie
(38-50metrów)do II piętra w bloku 4-piętrowym
na Zabobrzu II (Elsnera,
Moniuszki, Noskowskiego,
e w. K a r ł o w i c z a 2 l u b 4 ) . 604 222 804
Kupie mieszkanie najlepiej do remontu w centrum
Jeleniej Góry tel. 793 912
922
Kupie okazyjnie kawalerkę lub mieszkanie w JG.
Email - marek.korsak@
wp.pl tel. 535303007
32:,(5=&+1,(%,852:('2
:<1$-ĉ&,$35=<
HIPERMARKECIE TESCO W
JELENIEJ GÓRZE
 DO-DQD3DZáD,, 
KONTAKT:
$/(.6$1'5$='$12:,&=
WHOHPDLO
D]GDQRZ#SOWHVFRHXURSHFRP
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Sprzedam mieszkanie w Gryfowie sl o powierzchni 67m. Jest to
mieszkanie po remoncie 3 pokojowe
zlokalizowane 40m od rynku . - 661
226 841

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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(sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Monika Trzebowska, Lena Aksanowa,
DTP: Marta Patraszewska Internet: http://www.jelonka.com Druk: Polskapresse
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ogłoszeń i reklam
MIESZKANIA
SPRZEDAM
Mam do sprzedania 4 mieszkania
49m2 102m2 29m2 32m2 mieszkania częściowo do remontu budynek
posiada nową elewacje dach i
przyłącze cw i co cena 2000 za 1m2
do negocjacji (bez czynszowe) - 695
898 335
Na sprzedaż 1/2 domu obejmująca
górną kondygnację w pięknym
poniemieckim budynku ( parter
stanowi osobny lokal). Mieszkanie
o powierzchni 76 metrów składa się
z trzech pokoi (20m, 16m, 10,32m),
kuchni - 604 271 523

Pilnie sprzedam mieszkanie
50m2, cieplutkie, IV piętro, winda,
kuchnia wyposażona w pełni. Do
zamieszkania - Zabobrze tel. 75 64
138 55 po 14.00
Sprzedam mieszkanie 4 pok z
balkonem, IIp, 83m2, ul. Wzgórze
Partyzantów, bez czynszowe z
ogrodem, miejsce parkingowe, bez
pośredników, cena 260000 zł+możliwość kupna strychu 50m2 50000 zł
tel. 693 295 435
Sprzedam mieszkanie 50,9m2, 2
pokoje, duża kuchnia, z balkonem, II
p, Zabobrze, cena do uzgodnienia,
bez pośredników tel. 607 967 510

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

marles
ogloszenia
stare

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

Sprzedam ul. Morcinka 50m2 - 2
pokoje, położenie w zielonej cichej
dzielnicy, blisko szkoły, atrakcji sportowych, Parku Kościuszki, stawy.
Bez problemów z miejscem parkingowym. Czynsz 329 zł wliczone już
ogrzewanie miejskie, cena 139tys
- 502 638 241
Tanio słoneczne po remoncie
42m - Mam do sprzedania ładne
mieszkanie po remoncie w bloku,
na ulicy transportowej 3 piętro 41m
z ładnym widokiem blisko centrum
niski czynsz co i cw miejskie (plac
zabaw sklep dużo zieleni rzeka
piwnica) - 695 898 335
Zab o b r z e I , k a w a l e r k a ,
pow.25m2, wys. parter, blok ocieplony, atrakcyjna lokalizacja, koszt
utrzymania 180zl, cena wyjściowa
78tys. Pośrednikom dziękujemy. 693 367 961
Zabobrze, 30 m2 - Z powodu
wyjazdu sprzedam mieszkanie na
Zabobrzu II. Wyremontowane i
umeblowane. Blisko do sklepów jak
i przystanków MZK i PKS. Po więcej
informacji zapraszam pod numer tel.
728 477 973

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pok. Kiepury Jelenia Góra - Do
wynajęcia ładne 2 pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze przy ul.
Kiepury 27 III piętro 43 m kw. z
balkonem, umeblowane, pralka,
lodówka 850 zł + prąd, gaz, woda
tel. 695 052 447
40m² umeblowane nowy budynek
„Mieszkanie z garażem składa się
z sypialni, pokoju z aneksem,garderoby, łazienki z wanna. Balkon z
Panorama na miasto, góry. 3 Piętro
,winda. Blisko centrum Cena 1450
z mediami dodatkowo tylko prąd +
kaucja” tel.503431438

40m2 w Mysłakowicach - Przytulne.
2 sypialnie, pokój dzienny, aneks
kuch. przedpokój, łazienka. Poddasze. Ogródek oraz pomieszczenie
gospodarcze. Cicha okolica. Całkowity koszt 850zl/mies. Ogrzewanie
kominkowe. Woda i prąd wg licz
- 607 869 180
Kawalerka na Kadetów - Do
wynajęcia ładna kawalerka z pełnym
wyposażeniem kontakt też mailem
gjacek7@wp.pl - 782 843 622
Mam do wynajęcia Zabobrze III,
ul. Kiepury, mieszkanie 2 pok. IIp,
częściowo urządzone, ogrzewanie
i ciepła woda z sieci, miejsce parkingowe, 1100 + liczniki (czynsz w
cenie) tel. 511 779 711
Mieszkanie do wynajęcia Zabobrze II, umeblowane, 53m2, 3p,
cena 950 zł + media (czynsz i ogrzewanie w cenie) tel. 75 75 158 88
Mieszkanie i kawalerka centrum
- Mieszkanie 38m2 i kawalerka
29m2, róg Piłsudskiego/Wolności9
w Jel. Górze, Ip. Oba: świeżo po
remoncie, nowe meble kuchenne
i nowe łazienki z prysznicem+WC;
domofon; 700zł i 550zł (+gaz+prąd+woda+śmieci - 507 044 668
Mieszkanie na Zabobrzu Wynajmę mieszkanie 42.5 m2 w
pełni umeblowane (tv + kablówka
+ internet). Tylko poważne oferty. 503-016-209
Mieszkanie w Sobieszowie - Do
wynajęcia mieszkanie jedno i dwupokojowe w Sobieszowie kolo pętli
autobusowej. - 692 446 747
Od 02.01.2015 wynajmę pokój
pani pracującej, używalność kuchni,
łazienki tel. 607 967 510
Ul. Kiepury do wynajęcia atrakcyjna
kawalerka, umeblowana i wyposażona tel. 695 943 795
Wynajmę mieszkanie 3pokojowe
66m na ul. Morcinka na 1pietrze
częściowo umeblowane 1100zł plus
liczniki plus kaucja - 695 725 851
Wynajmę mieszkanie umeblowane, pokój z salonem z dostępem
do wszystkiego, parter domku
Cieplice, dla pani-pana samotnych
w wieku od 40 lat, pracujących tel.
798 102 485
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Wynajmę pokój panu bez nałogów, blisko centrum od 27.12.2014.,
lokalizacja Wzgórze Kościuszki tel.
535 982 147
Wynajmie kawalerkę 33m2 w
Mysłakowicach z widokiem na
Śnieżkę. - 515 197 397

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

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

ZEB 4916 Duże i funkcjonalne
mieszkanie czteropokojowe położone
w bloku po termomodernizacji
w Szklarskiej Porębie. Mieszkanie do
wprowadzenia z zabudową kuchenną
w cenie. Okazyjna cena 219.000 zł.
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4917 Ładne mieszkanie dwupokojowe położone w kamienicy kilkurodzinnej w miejscowości
Ścięgny k/Karpacza. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie o powierzchni 49m2 z garażem typu blaszak. Ogrzewania gazowe.
Magda Czaprowska 601 852 382
NA WYŁĄCZNOŚĆ

www.rychlewski.com.pl

1.Szklarska Poręba Apartament. 53 m2
balkon, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
garderoba. Możliwość dokupienia garażu. Wysoki standard, nowy dom,
Osiedle Podgórze. Doskonała cena.
Lokal przynosi dochody z najmu.
Remigiusz Rychlewski 501-736-644
2. Kiepury 56 m2 możliwość podziału na
3 pokojowe. II piętro, zadbane, ładne,
słoneczne. Doskonała oferta. 169000

Remigiusz Rychlewski 501-736-644

3. Duży budynek gospodarczy po dawnej stajni

w bogatym folwarku. Siedlęcin. Piękny widok,
łatwy dojazd, możliwość przebudowania, teren
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
i usługową. Super na agroturystykę.
2
Działka 1600 m 139000 zł.

ZEB 4772 Uroczy
i bardzo ładny dom
wolnostojący
o pow.100m2 położony w atrakcyjnej miejscowości Giebułtów. Posadowiony na
działce 1200m2 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

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

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

NA WYŁĄCZNOŚĆ

4. Mieszkanie na osiedlu Park Sudecki
(ul. Sudecka 91) Salon z aneksem, mały
balkon, dwie sypialnie, łazienka, p.pokój,
2
84 m + piwnica. Stan deweloperski.
tel. 501 73 66 44
5. Lokal na kancelarię lub gabinety,
ul. Wojska Polskiego 64, pomiędzy nowym
i starym budynkiem sądu przy głównej ulicy.
Widoczne miejsce, spore możliwości adaptacyjne. Doskonała oferta Lic 9549
Rychlewski Remigiusz 501736644

ZEB 4839 Mieszkanie dwupokojowe
o pow. 48 m2 położone w bloku po termomodernizacji na ładnym i cichym osiedlu przy
Wyspiańskiego. Mieszkanie znajduje się na
trzecim piętrze, blok zarządzany przez wspólnotę -niskie koszty utrzymania- 248zł miesięcznie z ogrzewaniem.
Magda Czaprowska 601 852 382
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

6. Działki budowlane w Komarnie.
Piękne widoki, doskonały dojazd.
2
Powierzchnia od 1000 do 1334 m
Cena od 55zł/m2

7. Pensjonat w Karpaczu. Obiekt działający,
w doskonałej kondycji. 60 miejsc dla gości,
parking, zaplecze, kuchnia, pokoje z łazienkami. Cena 2.490.000 tel. 501-736-644
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. 3000m 2.
Budynek o bardzo ciekawej i oryginalnej bryle
- małego dworku. Anna Roziel 509 156 552
ZEB 4905 Mieszkanie dwupokojowe
o pow. 49.50m2 z dużym balkonem położone
na szóstym piętrze w bloku z windą na
Zabobrzu III. Mieszkanie rozkładowe, bardzo
ciepłe i słoneczne. Cena 135.000zł.
Joanna Chabiniak 661 223 812
ZEB 4916 Mieszkanie dwupokojowe położone w kamienicy na trzecim piętrze w centrum miasta Jelenia Góra. Mieszkanie o powierzchni 38 m2 do remontu, okazyjna cena
84.000 zł.
Magda Czaprowska 601 852 382

8. Słoneczne, rozkładowe mieszkanie
2 pokojowe, II piętro, balkon, łazienka,
2
kuchnia. 38 m . Ulica Kiepury.
Polecam tel. 501 73 66 44

9. Mieszkanie do remontu 59000 zł.

Remigiusz Rychlewski lic 9549

10. Lokal przy ul Wolności 208.
2
Parter 60 m . Do wynajęcia lub
sprzedaży.
Rychlewski 501 73 66 44

Zamiana Jelenia Góra na Gdańsk
- Zamienię ładne 3pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze na osiedlu
Zabobrze na 2-3pokojowe w Gdańsku. Mieszkanie ma 54 metry, dwa
duże pokoje plus salon połączony
z kuchnią. Kontakt: 691 738 512 trojakowa@wp.pl
Zamienię kawalerkę 30m2 na
Zabobrzu II, w wieżowcu na wysokim parterze, całkowicie wyremontowaną, do wprowadzenia. Blok
ocieplony, okolica ZUSu, REALa i
poczty na 2 lub 3 pokojowe tel. 699
911 112
Zamienię: mieszkanie 2 pok. 36m2
własn.-Kiepury w JG, parter zabezpieczony, blok IVp zamienię na
własn. 3pok lub 2pok 50m2-parter
w blokach Cieplice lub JG tel. 667
916 024, 723 096 496
Zamienię mieszkanie komunalne
46m 2pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka. Ogrzewanie CO gazowe,
na drugim piętrze w centrum miasta. Zamienię na większe. - 500
490 882

DOMY
SPRZEDAM
Dom w Sobieszowie pow. 136m2
- Budynek wymaga jedynie wykończenia wnętrza. Pow. działki 711m2.
Dodatkowe inf: okna drewniane,
schody drewniane, instalacja elektryczna oraz wodna, gładzie , ogrodzenie kamienne... Cena 330 tys
- 531 011 022
Jelenia Góra, Zabobrze, - Mamy
zaszczyt przedstawić wyjątkową
ofertę sprzedaży 4 domów o
powierzchni 139,73 m2 (łącznie z
garażem) w zabudowie szeregowej.
Zapraszamy Inwestycja rośnie w
oczach. - 795427003, 513762219,
668176957
Nowy szereg Zabobrze III - Sprzedam komfortowy dom w zabudowie
szeregowej 176 m2 . 6 pokoi +
kuchnia + spiżarnia . 2 łazienki .
Rok budowy 2009. Materiał cegła.
Ogrzewanie gazowe. Alarm Zagospodarowana działka. 890.000 zł.
- 506 122 702
Sprzedam kawalerkę w Kamiennej Górze o powierzchni 26m.
Mieszkanie słoneczne, komunalne
(niski czynsz), ogrzewanie elektryczne. Cena 65tys.zł. Tel.: 75 645
18 23.

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia budynek na terenie
Simet w Jeleniej Górze przy ul. J.
Pawła II 33: - z przeznaczeniem na
cele produkcyjne, magazynowe,
biurowe 1234 m2 - posiada własne ogrzewanie gazowe - media:
prąd, - 756471412, ksonia@simet.
com.plAU
Domek do wynajęcia, parter 45m2,
(pokój, pokój z kominkiem, łazienka,
prysznic, aneks kuchenny). Piętro
45m2(przedpokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka) - 500
091 133
Domek na wsi. - Mam do wynajęcia niewielki domek ok. 32m2 do
zamieszkania, piwnica, możliwość
zagospodarowania ogródka, cicha
spokojna okolica 12 km od Jeleniej
Góry. Cena 700zl. - 605 822 721
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DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka budowlana Olszyna
- Sprzedam działkę budowlaną
Olszyna -Biedrzychowice 1100 m2
27 zł m2 woda, telefon, prąd na
granicy działki. Nowe osiedle. - 506
122 702
Działka w Parku Norweskim
- Okazyjnie sprzedam działkę
budowlaną o powierzchni 0,1948
ha zlokalizowaną w Cieplicach,
urokliwej dzielnicy Jeleniej Góry, w
sercu Parku Norweskiego( około
300 metrów od Term Cieplickich ). 75 75 22 980 / 697 397 297
Sprzedam działkę w Jeleniej
Górze 10 min do centrum, blisko
przystanek, szkoła, przedszkole,
cisza, blisko las, tereny do jazdy na
rowerze, spacery. Cena do ustalenia. Wielkość działki 3.600m2 lub
część. - 785 524 362

LOKALE
SPRZEDAM
PUB w centrum Jeleniej Góry,ok.200m2 pomieszczenia parter+piwnica+ogródek, przekażę za
odstępne. Pełne wyposażenie: bar,
meble, sprzęt RTV. Pub cały czas
funkcjonuje, duża liczba stałych
klientów. Polecam. - 503 169 412
Sprzedam lub wynajmę budynek
mieszkal.-uslug. 600mkw. Piękna
restauracja, 2 sklepy, 2 b.duże
mieszkania. B. atrakcyjna lokalizacja
- 531 697 099

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia magazyn 425m2 z
biurem 75m2, ogrzewany tel. 500
168 910
Lokal biurowy 65 m2 obok sądu
- bez pośredników lokal składający
się z 5 pomieszczeń - 2 biurowe, wc,
duża poczekalnia, pomieszczenie
gospodarcze - ok 65 m2 - Wojska
Polskiego, wejście od ulicy. - 75 752
65 53, 75 75 234 39
Lokal handlowy w Cieplicach
- Okazyjnie wynajmę lokal handlowo-usługowy w ścisłym centrum
Cieplic, o pow 42 m kw. Lokal na
parterze, z witrynami i miejscem na
reklamę. Idealny pod biuro, handel,
usługi, gastronomie. - 75 75 22 980
/ 697 397 297
Mam do wynajęcia sklep 48m2
Piechowice - Pakoszów tel. 600
316 661
Na atrakcyjnych warunkach
wynajmę duży lokal handlowousługowy znajdujący się w ścisłym
centrum Jeleniej Góry, przy głównym deptaku. - 75 75 22 980 / 697
397 297
PUB w centrum Jeleniej Góry,ok.200m2 pomieszczenia parter+piwnica+ogródek, przekażę za
odstępne. Pełne wyposażenie: bar,
meble, sprzęt RTV. Pub cały czas
funkcjonuje, duża liczba stałych
klientów. - 503 169 412

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Tanio wynajmę hale magazynową
70m2, wys. hali 3,20, monitorowany,
ochrona cala dobę, ogrodzony. ul.
Karola Miarki 18d - 601 057 718
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Centrum Kształcenia Plejada
Szkoła Policealna i Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące w Jeleniej Górze
prowadzi nabór lutowy na rok 2014/2015
t ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
t HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
t TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
t OPIEKUN MEDYCZNY
t OPIEKUNKA DZIECIĘCA
t TECHNIK MASAŻYSTA

nowość!
nowość!
nowość!

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

t NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra

tel./fax. 75 648 83 85
jgora.plejada@op.pl

Zapisz się już teraz!

www.plejada.edu.pl

