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Miasto obiecuje mieszkanie socjalne, ale kiedy – tego jeszcze nie wiadomo

Medycy ze szpitalnego oddziału ratunkowego wyprowadzili z
głębokiego wychłodzenia około
60-letniego pacjenta.

Strona 3
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Kiedy będzie
szpilokstrada?

Na wniosek radnych w budżecie zarezerwowano pieniądze
na tzw. szpilkostradę, która ma
powstać na deptaku.

Strona 7
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Wystartował
Bieg Piastów

– Otrzymałam nakaz odłączenia piecyka węglowego,
który ogrzewa mój jedyny
pokój. Czy moje dziecko ma
zamarznąć? - pyta ze łzami
w oczach Violetta Radzicka,
mama 3-miesięcznej dziewczynki.
Jeleniogórzanka stara się o mieszkanie z łazienką, kuchnią i ogrzewaniem. Obecnie mieszka w lokalu
obciążonym wyrokiem eksmisyjnym.
Dłużnikiem był ojciec, który zmarł. W
mieszkaniu o powierzchni ponad
50 metrów kwadratowych mieszka
osiem osób: mama pani Violetty,
siostra z trójką dzieci oraz brat.
- Lokal jest zawilgocony, pokój w
którym mieszkam nie miał ogrzewania, przez co przy oknie zbierał
się lód, a po pożarze instalacji elektrycznej nie można nawet podłączyć
piecyka elektrycznego. Kiedy miała
urodzić się córeczka, wydzieliłam
dla nas „kąt" z większego pokoju. A
ponieważ nie było ogrzewania, zainstalowałam piecyk węglowy - opowiada samotna matka. - Kominiarz
stwierdził, że nie ma zagrożenia, ale
zakład gospodarki mieszkaniowej
nakazał mi usunięcie piecyka. Grożą, że zaleją komin betonem, a nas
wysyłają do domu samotnej matki
– skarży się kobieta.
- Pracuję, zarabiam, chcę normalnie żyć i przede wszystkim zapewnić

REGION

dla tej pani mieszkanie – mówi
wiceprezydent.
A co do tego czasu? Wszak do lata
daleko…
Jerzy Lenard, dyrektor ZGKiM
zapewnia, że do końca lutego zostanie podłączony nowy piec w

JELENIA GÓRA

Nasza kotlina warta UNESCO
Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
zabiega o wpisanie Kotliny Jeleniogórskiej na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. – To otworzyłoby nasz region
na turystów z innych kontynentów –
podkreśla Krzysztof Korzeń, dyrektor
biura Fundacji.
Fundacja opracowuje obecnie
formularz wniosku o rozpatrzenie
kandydatury na polską oficjalną listę
informacyjną zawierającą dobra,
które potencjalnie mogą być nominowane do wpisu na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Rozpatrywane

Na listach startowych głównych konkurencji 39. Biegu Piastów jest 5798 osób z 27 krajów
z trzech kontynentów.
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mojej córeczce przyzwoite
warunki. W kwietniu
zeszłego roku złożyłam podanie o
lokal z kuchnią
i łazienką, ale
wciąż dostaję odmowę,
nie wiem, co
mam robić –
płacze pani
Violetta.
- W ZGKiM
-ie powiedziano mi, żebym
kupiła piecyk
elektryczny. Już
nikt nie pamięta
o wadliwej instalacji
elektrycznej. Otrzymałam
pismo, że zostanie ona naprawiona
w pierwszym kwartale 2014 r., ale do
tej pory nie zrobiono nic – opowiada
kobieta.
Sprawą mieszkania dla tej samotnej matki zajmuje się wiceprezydent
Mirosława Dzika. – Staramy się
znaleźć odpowiedni lokal, by było
ją stać na jego utrzymanie - zapewnia. Tłumaczy, że pani Violetta
powinna napisać odwołanie do
Społecznej Komisji Mieszkaniowej
w celu umieszczenia jej na liście
o przyznanie lokalu socjalnego.
Mieszkanie komunalne do remontu wymagałoby bowiem wkładu
własnego, którego nie ma. - Jeszcze
w tym roku chciałabym znaleźć

Fot. Mea

Jak mają żyć bez ogrzewania?

jest wpisanie krajobrazu przyrodniczo
- kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej
według głównej idei, że niespotykany
krajobraz przyrodniczy Karkonoszy
oraz Rudaw Janowickich doprowadził
do rozwoju, głównie w XIX w. licznych
rezydencji szlacheckich, otoczonych
rozległymi parkami romantycznymi,
ale też do budowy kolonii domów tyrolskich czy też kościółka Wang. - Nie jest
to jeszcze wniosek, jednak formalnie
rozpoczyna nasze starania o wpis –
mówi Krzysztof Korzeń.
(Mea)

zagraża życiu jej, dziecka, rodziny
i sąsiadów. Dlatego, żeby ogrzać
pokój nowym piecem, musi zostać
rozebrana, również nielegalnie
wybudowana, ścianka działowa –
mówi dyrektor.
Agata Galas-Dudek

Budżet przyjęty po długich negocjacjach

Zwyciężył rozsądek radnych?

W ostatnim możliwym terminie – 31 stycznia - radni jednogłośnie uchwalili budżet Jeleniej
Góry na rok 2015. Zanim do tego doszło, kilka razy ogłaszano przerwy w sesji podczas
których negocjowano, negocjowano, negocjowano…
Kto z kim negocjował? Radni
PO–PiS najpierw wcześniej z prezydentem Marcinem Zawiłą, a potem
jego zwolennikami, zasiadającymi
w radzie. Ostatecznie w budżecie
znalazły się wszystkie, albo prawie wszystkie wnioski wniesione
niemal w ostatniej chwili przez

Auto skup, Auto kasacja
Auto złom, Szrot, Auto części

www.jelonka.com

miejsce starego, który nie działa.
– Czekamy jeszcze na przebudowę
kominów spalinowych i wentylacyjnych, która ma się zakończyć w
ciągu kilkunastu dni. Jednak pani
Violetta będzie musiała odłączyć
nielegalnie zamontowany piec, bo

tel. 794 794 104, 794 794 804

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl

opozycyjnych radnych. Czy zatem
jest to realny budżet, czy zbiór
pobożnych życzeń bez finansowego
zabezpieczenia – przekonamy się
wkrótce.
W każdym razie uchwalenie tego
dokumentu, mimo wcześniejszych
rozmów i ustaleń, trwało ponad 6
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godzin (wliczając przerwy). Tyle
zajęło radnym przyjęcie projektu
Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry wraz z niemal wszystkimi
autopoprawkami prezydenta oraz
poprawkami Komisji Finansów i
Budżetu.
Więcej o sesji na stronie 4
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POWIAT

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Radni większością głosów uchwalili plan dochodów i wydatków

Podczas IV sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, która
odbyła się 30 stycznia br.,
uchwalono budżet na bieżący rok w kwocie ponad
60 mln 600 tys. zł. – Ilość
pieniędzy jest podobna, jak
w ubiegłym roku – mówiła
Grażyna Bojęć, skarbnik
Starostwa Powiatowego w
Jeleniej Górze.
Za przyjęciem uchwały budżetowe
głosowało 15 radnych, a czterech (z
Prawa i Sprawiedliwości) wstrzymało się od głosu. - Mamy niewielki
wpływ na jego realne kształtowanie
, dlatego wstrzymujemy się od głosu
– wyjaśniał mówił radny Bogusław
Chodak.
W 70 proc. budżet jest uzależniony
od zewnętrznego finansowania. Najważniejsze, by były pieniądze
na pomoc społeczną, oświatę oraz
inwestycje drogowe. Wiele inwestycji
realizowanych jest przy wsparciu
różnych dotacji, dlatego nie od razu
znajdują się w budżecie np. naprawy

Fot. Mea

Na co pieniądze z budżetu?

dróg, finansowane w ramach usuwania klęsk żywiołowych, które przyznaje wojewoda. Niestety, państwo
zmniejszyło subwencje – mówiła
Grażyna Bojęć.
Na usuwanie klęsk żywiołowych
ze środków własnych zabezpieczono
ponad 251 tys. zł. Na przystosowanie
głównej siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego

Na początku sesji złożono gratulacje i wręczono upominek Aleksandrze Wiącek,
uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach za zdobycie nagrody Orła Dolnośląskiego. To niezwykle prestiżowe osiągnięcie, przyznawane jest przez Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty.

POWIAT

Była debata o bezpieczeństwie
Utworzenie oddziału psychiatrycznego, zwiększenie liczby etatów ratowników zawodowych Karkonoskiej
Grupy GOPR, czy też zakup drona
– to część potrzeb zgłoszonych przez
Komisję Bezpieczeństwa Porządku
Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego podczas ostatniej Sesji
Rady Powiatu.
Komisja ustaliła, że w ostatnim czasie znacząco wzrosła i nadal wzrasta
liczba interwencji dotycząca pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
- Średnia liczba wyjazdów zespołów
medycznych wynosi od 30 do 45 w ciągu miesiąca. Większość z nich kończy
się hospitalizacją. Ponieważ w rejonie
operacyjnym Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze brakuje oddziału
psychiatrycznego, pacjenci przewożeni są do ośrodków oddalonych o
wiele kilometrów szpitali, m.in. do:
Bolesławca, Sieniawki, Wałbrzycha,
Wrocławia, Lubiążu, Milicza, a nawet
do Międzyrzecza – mówił Andrzej Marczak, dyrektor Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych.
- Komisja wystąpiła z wnioskiem
do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o utworzenie w Jeleniej Górze
oddziału psychiatrycznego z uwagi
na potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo pacjentów – podkreślał Andrzej
Marczak.
Zwrócono również uwagę na
potrzebę zwiększenia liczby etatów
zawodowych ratowników górskich.
- Średni czas dotarcia do miejsca
zdarzenia waha się do 20 do 40 minut. Wynika to z braku możliwości

zwiększania liczby etatów ratowników górskich i zaplanowania stałego
dyżuru choćby jednego zespołu dwuosobowego, który mógłby wyruszyć
w ciągu kilku minut po otrzymaniu
zgłoszenia. Wyprawy nocne nadal
organizowane są przez dyspozytora
w oparciu o ratowników ochotników
przebywających w domach. Opóźnia
to znacznie działania ratownicze –
powiedział Andrzej Marczak.
Również z powodu zwiększającej
się liczby turystów potrzebne jest
utworzenie większej liczby etatów
ratowników górskich. Mówiono o potrzebie zakupu drona oraz zamontowania kamery w miejscu wskazanym
przez straż graniczną, by zwiększyć
bezpieczeństwo w powiecie. Zakup
drona został ujęty w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości.
Na koniec dyrektor podsumował bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. - Mimo zmniejszania
środków na zabezpieczenie regionu
przed powodzią, bezpieczeństwo
jest utrzymywane na coraz lepszym
poziomie. Zarząd zlewni wykonuje
szereg prac modernizacyjnych oraz
usuwa skutki powodzi. Aktualnie
opracowywane są mapy zagrożenia
i ryzyka powodziowego. Wszystkie
służby w kotlinie przygotowane są do
działań ratowniczych i wyposażone
w odpowiedni sprzęt, a współpraca
między służbami, inspekcjami, urzędami gmin i powiatów przebiega
bez zastrzeżeń – podkreślał Andrzej
Marczak.
(Mea)
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Z promocją na targach w Dreźnie
W ramach porozumienia z gminami i Jelenią Górą o wspólnej
promocji Powiat Jeleniogórski brał
udział w Targach Turystycznych
Dresdner Reisemarkt 2015. Prezentowana była oferta wszystkich
gmin, głównie Karpacza, Szklarskiej
Poręby, Podgórzyna oraz Jeleniej
Góry.
Powiat wystawiał się na wspólnym stoisku z Łużycami Górnymi, które są partnerem Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze
oraz były regionem partnerskim
targów. W imprezie wzięło udział
550 wystawców z: Polski, Niemiec,
Czech, Bułgarii, Białorusi, Austrii,
Szwajcarii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Słowacji.
Kraje egzotyczne miały swoich touroperatorów, którzy prezentowali
ich ofertę. Na targach promowana
była turystyka campingowa, można
było zobaczyć różne campery i
samochody campingowe.
Karkonosze prezentowane były
na stoisku znajdującym się blisko
sceny, na której przez trzy dni realizowany był program artystyczny.
Dzięki temu wiele osób zapoznało
się z ofertą Powiatu. Targi odwiedziło ponad 25 tys. osób, nie tylko
z Saksonii, ale również z Brandenburgii. Pytano o wędrówki,
wycieczki, ceny, wydarzenia kulturalne, noclegi zarówno w drogich
hotelach, jak i o tańsze pensjonaty
oraz o nowe oferty wyjazdów.
Rozdano ponad 2 tys. materiałów

Fot. Archiwum Powiatu
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reklamowych, przewodników po
regionie oraz gotowych ofert obiektów noclegowych gmin z powiatu
jeleniogórskiego i Jeleniej Góry.
To największa ilość materiałów,
jaka przekazana została ostatnio
potencjalnym turystom podczas
promocji.
Ponadto Powiat Jeleniogórski
realizuje projekt „Promocja Karkonoszy”, w ramach którego będzie
brał udział w kolejnych targach
turystycznych, tym razem w Republice Czeskiej. Partnerem jest
tu Karkonoski Park Narodowy po
stronie czeskiej oraz Związek Gmin
Karkonoskich również z Czech.
Powiat weźmie też udział w targach Euregio w Aachen, na których
promuje się już od kilku lat. Impreza
ta odbywa się na styku trzech krajów Belgii, Holandii i Niemiec, dzięki
czemu oferta z Karkonoszy dociera
do dużej liczby odbiorców.
(Mea)

dla osób niepełnosprawnych zaplanowano 68 tys. zł. Prawie 200 tys.
zł zarezerwowano na przebudowę
kotłowni olejowych na opalanie
bio-paliwem wraz z budową nowych
przyłączy cieplnych do budynków
Domu Pomocy Społecznej „Junior”
w Miłkowie. Z kolei na zakup busa,
przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
zaplanowano wkład własny Starostwa w wysokości 35 tys. zł.
Na oświatę i wychowanie zaplanowano ponad 11 mln zł, na
pomoc społeczną ponad 16 mln zł,
na Powiatowy Urząd Pracy ponad 3
mln zł, na edukacyjną opiekę wycho-

wawczą ponad 8 mln zł, na rolnictwo
i łowiectwo zaplanowano prawie 30
tys. zł, na gospodarkę mieszkaniową
180 tys. zł, na działalność usługową
ponad 580 tys. zł, na bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową ponad 31 tys. zł, na leśnictwo
ponad 1 mln 400 tys. zł, na administrację publiczną prawie 9 mln zł,
na drogi powiatowe ponad 1 mln
800 tys. zł, na turystykę ponad 100
tys. zł, na ochronę zdrowia ponad 5
mln zł, na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska ponad 80 tys.
zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego 106 tys. zł, a na kulturę
fizyczną ponad 100 tys. zł.
Agata Galas-Dudek
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POWIAT Zadbane trakty to lepszy wizerunek całego regionu

Zagraniczna prasa
promuje Karkonosze
„Schronisko na każdym szczycie”,
„Czar polskich schronisk” i „Wędrówki
z Liczyrzepą” – to tytuły pierwszych
artykułów, które ukazały się po pobycie w Karkonoszach dziennikarzy
z Niemiec i Austrii. Mottem wyprawy
było: „Wędrując w śniegowcach przez
Karkonosze”.
Trzynastu dziennikarzy z Niemiec i
Austrii odwiedziło powiat jeleniogórski,
by poznać regionalne atrakcje. Byli to
przedstawiciele m.in. „Die Welt” czy
„Der Tagesspiegel”, które ukazują się w
setkach tysięcy egzemplarzy.
Goście mieszkali w Szklarskiej Porębie, byli w Strzesze Akademickiej
w Karpaczu, zobaczyli też Pałace w
Wojanowie, Łomnicy i Staniszowie oraz
Muzeum Gerharda Hauptmanna. Wyjazd organizowany był przy współpracy
z Polską Organizacją Turystyczną oraz
touroperatorem Wiking Reisen.
Artykuły mają ukazywać się sukcesywnie do jesieni tego roku. Pierwsze
trzy już powstały: w gazecie „Tagesspiegel” (o tytule „Schronisko na każdym
szczycie”), który ukazał się w nakładzie
130 tys. egzemplarzy oraz Reise-Jurnal
(„Czar polskich schronisk”) i Reise &
Urlaub („Wędrówki z Liczyrzepą”), które
są wkładkami turystycznymi do gazet
„Augsburger allgemeine” w nakładzie
300 tys. egzemplarzy oraz w Main Post
Aschaffenburg w nakładzie 200 tys.
Okazuje się, że Karkonosze są konkurencją nawet dla Alp, szczególnie jeśli
chodzi o ceny. Dlatego też w powiecie
będą gościć kolejne grupy dziennikarzy,
ponieważ taka forma promocji przyciąga coraz większą liczbę turystów.

Wysoka promesa na drogi
Powiat Jeleniogórski wraz z
Powiatem Lubańskim otrzymali najwyższą promesę na
Dolnym Śląsku na remonty
dróg w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych.
– Dostaliśmy 6 mln zł, które przeznaczymy na dwie drogi: w Łomnicy
oraz między Wojcieszycami a Kromnowem – mówi Anna Konieczyńska,
starosta jeleniogórski, dzięki której
udało się pozyskać tak dużą kwotę.
Wojewoda Dolnośląski przyznał
Powiatowi 100% dofinansowania
na drogę między Wojcieszycami, a
Kromnowem o długości 6 km 400
m. Gmina Stara Kamienica buduje
kolektor sanitarny w pasie drogowym. Będą jeszcze wykonywane
przyłącza do budynków. Aby nie
powielać części robót drogowych,
trzeba opracować projekt na całe
zadanie. Część prac, na długości
ok. 3 km, zostanie wykonana przez
Gminę. Odwodnienia i mury oporowe były już częściowo wykonane w
ubiegłym roku.
Na przebudowę drogi w Łomnicy o długości 3 km 220 m Powiat
otrzymał 80% dotacji, reszta będzie
pokryta z funduszy Starostwa Powiatowego oraz Gminy Mysłakowice. Zostanie wykonana nowa
nawierzchnia, będą utwardzone
pobocza, powstaną bariery energo-

Fot. Starostwo Powiatowe
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chłonne oraz zatoki. Gmina Mysłakowice zadeklarowała współudział
w tej inwestycji w wysokości 500
tys. zł.
Przetargi na remonty tych dróg
mają być rozstrzygnięte do końca
maja tego roku. - Liczymy na to, że
realne nakłady finansowe po przetargach będą mniejsze i będziemy
mogli przesunąć je na pozostałe
drogi, które są zaplanowane do
remontów w tym roku - zaznaczył
Paweł Kwiatkowski - wicestarosta.
Pozostałe drogi, które są na
liście remontów w 2015 r. to: droga między Jeżowem Sudeckim, a
Czernicą, droga na terenie gminy
Podgórzyn, przy której znajduje
się osiedle Słoneczna Dolina, trasa
z Janowic Wielkich przez Trzcińsko

do Wojanowa. W kolejce czeka
też droga ze Starej Kamienicy do
Rybnicy, która ma już wykonane
m.in. rowy melioracyjne oraz mury
oporowe.
Powiat Jeleniogórski cały czas
będzie zabiegać o kolejne środki na
remonty dróg zaplanowane na ten
rok. - Wysokość uzyskanej kwoty
można porównać do 10% naszego
rocznego budżetu, co jest dużym
osiągnięciem, jednak potrzebne są
kolejne pieniądze, o które będziemy
się starać. Dobra infrastruktura jest
bowiem podstawą funkcjonowania
regionu turystycznego. Chcemy, aby
mieszkańcy naszego powiatu, a także nasi goście czuli się bezpiecznie
– powiedziała Anna Konieczyńska.
(Mea)

AKTUALNOŒCI
/ REKLAMA
ROZMAITOŒCI

Nowa „skarbówka”
W tym roku ma rozpocząć się budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego
w Jeleniej Górze. Powstanie ona przy ul.
Tebezjusza, nieopodal jeleniogórskiego
szpitala na Zabobrzu. Jak mówi Ewa
Słabęcka, naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, obecny obiekt
przy ul. Wolności nie spełnia żadnych
standardów budynku administracyjnego. Są tu małe pokoje, wąskie
korytarze i przede wszystkim zbyt mała
powierzchnia.
– Obecnie największym problemem jest punkt obsługi klienta, gdzie
podatnicy muszą rozmawiać o swoich
sprawach w obecności innych. W nowym obiekcie powstanie biuro obsługi
z prawdziwego zdarzenia, w którym
podatnicy będą mogli porozmawiać z
urzędnikami w komfortowych warunkach, sam na sam – mówi naczelnik
Ewa Słabęcka. – Chcemy, by był tam
również kącik dla dzieci, co byłoby
sporym ułatwieniem dla kobiet przychodzących do urzędu z potomstwem
– dodaje naczelnik E. Słabęcka.
Budynek przy ul. Wolności ma również za małą powierzchnię i dlatego
m.in. dział kontroli, magazyny czy
garaże mieszczą się w wynajmowanych pomieszczeniach budynku przy
ul. Okopowej. W nowym obiekcie
wszystko ma mieć swoje miejsce.
- Uważam, że nowa lokalizacja
będzie dla mieszkańców bardzo wygodna, bo jest to teren bardzo dobrze
skomunikowany – mówi Ewa Słabęcka. – Na Zabobrzu jest też ZUS, Urząd
Pocztowy, łatwy dostęp do komunikacji
miejskiej – dodaje.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Udało się uratować wychłodzonego pacjenta

Medycy dali radę hipotermii
Medycy ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jeleniogórskiego szpitala wyprowadzili z głębokiej hipotermii
około 60–letniego pacjenta, przywiezionego na oddział z
temperaturą ciała 22 stopnie Celsjusza. – Nie mamy do tego
żadnych urządzeń, więc musieliśmy działać tzw. metodą
domową, ale udało się – mówi Stanisław Biernacki, p.o.
ordynatora jeleniogórskiego SOR–u.
Po tym zdarzeniu, w jeleniogór– Po około sześciu godzinach
ręcznego masażu, mężczyźnie wró- skim szpitalu tworzony jest dodatciły funkcje życiowe – opowiada kowy specjalistyczny zespół, który
będzie powiadamiany w przypadku
Stanisław Biernacki.
takich zdarzeń. – Do współpracy
Pacjent został przywieziony kai wymiany doświadczeń
retką na Szpitalny Oddział
i na szkolenie zaproRatunkowy w styczniu.
siliśmy kolegów
– Mężczyzna zasłabł na
lekarzy z Krakomrozie przy jednym
z marketów, a kiedy
ktoś go zauważył i
wezwał pogotowie,
jego ciało miało
już tylko 22 stopnie
Celsjusza – opowiada
Stanisław Biernacki.
– W ratowanie jego życia
zaangażowany był cały oddział
SOR, a na zmianie mamy sześciu
medyków. To była ciężka, kilkugodzinna, fizyczna praca, ale zakończona sukcesem. Pacjenta udało się
uratować środkami domowymi, bo
nie mamy aparatury takiej, jak Kraków czy inne nowoczesne szpitale. O
urządzenie do masażu automatycznego staramy się od długiego czasu,
ale brakuje na to pieniędzy - dodaje
ordynator SOR-u.
Fot. Angela
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Na krzyżówce powstanie rondo

wa, którzy zajmują się hipotermią
i odnieśli wielki sukces – uratowali
dwuletniego chłopca, którego temperatura ciała wynosiła 12,7 stopnia
Celsjusza, o czym głośno było nie tylko w Polsce, ale i na świecie – mówi
Stanisław Biernacki.
W szkoleniu udział wezmą także
ratownicy Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, którzy jako
pierwsi docierają do osób wyziębionych w górach. Trwają też rozmowy
dotyczące zakupu urządzenia do
automatycznego masażu na SOR.
Koszt takiego sprzętu to kilkanaście
Miasto ma już dokumentację protysięcy złotych.
Angelika Grzywacz-Dudek jektową przebudowy skrzyżowania
ulic Rataja i Cieplickiej w Jeleniej
Górze. Wiadomo też, że w tym miejscu powstanie rondo. W budżecie
zarezerwowano pieniądze na tę
inwestycję, która według kosztorysu
inwestorskiego może kosztować około 1,5 mln zł. Roboty mają rozpocząć
się wiosną. Na czas prowadzonych
prac ruch w tym miejscu będzie
utrudniony.
Dokumentację wraz z kosztorysem przygotowała wyłoniona
w drodze przetargu Pracownia
Projektowa Trasko ze Szczecina.
Początkowo pod uwagę brano dwa
warianty przebudowy tego jednego z
najniebezpieczniejszych skrzyżowań
w Jeleniej Górze. Poza przyjętym
do realizacji rondem, rozważano
budowę zwykłego skrzyżowania
trzywlotowego.

- Ostatecznie podjęto decyzję, że
będzie to skrzyżowania z ruchem
okrężnym - mówi Jerzy Bigus,
zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej
Górze. – W tym miejscu zmieniona
zostanie oczywiście organizacja ruchu, ale także wymieniona zostanie
nawierzchnia. Trzeba tam będzie
również dobudować kanalizację
deszczową i przebudować sieć gazową biegnącą przez skrzyżowanie
– dodaje J. Bigus.
Na tym skrzyżowaniu niemal co
miesiąc dochodzi do wypadków i
kolizji. O jego przebudowę od wielu
lat wnioskowali okoliczni mieszkańcy, ale przede wszystkim dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 6 i rodzice
dzieci. O konieczności wykonania
tego zadania przekonywała także
Rada Cieplic.
(Angela)
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– Mamy budżet i musimy się zastanowić, co dalej – mówił Marcin Zawiła

Dokończenie ze strony 1.
Po długiej dyskusji pełnej emocji,
radni jednogłośnie (23 głosy za) przyjęli projekt Budżetu Miasta Jeleniej Góry
na 2015 rok. Mimo pogłosek przed sesją
o zbombardowaniu głosowania nad
budżetem, wśród radnych wszystkich
opcji zwyciężył rzadko spotykany
rozsądek, co jednak nie oznacza współpracy na dłuższą metę. Nawet przy tak
zgodnym głosowaniu nie obyło się
bez starć, ale póki co koalicja PO-PIS
rozdaje karty w politycznej grze o
Jelenią Górę…
Do wystąpienia podczas budżetowej
sesji najefektowniej przygotował się Oliwer Kubicki, który poprzez poszczególne plansze obrazował niedoskonałości
założeń prezydenta:
- Moim zdaniem przewaga wydatków bieżących nad majątkowymi jest
przerażająca – mówił radny Prawa
i Sprawiedliwości prezentując dane
statystyczne. Od kilku lat nasze miasto
hamuje – dodał. Wśród wizualizacji
radnego Kubickiego znalazły się m.in.
dane o wydatkach na turystykę: Jesteśmy miastem, które stara się być perłą
Karkonoszy. Jelenia Góra przy budżecie
334 miliony na wydatki przeznacza w
dziale „turystyka” 165 tys. zł., Szklarska
Poręba przy budżecie 30 mln. przeznacza 308 tys. zł, Karpacz - 34 mln/ 227
tys. zł, a Świdnica – 180 mln/ 820 tys. zł.
Twierdzi pan, że poczekamy na deszcz
pieniędzy z Unii Europejskiej. Ja to widzę trochę inaczej. Nie przygotował pan
miasta na czas, kiedy tych pieniędzy z
Unii nie będzie – zwracał się do Marcina
Zawiły 29-letni polityk PiS-u.
- Nierozważnym jest wprowadzać
wielkie projekty inwestycyjne, płacić za
nie w 100 procentach z budżetu miasta,
w momencie kiedy za rok mogę dostać
dotację do 80 procent – odpowiadał
włodarz miasta dodając, że wiele inwe-

Fot. Tomasz Raczyński

Kto poszedł na kompromis?

JELENIA GÓRA

Wirusy atakują jeleniogórzan
W II LO ok. 20 proc. uczniów nie
chodzi do szkoły, bo choruje. Na zwolnieniach lekarskich jest obecnie dziewięciu nauczycieli – mówi dyrektor
szkoły Iwona Kumek. Podobnie jest w
innych placówkach oświatowych. Ale
nie tylko. – To za sprawą wirusów – wyjaśnia Paweł Winiarski, kierownik przychodni przy Wojewódzkim Centrum
Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.
Lekarz potwierdza, że teraz zachorowań jest więcej. – Podczas jednego
dyżuru opieki nocnej przyjąłem

ostatnio czterdzieści osób z objawami infekcji wirusowej, czyli bólami
mięśniowo-stawowymi i wysoką
gorączką – mówi.
- To wszystko przez „zabieganie” i
osłabienie organizmu, który staje się
bardziej podatny na wszelkie wirusy.
Lekarstwa na nie ma. Najważniejsze, by
położyć się do łóżka, wygrzać, pić dużo
ciepłych napojów i odpocząć przez
kilka dni, żeby nie doprowadzić do
powikłań – radzi Paweł Winiarski.
(Mea)

JELENIA GÓRA

Wielki jubileusz „Ekonoma”

stycji związanych z turystyką znajduje
się m.in. w dziale kultury.
W dalszej części poruszano m.in. kwestie dotyczące mostu nad Wrzosówką
przy ul. Cervi, który został dopuszczony
do warunkowego użytkowania na 2
lata. Kontrowersje wzbudził wniosek o
zwiększenie o 800 tysięcy zł. wydatków
na przebudowę ulicy Widok. - Na ten cel
przeznaczono już 1 700 tys. zł, wnosi się
o dodatkowe 800 tysięcy. Skąd ta kwota?
- pytał Ireneusz Łojek (PiS). Odpowiedzi
udzielił wiceprezydent Łużniak, który
poinformował o konieczności naprawy
kanalizacji deszczowej, ale ostatecznie
radni odrzucili tę poprawkę. Mimo niepowodzenia prezydent Marcin Zawiła
zapewnia, że będzie szukał środków na
ten cel, podobnie jak na przebudowę ul.
Michałowickiej, która głosami koalicji
rządzącej została wykreślona z projektu
budżetu.

Najwięcej czasu radni poświęcili
poprawce zgłoszonej przez Rafała
Szymańskiego (PiS), który wnosił o
przesunięcie 60 tysięcy zł. z opracowania
dokumentacji budowy wystawy stałej
w Muzeum Przyrodniczym pn. „Zwierzęta świata w formie dioramy”, na
rewitalizację skweru przy ul. Różyckiego
(wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
oraz zakup ławek). Za tym projektem
było 11 głosów poparcia, 11 przeciw, a
głos, który mógł przeważyć na jedną
ze stron należał do Krzysztofa Mroza
(PiS), który wstrzymał się od decyzji.
Pozostałe poprawki zgłoszone zarówno przez prezydenta, jak i Komisję
Finansów i Budżetu przechodziły
jednogłośnie. Jedynie przy głosowaniu
nad zmniejszeniem rezerwy ogólnej z
1 200 tys. zł. do 900 tys. zł przeciwny
był Piotr Iwaniec. Wśród przyjętych
wniosków były m.in.: zwiększenie

wydatków na szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży o 100 tysięcy zł.,
zwiększenie wydatków bieżących na
promocję poprzez sport o 100 tysięcy
zł., zakup i montaż urządzeń typu
„street workout”, zabezpieczono środki
na organizację Juwenaliów (30 tys.
zł), zakup huśtawki integracyjnej na
plac zabaw, zwiększenie wydatków
na remonty placówek oświatowowychowawczych o 300 tysięcy zł.,
zwiększenie wydatków na remonty
dróg i mostów o 100 tys. zł.
- Posiadanie budżetu jest rzeczą
ważną, emocje były tutaj bardzo duże.
Nie ukrywam, że trochę kompromisów
musieliśmy przyjąć, co do niektórych nie
jestem przekonany – mówił prezydent
Marcin Zawiła. - Mamy budżet, idziemy
do przodu. Ten sukces będzie miał mnóstwo dzieci – dodał włodarz miasta.
Przemek Kaczałko

JELENIA GÓRA

Media Expert to jeden z liderów w bran¿y RTV, AGD, IT/MM. Posiadamy blisko 300 w³asnych salonów
sprzeda¿y w ca³ej Polsce. Nasi pracownicy to zespó³ profesjonalistów. W zwi¹zku z dynamicznym
rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowisko:

Sprzedawca – Prezenter Handlowy
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Sprzedawca - Prezenter Handlowy odpowiedzialny jest za:
- kompleksow¹ obs³ugê Klienta wed³ug standardów firmy
- realizacje planu sprzeda¿y na jak najwy¿szym poziomie
- fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzêtu
- dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
- pomoc Klientom w za³adunku towaru

Od kandydatów oczekujemy:
- chêci poszerzania wiedzy z zakresu technik sprzeda¿y oraz wiedzy produktowej
- umiejêtnoœci pracy w zespole
- ³atwoœci w nawi¹zywaniu kontaktów
- umiejêtnoœæ radzenia sobie ze stresem
- niekaralnoœci

Twoimi dodatkowymi atutami bêd¹:

Zespół Szkół Ekonomiczno–Turystycznych w Jeleniej Górze przygotowuje się do obchodów 70–lecia
istnienia. I już teraz zaprasza swoich
absolwentów do uczestnictwa w tym
święcie, zaplanowanym na wrzesień
2015 roku.
Z dokumentów historycznych wynika, że placówka oświatowa, której
spadkobiercą jest obecny ZSE-T,
powstała w 1945 roku. - W swojej długiej historii zmieniała nazwy, profile,
przeżywała łączenie i dzielenie szkół

wchodzących w jej skład. Od 2005
roku, kiedy to szkołę podzielono na
dwa podmioty: Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, wróciła do
dawnej nazwy: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych – informuje
Joanna Marczewska. - Przez prawie
70 lat mury tej szkoły opuściło wielu
specjalistów w tych dziedzinach,
którzy pracują w kraju i na całym
świecie – dodaje wkrótce.
(Angela)

Bogusław R. i Jacek M. oskarżeni. O co?

Zarząd aeroklubu z zarzutami
Jeleniogórska prokuratura – po
trzech złożonych zawiadomieniach o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez zarząd – wzięła Aeroklub Jeleniogórski pod lupę. W jednej ze spraw
prezes stowarzyszenia Bogusław R. i
dyrektor aeroklubu Jacek M. zasiądą
na ławie oskarżonych. Będą odpowiadać za poświadczenie nieprawdy w
dokumentach i wprowadzenie w błąd
Urząd Marszałkowski przy rozliczeniu
18 tys. zł dotacji. Dwie pozostałe sprawy

dotyczące innych zarzucanych im nie- Inną ze spraw, jest rozliczenia paliwa
prawidłowości są obecnie szczegółowo zakupionego z dotacji ze środków
publicznych, w tym z Urzędu Miasta na
badane.
W sądzie finał znajdzie sprawa organizację zawodów szybowcowych.
rozliczenia dotacji z Urzędu Marszał- We wstępnej fazie sprawdzania jest też
kowskiego przyznanej Aeroklubowi inne zawiadomienie dotyczące podmiaJeleniogórskiemu w 2012 roku. Chodziło ny samolotu AN- 2 Zośka (zniszczonego
o rozliczenie dotacji Urzędu Marszałkow- w 2007 roku) podczas jego remontu.
skiego w kwocie 18 tys. zł na budowę Zarówno dyrektor Jacek M., jak i prezes
Bogusław R. odmówili komentarza w
łazienek i toalet na Górze Szybowcowej,
joanna.skalmierska@castorama.pl
które – zdaniem śledczych - nigdy nie sprawie zarzutów.
(Angela)
powstały, a mimo to dotację rozliczono.

Godziny otwarcia:

Naszym pracownikom oferujemy:

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

- umowê o pracê w pe³nym wymiarze czasu
- stabiln¹ pracê w du¿ej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie
- mo¿liwoœæ doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleñ

Adres:

- zainteresowanie bran¿¹ RTV, AGD, IT/MM
- doœwiadczenie w sprzeda¿y us³ug telekomunikacyjnych
- doœwiadczenia w sprzeda¿y, bezpoœredniej obs³udze Klienta

Prosimy o sk³adanie swojej aplikacji (CV i listu motywacyjnego) poprzez stronê www.mediaexpert.pl.
W zak³adce INFORMACJE- PRACA (zamieszczona na dole strony internetowej) proszê o wybranie
interesuj¹cej Pañstwa oferty i zaaplikowanie na ni¹ za pomoc¹ przycisku „Aplikuj”.
Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez TERG S.A., zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbêdnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Po wprowadzeniu systemu elektronicznych biletów miało być wygodniej

2W ostatnim
ZU]HĞQLDU
czasie przedstawiciele
firmy R&G z Mielca (która wygrała
przetarg na wdrożenie systemu
elektronicznego biletu w jeleniogórskim MZK za ponad 7 mln zł) wprowadzili do systemu kilka kolejnych
poprawek.
- Technicznie sytuacja jest już
opanowana, do wyeliminowania
pozostały tylko błędy informatyczne, które wychodzą na bieżąco i
systematycznie są usuwane – mówił
Jerzy Wrona, członek zarządu spółki
MZK. – Przekazaliśmy firmie wdrażającej system kolejną listę błędów
i część z nich już została usunięta.
Określiliśmy również termin usunięcia wszystkich usterek do 19

ROZMAITOŒCI
lutego
br. Wtedy, po sprawdzeniu,
dokonamy odbioru systemu – dodał
Jerzy Wrona.
Osoby, które straciły pieniądze, a
nie dostały biletu lub zostały „oszukane” przez biletomaty mogą to zgłosić
u kierowcy autobusu (który ma
przy sobie tzw. raport błędów) albo
wpisać swoją skargę w formularzu
dostępnym na stronie internetowej
MZK. – Każde takie zgłoszenie jest
przez naszych pracowników dokładnie sprawdzane, dlatego prosimy pasażerów by poza datą i linią autobusu
wpisywali dokładnie godzinę zakupu
biletu – apelował Jerzy Wrona. – To
pomoże nam szybciej zweryfikować Zazwyczaj błąd dotyczy drobnych
zgłoszenie i wypłacić należną kwotę. kwot czyli np. zamiast 50 groszy,
biletomaty wypłacają 20 groszy, to
jednak nie zmienia faktu, że każdą
Przypominamy, że w mieście uruchomiono dodatkowe punkty obsługi klienta MZK: taką sytuację wyjaśniamy – dodał
przy ul. Bankowej 15 (dawna siedziba Klubu Nauczyciela), w Cieplicach przy ul. przedstawiciel MZK.
Dla osób, które jeszcze nie wiedzą
Wolności 238 (przystanek „Apteka pod Koroną” obok banku PKO) oraz w kiosku jak obsługiwać nowe urządzenia,
ruchu przy ul. Sygietyńskiego (nieopodal skrzyżowania z ul. Bacewicz). Codziennie w autobusach są ulotki (kolejne 60
czynne jest również Centrum Obsługi Klienta w siedzibie MZK przy ul. Wolności (tel. tysięcy kolejnych sztuk jest właśnie
drukowane). W najbliższych dniach
75 75 33 444).
w autobusach MZK pojawią się
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Fot. SM

Firma Meinert z Jeleniej Góry chce – mówi Elżbieta Korona, kierownik
kupić od miasta działkę przy stadio- firmy Meinert – ale w obecnej siedzinie przy ul. Lubańskiej w Cieplicach. bie jest nam już za ciasno. – Chcemy
Obecnie spółka, produkująca podze- się rozbudowywać i zatrudnić kolejspoły do artykułów gospodarstwa nych pracowników. Ilu? Trudno to
domowego (w tym do Elektroluxa), na tym etapie oszacować, bo będzie
działa przy ul. Spółdzielczej. – W to zależało od zamówień. Obecnie
rozmowach ze mną przedstawiciele brakuje nam jednak miejsca, także
tej firmy potwierdzili chęć zakupu na parking – dodaje.
O szczegółach nowej lokalizacji
nowej działki, bo mają coraz więcej
zamówień i chcą się rozbudowywać – szefostwo firmy jeszcze rozmawiać
informuje prezydent Marcin Zawiła. nie chce. – Poczekajmy do sfinalizoZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
wania tej transakcji
– mówi Elżbieta
Firma Meinert działa na terenie w SRQLHG]LDñHN
Jeleniej Góry od 2004 roku. Produ- Korona.
Przetarg na sprzedaż wybranej
kuje lampki sygnalizacyjne i wiązki
kablowe do artykułów gospodarstwa działki ma się odbyć w ciągu najdomowego. Obecnie zatrudnia 130 bliższego miesiąca. Obecnie rozbudowuje się kilka jeleniogórskich
osób.
– W lutym tego roku oddana zo- przedsiębiorstw, w tym: Draexlmaier
stanie do użytku nasza trzecia hala, czy Zorka.
Angelika Grzywacz-Dudek
która będzie służyła za magazyn

również wolontariusze, którzy będą
pomagali w obsłudze biletomatów
wszystkim, którzy sobie z tym nie
radzą. Ponadto na szybie, na wprost
urządzeń, MZK planuje nakleić
instrukcję obsługi, a na monitorach
reklamowych w autobusach pojawią
się krótkie filmiki instruktażowe. Dla
osób starszych mają być również
organizowanej spotkania, w tym w
klubach seniorów.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Żółta kartka ostrzegawcza
Kierowcy, którzy zaparkują
auto na terenie Jeleniej Góry niezgodnie z przepisami dostaną od
strażników miejskich żółtą kartkę.
- Ma ona na celu zdyscyplinowanie
kierujących, niestosujących się
do przepisów ruchu drogowego
dotyczących parkowania. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy to
utrudnienia nie tylko dla pieszych
ale również dla innych kierowców.
Szczególnie jest to odczuwalne
w centrum miasta i w dużych
osiedlach. Jak wynika z naszych
doświadczeń, wielu zmotoryzowanych jest nieświadomych, że
popełnia wykroczenie. Powód
- roztargnienie, pośpiech, brak
wiedzy o nowych przepisach dotyczących parkowania – wymienia
Artur Wilimek.

Będą nowe miejsca pracy?

Fot. : Archiwum firmy

– Nowe biletomaty w jeleniogórskich autobusach MZK
oraz na przystankach są trudne w obsłudze, nie wydają
odpowiedniej reszty oraz pobierają pieniądze i nie drukują
biletu, często też się zawieszają – skarżą się pasażerowie.
Takich i innych skarg MZK odbiera kilka w tygodniu, ale
jak zapewnia Jerzy Wrona z MZK, do 19 lutego br. wszystkie
uchybienia systemu miały zostać ostatecznie usunięte. Czy
zniknęły? To pokażą najbliższe dni…

Fot. Angela/ Czytelnik

Kulejący system e-biletów

JELENIA GÓRA

Pomysł żółtych kartek sprawdził się już w Zamościu, Bochni,
Olsztynie oraz w Poznaniu. Tam
strażnicy wystawili ich już kilka
tysięcy.
- Żółta kartka to rodzaj ostrzeżenia, które będzie rejestrowane
w systemie informatycznym straży
miejskiej, często łącznie ze zdjęciem - wyjaśnia Artur Wilimek.
- Oznacza to, że za drugim razem
kierowca otrzyma już czerwoną
kartkę w postaci mandatu karnego.
Przestrzegamy jednak przed stosowaniem zasady, że pierwszy raz
nic mi nie grozi. Rażące łamanie
przepisów będzie skutkowało od
razu założeniem blokady na koło,
odholowaniem pojazdu lub mandatem karnym – dodaje strażnik.
(Angela)

Jaka kasa na kulturę?
Osiemnaście ofert wpłynęło od
jeleniogórskich instytucji i stowarzyszeń na konkurs Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.
Pieniądze 50 tys. zł, przyznano dla
pięciu projektów. Jakich?
Najwięcej pieniędzy – 20 tys.
zł - otrzymała Parafia Rzymsko –
Katolicka Podwyższenia Krzyża
Świętego na organizację koncertu
Silesia Sonans i Concerti Pasquali.
Cały koszt zadania to 153 tys. zł.
Drugą co do wielkości kwotę – 13
t ys. zł – przyznano Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych
„Silesia Europaea” na IV edycję
JGJ Festiwal „Europejskie Gwiazdy
Jazzu”, którego cały koszt to 63
800 zł. Dziewięć tysięcy złotych
otrzymała Fundacja Pałaców i
Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
na Festiwal dell’ Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (cały koszt imprezy to ok.
232 tys. zł). Sześć tysięcy złotych
otrzymało Towarzystwo Przyjaciół
Jeleniej Góry na wydanie Rocznika
Jeleniogórskiego w 2015 roku
(cały koszt to ok. 23 tys. zł). I
najmniejszą kwotę – dwa tysiące
złotych - przyznano Towarzystwu
Miłośników Muzyki oraz Fundacji
Jagniątków na wspólne zadanie: Upowszechnienie utworów
kompozytora J. Glenca – pamięci
Wojciecha Kilara – honorowego
obywatela Jeleniej Góry (koszt
całego zadania to 2,5 tys. zł).
(Angela)

joanna.skalmierska@castorama.pl

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Będzie remont drogi
W pierwszych dniach lutego władze Jeleniej Góry odebrały w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu 3,5 mln zł promesy
powodziowej. Na co zostaną one
przeznaczone?
Jelenia Góra wykorzysta te pieniądze na remont ulicy Wrocławskiej od
mostu (nieopodal Biedronki) do granicy miasta. – Przede wszystkim wymieniona zostanie nawierzchnia tej
drogi, a także naprawione studzienki
kanalizacyjne, które ucierpiały podczas ostatniej powodzi – wymienia
wiceprezydent Jerzy Łużniak.
Zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów Jerzy Bigus
dodaje, że w najbliższym przetargu
duży nacisk zostanie położony na
odbudowę kanalizacji deszczowej. W
kilku miejscach naprawiony zostanie
chodnik.
- Teraz musimy przygotować dokumentację projektową, a także wiele
innych koniecznych dokumentów
do ogłoszenia przetargu – mówi wiceszef zarządu dróg Jerzy Bigus.
W tegorocznym budżecie zabezpieczono 100 tys. zł na dokumentację
tej inwestycji, ale nie zapisano 20
procent wkładu własnego. Promesa
powodziowa obejmuje bowiem 80
procent kosztów kwalifikowalnych
inwestycji.
- Nie zabezpieczaliśmy tych środków w budżecie, bo nie wiedzieliśmy
czy dostaniemy promesę, ale po
prostu przesuniemy pieniądze na
ten cel, chociażby z remontu ulicy
Łomnickiej, na którą dostaliśmy
znacznie większe dofinansowanie
niż szacowaliśmy – mówi prezydent
Marcin Zawiła.
Przypominamy, że promesy powodziowe udzielane są z rezerwy
celowej budżetu państwa. Mogą być
przeznaczone na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej
bądź uszkodzonej w powodziach
(Angela)
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W sądzie znajdzie swój finał sprawa zwierzęcia wziętego ze schroniska

Sąsiedzi: Pies wciąż wyje
– Pies całymi dniami wyje –
twierdzi mieszkaniec budynku wielorodzinnego przy ul.
Wolności w Cieplicach. Właścicielka zwierzaka tłumaczy, że pies wzięty ze schroniska musi przyzwyczaić się
do nowego domu. Uwierzyć,
że nikt go nie zostawi. Sprawa trafiła do sądu.

Fot. Agata Galas
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- Sąsiedzi wzięli starego, chorego
psa ze schroniska, który już od ok.
miesiąca wyje całymi dniami. Nie
mogę spokojnie posiedzieć w domu,
ani wyspać się, bo w nocy pracuję i
rano potrzebuję mieć spokój. Już parę
razy informowałem straż miejską
o wyjącym psie i były interwencje
w tej sprawie. Rozmawiałem też z
właścicielką psa, ale to nic nie dało.
Zgłosiłem sprawę również właścicielce mieszkania, która nic w tej kwestii
nie zrobiła. Twierdziła, że się czepiam – skarży się Krzysztof Kuik,
mieszkaniec Cieplic.
Straż miejska potwierdziła takie zgłoszenia. - Sprawdziliśmy je. Pies wyje, gdy
podchodzi się do drzwi.
Sprawa została skierowana do sądu - informuje
Jerzy Górniak, komendant
Straży Miejskiej w Jeleniej
Górze.
- Na początku stycznia
wzięłam psa ze schroniska.
Jest wiekowy i schorowany opowiada właścicielka Porto. - Już
po paru dniach sąsiadka zwróciła mi
uwagę, że pies wyje. Wytłumaczyłam
psem, tzw.
jej, że musi przyzwyczaić się do nowej
wychodzenie z domu, by wiedział,
sytuacji. Zwróciłam się do psiego psyże wrócę. Niestety, sąsiedzi zaczęli
chologa, który poradził ćwiczenie z
wzywać straż miejską, co więcej pod-

Nowy trakt ma kosztować około 900 tys. zł

Kiedy będzie szpilkotrasa?
Na wniosek radnych w obecnym budżecie zarezerwowano
pieniądze na tzw. szpilkotrasę, która ma powstać na jeleniogórskim deptaku od ul. Kubsza do ul. Konopnickiej.
O potrzebie jej wybudowania mówiono od lat, ale zawsze
brakowało pieniędzy. Komu będzie to służyło i czy w zabytkowej części miasta taka zmiana jest możliwa?
go architekt. – Nowe płyty muszą
komponować się z całością – wyjaśnia Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze. - Wyciągnięcie starej
kostki i położenie płyt nie jest niczym
Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Tzw. „szpilkotrasa” to nic innego jak
chodnik z wygodnych, kamiennych
płyt, który ma służyć nie tylko kobietom
chodzącym w butach na wysokich
obcasach, ale także osobom starszym,
niepełnosprawnym czy rodzicom z
wózkami. - Kostka wyłożona na tzw.
„Majówce” jest bardzo niewygodna
– skarżą się panie, które chodząc na
szpilkach łamią obcasy.
- Wymiana kostki brukowej na płyty
po bokach deptaka to bardzo dobry
pomysł – mówi Romana Bilowicz z
Jeleniej Góry. – Kiedy chcemy pokazać
się w szkole w szpilkach, musimy
mieć przy sobie zapasowe obuwie i
zmieniać je przed szkołą, inaczej się
nie da – mówią Aleksandra Wójcik i
Dorota Winiarska, które uczą się w
„Handlówce”.
Obecnie Miasto nie ma jeszcze
projektu takiej szpilkotrasy. Przygotuje

skomplikowanym, ale całość musi
jakoś wyglądać i - co najważniejsze - nie
może zburzyć zabytkowego charakteru
deptaka - dodaje Jerzy Bigus.
Według wstępnych planów tzw.
„szpilkotrasa” miałaby powstać po
dwóch stronach deptaka. Będzie z płyt
kamiennych odpowiednio przyciętych
(by nadać im szorstkości gwarantującą
bezpieczne poruszanie się po nich). Mają to być płyty, podobne do tych na
Palcu Piastowskim – mówi J. Bigus.
Angelika Grzywacz-Dudek

czas interwencji funkcjonariuszy, sąsiadka
wtargnęła do mojego
mieszkania. Kiedy
pewnego dnia
wróciłam do domu
spotkałam jednego
z sąsiadów pod moimi drzwiami. Nagrywał wycie Porto.
A przecież wiadomo,
że większość psów tak
reaguje, gdy ktoś obcy
podchodzi do drzwi - mówi
właścicielka zwierzaka.
Właścicielka mieszkania twierdzi, że to nie pierwsi jej najemcy,
którzy mają problem z sąsiadami.
- Wynajmuję mieszkanie od paru
lat i już wcześniej były problemy,

bo: dziecko za głośno płacze, kot
miauczy, bo śmierdzi kotem na klatce
schodowej, a teraz, że pies głośno
szczeka. Kiedy otrzymałam kolejne
zgłoszenie, przyjechałam do mieszkania, by sprawdzić, co się dzieje i nie
słyszałam, by pies wył - mówi.
Elżbieta Matiasz, inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w
Jeleniej Górze wyjaśnia zachowanie zwierzaka. - Pies był wzięty ze
schroniska, jest wiekowy. Niewiele
wychodził na dwór, przeważnie
siedział w klatce. Teraz jest bardzo
dobrze traktowany. Jeśli właścicielka
wychodzi do pracy, pies ma prawo
popiskiwać, bo musi się przyzwyczaić
do nowej sytuacji i uwierzyć, że nikt
go nie zostawi na zawsze - twierdzi.
Agata Galas-Dudek
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W szkołach są wszy
– W szkołach i przedszkolach są
wszy, a mało kto o tym mówi – alarmują rodzice. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna informuje,
że bez zgody rodzica pielęgniarka nie
może dziecku przejrzeć włosów.
Wszawica występuje najczęściej w
przedszkolach i szkołach. Kiedyś była
uznana za chorobę zakaźną. W szkołach pielęgniarka sprawdzała dzieciom
włosy i jeśli wykryła wszy, informowała
o tym rodziców. Jednak przepisy zmieniły się. Teraz pielęgniarka w szkole
nie może publicznie i w obecności
osób trzecich oraz bez zgody rodzica
sprawdzić głowę dziecku.
Wielu rodziców boi się poinformować dyrekcję placówki o tym, że
dziecko ma wszy.
(Mea)

Jak informuje jeleniogórski sanepid,
rodzice dzwonią w takiej sprawie
właśnie do sanepidu, który ma niestety
związane ręce. Przekazuje jedynie informację dyrekcji placówki oraz instrukcję
postępowania w takich przypadkach,
a ta ma obowiązek poinformować
wszystkich rodziców o problemie.

23 lutego 2015 r.
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Kara za nieuczciwość
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Generali m.in. oferujące konsumentom prowadzenie indywidualnych
kont emerytalnych (IKE) powiązane
z ubezpieczeniem na życie stosowało
praktyki niezgodne z prawem. Za to
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nałożył na firmę karę
w wysokości blisko 190 tys. zł.
- Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło m.in. odmawianie wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy śmierć
ubezpieczonego miała związek z
jego uczestnictwem w zajęciach
sportowych lub rekreacyjnych (…)
o ryzykownym charakterze bez dokładnego określenia katalogu tych
zajęć. W rezultacie ubezpieczyciel zastrzegał sobie całkowitą dowolność w
ustaleniu sytuacji, jakie zwalniają go z
odpowiedzialności. Jednocześnie konsument nie miał możliwości ustalenia,
w jakich okolicznościach przysługuje
wypłata środków z polisy – twierdzą
przedstawiciele UOKiK.
Urząd zakwestionował też postanowienie, zgodnie z którym kwota
wypłacanych świadczeń mogła zostać
zmniejszona, jeżeli klient w ciągu 60
dni nie powiadomił ubezpieczyciela o
tym, że osiągnął już wiek emerytalny.
Tymczasem, zgodnie z prawem, ubezpieczyciel ma prawo zastrzec zmniejszenie wysokości świadczeń tylko
wtedy, gdy spóźnione powiadomienie
wynika z umyślnej winy lub rażącego
niedbalstwa ubezpieczonego, a ponadto jeżeli przyczyniło się do zwiększenia
szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i
skutków zdarzenia ubezpieczeniowego. Praktyka Generali sprawiała, że
emeryci mogli być pozbawieni części
świadczeń, gdy opóźnienie w powiadomieniu nie wynikało z ich winy, a
było spowodowane np. długotrwałym
pobytem w szpitalu.
Przedsiębiorca zaniechał już stosowania kwestionowanych praktyk.
UOKiK

Przebudują ulicę Wojewódzką
Wiosną, lub jeśli pozwoli pogoda
– jeszcze z końcem zimy, rozpocznie
się przebudowa ulicy Wojewódzkiej
w Jeleniej Górze na długości niemal
1,3 km. Prace mają się zakończyć w
połowie roku.
Remont planowany jest od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z ulicą Objazdową. Poza nową
nawierzchnią i poszerzeniem obecnej
około 4,5-metrowej drogi, planowana
jest modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i budowa nowego na
pozostałej części traktu.

- Obecnie ulica jest bardzo wąska i minięcie się na niej dwóch
samochodów jest bardzo trudne
– mówi Jerzy Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i
Mostów w Jeleniej Górze. – Ponadto, mimo doraźnego utwardzania
tłuczniem, po deszczu pobocza
robią się grząskie i są „wywożone”
na kołach aut – dodaje J. Bigus.
Remont wykona Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.
(Angela)
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Kapliczka wreszcie wypięknieje
- Tyle lat ta piękna kapliczka z
rzeźbą Józefa cieśli, który w ręku
trzyma piłę, a drugą ręką obejmuje
Maryję z małym Jezuskiem nie była
odnawiana, najwyższa pora, żeby to
zrobić – mówił pan Leszek z Cieplic.
I dodał: Chrystus nie ma dłoni, nosy
postaci zostały zniszczone. Odpadły części dachu, rozbito szyby w
oknach, a mury zostały pomazane
farbami – przecież tak nie może być.
To wstyd.
- Żałowałem, że kapliczka nie
została odrestaurowana przy okazji
rewitalizacji parku. Cieszę się jednak,
że teraz jest plan jej odnowienia –
dodał pan Leszek.
(Mea)

Fot. Mea

– Rzeźba Świętej Rodziny już dawno wymagała renowacji, żal patrzeć
na coraz większe zniszczenia – mówili spacerowicze, przechadzający się
po zrewitalizowanym Parku Zdrojowym w Cieplicach. Miasto Jelenia
Góra planuje w tym roku odnowić
kapliczkę za 20 tys. zł.
Po I wojnie światowej Fryderyk
Gotard Schaffgotsch inwestował w
park. W jego wschodniej części ufundował budowę kaplicy z rzeźbą Świętej Rodziny. Obiekt jest murowany z
kamiennych bloków, arkady wsparte
są na dwóch kolumnach, reprezentuje styl neogotycki i neorenesansowy.
Wewnątrz znajduje się gipsowy
odlew Maryi, Józefa i Jezusa

JELENIA GÓRA

Zasłużony na medal

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Wiktoria już przygotowuje się do kolejnego turnieju

To był mistrzowski taniec
Wiktoria Wiltowska wraz z Kasparem Kaldaru zdobyli tytuł
drugich wicemistrzów w Mistrzostwach Polski Federacji
Tańca Sportowego w tańcu standardowym, w kategorii
Junior 2 Standard. Osiągnięcia w tańcu ma również siostra
Wiktorii, Karolina

Pierwszy na Dolnym Śląsku medal
„Zasłużony dla Gospodarki Narodowej Rzeczpospolitej” odebrał z
rąk wiceminister gospodarki Ilony
Antoniszyn –Klik jeleniogórzanin
Zbigniew Ładziński. Wszystkich jego
sprawowanych funkcji i zasług dla
regionu i mieszkańców nie sposób
wymienić. Tą najbardziej widoczną
jest jednak funkcja radnego. Od
ponad 20 lat Zbigniew Ładziński
aktywnie pracuje w samorządzie
Jeleniej Góry– obecnie jako radny
niezrzeszony, który podkreśla, że
głosuje według własnego sumienia i
ponad wszelkimi partyjnymi dyscyplinami. Od lat swoją samorządową
dietę przekazuje na cele społeczne i
charytatywne. Jest też założycielem
i pierwszym prezydentem Ratary
Clubu Jelenia Góra (1997’) i prezesem
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
we Wrocławiu oraz starszym Cechu
Rzemiosł Różnych w Jeleniej Górze.
Obecnie przewodniczy Stowarzyszeniu Potrzebującym i Pomagającym
„RAZEM”.
(Angela)

Wiktoria ma 14 lat i tańczy z
Kasparem Kaldaru z Estonii. Dziewczyna należy do Akademii Tańca w
Szczecinie. – Jest wymóg, że partner
musi być wyższy od tancerki o 10
cm, tymczasem córka ma 176 cm
wzrostu i dopiero w Estonii znalazł
się partner odpowiednio wysoki i na
odpowiednim poziomie tanecznym,
dlatego jeździmy tam na treningi opowiada Jerzy Wiltowski, ojciec
dziewczyn.
Zdobycie tytuły drugiego wicemistrza jest jednoznaczne z zajęciem
trzeciego miejsca. Niestety do kolejnego etapu, tym razem ogólnoświatowego, kwalifikowały się jedynie
dwa pierwsze miejsca. – Mimo to,
cieszymy się z wysokiej pozycji –
mówi Wiktoria Wiltowska.
W październiku ub. roku na
Mistrzostwach Polski FTS w Kołobrzegu para młodych tancerzy
również zdobyła tytuł drugich wicemistrzów, tym razem w kategorii
Junior 1 Standard. Tańczą: walca
angielskiego i wiedeńskiego, tango,
fokstrota i quickstep.
Wiktoria tańczy od siedmiu lat.
- Najbardziej lubię walca angielskiego, bo jest spokojny i można w nim
tworzyć piękne figury, a także fokstrota, który jest trudnym tańcem i

Nowy spektakl to komedia, którą trzeba obejrzeć!

„Miłość i polityka” w Norwidzie
Spektakl „Miłość i polityka” Pierre Sauvil’a w reżyserii
Pawła Paszty to francuska komedia, która przenosi widzów
w świat walki o władzę, pieniądze i miłość. – Są pościgi,
strzelaniny, wybuchy i seks – mówił podczas przedpremierowej konferencji prasowej Bogusław Kudłak, aktor
grający posła.
Nie wzoruję się na żadnym z polityków. Staram się czerpać bardziej
z ludzi i ich zachowań – stwierdził
Jacek Grondowy.
- Wcielam się w rolę Agat, specjalistki public relations w biurze
ministra sprawiedliwości. Mam za
sobą bogatą karierę wywiadowczą.
Korzystam różnie ze swoich umiejętności, dokładnie nie chciałabym ich
zdradzać – mówiła Marta Kędziora.
- Jestem w spektaklu żoną ministra, która żyje w swoim pięknym

Fot. Mea

Spektakl pokazuje świat polityki,
a w nim niemoralną propozycję
rozpoczynającą grę, w której ktoś
zdobędzie zaskakującą nagrodę, a
ktoś inny niemal wszystko straci.
Widzowie dowiadują się, czy wierność jest dziś w cenie i czy można ją
przehandlować za reputację.
- Gram ministra, który kłamie, zachowując pozory uczciwości. Jestem
szantażowany przez przyjaciela posła. Za dokumenty i przekręty poseł
chce zabrać na tydzień moją żonę.

(Zdjęcia zostały wykonane podświecie. Niby odosobniona, tworzy
wizytówkę, czy też ozdobę męża – czas próby przedstawienia)
Agata Galas-Dudek
powiedziała Anna Ludwicka-Mania.
Reżyser Paweł Paszta studiował
reżyserię w Akademii Teatralnej
w Warszawie. Jego spektaklem
Obsada: Marta Kędziora, Anna Ludyplomowym były „Pokojówki”.
dwicka-Mania, Jacek Grondowy, BoguWspółpracował z wieloma teatrami
sław Kudłek oraz Jacek Paruszyński.
i reżyserami. Ukończył również kurs
Teatru Japońskiego. Obecnie jest
Scenografię stworzyła Aleksandra
asystentem na Wydziale Reżyserii
Szempruch.
Akademii Teatralnej w Warszawie.

przez to bardzo ciekawym – dodaje
Wiktoria, która przygotowuje się
do kolejnego turnieju, tym razem
w Niemczech.
Druga córka, 15-letnia Karolina,
też tańczy, już od ośmiu lat. Jej

partnerem jest Krzysztof Kania.
Trenują w jeleniogórskiej Szkole
Tańca Kurzak i Zamorski. - Na początku lutego w czeskim turnieju
pod nazwą Memoriał Bogusława
Matiasa w Kolinie zdobyli pierwsze miejsce w klasie Standard C,
a ostatnio w turnieju Ricanski
Puchar w Pradze zajęli trzecie
miejsce – mówi Jerzy Wiltowski.
Agata Galas-Dudek
Fot. Jerzy Wiltowski
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W mieście będzie wiele się działo
Na koniec lutego i marzec oferta kulturalna w naszym mieście jest bardzo
bogata. Co nas czeka w najbliższym czasie? Co wybrać?
ego, niesie za sobą strach i obawy o dalHistoria księdza Józefa
O historii tragicznie zmarłego księ- sze losy ojczyzny. Dramaturgią zajął się
dza opowie prof. Jan Ryszard Sielesin, Paweł Pawlik, reżyserią Łukasz Duda,
który jest autorem książki „Życie i mę- muzykę stworzyli: Piotr Pawlak, Patryk
czeńska śmierć ks. Józefa Górszczyka Kryński. Bilet normalny kosztuje 15 zł,
(1931-1964)”. Spotkanie odbędzie się 4 a ulgowy 10 zł.
marca o godz. 14.00 w Filii nr 6 Książnicy Karkonoskiej przy ul. Wrocławskiej Koncert Relaksacyjny
71 w Maciejowej. Wstęp wolny.
Koncert Joanny Filas (Johanki)
odbędzie się 12 marca o godz. 20.15
w Jeleniogórskim Centrum Rozwoju
Neo-Nówka z Żarówką
Nowy program „Pielgrzymka do Idea Club przy ul. Bacewicz 22 . Joanna
miejsc śmiesznych” Kabaretu Neo-Nów- Filas (Johanka) jest muzykoterapeutką
ka, który wystąpi z zespołem Żarówki holistyczną, masażystką misami tymożna będzie zobaczyć 6 marca o betańskimi. Jej koncert to okazja, aby
godz. 20.00 w hali widowiskowo-spor- wsłuchać się w dźwięki instrumentów
towej przy ul. Złotniczej w Jeleniej etnicznych i archaicznych takich jak:
Górze. Kabaret zdobył wiele nagród i misy tybetańskie, gongi, kalemba, harwłaśnie wydaje drugie DVD. W swoich fa ustna czy bęben oceaniczny. Podczas
programach pokazuje przemiany relaksacji uczestnicy leżą wygodnie,
społeczno-kulturalne naszego kraju, by odprężyć ciało i umysł, pozwalając
a zwłaszcza jego mieszkańców. Bilet na „otulenie” dźwiękiem. Zapisy pod
numerem telefonu 504 303 707. Wstęp
kosztuje 55 zł.
kosztuje 25 zł.

Spektakl grupy STA-ART

Premiera spektaklu „MAK-POL” w
wykonaniu grupy warsztatowej STAART., działającej przy Jeleniogórskim
Centrum Kultury odbędzie się 7 marca
o godz. 18.00 w sali widowiskowej JCK
przy ul. Bankowej. Makbet, który został
wzięty na warsztat przez te młoda
grupę jest przede wszystkim próbą
konfrontacji własnych rozważań na
temat współczesnego Makbeta. To
młody, polski bohater, który swoimi
ambicjami i zapatrzeniem we własne

Kabaret Ani Mru Mru

Kabaret Ani Mru Mru wystąpi w
nowym programie: „Jak się nie da, a
bardzo się chce... to można” 22 marca o
godz. 16.00 i o 18.30 w Jeleniogórskim
Centrum Kultury przy ul. Bankowej.
Widzowie zobaczą życie szczęśliwego
narzeczonego i niezadowolonego
męża. Znajdzie się coś dla miłośników
zwierząt, ale i fani sportów walki nie
będą pominięci.
(Mea)

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Uczczą na boisku pamięć Dawida

Na trasy wyruszy pawie 6 tys. zawodników z 27 krajów

Wystartował Bieg Piastów

przy ul.
Złotniczej w
Jeleniej Górze. Po meczu organizatorzy planują spotkanie przy grillu z
rodziną Dawida, jego przyjaciółmi i
znajomymi. Prosimy zawodników z
roczników 1982-86 występujących
w Dolnośląskiej Lidze Juniorów
w barwach Karkonoszy, chętnych
do aktywnego udziału w meczu, o
kontakt z organizatorami. Osoby,
kluby, instytucje i firmy zainteresowane pomocą w jakiejkolwiek formie
proszone są o kontakt pod numerem
telefonu 606-961-013 , e-mail: kks.jeleniagora@wp.pl. Bieżące informacje
dotyczące organizacji meczu będą
przekazywane za pośrednictwem
jeleniogórskich i dolnośląskich portali internetowych. Dawid Badecki
zmarł nagle na atak serca 12 stycznia
2015 roku.
(MDvR)

Poniżej prezentujemy garść statystyk z nadchodzącej edycji Biegu
Piastów.
Zgłoszenia według biegów: 50
km techniką klasyczną 1908, 25 km
techniką klasyczną 1505, 15 km techniką klasyczną 1494, 30 km techniką
dowolną 531, Rodzinna Dziesiątka
222, Nocna Dziesiątka 76, 15 km
techniką dowolną 62
Statystyki głównych biegów (50,
25 i 15 km klasykiem i 30 km dowolnym): Mężczyźni 4421 (81 %),
Kobiety 1017 (19 %), Polska 4277 (79
%), Inne kraje 1161 (21 %).
Top 10 innych krajów: Czechy 303,
Niemcy 241, Estonia 100, Norwegia
66, Białoruś 61, Finlandia 60, Włochy
51, Rosja 50, Litwa 34. Spoza Europy:
36 - w tym: Stany Zjednoczone 21,
Kanada 14, Indie 1
Top 10 polskich miast: Warszawa
395, Wrocław 271, Jelenia Góra 174,
Kraków 115, Poznań 109, Częstochowa 60, Szczecin 52, Łódź 51, Gdańsk
45, Wałbrzych 42
Top 11 miast poza Polską: Praga (Czechy) 25, Tartu (Estonia)
25, Grodno (Białoruś) 24, Drezno
(Niemcy) 21, Liberec (Czechy) 21,

„Łatwy” przeciwnik postawił wysoko poprzeczkę

Wymęczone zwycięstwo KPR-u
W 19. kolejce PGNiG Superligi szczypiornistki KPR–u Jelenia Góra do samego końca
trzymały w napięciu swoich
kibiców. Teoretycznie łatwy przeciwnik, za jakiego
przed meczem uchodził SPR
Olkusz, postawił wysoko poprzeczkę i był bliski czwartego punktu w sezonie.

Fot. Tomasz Raczyński

Mimo że rywalkami jeleniogórzanek była ostatnia ekipa ligowej tabeli
to na trybunach hali przy ul. Złotniczej zasiadło ok. 400 widzów. Niemal
wszyscy przybyli z nastawieniem
na łatwe punkty dla miejscowych,
ale jak to w sporcie,
statystyki nie grają.
Pierwsza połowa
była niezwykle wyrównana, żaden z
zespołów nie był w
stanie rzucić więcej
niż 2 gole z rzędu
(poza jednym wyjątkiem), a wynik
oscylował wokół
remisu. Dopiero
przed przerwą KPR
za sprawą karnego
Gosi Buklarewicz i
dwóm bramkom Natalii Winiarskiej żółto-niebieskie poprawiły swój dorobek
o 3 trafienia, dzięki

czemu „odskoczyły” na 13:11.
Po zmianie stron jeleniogórzanki
do 37. minuty utrzymywały bezpieczną przewagę 4 goli (18:14), ale
przyjezdne potrzebowały zaledwie
dwóch minut na zniwelowanie
strat do jednego trafienia. Im bliżej
końca spotkania tym bardziej fani
KPR-u drżeli o wynik, choć na pięć
minut przed końcem spotkania
wydawało się, że nic nie odbierze
im zwycięstwa, gdy na tablicy wyników było 25:20. Między 57 a 59
minutą meczu gospodynie grały
bez pomysłu, a olkuszanki dobrze
ustawiały się w obronie. W efekcie
4 gole z rzędu dla SPR-u sprawiły,
że skazywany na „pożarcie” ostatni

zespół ligowej tabeli był coraz bliżej
upragnionego punktu. Na szczęście
dla miejscowych Ania Mączką w kolejnej akcji pokonała bardzo dobrze
dysponowaną Monikę Wąż ustalając
wynik spotkania na 26:24.
KPR Jelenia Góra - SPR Olkusz
26:24 (13:11)
KPR: Kozłowska, Demiańczuk - Buklarewicz 9, Dąbrowska 6, Grobelska
4, A.Mączka 3, Winiarska 3, Michalak
1, Tomczyk, Jasińska, Oreszczuk,
Bader.
SPR: Wąż, Knapik - Wicik 7, Przytuła 5, Nowak 3, Serafimovska 3,
Marszałek 2, Wcześniak 2, Sadowska
1, Basiak 1, Fierka
(Przemo)

Nowogródek (Białoruś) 21, Trento
(Włochy) 17, Tallin (Estonia) 17, Oslo
(Norwegia) 17, Berlin (Niemcy) 13,
Brno (Czechy) 13
Nowi i wierni: Spośród 1908 biegaczy zgłoszonych do biegu na 50
km, aż 610 to debiutanci w Biegu
Piastów. Osiemnastu zgłoszonych
startowało w Biegu Piastów co najmniej 30 razy.

Fot. Archiwum

Dojazd i parkowanie

Podczas trzech głównych dni (27.021.03) Biegu Piastów dojazd zawodników,
kibiców i wszystkich innych zainteresowanych na Polanę Jakuszycką będzie
zapewniony przez bezpłatne autobusy
kursujące wahadłowo pomiędzy SzklarProgram 39. Biegu Piastów ską Porębą a Jakuszycami. Na Polanie
(kilka rywalizacji już za Jakuszyckiej czynne będą płatne (12-15
zł za dzień) parkingi, ale miejsca na nich
nami):
będzie znacznie mniej, niż zwykle.
21.02 – Rodzinna Dziesiątka
21.02 – Biegi uczniów szkół podstaEXPO podczas Biegu Piastów
wowych: klas I-III oraz IV-VI
W ramach 39. Biegu Piastów organi22.02 – 15 km techniką dowolną
zowane będzie po raz pierwszy EXPO dla
23.02 – Nocna Dziesiątka
producentów i przedstawicieli marek,
24.02 – Bieg Gimnazjalisty
zajmujących się sprzedażą sprzętu nar25.02 – Bieg Licealisty
ciarskiego, odzieży sportowej, smarów
26.02 – Uphill
narciarskich oraz odżywek energe27.02 – 15 km techniką klasyczną
tycznych (termin: 27.02-1.03). - Mamy
28.02 – 50 km techniką klasyczną
już wyprzedaną całą powierzchnię
28.02 – Bieg Przedszkolaka
wystawową, warto więc, abyście znaleźli
28.02 – Rodzinna Mila
czas i odwiedzili nasze EXPO - twierdzą
1.03 – 25 km techniką klasyczną
organizatorzy. EXPO zlokalizowane
1.03 – 30 km techniką dowolną
będzie w hali namiotowej niedaleko
1.03 – Wyprawa Polarna Zuchów
budynku Stowarzyszenia Bieg Piastów
SILGUDA

Saneczkarze na Łotwie
W poprzednią niedzielę, 15 lutego,
zakończyły się w łotewskiej Siguldzie mistrzostwa świata w saneczkarstwie lodowym. W konkurencji
jedynek mężczyzn wystartowali
dwaj zawodnicy z Jeleniej Góry.
Maciej Kurowski - najbardziej
doświadczony reprezentant Polski,
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w
Vancouver i Soczi, uzyskał swój
najlepszy wynik jeżeli chodzi o
zawody tej rangi. Na trzydziestu
siedmiu uczestników zajął szesnaste
miejsce. Rywalizacja była bardzo
zacięta, warunki atmosferyczne
utrudniały wykonanie czystego
ślizgu. Prędkość jaką uzyskał Maciej podczas zjazdu to 121,5 km/h.
Drugim saneczkarzem był Wojciech
Chmielewski. Ten młody zawodnik
klubu MKS „Karkonosze” - Sporty
Zimowe Jelenia Góra, po raz pierwszy uczestniczył w mistrzostwach
świata seniorów. Wcześniej podczas
mistrzostw Europy juniorów uplasował się na dziewiątej pozycji. W
Siguldzie pokonał trzynastu zawodników i zajął dwudzieste czwarte
miejsce, a w klasyfikacji U-23 był
siódmy. Z rejonu jeleniogórskiego
reprezentantami kraju w konkurencji dwójek, byli zawodnicy KS
„Śnieżka” Karpacz - Artur Gędzius
z Jakubem Kowalewskim. Uplasowali się oni na siedemnastej lokacie.
Wszyscy wymienieni zawodnicy
swoje sportowe doświadczenie,
oprócz macierzystych klubów,
zdobywali w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Karpaczu.
(MDvR)

(w stronę strzelnicy biathlonowej).
Będzie można tu zobaczyć i kupić
narty biegowe, odzież do uprawiania
tego sportu, a także szeroki wybór
smarów narciarskich, czy odżywek dla
biegaczy.
W 2015 roku, poza zimowym Biegiem
Piastów, Stowarzyszenie Bieg Piastów
organizuje, m.in., Bieg Sylwestrowy,
cykl biegów narciarskich Enervit Classic 5-10-15 oraz Letni Bieg Piastów i
Rowerowy Bieg Piastów. Letni Bieg
Piastów odbędzie się 29 i 30 sierpnia. W
jego ramach po raz pierwszy w Górach
Izerskich rozegrany zostanie maraton
biegowy bez nart. Dystans wyniesie 43.5
km. Podobnie, jak rok i dwa lata temu, w
ramach Letniego Biegu Piastów będzie
można rywalizować w półmaratonie na
dystansie prawie 22 km. W programie
jest też bieg na 10 km. Zapisy rozpoczną
się 30 marca. 29 września odbędzie
się po raz pierwszy Rowerowy Bieg
Piastów.
(MDvR)
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Powalczy o pas mistrza świata
Fot. Archiwum
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Na listach startowych głównych konkurencji 39. Biegu Piastów jest 5798 osób z 27 krajów z trzech kontynentów. Wraz
z uczestnikami biegów towarzyszących i dziecięcych można
szacować, że we wszystkich 15 biegach, rozgrywanych w
ramach Festiwalu Narciarstwa Biegowego, udział weźmie
ponad 6 tysięcy osób.

Fot. Archiwum

„Mecz Przyjaciół Dawida”
to inicjatywa poświęcona
Dawidowi Badeckiemu,
wychowankowi Karkonoszy Jelenia Góra.
Mecz drużyny, w której Dawid rozpoczął
przygodę z piłką i
jego ostatnim klubem Lotnikiem Jeżów
Sudecki planowany
jest na sobotę, 15 sierpnia w ramach turnieju
młodzików „Jelenia Góra
Cup 2015”, organizowanego
w dniach 14–16 sierpnia przez
KKS Jelenia Góra.
Inicjatorzy imprezy, byli wieloletni
trenerzy Dawida, Grzegorz Królikowski i Leszek Harapin otrzymali zgodę
rodziców Dolores i Andrzeja Badeckiego oraz siostry Patrycji i brata
Adriana na organizację tego meczu.
Inicjatywa spotkała się z gorącym
przyjęciem prezesów klubów MKS
Karkonosze Jelenia Góra Tomasza
Kowalczyka i Lotnika Jeżów Sudecki
Tadeusza Chwałka, którzy zadeklarowali pomoc przy organizacji meczu.
Podobną deklarację złożyli koledzy z
drużyny juniorów MKS Karkonosze
Jelenia Góra grający w Dolnośląskiej
Lidze Juniorów. Wsparcia udzielił także pierwszy trener Dawida, obecnie
prezes OZPN Jelenia Góra Andrzej
Kowal.
Impreza odbędzie się w 15 sierpnia
o godz.17.00 na stadionie Miejskim

23 lutego 2015 r.

29–letni zawodowy pięściarz
Łukasz Janik po raz drugi w swojej
karierze stanie przed szansą zdobycia tytułu mistrza świata. Tym
razem poprzeczka wędruje znacznie
wyżej...
Już 4 kwietnia Łukasz Janik (28-2,
15 KO) skrzyżuje rękawice z Denisem Lebiediewem (26-2, 20 KO), a
areną ich zmagań w szermierce na
pięści będzie Moskwa. Pretendent do
pasa World Boxing Association ma
za sobą m.in. pojedynek w Madison
Square Garden w listopadzie 2013
roku, kiedy to po bardzo interesu-

jącej walce przegrał na punkty z
faworyzowanym Olą Afolabim.
W kwietniowym starciu jeleniogórzanin również nie będzie faworytem, ale już nie jeden raz pokazał, że
im trudniejszy rywal, tym bardziej
skoncentrowany wychodzi na ring.
Poprzedni Polak, który starł się z
Rosjaninem to Paweł Kołodziej,
którego Lebiediew znokautował
w drugiej rundzie. Janik w swojej
ostatniej walce wygrał z Argentyńczykiem Sanchezem przez nokaut
w siódmej rundzie.
(MDvR)

Fot. Tomasz Raczyński
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JELENIA GÓRA

Koncert serc dla pogorzelców
Po raz kolejny jeleniogórski Klub
Orient Express z Alicją Dusińską na
czele włączył się w pomoc potrzebującym. Tragedia, która spotkała
rodzinę Milczarków z Podgórzyna
5 lutego br. nie pozostaje bez echa.
W piątek (20.02) lokalni muzycy
zebrali się w klubie przy dworcu
kolejowym, by pomóc w zbiórce
środków na odbudowę domu.
Impreza charytatywna rozpoczęła się od występów młodych
artystów z Młodzieżowego Domu
Kultury. Na scenie pojawili się podopieczni Renaty Kryńskiej: Nadia
Książczyk, Ewa Kobielska, Kasia
Kasprzak, Natalia Droń, Kamil Pomykała, Sławek Wyłup oraz Adam
Jęczmyk śpiewający znane hity
muzyki polskiej i zagranicznej.
Swoją obecność zaznaczyły też
władze gminy Podgórzyn. - Gmina
jest w trakcie przygotowywania
mieszkania socjalnego dla rodziny
państwa Milczarków, którzy w tej
chwili korzystają z gościnności
Ośrodka Wczasowego Markus w
Przesiece – powiedziała wicewójt
Karolina Benesz. Na pytanie, kiedy
pogorzelcy mogą się spodziewać
przeprowadzki do tego mieszkania
przedstawicielka gminy określiła
termin na najbliższe tygodnie.
To druga impreza na rzecz pogorzelców z Podgórzyna, pierwsza
odbyła się w Walentynki w Centrum Aktywności Społecznej w
Podgórzynie. Kolejną zaplanowano na 21 lutego br. podczas Biegu
Icemana w Przesiece, gdzie będzie
prowadzona zbiórka pieniędzy.
- W tej chwili potrzebujemy
podstawowe rzeczy, jak ubrania,
pościel. Mamy skromny pokój,
jest w nim ciepło, sucho, mamy
zapewnione posiłki przez właściciela ośrodka za co jesteśmy
wdzięczni. Problem w tym, że to
nie jest nasz dom. Ośrodek wczasowy znajduje się w środku lasu,
nie ma tam np. zasięgu sieci telefonii komórkowej, przystanek jest
oddalony o godzinę drogi, więc
są to świetne warunki na wczasy,
ale trzeba jakoś żyć – dojechać do
pracy, do szkoły i wtedy zaczyna
się problem – powiedziała Joanna
Milczarek-Tymoczko.
Najważniejsze, że przychodzą
ludzie, którzy chcą dać coś od

siebie. - Dla nas zaprosić ludzi w
dobrym celu to żaden wyczyn, ale
proszę zauważyć, że na nasz apel
w ciągu kilku minut odpowiedziało wielu artystów, którzy znaleźli
czas i godzą to ze szkołą czy pracą
– mówiła Alicja Dusińska. Odzew
młodzieży był niesamowity, są to
naprawdę dobrzy artyści i dobrze
to wróży polskiej scenie. Czasem
się zastanawiam, czy warto płacić
takie duże gaże niektórym gwiazdom, jak się słyszy takie głosy
– dodała gospodyni piątkowego
koncertu charytatywnego.
Oprócz oprawy artystycznej każdy mógł wziąć udział w licytacjach
takich przedmiotów, jak: płyty z
autografami gwiazd, które przyjeżdżały do Orient Expressu, koszulki,
obrazy, kalendarz z autografami
szczypiornistek ekstraklasowego
KPR-u Jelenia Góra, gitara basowa. Rodzina i przyjaciele państwa
Milczarków upiekli ciasta, przygotowali kawę, za które goście
„co łaska” symbolicznie wspierali
pogorzelców.
Podczas koncertu nie zabrakło
występów Marka Witkowskiego
i Julity Halamy. Pojawiła się też
Weronika Korkosz, Gabi Kowalewska, Andżelika Soliło, Natalia
Lis i Wojciech Zarówny. Ponadto
Kaja Szczepańska zaprezentowała
się w pokazie tańca flamenco, a
głównymi gwiazdami wieczoru
były zespoły: Bądź Ciszą, W Tym
Sęk oraz Szyszak.
Rodzina Milczarków marzy o
powrocie do własnego domu, ale do
tego niezbędna jest dalsza pomoc.
Środki finansowe można przekazywać na specjalny nr konta: 23 1090
2633 0000 0001 2309 lub konto
walutowe: SWIFT WBKPPLPP PL
81 1090 2633 000 00001 2309
8961. Adres odbiorcy: Kamila Fila,
ul. Nadwodna 9, 58-562 Podgórzyn.
BZ WBK O. Jelenia Góra. W tytule
należy wpisać: Pomoc dla pogorzelców – Podgórzyn.
Większe dar y rzeczowe, jak
chociażby materiały budowlane
można przekazywać do magazynu
w Miłkowie (budynek po byłych
wodociągach), a mniejszy magazyn znajduje się w Podgórzynie
przy ul. Żołnierskiej 44.
Przemek Kaczałko

OG£OSZENIA
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2015-01-24 godz. 22.30 - 2015-02-21 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ
Ankieter 8-15zł/ godzinę - 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. - 694929272/
Joanna
Barman - Metafora Pub & Restaurant zatrudni młode sympatyczne
osoby na stanowisku barmana. CV
ze zdjęciem można złożyć osobiście
lub wysłać na jjacak@wp.pl. Umówienie spotkania oraz więcej info
pod nr tel. 606 150 995
Barman - recepcjonista - Przyjmę
do pracy barmana-recepcjonistę ze
znajomością języka niemieckiego.
Niezbędny własny środek transportu. Pałac "Spiż" w Miłkowie. - 885
304 304
Chłopaka do wypożyczalni Poszukuję młodego, energicznego,
uczciwego chłopaka do pracy w
wypożyczalni nart w Karpaczu na
miesiąc luty. 10 zł/h + obiad. Praca
w godzinach 9 30 - 20, ruch jest w
godzinach 11-16. - 605 115 283
Cristal Resort Szklarska Poręba
poszukuje osób do pracy na stanowisku: - kelner /-ka, - pomoc
kuchenna. Osoby zainteresowane
prosimy o przesyłanie cv na adres
e-mail. - k.niekraszewicz@cristalresort.pl
Dam pracę - Dom Wczasowy
"Mieszko" w Karpaczu przyjmie do
pracy osoby na stanowisko kucharza i recepcjonisty. - 730-916-916
mail romuald27@op.pl
Dołącz do Oriflame - Lubisz kosmetyki?? Dołącz do klubu Oriflame
i Zamawiaj je taniej o 20%. Dla
konsultantów specjalne dodatkowe
oferty i bonusy! Zarabiaj, wyglądaj świetnie i baw się doskonale.
-Zadzwoń, wyślij sms - 661 889
886
Firma KM-SYSTEM poszukuje
kandydatów na stanowisko konstruktor maszyn przemysłowych.
Wymagane wykształcenie wyższe
techniczne, znajomość oprogra.
CAD 3D, doświadczenie min 1 rok,
znajomość j. ang - 75 6105577/
praca@km-system.pl
Gotowanie/mini bar - Bar w Maciejowej poszukuje chętnych Pań,do
gotowanie w małym punkcie gastronomicznym. Kontakt telefoniczny
501 798 385
Hotel Cristal Resort Szklarska
Poręba poszukuje osób do pracy na
stanowiskach: - kelner/-ka, - pomoc
kuchenna - pokojowa. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv
na adres e-mail. - k.niekraszewicz@
cristal-resort.pl
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracowników na stanowisko
pomoc kuchenna. Oferujemy stałą
pracę i możliwość zakwaterowania. CV proszę wysyłać na e-mail:
kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem
kuchnia - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni recepcjonistki. Wymagana
bardzo dobra znajomość jednego
z języków : angielski, niemiecki,
rosyjski. CV proszę wysyłać na
e-mail : kadryk@golebiewski.pl 757 670 715
Inspektor obsługi technicznej Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ogłosił nabór na
stanowisko: starszy inspektor ds.
obsługi technicznej. Szczegóły na
stronie www., tel. 75 64 95 888
Karczma Skalna w Miłkowie
zatrudni kelnerkę na stałe. Dobre
warunki i miła atmosfera - 606 214
909 Krzysztof

Karczma Skalna w Miłkowie zatrudni
kelnerkę z własnym samochodem
(utrudniona komunikacja publiczna).
Miła atmosfera i dobre warunki.
dodatkowy nr tel. 606 214 909 - 692
495 233
Kelnerka, Kelner - Sorrento JG Zatrudnimy kelnera lub kelnerkę z
pasją i doświadczeniem w gastronomii. Osobę obrotną, wesołą i miłą.
Praca na stałe. CV proszę wysyłać
na e-mail: kontakt@sorrento.pl z
dopiskiem w tytule "Kelner"
Kenerka i barmanka do kawiarni Przyjmę osoby uczące się do Appetit
Cafe w Cieplicach na stanowisko
kelnerki, barmanki. Praca w młodym
zespole, dobrej atmosferze i na
uczciwych zasadach. Wymagam
dyspozycyjności, zaangażowania
693 389 292
Kontrole MZK, podstawa - Zatrudnimy kobiety i mężczyzn do kontroli
biletów MZK. Nowe, lepsze warunki:
Podstawa plus prowizja, elastyczny
czas pracy, także jako praca dodatkowa. Kontakt W godzinach:10-14
Tel: 756 270 944
Koordynator usług porządkowych
- Firma z branży usług porządkowych, zatrudni Koordynatora usług.
Rejon – tren byłego województwa
jeleniogórskiego. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie CV drogą
e-mailową - grazynadziwosz@
inwemer.pl - 508 017 984
Kucharz - Metafora Pub & Restaurant zatrudni doświadczonego
kucharza. CV ze zdjęciem można
złożyć osobiście lub wysłać na
jjacak@wp.pl. Umówienie spotkania oraz więcej info pod nr tel. 606
150 995
Kucharz Sorrento Ristorante JG
- Zatrudnimy Kucharza z doświadczeniem, najlepiej w kuchni włoskiej.
Praca w młodym zespole w dobrej
atmosferze. Konkurencyjne wynagrodzenie. CV wysłyłać na kontakt@
sorrento.pl z dopiskiem "Kucharz"
Manager - restauracja - Firma
poszykuje kandydatki na stanowisko
manager do nowo otwieranej restauracji. Wymagamy dyspozycyjności ,
wysoka kultura osobista, rzetelności
oraz własny środek transportu .CV
ze zdjęciem na maila - kw252@
wp.pl
Mężczyzn przy produkcji plastików
w Kowarach - 516 574 375
Młodszy Programista - Jeśli znasz
HTML, PHP, MySql i chcesz podszkolić się w programowaniu, pracuj
z nami w NetFactory! Oferujemy
pełen etat, w nowym biurze, w miłej
atmosferze. biuro@netfactory.pl 511 586 237
Murarzy - Niemcy - Polska firma
współpracująca z niemieckimi inwestorami poszukuje murarzy. Zakres
prac: murowanie, szalowanie, zbrojenie, betonowanie. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Cv na biuro@
ruben-bau.eu - 534 188 717
Ochrona Mysłakowice - Agencja
Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracowników ochrony z terenu Jeleniej
Góry, Miłkowa i Mysłakowic. - 609
486 000
Ogrodnik / konserwator - Przyjmę
do pracy w charakterze - ogrodnik /
konserwator Rezydencja Przystań
Mysłakowice tel. 602 824 588
Opieka nad dziećmi - Szukam
kobiety do opieki nad 2 dzieci(chłopak 7 lat, dziewczynka 2 lata) z możliwością zamieszkania w Szklarskiej
Porębie. Tylko poważne oferty. - 533
923 337
Pensjonat w Szklarskiej Porębie
zatrudni samodzielnego kucharza.
Staż pracy na stanowisku minimum
5 lat. Ważna książeczka sanepid.
CV na email: rafal.jagusztyn@
elbest.pl

Pomoc kuchenna - Zatrudnię w
pensjonacie w Karpaczu pomoc
kuchenną. Wymagane doświadczenie. - 604 287 331
Pomoc kuchenna Karpacz - Zatrudnię osobę na stanowisku pomoc
kuchenna do restauracji w Karpaczu. Mile widziane doświadczenie
na podobnym stanowisku. Praca
również w weekendy. Wymagania:
dyspozycyjność, książeczka sanepidowska. - 604 917 404
Pomoc kuchenna-kucharz - Przyjmę
kucharza-pomoc kuchenną restauracja Mysłakowice - 605 598 712
Poszukujemy do pracy spawaczy
MAG oraz MIG. - 501 481 700
Poszukujemy osoby do pomocy w
księgowości: kompletacja i sprawdzanie dokumentów oraz prowadzenie kasy pomocniczej. Miejsce
pracy: Łomnica. Kontakt: sekretariat@sunet.com.pl
Poszukuję niani - Poszukuję niepalącej sympatycznej i troskliwej niani
do rocznego dziecka. Opieka na
miejscu-Jelenia Góra, w godz.7:0015:30, od pon-pt. Wymiar godzin
ok. 100 miesięcznie. Wymagane
doświadczenie - 531 877 117
Praca - Niemiecka firma kosmetyczna poszukuje osoby chętne do
współpracy. Możliwość szybkiego
rozwoju. Umów się na spotkanie
rekrutujące i sam sprawdź. - 693
137 352
Praca 15-24zł/1h od zaraz - Przy
oznakowaniu słupów, dziennie do
przejścia ok 3km. Poszukujemy
osób posiadających oraz potrafiących obsługiwać telefon typu
smartphone, wymagany własny
samochód. Praca na akord minimum
15zł/h - 600 311 737
Praca biurowa - Zakład zatrudni
kobietę do pracy biurowej. Warunki
zatrudnienia umowa-zlecenie. CV
prosimy składać na adres e-mail:
rekrutacja.dp@interia.pl

Recepcjonista - Barman - Przyjmę
do pracy Recepcjonistę - Barmana
ze znajomością języka niemieckiego. Niezbędny własny środek
transportu. Pałac Miłków "Spiż". 885 304 304
Solid Security poszukuje Kierownika
Ochrony na terenie Jeleniej Góry.
Mile widziany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: rekruter@solidsecurity.pl
Spawaczy - również przyuczymy
- Firma zatrudni osoby z umiejętnością spawania metodą MIG/MAG proste spawanie punktowe. Istnieje
również możliwość zatrudnienia
osób chętnych do przyuczenia.
Więcej informacji pod nr tel. 505966-471
Sprzątaczka biurowa - Zatrudnimy
osoby do sprzątania pomieszczeń
biurowych. Praca na terenie Jeleniej
Góry. Wymagene orzeczenie o niepełnosprawności. Tel: 660-567-125
Sprzątanie Apartamenty Karpacz
- Zatrudnimy osobę do sprzątania
i obsługi wynajmu apartamentów
w Karpaczu. Wymagania: dyspozycyjność, solidność, uczciwość i
odpowiedzialność. Umowa zlecenie
lub umowa o pracę. Telefon: 531
409 770.
Stowarzyszenie A&A Sudety RadioTaxi poszukuje kierowców, z licencją
i samochodem do współpracy. - 665
665 722
Szukam pomocnika do budowlanki
z centrum Jeleniej Góry. Stawka
6zł/h. 572 656 120
Ślusarz, montażysta, spawacz
- Firma zatrudni montażystów konstrukcji lekkich, ślusarzy oraz spawaczy (elektroda) Tel.: 731 466
303

Praca przy produkcji plastików Zatrudnimy przy produkcji plastików
w Jeleniej Górze - 516 574 375

Taksówkarz - Posiadasz samochód
diesla nadający się na taksówkę i
jesteś dyspozycyjny i możesz pracować na zmiany możesz zarobić do
3000 netto możliwość zatrudnienia
tel. 602 802 164

Praca w kuchni (Restauracja) Zatrudnię kobietę do pracy w kuchni
na Zabobrzu. Mile widziana osoba
z wieloletnim doświadczeniem oraz
prawem jazdy kat. B. Oczekujemy
dyspozycyjności, sumienności,
kreatywności i punktualności. - 757
645 316

Telefoniczna obsługa klienta Firma NetFactory zatrudni pewną
siebie, komunikatywną osobę, o
miłym głosie, na stan. specjalisty
ds telefonicznej obsługi klienta. Mile
widziane doświadczenie. Praca na
pełen etat. biuro@netfactory.pl - 535
201 015

Praca w salonie jubilerskim - Praca
na umowę w salonie jubilerskim w
Jeleniej Górze, stanow. doradca
klienta, pełny etat.Miejsce:Salon
Jubilerski Yes, Tesco Jelenia Góra.
Kontakt 797354982,CV osobiście
lub veritaxsc@poczta.onet.pl
Praca-market DINO-Jelenia Góra Poszukujemy osób na stanowisko:
Kasjer-sprzedawca, Kierownik i
Zastępca Marketu. Gwarantujemy
stałą pracę. Praca od zaraz! Wyślij
CV. Kontakt-512150069, Miejsce:
Jelenia Góra, Łomnica - 512 150
069
Pracownik fizyczny do przyuczenia - proste spawanie punktowe.
Zapraszam - 505 966 471
Przedstawiciel regionalny - Przedstawiciel Handlowy. Branża telekomunikacyjna. 100-150 zł od
pozyskanego Klienta. Pełne wsparcie, solidne zatrudnienie. Rynek
klienta indywidualnego. Konkurencyjna oferta. Zapraszamy grupy
sprzedażowe. - 531 921 131
Przyjmę do pracy w charakterze:
pomoc kuchenna Rezydencja Przystań Mysłakowice tel. 602 824 588
Przyjmę kierowcę na wywrotkę tel.
601 578 247
Przyjmę krawcową do pracy w
Cieplicach - 663 361 298

Współpraca-praca - Niemiecka
firma poszukuje do współpracy:
rehabilitantów, kosmetyczki, masażystów, dietetyków, osób zajmujących się sprzedażą bezpośrednią.
więcej informacji pod nr tel. - 693
137 352
Wydzierżawię stanowisko fryzjerskie w Jeleniej Górze ul. Kiepury.
więcej informacji pod nr 601 352
015
Wykładanie towaru - sklep REAL
- Wykładanie towaru Dbanie o
ekspozycję towaru Od pon. do pt.
W godz. 6:00-14:00 Stawka 6 zł
netto/h Umowa zlecenie Wymagana
aktualna książeczka sanepidu Skontaktuj się: m.reruch@dema.com.
pl - 785 970 467
Zatrudnię cukiernika na pół etatu w
cukierni na Zabobrzu. Proszę dzwonić po godz. 18.00. - 690 485 672
Zatrudnię dozorcę-konserwatora
- Pensjonat w Szklarskiej Porębie
zatrudni dozorcę-konserwatora. CV
na email:rafal.jagusztyn@elbest.
pl - x
Zatrudnię ekspedientkę - Sklep
spożywczy (mały) Zabobrze z
doświadczeniem w branży godz.
pracy 12-18 od zaraz. - 609444215,
609299500

Zatrudnię kierowcę z kat. C do
pracy w hurtowni do rozwożenia
towaru na terenie dawnego woj.
Jeleniogórskiego. CV proszę składć
w siedzibie firmy 58-500 Jelenia
Góra ul. Krzywoustego1 8 do 15 601-388-792
Zatrudnię kierowcę-konwojenta
kat B do pracy w hurtowni CV
proszę składać w siedzi. firmy Jel.
Góra Krzywoustego 1 8-15 tel.
601-388-792
Zatrudnię murarzy - 602 487 174
Zatrudnię od zaraz przy produkcji
plastików w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie netto 1350-1800zł. Tel.
756475564 Woj-Kat sp. z o.o. email:wojkat@wojkat.eu - 516 587 317
Zatrudnię osobę fizyczną. praca
lekka (pakowanie mycie suszenie
przekładanie towaru paletowanie
rozwieszanie towaru). Piechowice.
CV na email - tomek.studiometal@
gmail.com zapraszamy
Zatrudnię piekarza, cukiernika i
pomocnika do cukierni Mrugała.
Praca w nocy. U piekarza mile
widziane doświadczenie. Tel.: 603
139 998
Zatrudnię pokojowa od zaraz Szklarska Górna, umowa o prace,
9zl/godz, osoby bez nałogów, odpowiedzialne. - 601 558 884
Zatrudnię pokojową do pracy w
pensjonacie w Karpaczu. - 604
200 744
Zatrudnię pomoc kuchenną z
doświadczeniem do pracy w kuchni.
Pałac Miłków "Spiż". - 887-301001
Zatrudnię sprzedawcę w sklepie
ogrodniczym, tel. 501 786 571 od
9.00-17.00
Zatrudnię szwaczki na pełny etat.
Dogodne warunki pracy i płacy. CV
proszę przesłać na adres michal.w@
questsport.pl - 697 916 806
Zatrudnię w gastronomii - 75-7610920 - 609-446-496
Zatrudnimy do prac porządkowych
i pomocniczych na budowie Jelenia
Góra od zaraz - 607387460 lub
785231360
Zatrudnimy fachowców - Firma
Bayer&Riedl Gmbh zatrudni Pracowników z komunikatywną znajomością j.niemieckiego w zawodach
: -Elektryk/Elektrotechnik -Technik/MonterKlimatyzacji -Spawacz
141/135/131 -Operator CNC -Stolarz - 882 067 218
Zatrudnimy opiekunki osób starszych do pracy w Niemczech.
Długoterminowa umowa, legalne
zatrudnienie, respektowanie niemieckich przepisów dotyczących
min. wynagrodzenia. Wspomagamy
rządowy program 50+ - 734 427
734/691 104 999
Zlecę wykonanie prostego w obsłudze szablonu-edytora aukcji w html.
Tekst i grafika. arkad@orange.pl Tel.
797324631
Zorka poszukuje - Referenta ds.
Rozliczeń Produkcyjnych do rozliczania produkcji, prowadzenia
dokumentacji magazyn.- prod., z
wykształceniem wyższym ekonom./
techn., znajomość MSOffice. Oferty:kariera@zorka.pl - 75 64 663 03
Zorka Sp.z o.o poszukuje Mistrza
Zmiany. Zadania: zarządzanie produkcją na zmianie. Wymagania:
wykształcenie średnie techniczne,2letnie doświadczenie w branży,
znajomość MSOffice. Oferty na
kariera@zorka.pl - 75 64 663 03

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

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Citroen C5 Break 2,2HDI - 300
000 w Niemczech, automat do
naprawy (skrzynia)Jedzie ale skrzynia glosna. stoi w DE 650km do
granicy. Samochód zarejestrowany
i ubezpieczony w Polsce. Zadbany.
Hak zdejmowany, Klimatronik itd. +491729564808
Części Jelenia Góra 533533443
- Części do audi, bmw, merc, vw,
ford, skoda, volvo, , toyota, nissan,
suzuki, mazda, honda, hundaj, mitsubishi, renault, peugeot, citroen,
daewoo, seat, fiat, alfa romeo idt...
różne modele - 533 533 443
Sprzedam alufelgi 17" rozstaw
5x120 używane, pasują do BMW i
nie tylko, cena 500 zł do negocjacji
- 665 839 239
Sprzedam opony - 4szt opony zimowe,195,65,15 bieżnika 8mm cena
350zl. 2szt pirreli lato 185,60,15
bieżnika 7mm cena 170zl - 514
666 522
Sprzedam opony zimowe
185×65×14 cena 75zł za sztukę
sprowadzane z Niemiec mało używane w dobrym stanie - 888221153
/+4915771825658
Zimowa wyprzedaż - Płyn do spryskiwaczy 9,20 5 ldo chlodnic 35 4l
i inne ul. Wolności 20/1 Jel.Góra
wejście od ul. Korczaka codziennie
od 9-17 zapraszamy - 662 203 491

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 794-794-304 - Skupuje
wszystkie samochody, stan i rocznik auta nie maja znaczenia. Cena
uwarunkowana co do stanu w jakim
jest pojazd. Odbieram osobiscie lub
można podjechać do mnie na firme.
Dobrze place
Części szrot auto skup - Części do
audi, bmw, merc, vw, ford, skoda,
volvo, , toyota, nissan, suzuki,
mazda, honda, hundaj, mitsubishi,
renault, peugeot, citroen, daewoo,
seat, fiat, alfa romeo idt... różne
modele - 794 794 104
Kupie każde daewoo 885775445 Skupuje auta, rocznik i stan nie maja
znaczenia, odbieram osobiście lub
można podjechać do mnie na firmę.
Dobrze płacę, więcej info pod tel. 885 775 445
Kupię mercedesy 724 131 669 Mercedesy 190 124 i inne Toyoty
też kupię dzwoń jak masz
Masz auto my je kupimy - Skupuje
wszystkie auta Legalnie, rocznik
i stan bez znaczenia. Odbieram
osobiście lub można podjechać do
mnie na firmę. Dobrze place. Więcej
info pod tel. - 533 533 442
Skup aut rozbitych 511-209-408 Skupuje wszystkie samochody, stan
i rocznik auta nie maja znaczenia.
Cena uwarunkowana co do stanu
w jakim jest pojazd. Odbieram
osobiście lub można podjechać do
mnie na firmę. Dobrze płace - 511
209 408
Skup wszystkich aut do 60 tyś zł.
Każde całe lub uszkodzone - osobowe - dostawcze - motocykle lub
ciągniki rolnicze. Gwarancja najwyższych cen. Dojazd do klienta Gratis.
Gotówka od ręki w 5 min. Wystarczy
wybrać numer lub wysłać 1sms.
Zapraszamy 7 dni w tygodniu - 500
247 769
Skupuje wszystkie samochody, stan
i rocznik auta nie maja znaczenia.
Cena uwarunkowana co do stanu
w jakim jest pojazd. Odbieram
osobiście lub można podjechać do
mnie na firme. Dobrze place - 500
403 803
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Skupuje wszystkie samochody, stan
i rocznik auta nie maja znaczenia.
Cena uwarunkowana co do stanu
w jakim jest pojazd. Odbieram
osobiście lub można podjechać do
mnie na firme. Dobrze place - 787
009 777
Wsk wfm junak stare motocykle Całe i części, silniki, ramy, książki
itp... - 791 075 244

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Honda Civic 1.4, 90 KM - Do sprzedania Honda Civic VI, 1996r, kolor
grafit, od nowości ten sam właściciel
(kupiona w salonie), garażowana,
182500 km, Cena 3700 do negocjacji. Przegląd do września 2015. Więcej info przez tel. - 733 502 351
Nissan Patrol GR I Y60 - Tego
modelu nie trzeba przedstawiać ,
Patrol to klasa sama w sobie. Ten
model przeszedł gruntowną odbudowę w 2012 roku. Samochód profesjonalnie przygotowywany do jazdy
w ostrym terenie - 882 000 350
Sprzedam Fiat Panda 2003r., niebieska p. 1108cm3, 1 właściciel tel.
603 509 421
Sprzedam na własność garaż
- W centrum Jeleniej Góry ul. Groszowa, 90m2/WC/prąd woda/kana,l
połączony także na działalność
gospodarczą. Tylko poważne oferty,
możliwość wystawienia fa VAT,
teren pod garażem dzierżawa tel.
602 824 588
Volvo V40 1,9 TDI Kombi 1997r 260000km,4xairbag, podgrzewane
lusterka, abs, skórzana tapicerka,
nowy: rozrząd, klocki i tarcze hamulcowe, wahacze przód. Ważne
opłaty. Cena 3900 zł, do negocjacji.
Więcej zdjęć: ppistacja73@gmail.
com - 600 223 782
VW Passat Salon Polska - VW
Passat "High Line" 2007r. 2.0 tdi
(170km) 159tyś.km przebiegu.
Samochód pochodzi z salonu PL.
Bezwypadkowy! Auto posiada pełną
dokumentacje. Cena: 33.500zł (do
negocjacji) - 881 722 268

ANONSE
MATRYMONIALNE

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
27L dla Pań i par - Witam mam 27
lat i chętnie spotkam się z Paniami
i parami które pragną zrealizować
swoje najskrytsze marzenia erotyczne, lub poczuć miłość, namiętność. Wiek 18-40 lat Napisz czego
oczekujesz na maila - michujelenia@poczta.pl
Fajny 30 lat - Szukam kochanki
sponsorki, jestem mobilny tel. 8.0016.00 i bardzo przystojny tel. 794
789 285

Hydraulika spawanie - Wykonujemy
instalacje gazowe, c.o.wod-kan,
sieci zewnętrzne i wewnętrzne,
spawanie gazowe, TIG, wentylacja,
klimatyzacja i szereg innych instalacji branży sanitarnej - 691 072 873
Hydraulik-tanio i solidnie - Usuwanie awarii, wymiana rur, modernizacje, usługi wod-kan. ,c.o. i inne
usługi. Tanio i solidnie.Tel.791-001236 - 791-001-236

Młoda para spotka się z panami,
parami, paniami w zamian za sponsoring, sex ful opcja tel. 534 643
414

Kompleksowe remonty. Profesjonalne usługi remontowo-wykończeniowe w zakresie glazura, płyty
k-g, tynki dekoracyjne, malowanie
itp. - 667755110

Poznam kobietę szczupłą w wieku
45+ Z JG do spotkań intymnych
- klasyk i oral. Z uwagi na różnicę
wieku wypłacam stosowny ekwiwalent. Emeryt zdrowy i dyskretny.
Oferty tylko na SMS - 786 105 665

Konstrukcje drewniane - Wszelkiego rodzaju konstrukcje drewniane
począwszy od wiat ogrodowych,
poprzez więźby dachowe, kończąc
na budowie domów z bali. - 787
254 787

Poznam Pana 70-75 lat, niewysokiego, który chce się zaprzyjaźnić,
aby nie czuć się samotnym, młodym
panom dziękuję tel. 607 967 510 lub
75 64 270 17 wieczorem

Montaż okien i drzwi w bardzo
konkurencyjnych cenach. Wymiana
szyb, zawiasów, klamek, zamków
,regulacja i konserwacja stolarki
okiennej pvc, drewno, aluminium.
Prace remontowe. Robert 607
720 825

Zasponsoruję wysportowanego,
obdarzonego pana, proszę opis
swojej osoby. Powtarzam tylko
wysportowani i obdarzeni - 795
890 212

USŁUGI
BUDOWLANE
Cyklinowanie solidnie podłóg i
schodów, montaż desek, parkietów,
paneli, malowanie mieszkań tel. 697
143 799
Elewacje, docieplenia. - Firma
budowlana z doświadczeniem,
wykonujemy elewacje i docieplenia
budynków, faktury vat, solidnie,
referencje. - 502 161 362
Firma ogólnobudowlana wykonuje
- Tynki maszynowe, docieplenia,
regipsy, glazura, zabudowa kominków itp. Wykonujemy prace w okolicach Jeleniej Góry - 795 102 195
Firma remontowa podejmie współpracę z zakresu montażu stolarki
drzwiowej okiennej lub montażu
paneli podłogowych deski podłogowej - 603 450 397
Glazura regipsy zabudowy sufity
podwieszane gładzie tapety malowanie panele wylewki obróbki itp.
Solidnie fachowo - 786 275 432

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

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl

Piaskowanie malowanie - Piaskuje
domy, cegłe, granit, piaskowiec i
drewno, konstrukcje stalowe, auta,
motocykle itp, malujemy, na gotowo i
impregnujemy - 791 075 244
Pomniki granitowe już od 1250
- Montaż pomników granitowych,
demontaż starych lastrykowych
pomników, renowacja pomników
lastryko, kostka granitowa, betonowa sprzedaz montaż profesjonalnie i termonowo Zapraszam - 530
974 530
Przyjmę zlecenia budowlne na
terenie Jeleniej Góry i okolic instalacje, co wod-kan oraz elektryczne.
gwarantujemy przystępną cenę oraz
profesjonalizm - 668 504 792
Remonty mieszkań - Prace remontowe w bardzo konkurencyjnych
cenach Robert 607720825
Remonty, budowy komleksowo
- Kompleksowe remonty, domów,
mieszkań, biur, budynków użyteczności publicznej. Budowy domów
pod klucz. Wieloletnie doświadczenie, referencje. - 600 223 052
Roboty ziemne koparko-ładowarką
CAT. Tel kontakt. 602-586-138
Serwis okien i drzwi - Naprawa okien
i drzwi .Wymiana szyb, uszczelek,
zamków i klamek. Regulacja i konserwacja. Montaż nawiewników,
wykucia otworów okiennych, kompleksowy montaż stolarki otworowej.
Robert 607720825 - 0607720825
Stolarz wykona - Schody od 3000,00
zł., drzwi, parapety, architektura
ogrodowa. Konkurencyjne ceny 790 500 473

w poniedzia³ek
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Tynki maszynowe cementowo-wapienne, solidnie, faktury, z materiałem lub bez - 502 161 362
Usługi budowlane - Budowa
domków jednorodzinnych, prace
zbrojarsko-betoniarskie, ciesielskie (fundamenty, stropy, schody),
murarskie. Rzetelność i wieloletnie
doświadczenie. Polecam - 695
614 193
Usługi koparko-ładowarką. - 791325-535
Usługi prace ziemne, drenaże Drenaże, prace ziemne itp. 784
805 582
Usługi remontowo-budowlane Wszelkie usługi remontowe (ścianki,
podłogi, sufity - np. układanie paneli,
płytek, stawianie ścianek z płyt g-k,
zabudowy, wszelkie prace elektryczne, itd.). Kompleksowo. Fortis
Sollers - 669-127-970
Usługi zduńskie - Budowa i przebudowa trzonów kuchennych i pieców
kaflowych, budowa kominków z
paleniskiem otwartym, pogotowie
zduńskie tel. 667 309 178
Usuwanie awarii hydraulicznych
i wodnokanalizacyjnych modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i sanitarnych udrażnianie
kanalizacji - 693516671
Uwaga! Ratunek na pęknięcia - Profesjonalne wykonanie! Proponuję
Państwu włókno szklane o gładkiej
strukturze i bardzo wytrzymałej
budowie. Zapewnia idealne wykończenie ścian i sufitów z płyt g-k,
tynków min/cem.itp. pod malowanie
- 512 227 361

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
J. niemiecki-100% skuteczności.
Mgr germanistyki, 10 lat praktyki,
wszystkie poziomy zaawansowania, tłumaczenia, trudne przypadki
przygot. do matury tel. 509 705
674
Język angielski - korepetycje
- Nareszcie, korepetycje, które
pomogą Ci dobrze przygotować
się do każdego egzaminu! Nauczę
najbardziej oporne osoby, jak
dobrze zdać egzamin, poprawić
swoje oceny i nauczyć się języka
angielskiego. - 509 705 674
Korepetycje Język Angielski 30 pln
za godzinę - 729 538 770
Nauczyciel udzieli korepetycji z jęz.
angielskiego. Nauka dla dzieci, młodzieży, dorosłych - 664 726 919

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk profesjonalnie - Montaż nowych instalacji,naprawy i
modernizacja starych. Usuwanie
awarii 24h. Pomiary elektryczne.
Uzgodnienia i odbiory do Tauron.
Bezpłatna wycena usług. Tanio,
szybko i solidnie. Negocjacja cen.
- 664-475-323

USŁUGI
FINANSOWE

W przyzwoitych cenach - Remonty:
kafelki, hydraulika, gładzie, regipsy,
malowanie, instalacje sanitarne i
wod-kan. Murowanie z kamienia,
murki dekoracyjne. Układanie
bruków. Inne prace remontowe i
konserwacyjne - 783 617 414

Kredyty gotówkowe od 4,9%
- Możesz spłacić inne droższe
pożyczki decyzja w 15 minut bez
poręczycieli dochody już od 500 zł
netto nie pobieramy żadnych opłat
rzetelna, sprawdzona firma tel 601
200 166

Wstawiamy okna, drzwi, parapety.
Malowanie, tynki, kafle, panele,
wykładziny. Malujemy klatki schodowe, remontujemy tarasy, ogrodzenia tel. 570 256 869

Pożyczki na oświadczenie ! Oferuję pożyczki od 200 zł do 25
000 bez BIK i KRD na oświadczenia, również dla osób z zajęciami
komorniczymi. Raty miesięczne,
wypłata gotówki w 1 dzień. Akceptujemy różne formy dochodów.
- 665-416-420

Wykonam wszelkiego rodzaju
kosztorysy budowlane oraz nieduże
projekty. - 504 159 890

USŁUGI
EDUKACYJNE
Centrum Nurkowe Uboot zaprasza
na kursy nurkowania w Jeleniej
Górze na basenie w Szkole Podstawowej nr 11 przy ulicy Moniuszki
9. Zajęcia odbywają się w każdy
czwartek w godzinach od 19.00
do 20.00 - 660 672 114 / Paweł
Mazurczak

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf Łódź - Sesje fotograficzne
- 604 190 272
Fotografia Ślubna art - Potrzebujesz profesjonalnego fotografa
dzwoń 534-718-101 ! Dobre zdjęcie
nigdy nie zrobi się samo Wymaga
ono od fotografa przemyślenia
najlepszego kadru, a także umiejętności zobaczenia szczegółu.

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
We s e l e k o m u n i a c h r z c i n y i
inne - Dom Weselny w Jeżowie
Sudeckim serdecznie zaprasza
Państwa do zorganizowania u
nas przyjęcia okolicznościowego. Zapewniamy pyszne
jedzenie stylowa salę oraz
doradztwo w organizacji. tel
607 106 100 - 757 132 568

USŁUGI
INFORMAT YCZNE
Serwis PC, laptopy, Dojazd!
- Naprawa komputerów PC,
l a p t o p ó w. R o z b u d o w a , c z y s z c z e n i e , u s u w a n i e m w i r u s ó w,
wymiana części, konfiguracja
urządzeń sieciowych. Budowa
komputerów wg. potrzeb klienta,
najwyższa jakość usług i dojazd
do klienta. - 605 233 937

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
Księgowość - usługi księgowe - 2 mc za połowę ceny
- zapraszamy do współpracy.
Pomagamy w wypełnianiu dokum e n t ó w, p e ł e n z a k r e s u s ł u g
księgowo-finansowych - Wojska
Polskiego 54 obok sądu. - 782
020 635, 601 837 677
Księgowość, Podatki, Kadry
BHP - Kancelaria Podatkowa
TAX. Jelenia Góra, Wolności
17a/1. Podatki, księgowość,
kadry, płace, BHP profesjonalnie. Reprezentacja w czasie
kontroli i postępowań podatkowych (długoletnie doświadczenie). - 510 243 264
Na problemy podatkowe: TAX
- Podatki, księgowość: sprawdzamy, naprawiamy po innych,
„wyprowadzamy na prostą”
k o r y g u j e m y. P r o f e s j o n a l n i e .
Długoletnie doświadczenie.
Kancelaria Podatkowa TAX 510 243 264
Profesjonalne usługi księgowe
- Biuro Rachunkowe "Mar-Tax"
Jelenia Góra zajmuje się księgową obsługą osób fizycznych
i prawnych. Prowadzimy księgi
handlowe, PKPiR, kadry oraz
płace. Skorzystaj z naszych
promocji! - 793 022 001

og£oszenia
/ REKLAMA
ROZMAITOŒCI
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USŁUGI
MOTORYZACYJNE

USŁUGI
RÓŻNE

Malowanie felg proszkowo
- Nowa lakiernia proszkowa
LAK SYSTEM w Lubiechowej
oferuje profesjonalną renowację felg stalowych i aluminiowych. Piaskowanie i malowanie
proszkowo felg w atrakcyjnych
cenach i krótkich terminach. 692 232 414

Anteny TV-Satserwis - Jeleniogórski
Serwis Antenowy oferuje: sprzedaż,
montaż serwis instalacji TV-SAT
indywidualnych i zbiorczych. Jeśli
masz problem z instalacją anteną
dzwoń +48602810896 jeśli nie
odbieram wyślij sms

USŁUGI
MUZYCZNE
W e s e l a , z a b a w y, p r z y j ę c i a .
Repertuar polski, zagraniczny,
muzyka akordeonowa, DJ,
w o k a l , z a b a w y, o ś w i e t l e n i e ,
cena umowna "Muzyk Orkiestra" tel. 75 75 339 21, 692
046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Doświadczona niania - Jeśli
szukasz doświadczonej, kochającej dzieci niani, zadzwoń.
- 796 956 639
Opiekunka osoby starszej,
niepełnosprawnej, doświadczenie w Niemczech, Polsce,
wystawiam rachunki tel. 730
277 380
Pomogę na działce, w domu,
zaopiekuję się dzieckiem,
osobą starszą, całodobowo tel.
798 986 751
Zaopiekuje sie starsza osoba
lub starszym małżeństwem w
zamian za mieszkanie samotna
kobieta bez zobowiązań teren
Jeleniej Góry cenie sobie
uczciwość - 667 369 232
Zaopiekuje się małym dzieckiem, mam 43lata i tez wychowuje 4 letnia córeczke 1godzina
opieki 7zl - 881 362 711

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
Czyszczenie Suchym Lodem Oferujemy technikę czyszczenia
suchym lodem, maszyn, wszelkich
zabrudzeń, elewacji, fasad, kamieni,
dezynfekcja w gastronomi. - 505
123 666
MONT-SAT Pogotowie Antenowe
- Jeleniogórski serwis antenowy
- naprawiamy anteny telewizyjne
- satelitarne i naziemne już od 20
lat. indywidualne i zbiorcze. montsat koło małej poczty tel. sklep
756428588 instalator 602810896
Naprawa pralek, odkurzaczy, JG ul.
Karłowicza 25 tel. 603 835 483 - 603
835 483
Naprawy zmywarek, pralek, kuchenek el. 608 812 320
Ostatni wolny termin w sierpniu
na organizacje wesela -20% Dom
Weselny Rezydencja Przystań
Mysłakowice tel. 602 824 588
Pomniki Granitowe juz od 1250
- Pomniki Granitowe od 1250 zl
Renowacja pomników Lastrykowych
od 150zl kostka granitowa betonowa
sprzedaz-montaż Terminowo i solidnie - 530 974 530
Przeróbki krawieckie - Skracanie,
zwężanie odzieży, szycie firan,
zasłon itp. - 508 298 475

Sprzedam drzewo opałowe jak i
kominkowe z dowozem do Jeleniej
Góry gratis - 607 604 558
Szkło z grafiką-szafy, kuchnie. Mamy do zaoferowania najtańsze
szkło z grafiką w okolicy. Oferujemy
grafikę, lakobel, lakomat, lustra.
Zapraszamy do współpracy. - 514
859 464
Ścinka drzew, samosiejek, trzebiez
mlodnika. Wycinka krzaków zarośli
koszenie ciężkich terenów - 786
275 432
The future of cleaning is here
Innowacyjne czyszczenie suchym
lodem! Firma Icecleaning proponuje
państwu metodę innowacyjnego
czyszczenia suchym lodem. Szczególnie łagodne usuwanie uciążliwe
- 505 123 666
Zajmujemy się produkcją drzwi
przesuwnych do szaf. Zapraszamy
odbiorców hurtowych jak i detalicznych. - 514 859 464

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Kontenerowy wywóz gruzu i śmieci.
Wynajem kontenerow. Kontenery
5.5 6,8,12m3. Kontener gruz smieci
i inne odpady. Konkurencyjne ceny!
- 535 910 813
Mycie okien przed świętami - Nie
masz czasu / siły/ energii na mycie
okien przed świętami? Nie ma problemu zadzwoń do Nas, a zrobimy
to za Ciebie. Nie straszne nam
żadne powierzchnie i wysokości:)
Zapraszamy. Wystawiamy faktury
- 600 270 020
Pięknie wyczyszczę dywany Dywany, wykładziny, chodniki, tapicerka meblowa i samochodowa.
Wieloletnie doświadczenie+profesjonalny sprzęt i niskie ceny-zapraszam - 607 155 751
Posprzątam biura domy i pensjonaty - 665 734 651

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Przeprowadzki kompleksowe.
Krajowe i zagraniczne. Solidnie i
profesjonalnie. - 516 146 075
Przewóz osób Berlin promocje
- Firma MS Trans z licencjonowanym kierowcą, przewóz osób do
Berlina w promocyjnych cenach,
tylko nowe busy, komfort jazdy,
przewozy zorganizowane pielęgniarek i opiekunek na całym
terenie Niemiec - 513 427 912
Transport - Bus towarowy. Miasto-Kraj-Zagranica. tel. 600 540
190
Transport aut, autolaweta - Transport aut - długie trasy - od 1,2 zł
netto/1 km. Lubawka (Bukówka)
autolaweta fiat ducato 2,3 jtd
(oszczędny, dynamiczny)- wynajem - 300 zł/doba. 501 636 876

USŁUGI
TURYSTYKA
Barman na weekend - Oferuję
usługi profesjonalnego barmana
z doświadczeniem na weekendy.
- 535 291 086

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Badania psychotechniczne Przeprowadzamy badania kierowców i operatorów 785 347 491,
509 936 630
Fryzjerka 21lat stażu. - Dojadę do
klientek, klientów ludzi chorych,
balejaż włosy długie 80zk,strzyżenie damskie 25zl, trwała 35zl,zadzwonił i się przekonań a nie
pożałujesz. - 881 362 711
Pedicure leczniczy - Usługa
obejmuje: usuwanie modzeli, odcisków, kurzajek, pękających pięt
,korekta wrastających paznokciklamry, terapia grzybicy paznokci,
odbudowa paznokcia, masaż stóp,
profilaktyka diabetycy, os.starsze,
dzieci - 536 230 760
Protezy zębowe - Protezy,elastyczne,szkieletowe,akrylowe,porcelana,kompozyt,nakładki
wybielające i nagryzowe, ekspresowa naprawa protez. Wolności
54, tel. 609404957/531191658
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KUPIĘ

ODDAM

Kupie antyki, meble, obrazy,
zegary, srebrne sztucce, monety,
stare szable, bagnety, ikony,
skrzypce, kontrabas, porcelane,
figury, braz, drewno, militaria,
ordery, monety, biżuterie, uczciwe
i najlepsze ceny. - 695 702 259

Oddam za darmo pieska i suczkę,
wiek 10 tyg., zdrowe, zadbane,
matka owczarek belgijski tel. 75
75 141 43

Kupie różne monety przed i
powojenne oraz PR , polskie
zagraniczne, pojedyncze oraz
kolekcje , obiegowe okolicznościowe kolekcjonerskie srebrne
złote, stare mapy i inne starocie.
- 506 960 561
Kupie różne stare rzeczy meble
mapy dokumenty monety obiegowe kolekcjonerskie przedwojenne oraz PRL, medale i inne,
polskie zagraniczne różne, pojedyncze i kolekcje, dojazd i wycena
u sprzedającego - 506 960 561

SPRZEDAM
Okazja szafa czereśnia - sprzedam szafę w bardzo dobrym stanie, odrestaurowaną. Bez śladów
kornika. Cena do negocjacji 2200
zł. Gorąco zapraszam do oglądania! - 887-774-061
Sprzedam dwie butle gazowe,
niedrogo tel. 798 986 751
Sprzedam nowe łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem i stojakiem
do kroplówki tel. 730 277 380
Sprzedam nowy podnośnik
G130E jezdny elektryczny do
przemieszczenia chorych tel. 730
277 380
Sprzedam przewijak na stelażu
z wanienką. Cena 50 zł. Tel 695
200 640
Sprzedam telewizor kolorowy
"Electric" 32 cale z pilotem tel.
607 967 510 lub 75 64 270 17
wieczorem
W komis przyjmujemy ładną
modną odzież dziecięcą, damską,
buty, torebki. Przyjęcia w czwartki
i piątki. Sklep Sara ul. Różyckiego
4A. Zapraszamy na zakupy tel.
733 110 573
Z powodu wyprowadzki sprzedam
sypialnie buk-olcha(jasna): szafa,
łóżko, komoda-toaletka + 2 nocne
szafki tel. 607 967 510 lub 75 64
270 17 wieczorem
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MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie do 35m2 lub
wynajmę pokój z aneksem kuchennym i łazienką, najchętniej Zabobrze
tel. 607 967 510 lub 75 64 270 17
Kupie do remontu do 80 tyś - do 2
piętra do remontu bez pośredników
- 602 741 924
Kupie mieszkanie 2 lub 3 pok., z
garażem i ogrodem na wysokim
parterze lub Ip, do 150tys.zł w
Cieplicach lub Jeleniej Górze. - 605
450 812

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2-pok. Zabobrze III Ładne 51,4 Sprzedam mieszkanie o powierzchni
całkowitej 55,2m² (z czego pow.
użytkowa wynosi 51,4m² IVp) składa
się z:2 pokoi (duży balkon), kuchni,
łazienki, WC, przedpokoju + piwnica
Cena 155 tys. do negocjacji - 2-pok.
Zabobrze III Ładne
4 pokoje 90m2 osobne wejście,
ogród, spokojne miejsce, okolice
lotniska, sprzedam lub zamienię
na 50m2 Zabobrze II lub III tel. 513
563 233
Kawalerka okazja 28m bez opłat pokój, kuchnia przedpokój łazienka.
Do zamieszkania .brak opłat za
czynsz tylko media. ogrz. gazowe
możliwość zrobienia kominka. W
kuchni meble. Okolice zajezdni mzk.
Cena bardzo niska - 881 519 377
Mieszkanie 30m2 Zabobrze - Sprzedam mieszkanie na ulicy Bacewicz.
Pokój + kuchnia. 7 piętro, umeblowane, w dobrym stanie. Kontakt
- 728 477 973
Pilnie sprzedam mieszkanie 50m2,
bez pośredników, IV piętro, winda,
do zamieszkania od zaraz, Zabobrze Jelenia Góra, dzwonić po 14.00
tel. 75 64 138 55
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Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul.
Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek
(zastępca redaktora naczelnego), Agata Galas-Dudek (dziennikarka). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy
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Po remoncie z ogródkiem - M. po
kapitalnym remoncie w Maciejowej,
65 m kw. na parterze z ogródkiem.
Wszystkie instalacje nowe, kuchnia
w zabudowie, nowy sprzęt AGD.
Ogrzewanie gazowe + koza. Niski
czynsz 134 zł. Cena: 205 tys. - 732848-914

Sprzedam mieszanie w Jeżowie
Sudeckim cena do uzgodnienia 731 943 337

Sprzedam apartament nowy 72m2,
3 pokoje, aneks, do zamieszkania,
II piętro, winda, garaż do kupienia,
świetna lokalizacja, pośrednikom
dziękujemy tel. 692 087 166

Sprzedam mieszkanie w Jeżowie
Sudeckim cena do uzgodnienia 731-943-337

Sprzedam kawalerkę 25 m kw
Zabobrze I blok ocieplony parter
atrakcyjna lokalizacja wszędzie
blisko koszt utrzymania 180zl cena
wyjściowa 78 tys. - 693 367 961

Sprzedam mieszkanie 2 pok. 50m2
ul. Elsnera w Jeleniej Górze, II
piętro, w bloku, kuchnia, łazienka,
przedpokój, balkon zabudowany tel.
603 708 187

Sprzedam mieszkanie własnościowe w centrum Starej Kamienicy
na parterze w budynku trzy rodzinnym o pow. 71 m, trzy pokojowe,
kuchnia, łazienka, garaż z ogródkiem. Cena do uzgodnienia - 517
243 393

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

Wynajmę kawalerkę 30m2 w Cieplicach. Cena 850zl. plus media.
- 601 560 396

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Szukam do wynajęcia mieszkania w Mysłakowicach! Min. dwa
pokoje. Bardzo pilne! - 516 137
314

Łódź na Jelenią Górę - Zmienię
własnościowe 38,50 m2 w Lodzi
na Jelenia Gore Mieszkanie w
bloku po termoizolacji :parter,
pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. Gaz, ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Świetna lokalizacja.
- 691 592 159

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia od zaraz pokój kuchnia, przedpokój, łazienka,
blok ociep., ciepła woda CO z
sieci, umeblow, lodówka, telewizor, blisko UE cena 700 zł+media
tel. 798 523 541 po 17-tej
Kawalerka, pokój z aneksem
kuchennym, łazienką, nowe meble
w pełni wyposażone w agd, centrum Jeleniej Góry, po godz.
10-tej od zaraz - mój telefon 691
266 299
Kawalerka po remoncie w okolicy Małej Poczty (ul. Morcinka).
Umeblowana, 450zl + woda i prąd.
Blisko centrum i dobre połączenia
podmiejskie. W pobliżu sklep,
budynek monitorowany. Cicha
okolica. - 889 512 013
Mam do wynajęcia ładną, funkcjonalną, dużą kawalerkę 32m2:
pokój, przestronna kuchnia,
przedpokój, łazienka z WC i
prysznicem; wysoki parter, ogród,
ul.PCK20, Jel.Góra-Cieplice;
650zł+liczniki; Kaucja 1000zł - 507
744 668
Mieszkanie w centrum-2 piętro,54m2-umeblowane, zadbane,
dwa pokoje, kuchnia w zabudowie, łazienka-wanna, pralka, dwa
telewizory, balkon, ogrzewanie z
kotłowni, cena zawiera opłaty za
media-1500zł - 602 133 139
Nocleg dla 2 osób, pokój do
wynajęcia z dostępem do łazienki,
kuchni, tv, internet. W bliskiej
odległości od Uniwersytetu Ekonomicznego. Osoby niepalące.
- 698 673 047

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
przy ul. Tkackiej. Ładne, funkcjonalne, po remoncie. Bez pośredników. Telefon 502 935 633

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 na Jelenią Górę (w
bloku) lub sprzedam 110000zł.
Mieszkanie własnościowe; 2-wa
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, piwnica plus garaż i ogródek
w Mysłakowicach. Ogrzewanie CO
własne. Niski czynsz. Telefon
668486951

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom w rozliczeniu M4 Wrocław tel. 75 71 864 01

DOMY
SPRZEDAM
Atrakcyjny dom w górach - Wyremontowany dom w Świdniku, 15
km od Jeleniej Góry, gotowy do
zamieszkania, cena 265 000 zł.
Krystyna tel. 508256520
Dom Zabobrze III Komfort - Sprzedam dom w zabudowie szeregowej 176 m2 . 6 pokoi + kuchnia +
spiżarnia. 2 łazienki . Rok budowy
2009. Materiał cegła. Ogrzewanie
gazowe. Alarm .Działka 360 m 2 .
Cena 890.000 zł. - 506 122 702
Sprzedam pół domu pełne uzbrojenie, działka 570m2, przy granicy
z miastem 300 000 tel. 603 782
934
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606 :V]HONLH LQQH IRUP\ NRQWDNWX ]DZDUWH Z WUHĞFL 606 QLH
EĊGąSXEOLNRZDQHQSHPDLO**DGUHV\VWURQ:::8VáXJD
GRVWĊSQDGOD70RELOH3OXV*602UDQJH3OD\

,QWHUQHWVWDQGDUG

]á9$7
606SU]HV\áDQ\QDQXPHURWUHĞFL7&-(/WUHVFVPV
:\VáDQLH SRSUDZQHJR VPVD QD WHQ QXPHU VSRZRGXMH XPLHV]F]HQLH
RJáRV]HQLDW\ONRQDSRUWDOXZZZMHORQNDFRP

,QWHUQHWNRORU

]á9$7
606SU]HVáDQ\QDQXPHURWUHĞFL7&-(/WUHVFVPV
:\VáDQLH SRSUDZQHJR VPVD QD WHQ QXPHU JZDUDQWXMH XND]DQLH VLĊ
RJáRV]HQLD Z\UyĪQLRQHJR NRORUHP QD SRUWDOX ZZZMHORQNDFRP Z G]LDOH
RJáRV]HĔ GQL 

,QWHUQHWNRORUJD]HWD

]á9$7
606SU]HVáDQ\QDQXPHURWUHĞFL7&-(/WUHVFVPV
:\VáDQLH SRSUDZQHJR VPVD QD WHQ QXPHU JZDUDQWXMH XND]DQLH VLĊ
RJáRV]HQLDZ\UyĪQLRQHJRNRORUHPZ]DUyZQRZJD]HFLH PLHVLĊF]QLN MDNL
QDSRUWDOXZZZMHORQNDFRPZG]LDOHRJáRV]HĔ GQL 

og£oszenia

w poniedzia³ek
poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie
w internecie
w
w gazecie,
codziennie
w internecie

WR635$:'=21(1,(58&+202ĝ&,

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

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

ZEB 4814 6áRQHF]QH L IXQNFMRQDOQH
PLHV]NDQLH WU]\SRNRMRZH R SRZLHU]FKQL
P SRáRĪRQH QD V]yVW\P SLĊWU]H Z EORNX
QD =DEREU]X ,,, 0LHV]NDQLH GR NRVPHW\NL
&HQD
Anna Roziel 509 156 552

1$:<âć&=12ģý

ZEB 4744 %DUG]RáDGQ\LSU]\WXOQ\GRPZROQR
VWRMąF\ ] URNXQD SLĊNQLHSRáRĪRQHM ZLGR
NRZHM G]LDáFH Z %XNRZFX 'RP R SRZ XĪ\WNR
ZHMPSRVDGRZLRQ\QDG]LDáFH1LHUX
FKRPRĞü SRáRĪRQD QD QRZRSRZVWDá\P RVLHGOX
ZLOORZ\P &HQD  GR QHJRFMDFML
Magda Czaprowska 601 852 382

ZEB 4953 %DUG]R áDGQH L NRPIRUWRZH
PLHV]NDQLH R LQG\ZLGXDOQ\P SURMHNFLH
SRáRĪRQHZZLHĪRZFXQD9SLĊWU]H]ZLQGą
QD=DEREU]X,,0LHV]NDQLHRSRZP 
] GXĪ\P EDONRQHP : FHQLH FDáH XPH
EORZDQLHLZ\SRVDĪHQLH]á
Magda Czaprowska 601852382
ZEB 4567 0DORZQLF]R SRáRĪRQD UH]\GHQ
FMD R SLĊNQHM L RU\JLQDOQHM EU\OH
Z :RMFLHV]\FDFK QD WUDVLH -HOHQLD *yUD
6]NODUVND3RUĊED]UGRPSRVDGR
ZLRQ\QDGXĪHMáDGQLH]DJRVSRGDURZDQHM
G]LDáFH R SRZ P ]H VWDZHP
&HQD
Magda Czaprowska 601 852 382

ZEB 4950 0LHV]NDQLH WU]\SRNRMRZH
NRPIRUWRZH Z EORNX ] ZLQGą Z &LHSOLFDFK
=GUyM 0LHV]NDQLH R SRZLHU]FKQL P 
] SLĊNQ\PL ZLGRNDPL ] EDONRQX QD JyU\
1LH Z\PDJD QDNáDGyZ ILQDQVRZ\FK
&HQD]á
Krzysztof Ponisz 787-630-400
ZEB 4837
:\MąWNRZ\ L XURF]\ GRP
ZROQRVWRMąF\ ]H VWDZHP SRVLDGDMąF\ ZáD
VQą GXV]Ċ L FKDUDNWHU R FDáNRZLWHM SR
ZLHU]FKQL PDXĪ\WNRZHMP1LHUX
FKRPRĞü PDORZQLF]R SRáRĪRQD Z PDáHM
PLHMVFRZRĞFL  NP RG -HOHQLHM *yU\ QD
EDUG]R áDGQLH ]DJRVSRGDURZDQHM G]LDáFH
RSRZP%XG\QHNREDUG]RFLHNDZHM
LRU\JLQDOQHMEU\OHPDáHJRGZRUNXAnna Roziel 509 156 552
ZEB 4881 0LHV]NDQLHGZXSRNRMRZHQD=DEREU]X
,SRáRĪRQHQDWU]HFLP SLĊWU]H Z EORNX SRWHUPR
PRGHUQL]DFML 0LHV]NDQLH R SRZLHU]FKQL P 
] EDONRQHP :\PDJD QDNáDGyZ ILQDQVRZ\FK
2ND]\MQDFHQDGRUR]PyZ
Magda Czaprowska 601852382
1$:<âć&=12ģý

ZZZU\FKOHZVNLFRPSO


ZEB 4772 8URF]\ L EDUG]R áDGQ\ GRP 1$:<âć&=12ģý
ZROQRVWRMąF\ R SRZP SRáRĪRQ\
Z DWUDNF\MQHM PLHMVFRZRĞFL *LHEXáWyZ
3RVDGRZLRQ\ QD G]LDáFH P  ] JDUD
ĪHP'RPSRNDSLWDOQ\PUHPRQFLH3RVH
VMDRJURG]RQD
Joanna Chabiniak 661 223 812

1$:<âć&=12ģý



 .LHSXU\  P PRĪOLZRĞü SRG]LDáX QD 
SRNRMRZH,,SLĊWUR]DGEDQHáDGQHVáRQHF]
QH'RVNRQDáDRIHUWD
5HPLJLXV]5\FKOHZVNL

ZEB 4916 'XĪH L IXQNFMRQDOQH
PLHV]NDQLH F]WHURSRNRMRZH SRáRĪRQH
Z EORNX SR WHUPRPRGHUQL]DFML
Z 6]NODUVNLHM 3RUĊELH 0LHV]NDQLH GR
ZSURZDG]HQLD ] ]DEXGRZą NXFKHQQą
Z FHQLH 2ND]\MQD FHQD  ]á
Magda Czaprowska 601 852 382

1$:<âć&=12ģý

XO0DMDORNWHO 
-HOHQLD*yUDELXUR#U\FKOHZVNLFRPSO

ZEB 4954 'RP ZROQRVWRMąF\ ] ZLGRNLHP QD
&KRMQLN SRáRĪRQ\ QD G]LDáFH R SRZ P  Z
6RELHV]RZLH 'RP SRGSLZQLF]RQ\ Z F]ĊĞFL UR]
EXGRZDQ\ GRGDWNRZR QD SRVHVML ]QDMGXMH VLĊ
GRPHN FDáRURF]Q\ SRG Z\QDMHP &HQD 
]á


 6]NODUVND 3RUĊED $SDUWDPHQW 
PEDONRQSRNRMHNXFKQLDáD]LHQND
JDUGHURED 0RĪOLZRĞü GRNXSLHQLD
JDUDĪX :\VRNL VWDQGDUG QRZ\ GRP
2VLHGOH 3RGJyU]H  'RVNRQDáD FHQD
/RNDO SU]\QRVL GRFKRG\ ] QDMPX
5HPLJLXV]5\FKOHZVNL
 'XĪ\EXG\QHNJRVSRGDUF]\SRGDZQHMVWDMQL
Z ERJDW\P IROZDUNX 6LHGOĊFLQ 3LĊNQ\ ZLGRN
áDWZ\ GRMD]G PRĪOLZRĞü SU]HEXGRZDQLD WHUHQ
SU]H]QDF]RQ\ SRG ]DEXGRZĊ PLHV]NDQLRZą
LXVáXJRZą6XSHUQDDJURWXU\VW\NĊ

']LDáNDP ]á




 0LHV]NDQLHQDRVLHGOX3DUN6XGHFNL

XO 6XGHFND    6DORQ ] DQHNVHP
PDá\ EDONRQ  GZLH V\SLDOQLH áD]LHQND

SSRNyMP  SLZQLFD6WDQ GHZHOR
SHUVNLWHO
 /RNDO QD NDQFHODULĊ OXE JDELQHW\
XO :RMVND 3ROVNLHJR  SRPLĊG]\
QRZ\P L VWDU\P EXG\QNLHP VąGX SU]\
JáyZQHM XOLF\ :LGRF]QH PLHMVFH VSRUH
PRĪOLZRĞFL DGDSWDF\MQH 'RVNRQDáD
RIHUWD/LF
5\FKOHZVNL5HPLJLXV]

']LDáNL EXGRZODQH Z .RPDUQLH 3LĊNQH
ZLGRNL GRVNRQDá\ GRMD]G 3RZLHU]FKQLD

RGGRP

&HQDRG]áP 

 3HQVMRQDW Z .DUSDF]X 2ELHNW G]LDáDMąF\
Z GRVNRQDáHM NRQG\FML  PLHMVF GOD JRĞFL
SDUNLQJ]DSOHF]HNXFKQLDSRNRMH]áD]LHQND
PL&HQDWHO



:LHĪD&LHNDZ\ORNDORáąF]QHM

SRZLHU]FKQLPQDNRQG\JQDFMDFK
)DQWDVW\F]QHZLGRNLZ\MąWNRZDRIHUWD
:\áąF]QRĞüW\Ğ3ROHFDP
 0LHV]NDQLH  ]á  3RNyM  NXFK

QLD áD]LHQND RJUyGHN SDUWHU &LHSOLFH
5HPLJLXV]5\FKOHZVNLOLF
WHO

 6RVQyZND   ZLGRNRZD QDVáR

QHF]QLRQD G]LDáND EXGRZODQD ] SUą
GHP L NDQDOL]DFMą 1RZ\ DVIDOW Z\
JRGQ\ GRMD]G NRPXQLNDFMD  7\ONR
6XSHURIHUWD
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DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal na I piętrze w
ścisłym centrum, 31m2 tel. 75 75 265
36, 606 245 013

Wynajmę umeblowany dom w
Staniszowie ok.150 m2: 3 sypialnie,
salon, 2 łazienki, kuchnia, garaż.
Ogrzewanie na pelet+solary. Wynajem 2600 zł+media (prąd, woda itp.)
- 509-503-481

Do wynajęcia od 1 marca umeblowane mieszkanie dwupokojowe na
Zabobrzu, drugie piętro. Mieszkanie
jest ciche, ciepłe, po remoncie. Stan
mieszkania bardzo dobry. - 508
114 518

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ

Lokal biurowy 65 m2 obok sądu
- Nadaję się na kancelarię - bez
pośredników lokal składający się
z 5 pomieszczeń - 2 biurowe, wc,
duża poczekalnia, pomieszczenie
gospodarcze - ok 65 m2 - wejście
od ulicy W.Polskiego - 75 752 65 53,
75 75 234 39

Kupię działkę rolną. mbienek@aol.
com - 798 399 978
Kupie tanio grunt rolny e-mail marek.
grochalski@wp.pl - 535 303 007

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka 15min do Real w Jel.G
- Sprzedam działkę w Dziwiszowie na granicy media przepiękne
miejsce blisko Jeleniej Góry. W
sąsiedztwie nowego rozwijającego się osiedla1065qm 60zl/qm
- +491729564808
Działka budowlana - Sprzedam
działkę cena do negocjacji - 731943-337
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
Okazyjnie sprzedam działkę budowlaną o pow.0,1948ha zlok. w Cieplicach(300 metrów od Term Cieplickich).
Idealna pod budowę restauracji,
pensjonatu, warzelni piwa, domu
mieszkalnego z funkcją usługową
itd. - 75 75 22 980 / 697 397 297
Sprzedam atrakcyjną działkę 0,3h
w Wojcieszycach Górnych tel. 75
71 864 01
Sprzedam bardzo atrakcyjną działkę
budowlaną o powierzchni (1500
m^2). Dogodny dojazd, bardzo spokojna okolica, blisko Jeleniej Góry.
(Jeżów Sudecki ul Szybowcowa)
cena do uzgodnienia - 731-943-337
Sprzedam działkę budowlaną w
Michałowicach koło Jeleniej Góry.
Powierzchnia 5,5 tyś. m2. Cena do
uzgodnienia. Oraz działkę budowlaną w Cieplicach- 100 m od Parku
zdrojowego. - 692 446 747
Sprzedam działkę budowlaną, położoną w Cieplicach. Kwadratowa
ze wszystkimi mediami, ciekawy
projekt i aktualne pozwolenie na
budowę. Atrakcyjna lokalizacja. - 669
893 566
Sprzedam działki budowlane
Olszyna Biedrzychowice. Od 1000
do 1100 m2 . Woda, prąd, telefon,
droga asfaltowa. Nowe osiedle. 27
zł m2 - 506 122 702
Sprzedam grunt w miejscowości
Rząsiny (gmina Gryfów Śląski/
powiat Lwówek Śląski) z możliwością
wykorzystania na działkę budowlaną.
20 zł/m2. Cena do negocjacji! - 697
932 139

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal użytkowy - Lokal na działalność 27 M2 w Cieplicach sprzedam
- 600 496 795
Mieszkanie 100m plus pomieszczenia gospodarcze 100m, za wszystko
100 000zl, mieszkanie w Jeleniej
Górze, Sobieszów, info 792 796
991
Restauracja z działką 2860 mkw Do sprzedania restauracja z działką
w Świeradowie Zdroju. Przy drodze wojewódzkiej (trasa Szklarska Poręba-Gryfów.30m od stacji
paliw, doskonała lokalizacja, parking.
Dodatkowo staw o powierzchni
2260mkw - 502 574 416

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Lokal centrum Kowar 1490zl 38m Wynajmę Lokal Użytkowy w centrum
Miasta na przeciwko ratusza. Local
nadaje na cele usługowe i handlowe.
Powierzchnia lokalu to 38m2. Lokal
jest umeblowany i po remoncie Cena
do negocjacji - 500 180 408
Lokal handlowy w Cieplicach Okazyjnie wynajmę lokal handlowousługowy 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
Lokal usługowy w Cieplicach - Lokal
na usługi, handel lub biuro, parter,
powierzchnia 30m w tym jedno
pomieszczenie i łazienka z prysznicem. Parking, atrakcyjny punkt w
sąsiedztwie Lidl, Netto, Rossmann.
1200netto w tym media-Zapraszam
- 608 860 654
Mam do wynajęcia od czerwca lokal
na ul. Krótkiej, 70 m, na parterze. 3
duże wystawy, po salonie Orange.
Tel.: 603 139 998. Pośrednikom
dziękuję.
Na atrakcyjnych warunkach wynajmę
duży lokal handlowo-usługowy znajdujący się w ścisłym centrum Jeleniej
Góry, przy głównym deptaku. - 75 75
22 980 / 697 397 297
Od zaraz do wynajęcia bar w dobrej
lokalizacji. Cena 2500zl/m, rabat na
pierwsze 3 miesiące. Podatek od
nieruchomości w cenie czynszu. 516 171 291
Super lokalizacja lokalu - Ul.1 Maja
koło Biedronki Jelenia Góra-lokal z
trzema wystawami (szyby antywłamaniowe), 26mkw.,niski czynsz i
ogrzewanie. Idealnie nadaje się na
sklep, usługi, biuro. Tel.609 498 080
w godz.11-17
Wydzierżawię pawilon handlowy w
centrum Szklarskiej Poręby. - 609
444 253

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuje do wynajęcia od 1 Maja
2015, garaż, miejsce postojowe w
garażu, lub miejsce na terenie ogrodzonym (zadaszonym lub nie) dla
motocykla w Kowarach, lokalizacja
najlepiej w okolicach ul. Tkaczy. 660 934 108

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Budynek do wynajęcia w SimetSA
- Na terenie Simet w Jeleniej Górze
przy ul. J. Pawła II 33. z przeznaczeniem na cele produkcyjne,
magazynowe, biurowe łącznie 1234
m2, do wynajęcia na poszczególne
pomieszczenia. - 756471412, ksonia@simet.com.pl
Do wynajęcia magazyn 425m2 z
biurem 75m2 ogrzewany tel. 500
168 910
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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

