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JELENIA GÓRA Najpierw były pogróżki, a potem spłonęły dwa auta, wiec trudno uwierzyć w przypadek

Gangsterka wśród laweciarzy
JELENIA GÓRA

Pomoc to nie
bohaterstwo

Kiedyś Jelenia Góra była słynna na całą Polskę, bo gangsterzy
strzelali do siebie. Dzisiaj słyniemy z tego, że gangsterska
grupa podpala lawety. - To już trzecie podpalenie w ciągu
ostatnich pięciu lat. Spłonęło aut samochodów, a policja
udaje, że nic złego w mieście się nie dzieje - mówi jeden z
właścicieli jeleniogórskiej pomocy drogowej Łukasz Szeszko,
któremu pod koniec listopada spalono dwa samochody.
- 28 listopada około godz. 19.30
przyjechali po mnie znajomi i razem
pojechaliśmy na zabawę andrzejkową do Miłkowa – relacjonuje Łukasz
Szeszko, właściciel pomocy drogowej
Max- Hol z ul. Wiejskiej w Jeleniej
Górze. - Ktoś musiał obserwować
mój dom, bo wiedział, że z niego
wyszedłem. O godz. 21.00 zadzwoniła do mnie mama i przerażonym
głosem wykrzyczała, że się pali. W
chwili podłożenia ognia mój brat,
który był w domu, zobaczył rozbłysk.
Otworzył drzwi balkonowe i zaczął
krzyczeć. Widział, jak podpalacz idzie
z pochodnią od płonących lawet i
podkłada ogień do mojego jeepa,

którym czasami ciągałem przyczepy.
Na jeepa sprawca rzucił bańkę z paliwem i uciekł. Terenówkę udało się
bratu uratować. Lawety spłonęły i nie
nadają się do użytku. Straty to około
400 tys. zł – mówi poszkodowany.
Łukasz Szeszko nie ma wątpliwości, że to nie był przypadkowy pożar.
– Od długiego czasu dostawałem
pogróżki od konkurencji, że mnie
połamią jeśli będę patrzył im na
ręce – mówi. – A ja tylko zwracałem
uwagę na to, że firma, która wygrała
przetarg na holowanie aut ze zdarzeń obsługiwanych przez policję,
działa niezgodnie z prawem. Ładuje
samochody na lawety o zbyt małej

Łukasz Szeszko, któremu 28 listopada spalono dwa pojazdy wyznaczył 20 tysięcy
złotych nagrody za pomoc w ustaleniu sprawców.
Na naszym Portalu Jelonka.
com rozpoczęliśmy cykl artykułów o „Zwykłych – niezwykłych”
ludziach z Jeleniej Góry i regionu.
Pierwsza jest Ligia Jamer.
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Trzy dogrywki
przy Sudeckiej

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

- Odkąd powstała Galeria Nowy
Rynek, z przystanków na Al. Jana
Pawła II korzysta wielu ludzi,
którzy nie mają gdzie się schronić
przed deszczem.
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ładowności, itp. Zgłaszałem to za
każdym razem policji, ale kończyło
się na złożeniu zawiadomień. Poza
tym kilka dni przez zdarzeniem
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choinką, zabrzmią kolędą, staną się
powodem do zadumy w blasku wigilijnej
powodem do zadumy w blasku wigilijnej
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do nabrania
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tego,
co dzieje
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do tego, co dzieje się wokół.
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Aż 55 minut potrzebowali koszykarze Sudetów i Politechniki
Poznańskiej, by wyłonić zwycięzcę
spotkania 12. kolejki II ligi gr. D.
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dostałem telefon od konkurencji, Nie zgodziłem się na współpracę,
by razem stanąć do grudniowego więc najprościej było mnie wyeliprzetargu na holowanie pojazdów minować.

Dokończenie na stronie 4
w mieście i wspólnie ustalić stawki.

Godziny otwarcia:
pn. ± sob. 07:00 ± 22:00
niedz. 07:00 ± 21:00
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Połączą Kopernika z Forteczną
W przyszłym roku planowane
jest połączenie ulicy Kopernika z
Forteczną. Poniekąd inwestycja
wywołana jest decyzją wspólnoty, po której terenie dotychczas
odbywa się ruch, ale jak podkreśla
wiceprezydent Jeleniej Góry Jerzy
Łużniak – już dawno powinno to
być zrobione.
- Teren wspólnot y to teren
prywatny. Wspólnota mieszkaniowa zdecydowała, że w wyniku
przejazdów (nie t ylko ich samochodów) ulega degradacji ta
droga, a przede wszystkim garaże,
które znajdują się pod tą drogą i
z tego względu wystąpili do nas
z pismem, że nie wyrażają zgody
na przejazd – powiedział wiceprezydent Jerzy Łużniak.
Jedna z propozycji wspólnoty dawała możliwość dalszego

użytkowania dot ychczasowej
drogi w kierunku ul. Kopernika,
ale pod warunkiem, że Miasto
wyremontuje podziemne garaże
wspólnoty.
- Musielibyśmy wyremontować
garaże, które nie są naszą własnością. Tak naprawdę dojazd
do ulicy Kopernika jest dzisiaj
bardzo skomplikowany (pomiędzy
zaparkowanymi samochodami,
dodatkowo niedobry skręt w lewo
w ulicę Pionierów Jeleniej Góry) –
tłumaczył Jerzy Łużniak.
W związku z tym Miasto zdecydowało, że przebuduje drogę
z ul. Kopernika na Forteczną.
Inwestycja ma być zrealizowana
w 2016 r., a jej szacowany koszt
to 400 tysięcy złotych.
Przemek Kaczałko
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Nasz powiat najbardziej usportowiony w roku szkolnym 2014/2015

Podczas Konwentu Starostów Województwa Dolnośląskiego
w Sycowie podsumowano współzawodnictwa powiatów w
zawodach sportowych, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Powiat Jeleniogórski zajął pierwsze miejsce
w kategorii na najbardziej usportowiony powiat w ramach
Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Dolnośląskiej
Gimnazjady Młodzieży i Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży
w roku szkolnym 2014/2015.
Współczynnik usportowienia
w przypadku naszego powiatu
wyniósł 10,56, przynosząc tym
samym zdecydowane zwycięstwo.
Statuetkę oraz dyplom dla Powiatu
Jeleniogórskiego z rąk dolnośląskiej
kurator oświaty Beata Pawłowicz i
Członka Zarządu Województwa
Dolnośląskiego Jerzego Michalaka
odebrali Wiesław Dzierzba - dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i
Sportu oraz Bronisława Kuchmistrz - wiceprezes PSZS.
W zawodach sportowych szkół
Dolnego Śląska uczestniczyło w
roku szkolnym 2014/2015: 552
szkół podstawowych, 345 gimnazjów, 194 szkół ponadgimnazjalnych. 4877 uczniów ze szkół

podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych powiatu
jeleniogórskiego zdobyło 51507
punktów w takich dyscyplinach
sportowych jak: sztafetowe biegi
przełajowe, indywidualne biegi
przełajowe, lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna,
piłka nożna, tenis stołowy, badminton oraz piłka plażowa.
W klasyfikacji szkół podstawowych na Dolnym Śląsku najwyżej
uplasowała się Szkoła Podstawowa
nr 1 z Piechowic zajmując 9 miejsce, Szkoła Podstawowa nr 1 ze
Szklarskiej Poręby na 39 miejscu,
Szkoła Podstawowa z Karpacza
na 67 miejscu. Wśród szkół gimnazjalnych najwyższe miejsce

POWIAT

w rankingu przypadło Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego ze
Szklarskiej Poręby (15 miejsce),
następnie Gimnazjum z Łomnicy
zajęło 77 miejsce, Gimnazjum z
Jeżowa Sudeckiego (96 miejsce)
i gimnazjum z Kar pacza (98
miejsce). W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych na najwyższym

REGION

Przewrót w radzie powiatu
powołali na to stanowisko Eugeniusza Kleśtę z Prawa i Sprawiedliwości.
- Koalicja PSL, RdR i PO przestała
istnieć, zawiązali bez naszej wiedzy
nową koalicję i tyle – powiedział
Jerzy Pokój, który nie ukrywa żalu
do niedawnego koalicjanta. - Zawsze
jest tak, że zawiera się koalicję na
jakiś okres czasu. Wydawało mi się,
że zawiązaliśmy ją na cztery lata, a
okazało się, że przestała istnieć – zrobili nową, uzyskali większość, takie
są prawa demokracji – powiedział
nam Jerzy Pokój.
Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczalko

Sesja Rady Powiatu Jeleniogórskiego, która odbyła się 27 listopada była
momentem przełomowym w krótkiej
jak dotąd kadencji. Dotychczasowy
przewodniczący Jerzy Pokój został
odwołany z funkcji, a jego miejsce
zajął radny Prawa i Sprawiedliwości
Eugeniusz Kleśta.
Od początku kadencji koalicję tworzyli politycy Platformy Obywatelskiej, Razem dla Regionu i Polskiego
Stronnictwa Ludowego i nie zmieniło
tego nawet usunięcie Jerzego Pokoja
z partii Ewy Kopacz. Z czasem w
kuluarach mówiło się o rozmowach
mających na celu przejęcie władzy w
starostwie z udziałem Prawa i Sprawiedliwości.
Moment przełomowy nastąpił na
dzisiejszej sesji. Bez
formalnego rozpadu poprzedniego
przymierza, radni
PiS głosami z PSL i
klubem Razem dla
Regionu odwołali
dotychczasowego
przewodniczącego
(11 głosów za, na
18 głosujących) i

Fot. Archiwum Starostwa

Jest się czym pochwalić!

miejscu znalazł sie Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego ze Szklarskiej Poręby
zajmując 11 miejsce, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych z Karpacza
na 96 miejscu oraz Zespół Szkół
Technicznych i Licealnych z Piechowic na 100 miejscu.
(S-P)

POWIAT

Udana promocja Karkonoszy
Mijający rok był czasem dynamicznej promocji turystycznej
regionu Karkonoszy. Porozumienie,
które istnieje od 2000 r. między miastami i gminami powiatu (Karpacz,
Kowary, Piechowice, Szklarska
Poręba, Janowice Wielkie, Jeżów
Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn)
oraz Miastem Jelenia Góra i zakłada
wspólne działania na rzecz promocji
regionu, umożliwiło realizacje wielu
ciekawych przedsięwzięć.
Na przełomie stycznia i lutego,
podczas targów w Dreźnie, odbyła
się promocja aktywnego wypoczynku w Karkonoszach. Prezentowane
były oferty zawarte w przewodniku
„Karkonosze i Łużyce Górne - aktywnie przez cztery pory roku”
oraz w materiałach promocyjnych
dostarczonych przez gminy. Oferta
Karkonoszy została również zaprezentowana na Międzynarodowych
Targach Tur yst ycznych ITB w
Berlinie.
W ramach Porozumienia uczestniczono w wielu imprezach promocyjnych w kraju, m. in.: we
wrocławskiej majówce, w obchodach Dni Puszczykowa, w trzebiatowskim Święcie Kaszy, w Dniach

Zielonej Góry oraz w Świnoujściu
podczas VII SAIL. Bardzo istotny
jest również fakt, że wspólna
realizacja wydarzeń prowadzona
jest bez opłat związanych z wynajęciem powierzchni bądź miejsca,
gdyż odbywa się u partnera. Oferta
naszego regionu została również
zaprezentowana podczas targów
w Chorzowie i na Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu,
gdzie stoisko Karkonoszy cieszyło
się dużą popularnością wśród
odwiedzających.
Kolejnym przedsięwzięciem
zrealizowanym w ramach wspólnej
współpracy było wydanie 20 tys.
egzemplarzy Informatora Turystycznego Karkonosze. Promocja
marki Karkonoszy była również
prowadzona na facebookowym
profilu „Mam w sobie ducha gór”,
gdzie zrealizowano wiele konkursów związanych z regionem.
Kolejnym w tym roku projektem
wykonanym w ramach Porozumienia jest nadruk promocyjny Karkonoszy na autokarze, który będzie
promował powiat jeleniogórski w
kraju i za granicą.
(S-P)

Turystyka jest ważna, ale nie kosztem przyrody – mówi dyrektor KPN

Zmiany na Śnieżce. Z korzyścią?
Infrastruktura na Śnieżce jest
obecnie w zarządzie Instytutu
Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, ale w związku z planowaną automatyzacją obserwacji meteorologicznych
zmieni się struktura funkcjonowania tego obiektu.

Po sygnale jaki otrzymaliśmy
z IMiGW, przystąpiliśmy do przygotowania rozwiązania, które
będzie możliwe do wypracowania
w przyszłości – powiedział dyrektor
Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj. Najważniejszym
problemem obiektu na szczycie
Śnieżki jest system gospodarki
wodno-ściekowej.
- System kanalizacyjny i doprowadzający wodę jest w stanie tragicznym i w każdej chwili może przestać
funkcjonować. A bez wody obiekt na
górze nie może działać. W nienajlepszym stanie jest też oczyszczalnia
ścieków na Śnieżce – obecnie trwają
prace nad uzyskaniem nowego
pozwolenia wodno-prawnego dla

Samych dobrych wiadomości,
pozytywnych myśli, wytchnienia od
codziennych trudów, wiary w lepsze
jutro, wyrozumiałości, optymizmu, miłości,
a także radości z chwil spędzonych w
gronie najbliższych. Niech tegoroczne
Święta Bożego Narodzenia zapachną
Czy istnieje zagrożenie, że dyski
funkcjonowania tej oczyszczalni –
(spodki)
tworzące
obiekt się
na szczycie
poinformował
A. Raj.
choinką,
zabrzmią
kolędą,
staną
Jak mówi dyrektor KPN, obie in- najwyższego punktu Karkonoszy
powodem do zadumy w blasku wigilijnej
stytucje (KPN i IMiGW – przyp. red.) zostaną rozebrane? - Dzisiaj nie ma
o tymnabrania
mowy, ale wszystko
jest możliwidząświecy
możliwośći będą
utrzymania
tego do
okazją
dystansu
obiektu zarówno dla celów statuto- we – przestrzega Andrzej Raj. - Gdyby
do tego, co dzieje się wokół.
wych obu organizacji, jak również dla zdarzyło się, że obiekt nie otrzyma
celów turystycznych. - Śnieżka cieszy dofinansowania na modernizację,
bo musi być wykonany remont
się olbrzymią popularnością
i chce- Jelonki.com
Redakcja
my, aby tak zostało. Musimy jednak dolnego talerza, wykonany nowy
pamiętać, że turystyka jest ważna, ale system zasilania w wodę i oczyszz poszanowaniem przyrody – dodał czalnię ścieków, jak również remont
drogi dojazdowej, którą trzeba stale
szef karkonoskiego parku.

poprawiać, ponieważ wybudowana
jest w znacznej części na rumoszu
skalnym - wówczas należałoby taką
ewentualność rozpatrzyć – wyjaśnia
Andrzej Raj.
IMiGW jest na etapie szacowania
kosztów wymaganych prac. Następnie będą prowadzone rozmowy
z Ministerstwem Środowiska, jak
i samorządami na szczeblu lokalnym
i wojewódzkim na temat możliwości
sfinansowania tej inwestycji.
Przemek Kaczałko

JELENIA GÓRA Wartość prac na dworu wynosi 23,7 mln zł (brutto)

Widać postęp w remoncie peronów

Godziny otwarcia:

Trwają prace nad modernizacją peronów stacji kolejowej perony oraz budowę trzech wind dla
Jelenia Góra. Wkrótce komfort korzystania z głównej stacji osób niepełnosprawnych.
W ramach umowy wymienione
stolicy Karkonoszy zdecydowanie poprawi się.

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

Inwestycja PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. warta jest niemal 24
miliony złotych.
Zgodnie z podpisaną 12 czerwca
br. umową, wykonawca przebuduje
na stacji trzy perony. Obiekty będą
wyższe i znacznie ułatwią podróżnym
wsiadanie do pociągów. Na każdym

peronie będzie nowa nawierzchnia,
zostaną odnowione wiaty, zamontowane czytelne oznakowanie i tablice
informacyjne. Wyższy poziom bezpieczeństwa pasażerów zagwarantuje
lepsze oświetlenie oraz instalacja monitoringu. Prace obejmują też remont
przejścia podziemnego z dworca na

będą znajdujące się w obrębie stacji
tory i rozjazdy. Nowa infrastruktura
zapewni sprawny ruch pociągów
dalekobieżnych i aglomeracyjnych.
Wykonawcą prac jest konsorcjum
Infrakol - Track Tec Construction.
Wartość prac wynosi 23,7 mln zł
(brutto).
Przemek Kaczałko
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Fot. Tomasz Raczyński
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Budżet Obywatelski rozstrzygnięty
Zakończono liczenie głosów na
projekty priorytetowe zgłoszone
do Budżetu Obywatelskiego na
rok 2016. Trzy projekty, które
otrzymały największa liczbę głosów wyczerpały pulę na ten cel
i zostaną zrealizowane. Które?
W sumie oddano 5640 głosy,
z czego największą liczbę otrzymał
projekt P6. Remont toalet
w Szkole Podstawowej nr 11 – 1161
głosów (wartość
projektu 170
t ys. zł). Niewiele mniej
uzyskał projekt P16. Budowa świetlicy osiedlowej
w Goduszynie
– 1109 (500 tys.
zł), a trzecie – premiowane realizacją
– miejsce zajął projekt P.12
Poprawa infrastruktury otoczenia
szkół w Sobieszowie (wykonanie
boiska do gry w tenisa przy szkole
STO oraz remont chodnika przy
ulicy Ogrodowej – przed ZSP nr
15 i Gimnazjum nr 5), na który
zagłosowało 814 jeleniogórzan
(380 tys. zł). - Jest to pula, która
wyczerpuje kwotę przewidzianą
w tych zadaniach – powiedział
kierownik Biura Prezydenta Jerzy
Zębik. Wyniki głosowania w rozbiciu na płeć wyglądają podobnie
jak wyniki ogólne. Dla celów
statystycznych rozbito również

wyniki ze względu na wiek, i tak
zwycięski projekt największe
poparcie znalazł w przedziale wiekowym 31-45 lat (685 z 1161 głosów), a poparcie dla pozostałych
projektów rozbiło się stosunkowo
równomiernie.
Poza pierwszą trójką znalazły
się m.in. P.17 Wykonanie (zakup)
i montaż wiat ze stojakami dla rowerów
w szkołach podstawowych,
gimnazjach
i przedszkolach (539
głosy), P.8
Remont
u l i c y Wi ł komirskiego wraz
z parkingami
wzdłuż budynków 1,3,5,7 oraz
Kiepury 10,12 (394 gł.),
czy P.3 Jelenia Góra dla Królowej
Sportu - bieżnia lekkoatletyczna
w Cieplicach (312 gł.), ale pierwszy z nich – jak poinformował
prezydent na konferencji prasowej
w dniu 7 grudnia – najprawdopodobniej również zostanie zrealizowany. - W tej chwili prowadzimy
rozmowy i jest już bardzo twarda
deklaracja ze strony firmy Leroy
Merlin, że wykona stojaki rowerowe, które staną przed szkołami
w Jeleniej Górze – powiedział
Marcin Zawiła.
Przemek Kaczałko
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Ile radni mają czekać na zadane pytania o tę inwestycję?

O stadionie bez konkretów
Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry dotycząca problemów
związanych ze stadionem przy ul. Złotniczej, wbrew nadziejom kibiców, nie przyniosła żadnych merytorycznych
wniosków. Większość zadawanych 3 grudnia przez radnych
pytań, pozostała bez odpowiedzi.
Na murawie obiektu przy ul.
Złotniczej od dwóch lat znany jest
problem ze stojącą po opadach
wodą. Mimo to nadal żadnych
decyzji personalnych (wskazania
odpowiedzialnych) nie ma. Po raz
kolejny prezydent zapowiedział
skierowanie sprawy na drogę
sądową, radni opozycji prześcigają
się w punktowaniu władz miasta,
a najbardziej zainteresowani –
mieszkańcy, w tym kibice – nadal
nie wiedzą, czy i kiedy stadion
będzie nadawał się do normalnego użytku oraz czy ktoś poniesie
odpowiedzialność.
- Żeby móc skutecznie ubiegać
się o pozytywny wynik w tym postępowaniu, trzeba się właściwie
przygotować. Cały czas zbieramy
dane do przygotowania dobrego
pozwu do sądu, w celu uzyskania
odpowiednich odszkodowań –
to dotyczy wielu usterek, które
przez cały czas są dokumentowane - powiedział na wstępie sesji
prezydent Marcin Zawiła. - Jeżeli
firma nie uzna naszych roszczeń,
proces jest konieczny i tutaj nie
ma wątpliwości, żeby go wytoczyć
– dodał włodarz miasta.

- Przypomnę, że 1,5 roku temu
była o t ym mowa na Komisji
Sportu i tam zapewniono nas,
gdy pojawiły się pierwsze problemy, że „sprawa skończy się w
sądzie, ale prosimy o odrobinę
czasu, żebyśmy mogli dobrze się
przygotować”. Jeśli 1,5 roku to
drobny czas na przygotowanie, to
gratuluję tempa – odpowiedział
Piotr Miedziński z klubu PO, który pytał m.in. z jakich przyczyn
został wybrany Tamex, podczas
gdy najniższą cenę zaoferował
Prefabrykat z Miłkowa. Szef Komisji Sportu pytał też o aneksy do
umowy w związku z opóźnieniem
oddania inwestycji oraz czy Miasto
pociągnęło w związku z tym firmę
Tamex do odpowiedzialności.
Jednym z nielicznych konkretów, z jakimi zapoznali się radni,
była sprawa badania co kryje się
pod murawą. Dopiero po niemal
dwóch latach zdecydowano, żeby
zrobić badanie wszystkich warstw
konstrukcy jnych płyt y boiska
(na głębokość 60 cm). Wcześniej
badano jedynie warstwę wegetacyjną (15 cm). Na wyniki badania
jeszcze musimy poczekać, ale

niewykluczone, że trzeba będzie
„zajrzeć” głębiej niż 60 cm.
Podczas sesji padła propozycja,
żeby powołać specjalną komisję
w ramach Rady Miejskiej, która będzie wyjaśniała zarówno
okoliczności budowy stadionu
w Jeleniej Górze, okoliczności
odwołania pierwszego przetargu,
którego wykonawca nie wygrał,
a także działań prezydenta po
oddaniu stadionu. Po wynikach
pracy tej komisji podejmiemy
decyzję, czy sprawa powinna trafić
do organów ścigania – powiedział
Oliwer Kubicki.

Pod koniec obrad Konrad Sikora podkreślił, że zgromadzenie
zostało zwołane bez należytego
przygotowania. Zadanych zostało wiele pytań, na które służby
prezydenta nie miały gotowej
odpowiedzi. - Ile czasu służby
potrzebują, żeby udzielić nam
odpowiedzi na wszystkie pytania?
- pytał K. Sikora.
Ustalono, że maksymalnie do
29 stycznia 2016 r. odpowiedzi na
zadane pisemnie pytania zostaną
udzielone.
Przemek Kaczałko

ŁAZIENKI Z POMYSŁEM Jelenia Góra
Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze wymagania
Klienta. Potrzeba bezpieczeństwa, gwarancja trafnego doboru i wykonania
jest dla niego bardzo ważna. Dowóz towaru we skazane miejsce również nie
pozostaje bez znaczenia.
Współpracujący z nami architekci i instalatorzy oraz nasz
wyszkolony zespół współpracowników to największa wartość
i gwarancja sukcesu. Fachowe doradztwo techniczne, odpowiedni
dobór i kompletacja urządzeń oraz
przygotowanie oferty nie stano-

Rok założenia: 2013 r.
Powierzchnia ekspozycji: 280 m2
Liczba boksów łazienkowych: ok. 15
Liczba pracowników: 2+1 w terenie
Zakres oferowanych produktów: ceramika sanitarna, armatura łazienkowa,
wanny i brodziki, kabiny prysznicowe,
meble łazienkowe, odpływy liniowe,
osprzęt.
Usługi dodatkowe: doradztwo w zakresie projektowania i montażu, dostawa
na wskazany adres, współpraca z architektami

wią problemu dla pracowników
Wystawy. Dzięki temu możemy
w pełni zaspokoić potrzeby bardzo
wymagających klientów i spełnić
ich oczekiwania.
Profesjonalne doradztwo, gotowe aranżacje, wiodące marki, fachowy montaż, porady architekta,
gwarancja i transport gratis – tak
w skrócie można opisać Salon
„Łazienki z Pomysłem”, który od
2 lat spełnia rolę okien wystawowych dla producentów i jest
praktycznym narzędziem pracy
każdego architekta, ułatwia pracę
instalatorowi, który ma dostęp do
gotowych rozwiązań technicznych

oraz użytkownikowi
przekonując go do
najlepszych aranżacji. Jesteśmy jedną
z największych sieci
salonów łazienkowych w Polsce – 18
salonów zlokalizowanych w dużych
m i a s t a c h o fe r uj e
asortyment wiodących polskich jak
i zagranicznych
producentów wy posażenia łazienek,
ale to nie wszystko.
Z dumą prezentuje
również marki własne Vigour i SanitaLine, obok których
nie można przejść
obojętnie. Tu wszystko jest dopasowane,
współgra ze sobą.
Nowoczesna i elegancka linia t ych
produktów pozwala
aranżować łazienki
wyjątkowo piękne
i funkcjonalne.
„Łazienki z Pomysłem” prezentują nie
tylko gotowe pomysły na łazienkę
ale również dają inspiracje z użyciem innych materiałów jak szkło,
tynki szlachetne, kamień czy też
drewno. Nie narzucamy rozwiązań tylko je sugerujemy zostawia-

jąc pole do popisu dla współpracujących z nami architektów. Ta
zasada wymaga też odpowiednio
częstych zmian wystroju i samych
produktów dlatego ekspozycja jest
często przebudowywana i dostosowywane do wymagań rynku.

Dlatego już w miesiącu lutym
salon przejdzie gruntowny remont
i metamorfozę i powita Państwa
pod nowym brendem.
Dzięki wieloletniej współpracy
z firmami instalacyjnymi i budowlanymi, jak również uznanymi

architektami, możemy z czystym
sumieniem polecić ich profesjonalne usługi, aby w pełni zaspokoić potrzeby bardzo wymagających
klientów i spełnić ich oczekiwania
– od projektu do realizacji.
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codziennie w internecie
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Wnioskują o to m.in. uczniowie Mechanika

JELENIA GÓRA

Gangsterka wśród laweciarzy

Kiedy wreszcie nowe wiaty?


Dokończenie ze strony 1
Jak informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy jeleniogórskiej policji, dochodzenie
w tej sprawie prowadzone jest pod
nadzorem prokuratury. – Podjęte
zostały czynności operacyjne i procesowe w celu wykrycia i zatrzymania
osób podejrzanych o to przestępstwo,
ale dla dobra tego postępowania nic
więcej o nim powiedzieć nie możemy – mówi.
Zdaniem właścicieli jeleniogórskich firm zajmujących się pomocą
drogową, obecne działania policji są
niewystarczające. – Tą sprawą powinna zająć się prokuratura – mówi
jeden z laweciarzy. – Ja wycofałem się
z holowania pojazdów z wypadków
i kolizji, bo boję się o swoje życie.
Współpracuję z firmami ubezpieczeniowymi i tylko dla nich świadczę
usługi. Dzisiaj firmy holujące pojazdy, które walczą ze sobą, podpalają

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

SRP\VáHP

sobie auta, jutro zaczną do siebie
strzelać. Poza tym problem może
dotknąć każdego z nas. Nigdy nie
wiemy, czyje lawety będą następne.
A co, jeśli na podpalonych lawetach
będą auta prywatnych osób? Tu
potrzebne są konkretne wzmożone
działania w celu wyeliminowania
tej gangsterki, która od lat jest na
naszym terenie bezkarna – dodaje
jeden z przedsiębiorców.
Czy wiem kto za tym podpaleniem
stoi? 90 procent mieszkańców wskazuje, kto mógł to zrobić, tylko nikt
głośno tego nie powie, bo się boi. A
policja udaje, że nic nie wie. Mówi, że
potrzebne są dowody i fakty. Dlatego
wyznaczyłem nagrodę – 20 tys. zł –
dla osoby, która wskaże sprawców.
Podpalacz był bowiem tylko wynajętym pionkiem. A chodzi o osobę,
która to podpalenie zleciła – dodaje
właściciel firmy.
Angelika Grzywacz-Dudek

- Od czasu, kiedy powstała
Galeria Handlowa Nowy Rynek, z przystanków na al.
Jana Pawła II w Jeleniej Górze korzysta bardzo dużo
ludzi, nie wspominając już
o uczniach szkoły „Mechanik” – mówi pan Paweł z Zabobrza, który pyta czy jest
szansa, by poza tablicami
informującymi o miejscu
przystankowym autobusów
MZK, postawione zostały
wiaty, w których mogliby
się schronić pasażerowie
miejskiej komunikacji.
W mailach przesłanych do nas
czytamy: - Każdego roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
Mechanik – i nie tylko - stoją na
przystanku w deszczu i śniegu.
To kolejny rok z rzędu, w którym
przyjdzie im stać zimą pod gołym
niebem. Czy ustawienie zwykłej
wiaty przystankowej to naprawdę
tak ogromny koszt, że miasto nie
może go udźwignąć? – pyta jeden
z rodziców. – Już kilka razy prosiliśmy o ustawienie „przystanku”
koło Mechanika i do tej pory nikt
nie zareagował, więc co jeszcze
mamy zrobić, by ktoś wziął nasze
prośby pod uwagę? Czy nasze dzieci
mają zacząć przy tej tablicy MZK
pikietować? – pytają inni.

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

JELENIA GÓRA

– Obecnie przygotowywany jest
projekt przyszłorocznego budżetu
Jeleniej Góry, w którym - jak co roku
- przewidziana jest wymiana około
8-10 wiat przystankowych - odpowiada Cezary Wiklik, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
– Jest jednak jeszcze za wcześnie, by
wskazywać, w których miejscach
pojawią się nowe wiaty. To będzie
zależało po pierwsze od ilości pieniędzy przeznaczonych na ten cel w
budżecie, a po drugie - od liczby zdewastowanych, już istniejących wiat
przystankowych. Co roku zamiast
ustawiać nowe wiaty w miejscach
wskazywanych przez jeleniogórzan,
musimy bowiem naprawiać to, co

zdewastują wandale. Koszt zainstalowania jednej wiaty przystankowej
(z podłączeniem do sieci zasilającej
energii elektrycznej) waha się od
ok. 26 tys. zł do niemal 30 tys. zł, w
zależności od zakresu robót związanych z plantowaniem miejsca pod
przystanek, bo w przypadku skarpy
i innych trudności związanych z
przygotowaniem fundamentów, ceny
robót przygotowawczych są zróżnicowane – dodaje rzecznik UM.
Zainteresowanym pozostaje
więc czekać. Jak długo? Niestety
co najmniej do zatwierdzenia
przyszłorocznego budżetu Jeleniej
Góry.
Angelika Grzywacz-Dudek

JElENIA GÓRA

Komu fotoradary?
- W związku z pojawiającymi się
pytaniami dotyczącymi dalszych losów
fotoradaru mobilnego, ale też kamery
na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła i
Grunwaldzkiej, obsługiwanych przez
Straż Miejską, które to urządzenia od
1 stycznia 2016 powinny przejść do
obsługi innych służb, informuję iż ze
względu na brak przepisów wykonawczych do ustawy, które mają regulować
procedury przekazania, nie ma jeszcze
decyzji, kto przejmie te urządzenia –
informuje Cezary Wiklik, rzecznik UM
w Jeleniej Górze.
- Faktem jest, że żadne z tych urządzeń nie zostanie unieruchomione,
a kierowcy, którzy będą przekraczać
przepisy nadal będą podlegali rygorom
nakładania mandatów. Tyle, że będzie
to robiła inna instytucja i środki z tego
płynące trafią do innego, niż lokalny
budżet– informuje Cezary Wiklik.
W roku 2014 spłynęło do budżetu
Jeleniej Góry ok. 286 tys. zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską,
posiłkującą się mobilnym fotoradarem,
to oznacza ok. 23.000 zł miesięcznie.
Osobną sprawą jest stacjonarna kamera, zamontowana przy czerwonym
świetle, które rejestruje w sposób ciągły
łamanie przepisów drogowych.
Zarówno mobilne, jak i stacjonarne
fotoradary będą przekazane z końcem roku innym służbom, które są
uprawnione do ich używania, należy
więc przypuszczać, że liczba i wartość
mandatów będzie w przyszłych latach
zbliżona, jednak oznacza to uszczuplenie budżetu lokalnego o ponad
1.160.000 zł.
(UM)
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Na Placu Ratuszowym od 8 grudnia stoi stalowa konstrukcja, prezentująca herb Jeleniej Góry. To to dzieło
kierownika działu zieleni miejskiej
w MPGK Piotra Hamowskiego, o
którym już informowaliśmy. Tymczasowo figura z dekoracją świąteczną
będzie zdobić Rynek, ale docelowo to
mieszkańcy zdecydują, gdzie stanie.
Jak nam powiedział prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła, na
stronie urzędu miasta zostanie
zamieszczona ankieta, za pomocą
której mieszkańcy będą mogli wybrać gdzie herb ma zostać ustawiony.
Do wyboru będą trzy lokalizacje: Al.
Konstytucji 3 Maja, skrzyżowanie
ulic Wojska Polskiego i Nowowiejskiej
oraz trzecia, której służby prezydenta
jeszcze poszukują.
Stalowa konstrukcja, wysoka
na 4 metry, ma być wypełniona
berberysem thunberga w odmianie
JELENIA GÓRA

Kaplica po remoncie
Zakończyły się prace przy zabezpieczaniu przed wpływami atmosferycznymi kaplicy na „starym” cmentarzu
przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze.
- Ze względu na fakt, iż obiekt ma
charakter zabytkowy, prowadzone
były pod nadzorem konserwatorskim i musiały być wykonane z
użyciem materiałów, jakie były
stosowane pierwotnie przy budowie
tej kaplicy, więc m.in. łupka stanowiącego pokrycie wieży. Zabiegi
takie są relatywnie kosztowniejsze,
a że „przy okazji” należało wykonać
także dodatkowe prace (przełożenie
deskowania, zainstalowanie nowych
obróbek blacharskich, itp.), łączny
koszt robót sięgnął kwoty 61 tys.
złotych – informuje Cezary Wiklik,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
(UM)

Fot. Przemek Kaczalko

Gdzie postawić zielony herb?

atropurpurea oraz winobluszczem
pięciolistkowym. Wypełnienie herbu
zajmie roślinom około 7-8 lat. Roczny
przyrost krzewu, który wypełni
jelenia to ok. 40-50 cm. Pnącze na
obudowie ma rosnąć dużo szybciej
– około 2 metry na rok.
Przemek Kaczałko

Mieszkańcy mogą liczyć na rekompensatę 69 proc. kosztów

KAWKA na wyciągnięcie ręki
W Paryżu rozpoczyna się
szczyt klimatyczny ONZ, a
w jeleniogórskim Ratuszu
z dziennikarzami spotkała
się 30 listopada „drużyna
KAWKI”, czyli przedstawiciele Urzędu Miasta zajmujący
się wdrażaniem programu
ograniczającego tzw. niską
emisję.
Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie
w wysokości 69 proc. poniesionych
kosztów. Maksymalna kwota refundacji
to 13,8 tys. zł – dotyczy sytuacji, w której
poniesiono maksymalny koszt 20 tys.
zł. Jeżeli ktoś wyda więcej niż 20 tys.
zł, i tak dostanie 13,8 tys. zł., gdyż jest
to maksymalne wsparcie. Jeśli mniej
niż 20 tys. zł – 69 proc. Aby otrzymać

JELENIA GÓRA

Laury dla naszej firmy PELKOM
Orły Przedsiębiorczości - to ogólnopolski plebiscyt realizowany w
ramach Narodowego Programu
Promocji Polska Przedsiębiorczość,
którego idea spotkała się z poparciem
Kancelarii Prezydenta RP. W tym
roku, obok wielkich przedsiębiorstw
innowacyjnych takich jak np. Idea
Leasing S.A., nagrodzono przedsiębiorcę z Jeleniej Góry Jerzego Kisiela,
prowadzącego działalność pod nazwą
PELKOM.
Zadaniem przedsięwzięcia jest
budowanie konkurencyjności i innowacyjności Polskich Przedsiębiorstw.
Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości –
nagroda rangi krajowej, przyznawana
najlepszym firmom w danych dziedzinach działalności - służy docenieniu
oraz upowszechnianiu laureatów,
którzy są inspiracją i wzorem dla
innych.
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Jerzy Kisiel jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz kilku
kierunków studiów na Uniwersytecie
Łódzkim, w Instytucie Zarządzania w
Chicago oraz Collegium Varsoviense i
Szkoły Wyższej w Płocku. W roku 1988
Jzałożył biuro obrotu nieruchomościami PELKOM, jako pierwsze w dawnym
województwie jeleniogórskim i jedno z
pierwszych na Dolnym Śląsku.
W firmie PELKOM wykształciło się
bardzo wielu pośredników w obrocie
nieruchomościami, którzy obecnie
radzą sobie na rynku lokalnym i krajowym, prowadząc własne biura. Nazwa
PELKOM stała się synonimem profesjonalizmu, uczciwego podejścia do
klientów oraz wielkiej pasji w zgłębianiu
tajników rynku nieruchomości. Wkład
firmy docenił m.in. Dom Aukcyjny Sotheby’s Inernational Reality Polska.
(Jel)

refundację należy przedstawić
pozwolenie na budowę (tu
UM pomaga jeśli takowego
nie było), fakturę/ rachunek
i jeśli zakup nie był opłacony
gotówką, tylko przelewem – to
potwierdzenie przelewu..
- Można się do nas zgłaszać
z wnioskami, które dokumentują poniesione koszty po dn.
21.08.2013 r. - informuje Mariola Jakubów, p.o. naczelnika
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, w którym
to wydziale prowadzony jest program
KAWKA. Przedstawiciele Miasta podkreślają, że dzięki programowi w Jeleniej
Górze ludzie kupią o 900 ton mniej
węgla w okresie grzewczym, a na miasto
opadnie 26 ton mniej pyłów PM 2,5 i PM
10. Do tej pory z programu skorzystało
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jest ich minimalna ilość)
budynków użyteczności
publicznej, które byłyby
opalane nieekologicznie.
Większość budynków
jest ogrzewana przez
PEC, albo gazem – mówił
prezydent Marcin Zawiła.
Prawie 70 proc. obiektów
w Jeleniej Górze jest już
ogrzewane w sposób ekologiczny – dodał włodarz
miasta.
Wkrótce w ramach akcji promocyjnej „KAWKI” straż miejska
będzie w ramach inspekcji budynków,
które nadmiernie kopcą – pukać do
drzwi, ustalać czym jest palone i wręczać
„Jelonki”, które będą zawierały informację jak skorzystać z dotacji.
Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczalko
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ponad 260 lokali (zlikwidowano ok.
600 pieców). Wnioski można składać
do lipca 2016 r.
- Miasto Jelenia Góra nie od dzisiaj
zabiega o poprawę czystości powietrza, już od lat 90. trwają prace w tym
zakresie. Praktycznie nie ma już (albo

Nie będzie dofinansowania do pływalni przy SP 10

W tym roku bez Delfinka

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs na realizację pilotażowego programu „Dolnośląski Delfinek”. Wnioski złożyło 13 samorządów. Dofinansowanie otrzymały gminy:
Lwówek Śląski, Strzegom, Chocianów, Głuszyca i Góra.
- Jelenia Góra ma co prawda
Termy Cieplickie i kryty basen
przy Szkole Podstawowej nr 11, ale
potrzebny jest nam jeszcze jeden
taki obiekt w tej części miasta,
czyli w rejonie „Dziesiątki”. Dlatego nie wycofujemy się z planów
budowy tej pływalni. Obecnie
przygotowujemy projekt z założeniami wymaganymi przez program
„Dolnośląski Delfinek”, by móc
starać się o pieniądze w przyszłym
roku – wyjaśnia wiceprezydent
Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
Dowód na to, że nieprzyznanie
Jeleniej Górze pieniędzy na „Del-

finka” nie było decyzją polityczną,
wiceprezydent Jerzy Łużniak
podaje pozyskanie środków z
Urzędu Marszałkowskiego np. na
remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej
Górze (ok. 6 mln zł). Jego słowa
potwierdza też Cezary Przybylski,
Marszałek Województwa Dolnośląskiego. - W naszym regionie ciągle
jeszcze są powiaty, w których nie
ma krytych ogólnodostępnych
pływalni i właśnie tam chcemy w
pierwszej kolejności realizować
nasz program. Dlatego podstawowym kryterium wyboru samorządów było to, czy w najbliższej

okolicy znajduje się ogólnodostępny basen – mówił na konferencji
prasowej marszałek Województwa
Dolnośląskiego.
„Dolnośląski Delfinek” zakłada
budowę małych krytych pływalni
z 4-torową niecką basenową
o wymiarach 8,5 x 16,67 m i
głębokości od 0,9 do 1,35 m przy
istniejących szkołach. Baseny będą
przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Po lekcjach
mają być udostępniane także
mieszkańcom.
Angelika Grzywacz-Dudek
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A to dopiero autodrań!
- Mamy na ul. Różyckiego w
Jeleniej Górze porządny parking
z dużą liczba stanowisk. Ale,
jak widać na zdjęciach, zawsze
znajdzie się ktoś, kto ma za nic
zasady współżycia społecznego i

niszczy wspólne dobro. Może jak
przeczyta o sobie „na łamach”, to
coś zrozumie? – napisał do nas
Czytelnik i przysłał zdjęcia, za
które dziękujemy.
(Jel)
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Ligia Jamer mimo problemów zdrowotnych od wielu lat aktywnie działa społecznie wspierając potrzebujących

Pomoc innym to nie bohaterstwo
Na naszym Portalu Jelonka.com rozpoczęliśmy cykl artykułów o „Zwykłych – niezwykłych” ludziach z Jeleniej Góry
i regionu. Jako pierwszą zaprezentowaliśmy Ligię Jamer,
która społecznie pracuje od 30 lat. Pomaga wielu ludziom i
czerpie z tego siłę do pokonywania codziennych trudności,
jakie stwarza jej stwardnienie rozsiane…
Do Jeleniej Góry pani Ligia przyjechała w 1978 roku po życiowej wędrówce.
– Urodziłam się w Ełku, później mieszkałam w Białymstoku, następnie w Głuchołazach w województwie opolskim,
Wrocławiu i Bolesławcu – mówi pani
Ligia. - Przyjechaliśmy tu z mężem ze
względu na piękne okolice, zapamiętane
z młodzieńczych rajdów. Tu znalazłam
swoje miejsce na ziemi, którego nie chcę
opuszczać – dodaje.
O swojej chorobie pani Ligia dowiedziała się mając 32 lata, będąc żoną pana
Jana i matką dwóch synów w wieku 3
i 6 lat. – Na badania zapisała mnie moja
mamusia, która nie mogła patrzeć
na osłabienie mojego organizmu –
wspomina nasza bohaterka. - Lekarz
postawił diagnozę, którą potwierdziły
badania. Co było dalej? Życie. Stwardnienie rozsiane ma przebieg rzutowy.
Często kładzie do łóżka z dnia na dzień.

Tej choroby nie da się wyleczyć, więc
trzeba się z nią oswoić, nauczyć się
z nią żyć i funkcjonować – i to właśnie
chciałam przekazać innym. Stąd pomysł
na stworzenie Towarzystwa Chorych na
Stwardnienie Rozsiane, którego jestem
założycielką i przewodniczącą od 20 lat.
Obecnie liczy ono ponad 100 członków.
Niemal dziesięć lat wcześniej założyłam
koło działające przy Towarzystwie Walki
z Kalectwem. Jest to forma samopomocy, integruje ludzi chorych na stwardnienie rozsiane, stwarza im warunki
do dzielenia się wiedzą zarówno własną,
jak i medyczną. W ramach tych działań
udało nam się załatwić profesjonalną
bezpłatną rehabilitację dla naszych
członków, dwa razy w tygodniu. A to
właśnie rehabilitacja jest bezcenna
w walce z chorobą. Ponadto mamy
wolne wejście na basen przy „Jedenastce”, organizujemy wycieczki, wyjścia

Komentarz autorki
Niecodziennie zdarza się spotkać kogoś, kto – tak jak pani Ligia Jamer - odkłada na
bok własne, poważne problemy, by pomagać innym. Kogoś z taką dawką empatii i
optymizmu, wiary w drugiego człowieka i lepsze jutro. A do tego, kogoś z tak niezwykłą
wrodzoną skromnością, której od pani Ligii wielu z nas mogłoby się uczyć.

do teatru, filharmonii, kina, wyjazdy
do pensjonatu do Karpacza, spotkania
okolicznościowe i inne – wymienia.
Ligia Jamer była również jedną
z założycielek Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego i przez dwie
kadencje pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Za swoją pracę została
uhonorowana Srebrnym Krzyżem
Zasługi. Zrezygnowała z tej działalności,
bo zabrakło jej sił. Dodatkowo bowiem
w zeszłym roku przeszła zawał serca
i obecnie ma wszczepiony rozrusznik,
miewa migotanie przedsionków.
Mimo to już czwartą kadencję
dalej pracuje jako przewodnicząca
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście
Jeleniogórskim (pracuje tu od 13
lat). Razem z dwoma koleżankami:
Melanią Bobik (Jeleniogórskie Koło
Polskiego Towarzystwa na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym) oraz
Teresą Zasadą – Tokarską (Jeleniogórskie Koło Polskiego Towarzystwa
Niewidomych) z powodzeniem prowadzi akcję edukacyjną w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych pod
nazwą „Niepełnosprawny-pełnoprawny. Tworzymy społeczeństwo otwarte
dla każdego”. Od lat współorganizuje
konkurs dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Jak wspomnieliśmy, od 20 lat przewodniczy Towarzystwu Chorych
na Stwardnienie Rozsiane. Mimo

tego ogromu pracy, nie uważa się za
bohaterkę.
- Uważam, że każdy człowiek powinien być użyteczny – mówi. – Moje
zawodowe plany pokrzyżowała choroba. Jestem „niedokończoną” baletnicą,
pianistką, prawniczką. Ale mimo swojego stanu zdrowia chciałam zrobić
coś dla innych. Dzięki temu poznałam
wspaniałych ludzi. Praca społeczna
jest też dla mnie formą rehabilitacji.
Kiedy zajmuję się problemami innych,
nie mam czasu na rozczulanie się nad

sobą. Tą społeczną postawę udało mi
się zaszczepić w moich synach. Sama
jednak nie dałabym sobie rady. Moim
motorem napędowym jest moja rodzina. Mój mąż, który pomaga cichutko,
w ukryciu. Jestem mu wdzięczna,
że stworzył mi warunki do pracy
społecznej, która jest luksusem. To
co robię, nie znaczy jednak, że trzeba
mnie uważać za bohaterkę. To jest
mój pomysł na życie i staram się go
konsekwentnie realizować – dodaje
Ligia Jamer.

Na pytanie, o czym warto w życiu
pamiętać pani Ligia odpowiada:
Każdy ma tylko jedno życie i musi je
przeżyć takim, jakie ono jest. Trzeba
cieszyć się zwykłymi, drobnymi,
codziennymi sprawami, bo one są
ważniejsze od fajerwerków, które
szybko gasną. Pamiętajmy też, że
kłopoty są po to, by je rozwiązywać,
a każde życie jest po coś i nawet
z wielkimi ograniczeniami można
zrobić wiele…
Angelika Grzywacz- Dudek

Jeleniogórski Sylwester z gwiazdami disco
After Party, Czadoman, Tomski i Hello my Sunshine – to zespoły, które w tym roku będą
bawić jeleniogórską publiczność podczas Sylwestra na Placu Ratuszowym. - Wychodzimy
naprzeciw tym wszystkich, którzy na sylwestra chcą się bawić przy polskiej muzyce tanecznej. Wykonawcy, których zobaczymy stanowią absolutną czołówkę polskiego dance’u,
a ich teledyski obejrzało ponad 170 mln osób – zapewniają organizatorzy.
After Party to zespół, który w
ciągu dwóch lat wbił się w czołówkę
polskiej muzyki tanecznej. Koncerty
zespołu After Party to mega wydarzenie i mega show. Ich piosenki
nie schodzą z pierwszych miejsc
list przebojów. Zespół koncertował
już w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Mega sukcesem zespołu
było zajęcie 1 miejsca na Festiwalu w
Kobylnicy, gdzie za piosenkę „Tylko
ona jedyna” otrzymali statuetkę za
hit lata 2013 w głosowaniu widzów
na antenie Polo TV. Piosenka „Tylko
ona jedyna” na liczniku ma już ponad
32 mln wyświetleń i cały czas rośnie,
kanał youtube zespołu After Party

obejrzało już ponad 120 mln osób. Od
2012 roku zespół zagrał ponad 700
koncertów w Polsce i zagranicą.
Członkowie zespołu After Party:
Patryk Pegza, Marcin Lichocki, Bartek Kołodziej, Maciej Nowak.
Czadoman natomiast wyróżnia się
spośród innych zespołów disco. Po
pierwsze: prezentuje swoje oblicze
w postaci przeważnie zamaskowanego alter-ego, które przypomina
jeszcze bardziej pokraczną wersję
superbohatera. Przeważnie zostaje
zdominowany przez płeć przeciwną,
tak jakby nawet superbohater nie
mógł oprzeć się wdziękom ponętnej
kobiety. Po drugie: ma intrygujący

głos pełen charyzmy, wyraźnie odstający od standardowych krzykaczy. Po
trzecie: ma zabawne i dobrze wyprodukowane teledyski. Definitywnie
warto go posłuchać i obejrzeć. Jest
autorem m.in. hitu „Ruda tańczy
jak szalona”.
Uzupełnieniem gwiazd polskiej
sceny dance będzie zespół Hello my
Sunshine – półfinaliści Must be the
Music, których wspomagać będzie
dobrze znany jeleniogórzanom
showman - Tomski.
Serdecznie zapraszamy!
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Pozostało jeszcze ich pomalowanie.
- Mamy nadzieję, że w budżecie miasta na rok 2016 w końcu znajdą się
pieniądze na remont krótkiego odcinka drogi i zamontowanie na całej
długości barierek ochronnych. Czekamy na to od kilkunastu lat - mówią
mieszkańcy ulicy Karkonoskiej.
Angelika Grzywacz-Dudek

Fot: AP

Po wielu latach monitów oraz
zgłaszania wniosku do budżetu miasta, mieszkańcy ulicy Karkonoskiej i
Młyńskiej w Sobieszowie doczekali
się remontu kładki. Mostek wygląda
na solidny i bezpieczny.
Wymieniono deski, naprawiono
mur oporowy, zamontowano większe, solidne i bezpieczne barierki.
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Wieża dla turystów?
Kończą się prace remontowe
i konserwatorskie drewnianych
elementów tarasu widokowego, drzwi oraz wewnętrznych
schodów wejściowych wieży jeleniogórskiego Ratusza. - Czy po
remoncie taras zostanie udostępniony zwiedzającym? – pyta jeden
z naszych Czytelników.
- Zastanawiamy się nad tym
– odpowiada Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. –
Problem polega na tym, że wejście
na wieżę jest wąskie, a sam taras
jest dość mały. Udostępniając
wieżę musielibyśmy zatrudnić
przewodnika, który wprowadzałby małe grupki osób – dodaje
wiceszef miasta. Decyzja o tym,
czy wieża będzie dostępna dla
zwiedzających, czy nie ma zapaść
po zakończeniu prac.
(AG-D)

Była funkcjonariuszka jeleniogórskiej policji 33-letnia bistym i sfałszowaniem podpisów
Katarzyna H. skazana w 2013 roku za udział w próbie wła- sąd skazał ją na cztery miesiące
mania do placówki bankowej w Starej Kamienicy oraz wławięzienia.
mania do sklepów, kolejny raz usłyszała wyrok. Tym razem
za wyłudzenie siedmiu kredytów, a także posługiwanie
się fałszywymi dokumentami i podrabianie podpisów.
Odpowiada również za fałszywe alarmy o ładunkach
wybuchowych podłożonych w sądzie.
Katarzyna H. urodzona w Kowarach, a mieszkająca w Piechowicach i
czasowo w Karpaczu, funkcjonariuszka wydziału kryminalnego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze już po
trzech latach pracy w policji postanowiła stanąć po stronie przestępców. W
maju 2013 roku sąd skazał ją – i dwóch
innych policjantów – za działalność
w gangu złodziei. Chodziło o próbę
włamania do placówki bankowej w
Starej Kamienicy w 2010 roku. 33latka była także oskarżona i skazana
za obrabowanie sklepu w Karpaczu,
usiłowanie włamania do placówki
bankowej w Piechowicach, kradzież
z włamaniem do sklepu spożywczego w Jeleniej Górze czy udzielanie
pomocy w ukrywaniu się osobie
poszukiwanej.
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Natomiast z końcem
listopada br. jeleniogórski sąd skazał ją
ponownie za wyłudzenie kredytów
oraz posługiwanie
się dowodem osobistym należącym do
zupełnie innej osoby.
Była funkcjonariuszka
policji z wykształceniem
wyższym politologicznym,
od 5 marca br. do 5 kwietnia
2013 roku na cudzy dowód tożsamości zaciągnęła przez internet
siedem kredytów o łącznej wartości
około 3,5 tys. zł. Za to dostała osiem
miesięcy więzienia i nakaz oddania
pożyczonych pieniędzy. A za posłużenie się nie swoim dowodem oso-

Streetworking to pomoc dla bezdomnych

Uliczni pomagacze działają
Od kilku tygodni strażnicy miejscy oraz pracownicy i wolontariusze Jeleniogórskiego
Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzą wspólne działania w ramach
tzw. streetworkingu.
Pomoc osobom bezdomnym na
ich zasadach podzielona została
na pięć etapów, od zapoznania
się ze środowiskiem osób bezdomnych, do ich wsparcia i konkretnej
pomocy.
- Strażnicy i wolontariusze
wspólnie skontrolowali kilkadziesiąt miejsc, w których przebywają
lub mogą przebywać osoby bezdomne – relacjonuje Artur Wilimek, rzecznik Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze. - Kontroli poddane
zostały przede wszystkim pustostany, wiaty, werandy, klatki schodowe, opuszczone garaże oraz inne
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Cztery lata za śmiertelne potrącenie
4 lata za śmiertelne potrącenie
Taki wyrok usłyszał Dawid Sz. z
Mysłakowic, który dwa lata temu
śmiertelnie potrącił 60-latkę z Wojcieszyc i uciekł z miejsca wypadku. – Poza zarzutem śmiertelnego
potracenia, mężczyzna odpowiadał
za inne czyny, w tym pobicie czy
znieważenie, a także jazdę samochodem wbrew zakazowi sądowemu
– informuje sędzia Andrzej Wieja,
rzecznik prasowy Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze.
- Łączna kara orzeczona dla Dawida Sz. przez Sąd Rejonowy w Jeleniej
Górze to pięć lat więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu
lądowym. Wyrok nie jest prawomocny – dodaje sędzia A. Wieja.
Do tragicznego potrącenia 60latki doszło 16 listopada 2013

Zła policjantka znów skazana

roku około godz. 19.20 przy ul.
Sudeckiej w Jeleniej Górze, nieopodal hotelu Tango. Kobieta wraz z
rodziną próbowała przejść przez
jezdnię. Kierowca srebrnego BMW
śmiertelnie potrącił 60-latkę, nie
udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca
wypadku.
Podczas procesu obrona wnioskowała o uniewinnienie Dawida Sz.
z zarzutu śmiertelnego potrącenia
kobiety argumentując to brakiem
wystarczających dowodów na to, że
to 24-letni mieszkaniec Mysłakowic
kierował pojazdem. Prokurator
natomiast żądał dla sprawcy 7 lat
więzienia powołując się m.in. na
nagrania monitoringu oraz BTS
(zapisy stacji bazowych sieci komórkowych znajdujących się w pobliżu
miejsca przestępstwa).
Angelika Grzywacz-Dudek

obiekty na terenie całego miasta.
Większość tych miejsc jest dobrze
znana strażnikom miejskim z codziennych patroli. Z każdą osobą
bezdomną przeprowadzany jest
wywiad środowiskowy. Podczas
rozmów bezdomni informowani
są o możliwościach pomocy ze
strony Towarzystwa Pomocy im.
Św. Brata Alberta oraz innych
instytucji w mieście.
Przypominamy, że przy ulicy
Wolności 180 na parterze w Domu
św. Brata Alberta znajduje się
Ogrzewalnia, czynna w okresie
jesienno- zimowym w godzinach
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od 20.00 do 8.00, do której są
przy jmowane osoby (również
kobiety) znajdujące się w sytuacji
kryzysowej.
Apelujemy do wszystkich, którzy
widzą osoby bezdomne, przebywające w warunkach zagrażających
ich życiu, aby zgłaszały to pod
numerami telefonu: 75 75 261 22Schronisko dla Bezdomnych przy
ul. Grunwaldzkiej 51, 75 75 260
12 - Ogrzewalnia przy ul. Wolności
180, 997 - policja, 75 75 251 62,
75 76 471 45 - Straż z Miejska w
Jeleniej Górze.
(AG-D/KR)

Na tym jednak kryminalna historia byłej policjantki się nie kończy.
W sierpniu i listopadzie 2014 roku
kobieta dzwoniła bowiem na numery alarmowe informując policję
o ładunkach wybuchowych
podłożonych w jeleniogórskim sądzie. Po co to robiła?
Chciała w ten sposób
uniknąć rozpraw, w których występowała jako
oskarżona. Fałszywe
zgłoszenia spowodowały konieczność
ewakuacji pracowników sądu i odroczenie
rozpraw przeciwko niej
zaplanowanych na 13
sierpnia i 12 listopada
2014 roku. 7 grudnia br.,
sąd miał przesłuchać świadków w tej sprawie, ale nie stawili
się na rozprawę. Kolejny termin wyznaczono na 11 stycznia 2016 roku.
Łączną kara dla niej to dziewięć Tymczasem Katarzyna H. odmówiła
miesięcy więzienia i obowiązek składania wyjaśnień i cały czas przenaprawienia szkody. Wyrok nie jest bywa w areszcie śledczym.
Angelika Grzywacz-Dudek
jednak prawomocny.
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Wyrzuceni mogą wrócić do partii
Wiceprezydent Jeleniej Góry Jerzy
Łużniak, radny Wojciech Łużniak, a
także Michał Kasztelan, Michał Guz
i Janusz Wojtas skutecznie odwołali
się od decyzji Sądu Koleżeńskiego
Platformy Obywatelskiej i pozostaną
członkami partii.
Taką decyzję podjął wczoraj
(1.12) Sąd Koleżeński PO rozpatrując odwołanie jeleniogórzan, którzy
w zeszłorocznych wyborach samorządowych startowali z komitetu
Marcina Zawiły (Razem Zmieniamy

Jelenią Górę) – konkurencyjnego
dla komitetu PO.
- Cieszy fakt, że w końcu sprawa
dobiegła końca. Dużo wysiłku włożyliśmy w działalność Platformy
i mam nadzieję, że to początek
zmian na lepsze – skomentował decyzję SK na swoim facebook’owym
radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry,
Wojciech Łużniak dodając z uśmiechem, że czas uregulować składki
członkowskie.
Przemek Kaczałko

Jaki będzie los partyjny Marcina Zawiły, który sam zrezygnował z członkostwa w PO
solidaryzując się z usuniętymi z partii kolegami oraz Jerzego Pokoja, który został
wyrzucony z partii za start przeciwko Hubertowi Papajowi w minionych wyborach do
Senatu? Czy wszyscy jeleniogórscy zwolennicy Grzegorza Schetyny wrócą do partii
przed wyborami władz krajowych? Czas pokaże...

Z remontem trzeba zaczekać aż wymienią sieć gazową

Dziurawy trakt

- Kiedy wreszcie zacznie się remont ulicy Wyczółkowskiego? Takie pytanie zadają mieszkający przy tym
trakcie.
– Władze miasta zapowiadały,
że to będzie w tym roku i zapewniano nas, że zabezpieczono
na ten cel pieniądze w budżecie
– mówią. – Tymczasem rok się
kończy, a remontu jak nie było,
tak nie ma – dodają. – Czekamy
na zakończenie prac prowadzony
przez gazownię - wyjaśnia zastępca prezydenta Jeleniej Góry Jerzy
Łużniak.
- Rzeczywiście planowaliśmy
remont ulicy w tym roku i zabezpieczyliśmy w budżecie miasta
na ten ponad 1 mln zł, ale na
tej ulicy wymieniane są obecnie
rury gazowe. Dlatego musieliśmy

wstrzymać się z tą inwestycją do
czasu zakończenia tych prac. Mają
one potrwać do połowy przyszłego
roku i wówczas rozpoczniemy wymianę nawierzchni i oświetlenia
na tej ulicy – mówi wiceprezydent
miasta.
W tym roku wybrano wykonawcę aktualizacji dokumentacji
projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Wyczółkowskiego na
odcinku od skrzyżowania z ul.
Wolności do skrzyżowania z ul.
Wyspiańskiego. Zrobi ją firma
Kama z Mysłakowic.
Angelika
Grzywacz-Dudek

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Kładka jest już bezpieczna
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Katarzyna H. kradła, fałszowała, odpowiada za fałszywe alarmy bombowe

Fot: Archiwum Angela
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ZABRZE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Marek Tkacz na mistrzostwach Polski nie miał sobie równych

W Zabrzu odbyły się Pierwsze Oficjalne Mistrzostwa Polski
w Grze Strategiczno-Taktycznej Neuroshima Hex. Wygrał
je jeleniogórzanin Marek Tkacz, nasz kolega redakcyjny
a zarazem wydawca Portalu Jelonka.com. Organizatorem
było wydawnictwo Portal Games.

Red: Marku, jak długo grasz w
gry planszowe,  a w szczególności
w Neuroshime Hex?
MT: Gry strategiczne to mój konik.
Odkąd pamiętam, gry planszowe
były u mnie rozrywką numer jeden.
Znajomi śmieją się, że dlatego mam
czwórkę dzieci, żebym miał z kim
grać, bo niestety o graczy, zwłaszcza
dobrych, jest bardzo trudno. Na
zachodzie „planszówki” są bardzo popularne, ale u nas ta forma rozrywki
dopiero raczkuje. Myślę jednak, że
wszystko przed nami…

bo heksagonalna, inne są rodzaje
uzbrojenia, ale koncepcja podobna.
Red: Spodziewałeś się zwycięstwa?
MT: Zupełnie nie. Totalnie na luzie
pojechałem do Zabrza, na dodatek w
dresie (śmiech). Przecież było tam
50 najlepszych z najlepszych. Zakładałem, że jeśli wygram choć jeden
mecz, to uznam to za sukces. Nawet
w finale nie myślałem o wygranej, po
prostu chciałem dać z siebie wszystko. Ale, oczywiście, miałem swój plan
strategiczny, który realizowałem z
żelazną konsekwencją.

Red: Długo przygotowywałeś
się do turnieju?
MT: Z synem Filipem sporo gramy w Neurosime Hex, bo on jest
naprawdę dobry i nieraz z nim
przegrałem, choć ma dopiero12 lat.
Dlatego jestem w dobrej sytuacji, w
przeciwieństwie do innych graczy, bo
mam na wyciągnięcie ręki mocnego
Red: Na czym polega ta gra?
MT: To forma szachów. Każdy sparingpartnera.
ma swoją armię i próbuje pokonać
Red: Czy gry planszowe mogą
przeciwnika (w szachach zamatować króla a tutaj rozbić sztab prze- konkurować z grami komputeciwnika). Plansza jest trochę inna, rowymi?

MT: Myślę, że z czasem coraz bardziej. Gry planszowe są bardzo społeczne, a gracze bardzo pozytywnie
do siebie nastawieni. Owszem, jest
rywalizacja, ale pierwiastek społeczny jest o wiele bardziej atrakcyjny, niż
siedzenie przed komputerem. Dlatego
coraz więcej graczy komputerowych,
gra również w „planszówki”.
Red: Jakieś plany na przyszłość
„planszową”?

MT: Za rok będę chciał bronić
tytułu. I bardzo był chciał, żeby
w Jeleniej Górze powstała jakaś
ciekawa inicjatywa „planszówkowa”. Chętnie bym do niej dołączył.
Dlatego, jeśli ktoś ma na to pomysł,
może śmiało się w tej sprawie ze
mną kontaktować. Łatwo mnie
znaleźć w sieci jak i tradycyjnymi
metodami.
(Red)
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W Teatrze im. Cypriana Kamila
Norwida w Jeleniej Górze trwają
przygotowania do premiery spektaklu „Czego nie widać” w reżyserii
Adama Biernackiego na podstawie
tekstu Michaela Frayna. Premiera
będzie miała miejsce 2 stycznia 2016
r. na Dużej Scenie Teatru.
Dzieło jest sceniczną wariacją na
temat powstawania przedstawienia
teatralnego. Widz zorientuje się,
czego nie widać z najlepszych miejsc
na widowni podczas trwania seansu;
czego nie widać, gdy oglądany przez
niego spektakl jedynie pozornie
przebiega sprawnie; wreszcie czego
nie widać w ogarniętych chaosem
kulisach i garderobach gwiazd i
gwiazdeczek. Farsa Michaela Frayna
„Czego nie widać” odsłania bowiem
kulisy produkcji artystycznej, której celem jest przede wszystkim
zarobienie pieniędzy i… promocja
sardynek.
Więcej o spektaklu znajdziesz na:
http//teatr-norwida.pl
- Zapraszamy mieszkańców Jeleniej Góry i okolic do bezpośredniego
zaangażowania się w przygotowanie
przedstawienia. W mieście pojawiły
się dwa kontenery owinięte kraciastą
tkaniną, do których można wrzucić

Fot. Archiwum Teatru

Prace nad premierą. Dołącz!

zbędną odzież używaną bądź wszelkiego rodzaju tkaniny – koniecznie
w kratkę. Kontenery są oznaczone
napisem „Czego nie widać, tego sercu
nie żal – oddaj teatrowi wszystko w
kratkę, czego nie nosisz“ – informują
organizatorzy wydarzenia.
(T-N)

Jeden kontener stoi przed Teatrem, a drugi znajduje się pod Łącznikiem Ratusza.
Zebrane materiały zostaną przerobione i wykorzystane na potrzeby przedstawienia.
Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji! A na Placu Ratuszowym obok Łącznika pojawi się interaktywna instalacja artystyczna „Ścianka“, zapowiadająca nadchodzącą
premierę.

Kolejne pary odznaczone medalami
Trzy kolejne pary jeleniogórzan
zostały odznaczone w sali ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego. Z rąk
prezydenta Marcina Zawiły medale
za długoletnie pożycie małżeńskie
odebrali państwo Seniuta, Tomczakowie oraz Mazurkowie.
Państwo Tomczakowie poznali
się w swoich rodzinnych stronach w
Wielkopolsce. Pan Czesław zamieszkał w stolicy Karkonoszy po wyjściu
z wojska w 1955 r. Ślub odbył się
w 1962 r. w Jeleniej Górze. Czy jest
jakaś recepta na tak długie wspólne
pożycie? - To jest bardzo trudne.
Trzeba być bardzo, bardzo wiernym
zasadom. Jak się powiedziało tak, to
trzeba trwać aż do końca – powiedziała pani Sabina Tomczak.
- W 1949 r. przyjechałam tutaj do
szkoły i do tej pory tu mieszkam,
wyszłam za mąż, mam 60-letni staż

małżeński – powiedziała 80-letnia
Aleksandra Mazurek. Jaką receptę
ma ona i maż na długie wspólne
pożycie? - Trzeba się dogadywać, iść
na ustępstwa. Różne są momenty w
życiu, ale tych lepszych jest więcej –
dodała pani Aleksandra. - Wnuczek
mnie kiedyś zapytał: dziadku, jak to
jest, że ty tak długo z babcią żyjesz?
Ja mówię, kochany, za moich czasów
jak się coś kupiło, to się używało.
Jak się zepsuło, to się naprawiło i
dalej używało, a wy teraz jak się coś
zepsuje, to na śmietnik. W tym cała
tajemnica jest, dlaczego teraz młode
małżeństwa się rozwodzą – podkreślił Marian Mazurek.
Wśród odznaczonych byli też
państwo Cecylia i Bogusław Seniuta.
Czwarta z zapowiadanych par nie
dojechała.
Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczalko

W turnieju brało udział pół setki
uczestników z całej Polski. Każdy z
nich wcześniej wygrał eliminacje w
swoim mieście. Nasz zawodnik brał
udział w siedmiu grach i żadnej nie
przegrał. Turniej odbywał się systemem mieszanym – były to cztery
gry grupowe i trzy kolejne system
pucharowym (przegrany odpada).

Fot. Łukasz „bialikart” Bialik

Najlepszy w Neuroshima Hex
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Gwiazda i gwiazdki
To są talenty niemałe, bo przepełnione najczystszą energią, najczystszym talentem – powiedziała o
dzieciach występujących na scenie
Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze Kasia Wilk – gwiazda koncertu
charytatywnego organizowanego
przez Fundację Bliżej Gwiazd.
Zanim bowiem na scenie pojawiła
się gwiazda wieczoru, swoje zdolności
wokalne zaprezentowali najmłodsi
podopieczni Fundacji Bliżej Gwiazd.
Każda edycja koncertu to nowe
wyzwania. Jak mówili organizatorzy,
potrzeba troszkę czasu i dzieci będą
fajnie śpiewać, bo są bardzo uzdolnione. - Są u nas artyści uznani, jak Paweł
Orłowski, czy Nikola Warda, którzy
mają w dorobku swoją twórczość, ale
są też młode dzieciaki, które zaczynają
dopiero. Rodzice są w szoku, przeżywają jak pięknie 5-letnia dziewczynka
grała na fortepianie. – To cieszy – powiedział prezes Fundacji Bliżej Gwiazd
Paweł Kaczmarowski. Pod skrzydłami
fundacji znajduje się obecnie ok. 40
dzieci. W ramach Akademii Młodych
Talentów wynajdowane są dzieci
nie tylko z Jeleniej Góry, ale także
z Legnicy, czy małych miasteczek i
wiosek. - Chcemy wyłowić też talenty
z domów dziecka, czy okolicznych
wsi, aby wspierać też zdolne osoby,
których rodzice nie mają możliwości
finansowych – dodał prezes fundacji.
Ogromne uznanie zyskała też Nikola
Warda – wszechstronnie uzdolniona
18-letnia artystka (wokal, gitara, pisanie tekstów), która trafiła do Fundacji
dzięki castingowi w Złotoryi.
(Przemo)

Udowodnili, że klasyka wcale nie musi być nudna

Młodzi aktorzy zachwycili
Uczniowie i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Jeleniej Górze przy współpracy z Teatrem Cinema z Michałowic zrealizowali projekt artystyczny „Łatwe zapominanie” w oparciu o „Kartotekę” Tadeusza Różewicza.
W swoistą teatralno - muzyczną
realizację dramatu wplecione zostały
utwory: „Another bring of the wall”
Pink Floyd w wykonaniu Pauliny
Morek i chóru uczniów, nagrania
współczesnych utworów raperskich
oraz „Sama, jak co dnia” z repertuaru
Grażyny Łobaszewskiej w wykonaniu Elwiry Kozak, dyrektor szkoły. Od

Projekt pokazał, że we wspólnym
przedsięwzięciu można zintegrować
środowiska: aktorskie, muzyczne,
uczniowskie i nauczycielskie, i że
poznawanie klasyki literatury nie musi
być nudne.

strony muzycznej młodzież przygotował Tomasz Środa – wokalista grupy
People of the Haze. W rolę Bohatera
wcielił się Krzysztof Nyderek, a nad
całością czuwał reżyser – Zbigniew
Szumski.
Spektakl stanowił podsumowanie
warsztatów dla młodzieży zorganizowanych w III LO oraz szeregu

wydarzeń artystycznych – happeningów, przedstawianych w szkole
podczas przerw.
Publiczność w Jeleniogórskim
Centrum Kultury bardzo żywo reagowała na występ uczniów, a zwłaszcza
nauczycieli, których na co dzień widzi się po drugiej stronie biurka.
Małgorzata Pawlak
Fot. Archiwum Organizatora
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Drużyna Mechanika triumfuje
Piłkarze Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” zwyciężyli w
turnieju futsalu w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych chłopców.

Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz - Sylwester
Wersocki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
Najlepszy strzelec - Damian Kucharczyk z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”

Wyniki grupy A:
ZST Mech - ZSRzArt - 6:0
ZSP-UiBS - ZSRzArt - 0:1
Skład zwycięskiego zespołu z
ZST Mech - ZSP-UiBS - 3:0
Awans do fazy pucharowej: ZST Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”: Klimek Dawid, Klimek
Mechanik, ZSRzArt
Damian, Okoniewski Patr yk ,
Matuszewski Jakub, Krzysztofiak
Wyniki grupy B:
Michał, Gwizdała Oskar,
ZSElektr - ZSLiZ nr 2
Maran Matijaz, Ko- 0:1
siński Kamil,
ZSE-T - ZSLiZ nr
Kloczkowski
2 - 1:1
Kacper,
ZSE-T - ZSEWrona
lektr - 0:2
Paweł,
Awans do
Kucharfazy puc z y k
charowej:
Damian.
Z S E l e k t r,
Opiekun:
ZSLiZ nr 2
Kazimierz
Hamowski.
Wyniki grupy C:
Klasyfikacja
ZSO nr 2 - ZSO nr 1
końcowa:
- 4:0
1. Zespół Szkół Technicznych
ZSOiT - ZSO nr 2 - 1:3
„Mechanik”
ZSO nr 1 - ZSOiT - 0:5
Do półfinałów awansowały : ZSO 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
nr 2, ZSOiT
3. Zespół Szkół OgólnokształcąMecze półfinałowe – system cych nr 2
4-6. Zespół Szkół Licealnych i
pucharowy:
zawodowych nr 2
ZST Mech - ZSElektr - 1:1 k. 3:1
4-6. Zespół Szkół Rzemiosł ArtyZSLiZ nr 2 - ZSOiT - 2:5
stycznych
ZSO nr 2 - ZSRzArt - 2:2 k. 4:3
4-6. Zespół Szkół Elektronicznych
Do finału awansowały: ZST
7-9. Zespół Szkół Przyrodniczo
Mech, ZSOiT, ZSO nr 2
-Usługowych i Bursy Szkolnej
Finały – system „każdy z 7-9. Zespół Szkół Ekonomiczno –
każdym”
Turystycznych
ZSO nr 2 - ZST Mech - 1:2
7-9. Zespół Szkół OgólnokształcąZST Mech - ZSOiT - 2:1
cych nr 1
ZSO nr 2 - ZSOiT - 1:4
(MDvR)
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Pomogli dzieciakom
Za nami jedne z ostatnich imprez
organizowanych w tym roku przez
Integracyjny Klub Sportowy Jelenia
Góra. Młodzi siatkarze i siatkarki
rywalizowali w Turnieju Gier i Zabaw
oraz Turnieju Siatkówki Chłopców o
Puchar Jeleniej Góry.
W Integracyjnym Turnieju Gier
i Zabaw udział wzięły dzieci z jeleniogórskich domów dziecka oraz
placówek opiekuńczo-wychowawczych. W imprezie wystartowało 27
zawodników w wieku od 4 do 14
lat. Dzieci brały udział w zajęciach
sportowych, ale także artystycznych
oraz twórczych. Podczas imprezy
dzieci otrzymały słodki poczęstunek
oraz napoje, a na koniec smaczne
batony. - Podczas imprezy zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży i zabawek,
które zostały przekazane ośrodkom.
Jeśli warunki pozwolą będziemy
organizować takie imprezy częściej
i dla większej ilości uczestników,
gdyż radość jaką widzieliśmy wśród
dzieci jest najcenniejsza i wyraża
potrzebę organizacji takich zabaw
dla najmłodszych. Chcielibyśmy
przy okazji podziękować Piotrowi
Cieślińskiemu z klubu Karkonoski
Klub Karate Shinkyokushinkai za
wsparcie imprezy a także Kamili
Adamskiej z firmy Happy Kids za
pomoc w malowaniu buziek podczas
imprezy. Mamy nadzieję na rozwój
tej imprezy - komentuje prezes klubu
Jerzy Sarna.
Turniej Siatkówki Chłopców o
Puchar Jeleniej Góry był ostatnim w
ramach zadania
„Siatkarska Jelenia Góra - Moje
Miasto”. Do zawodów zgłosiły się
3 drużyny: Jelonki, Miłków oraz
Mysłakowice. Zawody rozegrano systemem każdy z każdym po 3 sety, a
każdy do 25 punktów. Po rozegraniu
wszystkich meczów najlepszy okazał
się Miłków wyprzedzając Jelonki i
Mysłakowice.
(MDvR)

Najlepsze koszykarki do 15 lat w naszym mieście

Karkonoszki zagrały z kadrą
Najlepsze koszykarki w Polsce, w kategorii do lat 15, odbyły w minionym tygodniu konsultację szkoleniową w Jeleniej Górze. W ramach pobytu w stolicy Karkonoszy kadrowiczki
zmierzyły się z jeleniogórzankami występującymi na co dzień w seniorskiej I–lidze oraz
z rezerwami Ślęzy Wrocław.

Fot. Tomasz Raczyński

Oba spotkania odbyły się w hali
Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.
Morcinka. W piątek Polska do lat 15
fragmentami walczyła jak
równy z równym w starciu
ze starszymi koleżankami,
ale ostatecznie to zespół
MKS MOS Karkonoszy odniósł przekonujące zwycięstwo.
- Zagraliśmy dwa mecze przygotowując się do
Turnieju Nadziei Olimpijskich, który gramy między
świętami a Sylwestrem
- powiedział Maciej Gordon,
trener reprezentacji do lat
15. - Szukamy mocnych
przeciwników, od których będziemy
mogli się uczyć. Pierwsza piątka
Jeleniej Góry była zdecydowanie
silniejsza od naszych dziewczynek,
natomiast miały one możliwość
zmierzenia się z silnymi fizycznie
dziewczynami, przez co mogliśmy

popracować nad transmisją defen- Góry i wtedy nawet rzekłbym, że
sywną, czyli zabraniem szybkiego prowadziliśmy w meczu. Pierwsza
ataku zespołowi z Jeleniej Góry. Cza- piątka momentami bawiła się z
nami, ale to są dziewczynki, które mają po
15 lat, ich umiejętności
są przyzwoite i gdyby nie
wyszły przestraszone
na początku, to może
ten mecz inaczej by się
potoczył - dodał szkoleniowiec kadry.
Jak powiedział Maciej Gordon, pośrednim
celem jego zespołu jest
awans do dywizji A. W
przerwie świątecznej
właśnie z takimi zespołasami się to udawało, ale w niektórych mi zmierzą się jego podopieczne podniestety nie. Bieganie do szybkiego czas Turnieju Nadziei Olimpijskich
ataku oraz granie pod dużą presją na Słowacji oraz w lutym w Turcji.
obrony też wyglądało różnie - ocenił - Mam nadzieję, że te sześć spotkań
trener Gordon. - Nie ukrywam, że da nam bardzo duży materiał do
dużo lepiej wyglądała nasza gra jak pracy - stwierdził.
(Przemo)
wychodziła druga piątka Jeleniej

JELENIA GÓRA
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Po zaciętej walce wyciężyli poznaniacy

Trzy dogrywki przy Sudeckiej
Aż 55 minut gry potrzebowali koszykarze Sudetów i Politechniki Poznańskiej, by wyłonić zwycięzcę sobotniego (19.12) spotkania 12. kolejki II ligi gr. D koszykarzy. W sumie
(włącznie z przerwami) kibice opuszczali halę po 2 godzinach i 22 minutach od rozpoczęcia spotkania.
Fot. Tomasz Raczyński
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Rzadko się zdarza w koszykówce
(nawet na najwyższym poziomie),
aby na parkiecie spotkały się dwa tak równo grające - zespoły. Jest to
jedna z dyscyplin sportu, która w
walce o ligowe punkty nie uznaje
remisów, więc mimo zaciętej walki, ktoś musiał zejść z parkietu na
tarczy. O niezwykle wyrównanym
pojedynku świadczą nie tylko wyniki poszczególnych kwart, ale
również fakt, że żaden z zespołów
nie potrafił odskoczyć od rywala na
więcej niż 6 punktów. Po pierwszej
remisowej kwarcie (19:19) goście
„odskoczyli” na 25:30, ale wtedy Sudety zdobyły 10 punktów z rzędu, co
było najwyższą serią tego spotkania.
W trzeciej odsłonie to akademicy z
Poznania zanotowali swoją serię (od
51:46 do 51:54), ale na (wydawało
się) decydującą „ćwiartkę” oba zespoły schodziły przy stanie 55:54.
Gdy na 4 minuty przed końcem
jeleniogórzanie prowadzili 65:61 kibice mieli nadzieję, że ich ulubieńcy
zrewanżują się za porażkę w stolicy
Wielkopolski (71:83), jednak to
nasz zespół musiał walczyć o przedłużenie szans na końcowy sukces
i 5 sekund przed końcową syreną
Niesobski wyrównał stan meczu.
Pierwsza dogrywka miała dwa
zwroty akcji - najpierw podopieczni
Waldemara Mendla odskoczyli na
69:73, a chwilę później 8 punktów
z rzędu Sudetów dało wynik 77:73,
a gdy po celnej „trójce” Drąga było
80:76 (85 sekund przed końcem)
wiara w sukces nie bez powodu
wzrastała. Jak się okazało, do wskazania lepszej ekipy potrzebna była

kolejna dogrywka, do remisu 80:80
doprowadził 4 sekundy przed końcem Budnikowski. W drugim dodatkowym czasie gry jeleniogórzanie
mieli jeszcze większą przewagę,
bowiem na niespełna 2 minuty
przed „końcową” syreną prowadzili
86:80. Ku radości przyjezdnych
najpierw Wielechowski trafił za 3
punkty, a po stracie Łukasza Niesobskiego, który mimo choroby i
braku treningów w ciągu tygodnia
zdobył tego dnia 34 punkty - na 3
sekundy przed upływem 50 minut
gry, trafił Krawiec i było 87:87.
W kolejnej odsłonie meczu role
się odwróciły - AZS odskoczył na
89:94 (66 sekund przed końcem),
ale gospodarze nie poddawali się
i 28 sekund przed ostatnią syreną

PABIANICE
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KPR najlepszy
Szczypiornistki KPR Masters
Jelenia Góra wzięły udział w
Mikołajkowym Turnieju w Pabianicach. Zespół z różnych przyczyn
pojechał w okrojonym składzie,
ale ostatecznie triumfował.
Ten pojedynek zakończył się wynikiem 13:11 dla jeleniogórzanek i
kolejny triumf stał się faktem. Na
trzecim stopniu podium znalazła
się drużyna Zagłębia Lubin. MVP
oraz królową strzelczyń została
Inna Silantiewa-Krzysztoszek, z
kolei Annę Fursewicz wybrano
do najlepszej siódemki turnieju.
Skład zwycięskiego zespołu - KPR
Masters Jelenia Góra: Inna Krzysztoszek, Anna Fursewicz, Sylwia
Komorowska, Dila Samadova,
Sylwia Sąsiadek, Katarzyna Korsak, Dorota Skowron, Agnieszka
Rybak.
(Przemo)

Fazę grupową „Witaminki” zakończyły
z kompletem zwycięstw (21:8 z Wilanowią i 18:8 z Tychami), a w finale
nasze masterki spotkały się ze Skrą
Warszawa.

było 93:94. Wtedy ryzyko na swoje
barki przyjął kapitan zespołu Łukasz
Niesobski, jednak nie trafił, a poznaniacy po celnych osobistych objęli
3-punktowe prowadzenie (93:96),
którego nie stracili mimo próby za
3 w wykonaniu Raczka.
KS Sudety Jelenia Góra - AZS
Politechnika Poznańska Poznań
93:96 (19:19, 16:15, 20:20, 14:15,
11:11, 7:7, 6:9)
Sudety: Ł. Niesobski 34, Minciel
22 (13 zbiórek), Zuber 12, Wojciul
7, Wilusz 6, Drąg 5, Raczek 5, Serbakowski 2, Lipski.
AZS: Wielechowski 24, Budnikowski 23, Krawiec 17, Rutkowski 11,
Krzemień 9, Pawełczyk 7, Milej 3,
Spojda 2, Sobczak, Szczepański.
(Przemo)

Sprawdzili się w Biegu Samuraja
KKS Jelenia Góra i Shidokan
Jelenia Góra byli organizatorami
III Mikołajkowego Biegu Sprawnościowego, który odbył się w
niedzielę, 6 grudnia w hali Szkoły
Podstawowej nr 6.
W imprezie udział wzięły kuby:
MKS Jedenastka, KKS Jelenia Góra,
Gwardia Jelenia Góra, MOKSiAL
Szklarska Poręba, Shidokan Jelenia Góra-Mysłakowice-Zabobrze
oraz dzieci niezrzeszone w żadnym klubie. Zawodnicy startowali
w wieku od 4 do 9 lat z podziałem

na grupy. Była to dobra forma
sprawdzenia ogólnej sprawności
zawodników z różnych dyscyplin
sportowych. W tej zabawie wynik nie grał pierwszoplanowej
roli, liczyła się jedynie dobra
zabawa i uśmiech dzieci. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. - Podziękowania dla
starszych zawodników Shidokan i
uczniów z klasy V SP 8 za pomoc w
organizacji biegu - mówi Mariusz
Ligiżyński.
(MDvR)
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To dopiero była rywalizacja!
Uczniowie klas I-III jeleniogórskich szkół podstawowych rywalizowali 12 grudnia w Turnieju Gier
i Zabaw, zorganizowanym przez
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze.
Tradycy jnie do r ywalizac ji
przyst ąpiły wszystkie szkoły
podstawowe z Jeleniej Góry. Była
to XVI edycja imprezy, a na starcie zgromadziła w tym roku 360
uczestników. - Myślę, że to jest
naszym największym sukcesem.
Bawimy się pod hasłem ogólnopolskim „Stop zwolnieniom z wychowania fizycznego”. Robimy to
cały czas, ale w tym roku dołączamy do akcji Ministerstwa Sportu
i Turystyki – powiedział dyrektor
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
Ireneusz Taraszkiewicz.
W zawodach, przy organizacji
których pracowali nauczyciele
WF -u, pracownicy MOS oraz
koszykarki MKS-u MOS Karkonoszy, dzieci pokonywały każdą
z konkurencji na miarę swoich
możliwości. To właśnie udział

w turnieju był ich zwycięstwem
– wygrali z lenistwem w erze
komputerów, tabletów i innych
urządzeń, które dla wielu ich
rówieśników są jedyną atrakcją.
- Te urządzenia są złodziejem
czasu dla dziecka. Bez internetu
nie da się dzisiaj żyć, ale można to
pogodzić z aktywnością fizyczną,
na przykład przez propagowanie
takich form ruchu – ocenił szef
MOS-u.
W trakcie imprezy wolontariusze zbierali też datki na pomoc
Natalce Gajdzie. - Chcemy pomóc
Natalce, bardzo zależy nam na
tym, żeby wyzdrowiała - powiedziała Dorota Skowron, nauczycielka z SP 15 i Gimnazjum nr 5.
Zawody wygrali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 11, którzy
byli szybsi od swoich rówieśników ze Szkoły Podstawowej nr 2
oraz z pozostałych placówek, ale
jak już wcześniej podkreślaliśmy
– w takich imprezach zwycięzcą
jest każdy uczestnik.
Przemek Kaczałko

Fot. Tomasz Raczyński
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2015-11-20 godz. 13.00 - 2015-12-19 godz. 10.00
Dam prace od zaraz - Poszukuje osób do pracy przy produkcji. Mile widziane zdolności
A n i m ato r / k a / d o s a l i
manualne i szybkie tępo pracy
zabaw - Nawiążemy współ- 782 509 619
pracę z animatorami zabaw
dziecięcych do prowadze- Dom Wczasowy w Szklarskiej
nia przyjęć urodzinowych Porębie Dolnej zatrudni samoi zorganizowanych zabaw dzielnego kucharza/-kę na stałe,
połączonych z opieką nad praca na stołówce, od zaraz,
dziećmi w wieku 3-12 lat Fun może być z zakwaterowaniem,
Park Nowy Rynek Jelenia tel. 665 365 510
Góra - 513 270 450
Elektryk - Praca dorywcza

PRACA
DAM PRACĘ

Barman - Metafora Pub &
Restaurant zatrudni młode,
przebojowe i sympatyczne
osoby na stanowisku barmana. CV ze zdjęciem można
złożyć osobiście lub wysłać
na jjacak@wp.pl. Umówienie
spotkania oraz więcej informacji po nr tel. 606 150 995

przy odtwarzaniu dokumentacji
elektrycznej. Wymagamy: Znajomości programu PCschematic, doświadczenia. Oferujemy:
Atrakcyjne wynagrodzenie,
elastyczny czas pracy - możliwość pracy w domu. Tel. 75-71861-60, 503-082-920 lub biuro@
pdautomation.pl

Fachowcy do Niemiec Poszukujemy doświadczonych
murarzy, zbrojarzy, cieśli szalunkowych, betoniarzy do budowy
domów od podstaw na terenie
Niemiec. Proszę przesłać swoje
CV na meila : biuro@rubenbau.eu - Biuro czynne 8-16, tel.
537576392

Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kelnerów/kelnerki.
Oferujemy pracę na umowę
i atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na e-mail
: kadryk@golebiewski.pl lub
dostarczyć osobiście do biura
kadr - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pomoce kuchenne.
Oferujemy pracę na umowę
i atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na e-mail
: kadryk@golebiewski.pl lub
dostarczyć osobiście do biura
kadr. - 757 670 715

Firma Regess Energy poszukuje osób do pracy na stanowisku - sprzedawca mobilny.
Wymagania: doświadczenie
handlowe, wykształcenie min.
techniczne, prawo jazdy kat.B.
CV: marek.mroczkowski@ Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pracowników do
regess.eu - 510 926 234
przygotowania śniadań. OferuFirma z Gryfowa Śląskiego jemy pracę na umowę i atrakzatrudni kierowców z kategorią cyjne wynagrodzenie.CV proszę
C+E w transporcie krajowym na wysyłać na e-mail: kadryk@
samochody wywrotki . Więcej golebiewski.pl z dopiskiem śniainformacji pod numerem 513 dania - 757 670 715

Wydawca: HIGHLANDER`S GROUP Marek Tkacz 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), Przemek Kaczałko (dziennikarz), Karolina Matusewicz 107 326
(dziennikarz). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), MaHotel Gołębiewski w Karteusz Dzień vel Rakoczy (sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Lena Aksanowa,
paczu zatrudni kelnerów na
DTP: Marta Patraszewska Internet: www.jelonka.com Druk: Polskapresse Poligrafia
o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany: okres świąteczno-noworoczny.
10 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo Stawka 15 PLN netto na
do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie godzinę. CV proszę wysyłać na
0,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
e-mail : kadryk@golebiewski.pl
ponosi odpowiedzialności za treść
z dopiskiem kelner święta. - 757
ogłoszeń i reklam
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Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pracowników
zmywających. Oferujemy pracę
na umowę i atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę wysyłać na
e-mail : kadryk@golebiewski.pl
z dopiskiem zmywająca. - 757
670 715

Znajdziesz nas m.in.:

Tesco Cieplice, ul. Wolności
Sanatorium Agat - Cieplice
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
CM Orle - Cieplice ul. Cieplicka 83
Przychodnia Źródło - Cieplice ul. Sprzymierzonych
Zorka Społka z o.o - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
Sanepid
Hurtownia Renoma - Jelenia Góra ul. Wolności
Medicta - Jelenia Góra ul. Wolności
Solarium - Jelenia Góra ul. Wolności
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra ul. Wolności 28
Kaufland - Jelenia Góra - Zabobrze
Chata Polska - Jelenia Góra - Zabobrze
Dzięciołowski - Jelenia Góra ul. Paderewskiego
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra ul. Mostowa
Pasaż Grodzki
Ratusz
Delikatesy DD - Jelenia Góra ul. Solna
Hotel Europa - Jelenia Góra ul. 1 Maja
Smakosz
Restauracja Relax - Jelenia Góra ul. 1 Maja 60
Przychodnia Zaborze - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Chata Polska Trzcińskiego
Szpital - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Ginekomed - Jelenia Góra ul. Kiepury
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra ul. W. Pola
Hurtownia Duko - Jelenia Góra ul. W. Pola
Energetyka - Jelenia Góra ul. w. Pola
Urząd Miasta - Jelenia Góra ul. Sudecka 29
Urząd Pracy - Jelenia Góra ul. Podchorążych
Starostwo
Firma przewozowa Ro-Ko - Jelenia Góra ul. Kazimierskiego 5
Hurtownia Best - Jelenia Góra ul. Sobieskiego 56
Bar Tado - Jelenia Góra ul. Karola Miarki
Prokostal - Jelenia Góra ul. Karola Miarki42
Jeleniaplast - Jelenia Góra ul. Społdzielcza
Draexlmaier
Nowa Zorka
Rembud
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra Rynek
Pub Belfast - Jelenia Góra Rynek
DD ul. Sobieskiego
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Klub Kwadrat - Jelenia Góra ul. Bankowa
MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka
Przychodnia - Jelenia Góra ul. Nowowiejska
Szkoła tańca Kurzak-Zamorski
Pub Spokojnej Starości
DD Wincentego Pola
Urząd Skarbowy - Jelenia Góra ul. Wolności
Arnika Pl Piastowski
Jelfa
Biuro Informacji Turystycznej Plac Ratuszowy
Redakcja Jelonka - Jelenia Góra ul. M Skłodowskiej-Curie 13/2

Inżynier -praca - Firma
budowlana poszukuje inżyniera
ze znajomością materiałów
budowlanych: zakup i sprzedaż
oraz dobrą znajomością języka
angielskiego lub niemieckiego. Kelnerka - Metafora Pub
CV na adres: rekrutacja@biu- & Restaurant zatrudni młode,
rorgs.eu - 756 442 073
przebojowe i sympatyczne
Jelenia Góra sprzedawca GC osoby na stanowisku KEL- Poszukujemy sprzedawcy do NERKI. CV ze zdjęciem można
salonu Giacomo Conti miesz- złożyć osobiście lub wysłać na
czącego się w Galerii Sudeckiej jjacak@wp.pl. Umówienie spow Jeleniej Górze. Osoby zainte- tkania oraz więcej informacji po
resowane proszę o przesyłanie nr tel. 606 150 995

CV na adres k.chmiel@gia- Kelnerka, Kelner Sorrento
como.pl - 123 456 789
- JG - Zatrudnimy kelnera/kę
Kelner/ka, pizzer, kierowca - z pasją i doświadczeniem w
Poszukujemy do pracy: Kelner/ gastronomii. Osobę sprytną,
ka Pizzer, kucharz Kierowca wesołą i miłą. Praca na stałe. CV
Pomoc kuchenna. Zgłoszenia proszę wysyłać na e-mail konbądź pytania pod nr. tel. 508 takt@sorrento.pl z dopiskiem w
315 790 75 764 80 06 Pizzeria tytule "Kelner" - pilne - kontakt@
sorrento.pl
Dalmacija Jelenia Góra

Kelnerka/pokojowa
Szkl.Poręba - Ośrodek Mauritius Szklarska Poręba zatrudni
kelnerkę, pokojową. Szczegółowych informacji udziela kierownik ośrodka pod numerem
telefonu 75 717 20 83. Wymagana książeczka zdrowia do
celów san-epid.
Kierowca C +E - zatrudnię
kierowcę z prawem jazdy C+E
na trasie Jelenia Góra-AngliaJelenia Góra (kółka) - 534 685
809
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Kierowca C+E - Poszukuję
pracownika na stanowisko kierowca wymagana kategoria
C+E.Praca w firmie kurierskiej
obsługa linii nocnej jazda w
podwójnej obsadzie. Start i
koniec codziennie w Jeleniej
Górze. - 502-777-551
Kierowca kat. C i C+E kraj
- Umowa o prace. Więcej informacji pod numerem tel. 513107-326
Kierownik zmiany (brygadzista) - P.W. Juro - Trans Zakład
Drzewny w Kowarach zatrudni
kierownika zmiany z doświadczeniem w branży drzewnej.
CV proszę wysyłać na adres:
jurotrans@wp.pl - 757 182 528

og£oszenia
ROZMAITOŒCI
Ochrona Szklarska Poręba Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony
z terenu Szklarskiej Poręby i
okolic. Praca na stałe. - 605
277 000
Ogrodnik - Osoba do pracy w
ogrodzie oraz dokonywania prac
konserwatorskich w ogrodzie.
Doświadczenie w pielęgnacji
trawników, drzew, krzewów,
ogródka warzywnego. Praca
na cały etat. Atrakcyjne wynagrodzenie. - ogrodnikpraca@
gmail.com
Opieka w Niemczech od zaraz
- Zatrudnimy Panie i Panów
od zaraz. Wynagrodzenie od
1200 e,plus zwrot za dojazd,
plus dodatek za święta 150 e.
Wymagana komunikatywna
znajomość języka. Bez żądnych
opłat i kosztów. Szczegółowe
info pod nr - 511 844 939

Kodowanie szablonów
WordPress - Do kodowania
stron na WordPress doświadczoną osobę. Bootstrap, RWD.
Wysokie wynagrodzenie. Możliwa współpraca na miejscu lub
Pomoc domowa - Poszuzdalna. Więcej na tel, lub biuro@
kuję dobrze zorganizowanej i
netfactory.pl - 509 202 060
dokładnej osoby do pomocy w
Kontroler Jakości um. o domu. Praca 5 dni w tyg. Okopracę - Oferujemy umowę o lice Jeleniej Góry. Czynności :
pracę, stanowisko Kontrolera sprzątanie, segregacja, prasoJakości. Prosimy o przesyłanie wanie. Proszę o kontakt e-mail
cv na adres: praca@invenioqd. . - ogrodnikpraca@gmail.com
pl - 691 950 400
Pomocnik-montażysta
Kucharka - Na etat od połowy okien - Zatrudnimy mężczyznę
stycznia, Karpacz górny, przyj- do pracy przy montażu okien,
miemy do kuchni i pomocy na rolet, bram wymagane prawo
pokojach. Kuchnia polska (pod jazdy kat"b" cv prosimy kierować
dzieci), ruchomy czas pracy. - :emil@fabrykarolet.com.pl - 756
602 497 946
489 555
Kucharz/ka, kelnerka- KarPoszukujemy osoby na stapacz - w pensjonacie w Karnowisko: specjalista ds. obsługi
paczu zatrudnię kucharza/rke
klienta, branża: hotelarstwo
z oraz kelnerkę do podawania
(umowa o pracę lub dorywczo
posiłków i sprzątania w pensjo- studenci, dobre wynagrodzenacie. Wymagana dokładność
nie). CV prosimy przesyłać na:
i doświadczenie. Możliwość
info@villalaval.pl - 501 474 858
zakwaterowania. - 696 504
Poszukujemy sprzedawcy
506
stron www. Praca polega na
Mechanik lakiernik pomocnik
telefonicznym pozyskiwaniu
- Głównie naprawy blacharskie
klientów. Atrakcyjne wynagroi lakiernicze. Naprawy aut na
dzenie. Praca w biurze w Jelehandel nie pod klienta, warsztat
niej Górze. - 509 202 060
w cieplicach ogrzewany, godziny
pracy do ustalenia, wynagro- Praca dodatkowa dla studzenie zależne od umiejętności. dentki - Praca dla studentki/a/
kierunek wych. przedszkolne /i
- 697 104 455
Menadżer Klubu Fitness - nie tylko/ na popołudnia 16-21,
Jeśli posiadasz doświadczenie w weekendy 12-20. Fun Park
w zarządzaniu zespołem, pasjo- Jelenia Góra. Czekam na osoby
nujesz się sportem i jesteś opty- miłe, uśmiechnięte, lubiące
mistą – dołącz do nas! Wyślij dzieci, kreatywne. - 513 270
swoje CV na adres rekrutacja. 450
jeleniagora@fabryka-formy.pl - Praca na wyciągu w Szklar668 835 380
skiej - poszukujemy osoby do
Ochrona Karpacz, Jelenia pracy sezonowej wyciągu w
Góra - Agencja Ochrony Krajew- Szklarskiej Porębie. Oferujemy
ski BIS zatrudni pracowników umowę o pracę na czas okreochrony z terenu Jeleniej Góry, ślony. Poszukujemy również
Karpacza i okolic. Praca na osób bez doświadczenia. 607383696, 600819115
stałe. - 609 486 000

Ochrona Szklarska Poręba Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony z
terenu Piechowic i okolic. - 605
277 000

Praca od zaraz przy produkcji
plastików Jelenia Góra Kowary
Łomnica.woj-kat sp. z o.o. Jelenia Góra Poznańska 20 tel.
756475564 lub 516587317

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

Praca od zaraz przy produkcji
plastików w Jeleniej Górze.
wynagrodzenie netto od 13502000zł. woj-kat Poznańska 20
- 756475564 lub 516587317

Profi Credit Polska S.A
zatrudni na stanowisko Doradca
Finansowy. Oferujemy profesjonalne szkolenie przygotowujące
- nie wymagamy doświadczePraca Opieka Niemcy - Poszu- nia. Atrakcyjne wynagrodzenie.
kujemy opiekunek osób star- Wyślij CV proficreditjg@wp.pl
szych do pracy w Niemczech. - 728 874 309
Stabilne, legalne zatrudnienie. Programista php - PoszukuWymagana komunikatywna jemy do współpracy programistę
znajomość języka niemiec- PHP z dużym doświadczeniem.
kiego. Jest to nabór na wyjazdy Wysokie wynagrodzenie, możod stycznia 2016. - 734 427
liwa współpraca częściowo
734/691 104 999
zdalna. Praca przy ciekawym
Praca przy produkcji plastików projekcie. Więcej na tel lub
- Zatrudnimy mężczyzn przy biuro@netfactory.pl - 509 202
produkcji plastików w trybie 3 060
zmianowym 4 brygady w JeleProgramista PHP 4000 niej Górze i Kowarach - 756
7000 zł - Poszukujemy do stałej
475 564
współpracy programistę PHP z
Praca -Sprzątanie - Przyjdużym doświadczeniem. Praca
miemy chętnych do sprzątania
przy ciekawych projektach. WięMarketu w Jeleniej Górze. Praca
cej na tel lub biuro@netfactory.
zmianowa od zaraz .Wszystkich
pl - 509 202 060
zainteresowanych prosimy o
kontakt telefoniczny 661 970 Programista PHP 5000 zł
- Poszukujemy do stałej współ412 - 661 970 412
pracy programistę PHP z dużym
Praca w Hotelu ** - Poszukujemy do pracy w charakterze doświadczeniem. Praca przy
pokojowej, pomocy kuchennej ciekawych projektach. Więcej
do nowego hotelu w Szklarskiej na tel lub biuro@netfactory.pl Porębie. Więcej informacji pod 509 202 060
numerem telefonu 570-160- Przedstawiciel Handlowy 940.
Firma Regess poszukuje agenta
Praca w Kowarach - Zatrud- do pozyskiwania i obsługi kliennimy mężczyzn przy pakowaniu tów na urządzenia grzewcze
elementów plastikowych w na pellet. Wymagania: działalKowarach. Jedna zmiana od ność gos.,znajomość lokalnego
8-16 od poniedziałku do piątku rynku. Tel:510 926 234,CV:
marek.mroczkowski@regess.
- 756 475 564
Praca w pensjonacie - Przyjmę eu - 510 926 234

osobę do pensjonatu (kobietę).
Praca zarówno w kuchni jak i
na pokojach. Szukamy osoby
obrotnej, energicznej, dokładnej.
CV proszę kierować na adres
mailowy: willa-eden.karpacz.
pl - 511 443 254

Przedstawiciel regionalny
- Poszukujemy przedstawicieli na terenie byłego województwa jeleniogórskiego - do
obsługi osób poszkodowanych
w wypadkach. Umowa zlecenie
z pełnymi składkami. Oferty kiePraca w recepcji hotelu*** - rować na mail rekrutujemy000@
Hotel*** w Szklarskiej Porębie wp.pl poszukuje osób do pracy na Recepcjonista/stka stanowisku: Recepcjonista/- Perła Karkonoszy w Karpaczu
tka. Jesteśmy nowym hotelem,
zatrudni na recepcję na stałe
tworzymy nowy zespół ludzi.
i dodatkowo. Mile widziana
Gwarantujemy umowę o pracę
znajomość j. angielskiego lub
i atrakcyjne wynagrodzenie. niemieckiego. Mogą być osoby
606-331-278
uczące się, studiulące. Cv na
Praca w restauracji McDo- perlakarkonoszy@wp.pl. - 601
nald's - Praca na stanowisku 665 290
pracownik restauracji, cały lub
Restauracja Izerska Chata
część etatu, dostosowana do
dyspozycyjności pracownika. w Świeradowie-Zdroju poszuNie wymagamy doświadczenia. kuje osób na stanowiska: kelner/
CV proszę na mail: rekruta- kelnerka oraz pomoc kuchenna.
cja259mcd@wp.pl - +48 883 - 793 744 504
004 246
Restauracja MIdo MysłaPracownik działu imprez kowice - Praca na stanowisku
- MDK "Muflon" zatrudni na kelner/ka. Poszukujemy osoby
umowę o pracę pracownika na stałe, komunikatywnej. Mile
działu imprez, cały etat. Szcze- widziane doświadczenie w
góły na stronie www. Adres mail: zawodzie. Oferujemy: umowę
muflon@sobieszow.pl lub 75 o pracę, dobre zarobki (od 11zł
za 1h). - 796 018 983
755 37 70

Specjalista ds. kooperacji Wymagania: biegła znajomość
języka niemieckiego w mowie i
piśmie do codziennych kontaktów z klientami firmy. Praca w
siedzibie przedsiębiorstwa Simet
w Jeleniej Górze. - 756471506,
zvioletta@simet.com.pl
Sprzątanie - nocka - Sprzątanie w godz 23-7 - restauracja
McDonald's. Umowa o pracę,
cały bądź część etatu. CV na
maila: rekrutacja259mcd@wp.pl
- +48 883 004 246

W związku z dynamicznym
rozwojem firma Door Financial
zatrudni doradców finansowych
-Świerzawa, Karpacz, Jelenia
Góra, Szklarska Poręba, Złotoryja. Dołącz do najlepszych już
dziś! - 514752094 // p.koslacz.
doorfin@gmail.com
Wepa Professional Piechowice
S.A - producent papierów higienicznych zatrudni pracownika
na stanowisko: Specjalista ds.
Zaopatrzenia.Wymagania: wyk. min. średnie, komunikatywny jęz. ang., znajomość
programu Excel. Adres mail:
wokon@wepro.com.pl. Tel: 75
75 478 18

Sprzedawca Netto -Jelenia
Góra - Netto Zatrudni sprzedawców w sklepie w Jeleniej Górze.
Zapraszamy osoby pracowite, z
chęcią do działania. Oferujemy:
pełen etat; pensja + premię
uznaniową Prosimy o prze- Zatrudnię - kierowców z kat
słanie CV: ak177642@netto. C, operatora na koparko-ładopl - ak177642@netto.pl
warkę, pracowników do robót
Szef kuchni, Kucharz - Restau- drogowych i kolejowych tel. 605
racja Mazurkowa Chata zatrudni 237 871
szefa kuchni, kucharzy-z
doswiadczeniem. Zapewniamy Zatrudnię ekspedientkę do
umowę o prace wysokie wyna- G.Handlowej. Praca na stałe lub
grodzenie, praca w zespole dorywcza.Kontakt 608490110.
- 606 991 160
Mile widziane os.studiujące.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

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

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

51990521 Komfortowe przestronne mieszkanie dwupokojowe z ogrodem w pięknej willi
z ogrodem. Mieszkanie o powierzchni 67m 2
usytuowane na wysokim parterze w dzielnicy
willowej Cieplic. Po kapitalnym remoncie
z wyposażoną i umeblowaną kuchnią. Cena
195.000 Magda Czaprowska 601 852 382

NA WYŁĄCZNOŚĆ

48340521 Atrakcyjnie położony lokal
użytkowy o powierzchni 374 m2 w ścisłym
centrum miasta Jeleniej Góry. Lokal usytuowany jest na parterze w kamienicy zarządzaną przez wspólnotę - obecnie lokal pełni
funkcję dobrze prosperującej restauracji,
przygotowanej na przyjęcie nawet do 110
gości. Anna Roziel 509 156 552
53750521 Mieszkanie dwupokojowe po
kapitalnym remoncie położone na parterze
zadbanego budynku w Starej Kamienicy .
Budynek zarządzany przez wspólnotę.
Mieszkanie o pow. 42m2 z osobnym wejściem w części umeblowane. Cena 84.000 zł.
Magda Czaprowska 601 852 382
52870521 Duże mieszkanie o pow.94m 2
z ogrodem w Łomnicy. Trzypokojowe do
wprowadzenia odrębnym wejściem, werandą i bezpośrednim wyjściem na mały ogród.
Ogrzewanie C.O. na opał stały. W budynku
zawiązana wspólnota. Cena 109.000 zł.
Magda Czaprowska 601 852 382
53620521 Dom na osiedlu CZARNE
w Jeleniej Górze. Budynek z lat 80-tych
po częściowym remoncie położony na
działce o pow.530m2.Wszystkie instalacje nowe. Piętro po kapitalnym remoncie
-parter do kosmetyki. Cena 432 000
Magda Czaprowska 601 852 382
52930521 Poniemiecki dom w Bystrzycy
o ciekawej bryle położony na działce o powierzchni 700m2. Nieruchomość do gruntownego remontu
bądź rozbiórki Dom położony na niewielkiej skarpie na której znajduje się naturalny budulec czyli
skały i łupek co jest dodatkowym atutem tej nieruchomości. Cena 59.000
Anna Roziel 509 156 552
53110521 Mieszkanie o pow. 53 m2 położone
w Jeleniej Górze w okolicy ŻEROMA. Usytuowane
na pierwszym piętrze w kamienicy. Ogrzewanie
gazowe, okna PCV. Lokal wymaga nakładów
finansowych. Budynek po kapitalnym remoncie.
Cena 149.000 do rozmów.
NA WYŁĄCZNOŚĆ
Małgorzata Muzyczka 698 523 811

NA WYŁĄCZNOŚĆ

53530521 Komfortowe mieszkanie czteropokojowe z tarasem i ogrodem w zielonej
dzielnicy Jeleniej Góry. Mieszkanie o pow.
93.4 położone na drugim piętrze w kamienicy. Mieszkanie gotowe do wprowadzenia.
Cena 259000
Magda Czaprowska 601 852 382

52700521 Mieszkanie trzypokojowe z dużym
balkonem o powierzchni 80.80 m 2 położone na
drugim piętrze w kamienicy w ścisłym centrum
Jeleniej Góry. Lokal wymaga nakładów finansowych. Cena 153.000
Dorota Tomasino 535 194 880
52670521 Niezwykle urokliwy dom, o oryginalnej dworkowej architekturze,
powracającej do świetności dziewiętnastego wieku, malowniczo położony na cichym
osiedlu 5 km od Jeleniej Góry. Dom położony na działce o powierzchni 2100m 2
z czego 630m2 stanowi własny las. Dom
wybudowany z wysokiej klasy materiałów
budowlanych. Cena 830.000
Magda Czaprowska 601 852 382

Zatrudnię kucharkę - Mała
Gastronomia w Szklarskiej
Porębie zatrudni kucharkę / rza,
do prowadzenia kuchni. -posiłki
domowe - wymagane znajomość dobrej kuchni domowej.
-szukamy "Gospodyni Domowej" nie "Szefa Kuchni" - 503
847 237

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Mazda 626 2,0 Kombi 1999
R. - Mazda 626 2.0 GW ( kombi
) rok produkcji 1999. cena 6000
do negocjacji. Bogate wyposażenie: elektryczne lusterka,
podgrzewanie lusterek,4x elektryczne szyby, klimatyzacja,
komputer pokładowy, tempomat. - 539 278 397

Auto skup 885-775-445 - Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transporZatrudnię kucharkę do
tem Twój samochód bez zbęd- Opel Astra H 1,9 cdti 120 km
Ośrodka w Karpaczu tel. 506
wersja Cosmo Sport. Garażonej zwłoki - 885 775 445
103 153 lub 730503102
wany. Navi, skóra, klimatronic
Auto
skup
auto
zlom
Proitp. Drugi komplet kół. Świeżo
Zatrudnimy Elektyków Bayern - Zatrudnimy fachowców. wadzimy skup samochodów po regeneracji turbiny. 11 tyś do
Firma Bayer+Riedl Personalse- wszystkich marek w każdym negocjacji - 691 815 807
rvice Gmbh zatrudni Elektryków stanie technicznym. Płacimy Sprzedam Fiat Panda 2003r.,
z komunikatywną znajomością gotówką. Kupimy od Ciebie i przebieg 60000 km, cena 6200
j.niemieckiego . Kontakt Pn-Pt odbierzemy własnym transpor- zł tel. 603 509 421
8:00-17:00 - 882 067 218
tem Twój samochód bez zbęd- VW Passat B5 Kombi 1.6 - Do
Zatrudnimy Kelnerkę/a Restauracja Chata Karkonoska
w Karpaczu zatrudni Kelnerkę/a,
CV należy nadsyłać mailem na
adres: hkarkonosze@gip.com.
pl lub Kontakt Tel. – Szefowa
Chaty - Patrycja: 690497553 601 771 986

nej zwłoki - 787 009 777

MOTORYZACJA
CZĘŚCI KUPIĘ
Skup katalizatorów ceramicznych, metalowych, filtrów cząstek stałych. Wycena według
katalogów, dojazd na miejsce,
gotówka od ręki. Polecam i
zapraszam. - 695 614 193

Do sprzedania sprowadzony 2
dni w kraju Opel Astra 2 kombi
1.7TD kolor biały stan bdb przyjechało na kołach, atrakcyjna
cena. Wszelkie info na tel. 503
554 411
Mam do sprzedania tanio dwa
auta: fiat ulysse na gaz 1995
z kompletem opon i samochód dostawczy reno mascott
z winda po remoncie i przegladach.509644864
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Salon kominkowy Raczyński Salon sprzedaży - Jelenia Góra
ul. Wolności 208. Duży wybór
kominków, piecyków, Biokominków, kotłów z podajnikiem, piecy
na pellet - 753 000 032
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi .Regulacja, konserwacja i regeneracja. Wymiana
zamków, wkładek, zawiasów,
szyldów i klamek, usczelek
i szyb zespolonych. Montaż
nawietrzaków do okien PVC.
Robert 607 720 825
Tanie remonty w dobie kryzysu!
Remonty, drobne przeróbki
budowlane na Twoją kieszeń.
Zadzwoń! tel. 721 647 789

sprzedania 2 dni w kraju VW
USŁUGI
Passat Kombi B5 1.6 kolor nieEDUKACYJNE
bieski w bdb stanie, atrakcyjna
cena; również Opel Astra 2 Korepetycje z angielskiego
kombi 1.7TD super ceny pole- - Chętnie udzielę lekcji języka
cam Wszelkie info 503 554 411 angielskiego m.in. przygotowanie do matury, egzaminu
gimnazjalnego lub dla osób
ANONSE
dorosłych. - 733 244 197
MATRYMONIALNE

Auto skup dobre ceny - Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transporZatrudnimy Kelnerkę/a - W tem Twój samochód bez zbędRestauracji "Chata Karkonoska nej zwłoki - 794 794 804
21 latka spełni nietypowe
w Karpaczu zatrudnimy KelAuto skup dobre ceny zachcianki. Masz ukryte marzenerkę/a, CV należy nadsyłać
nia? Może wstydliwe? Jeśli Cie
mailem na adres: hkarkono- 533533443 - Prowadzimy skup stać zrobię dla Ciebie wszystko
sze@gip.com.pl lub Kontakt samochodów wszystkich marek i jeszcze ciut ciut. Napisz o tym
Tel. – Szefowa Chaty - Patry- w każdym stanie technicznym. - 665 066 285
cja: 690497553 - 601 771 Płacimy gotówką. Kupimy od
Dam prace - ogłoszenie dla
986
Ciebie i odbierzemy własnym
szczupłych, nie zaspokojonych
Zatrudnimy spawaczy transportem Twój samochód
Pań które oprócz pracy biurowej
d i n g o l f i n g - F i r m a B a y - bez zbędnej zwłoki - 533 533
(sekretarka) szukają cichego,
er+Riedl Personalservice 443
dyskretnego stałego partnera.
Gmbh zatrudni Pracowników z
Oferuje, stale wynagrodzenie
komunikatywną znajomością Auto uszkodzone kupie do20
miesięcznie (umowa o prace) j.niemieckiego w zawodzie tys - Kupie samochód uszkogimeks@interia.pl
Spawacz. opole@bayer-riedl. dzony do 20 tys zl. osobowy
de Kontakt Pn-Pt 8:00-17:00 - dostawczy terenowy również Poznam Pana lat 72-75 naj882 067 218
sprowadzony do rejst. - 796 chętniej wdowca z JG lub okolic
celem zawarcia przyjaźni. Pan
Zatrudnimy w Kowarach 508 957
nie zbyt wysoki, który czyje się
- Zatrudnimy mężczyzn przy Skup aut od 2000zł do
samotny i tego pragnie co ja tel.
produkcji donic plastikowych
20000zł - 7 dni w tygodniu tel. 663 714 733 - 663 714 733
w Kowarach w trybie 3 zmia697104455
Sylwester w Gołębiewskim
nowym 4 brygady. Umowa
dla 3 ślicznych Pan z 3 gentelzlecenie. Zarobki 1500zł.MOTORYZACJA
menami więcej info pod nr tel.
1900zł. - 756 475 564
SPRZEDAM
- 500 478 150
Zostań Doradcą Klienta na
terenie Jeleniej Góry i okolic. Do sprzedam Opel Corsa
USŁUGI
Oferujemy: Grupę Klientów 1,4 1996r., opłacone OC do
BUDOWLANE
na start Tygodniowy system 28.03.2016, cena 2300 zł tel.
Dachy tarasy altany - Konwypłaty wynagrodzenia Wyna- 792 395 583
strukcje drewniane tradycyjne
grodzenie uzależnione od
Do sprzedania Corolla 1997
dachy tarasy i altany - 534 490
liczby obsługiwanych Klientów
rok produkcji, wersja E11 G6.
090
- 600 400 338
Pojemność 1332, moc 86 km, 6
Kierownik budowy-inspekZostań Konsultantką Avon
stopniowa skrzynia, technicznie
tor - Kierowanie budowami,
- Dołącz do świata piękna!
Zyskaj do 40% zniżki na w bdb stanie. Więcej info - 664 nadzór inwestorski, doradztwo
kosmetyki niedostępnej dla 165 039
inżynieryjne, zespół wsparcia
Klientów. Zapach Attraction
tylko za 1 zł! Zamówienia przez
Internet, bezpłatne odbiory w
Paczkomatach i na stacjach
Orlen! - 505 764 122
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Szukam korepetycji j.rosyjski Szukam korepetytora/ki z języka
rosyjskiego. Najlepiej zabobrze
lub ew. centrum. Nr tel. 796 382
519. Najlepiej napisać sms oddzwonię. - 796 382 519

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk profesjonalnie
- Montaż nowych instalacji,
naprawy i modernizacja starych.
Usuwanie awarii 24h.Pomiary
elektryczne. Podłączenia płyt
grzewczych itp. Uzgodnienia z
Tauronem. Bezplatna wycena
usług. - 664-475-323
Monitoring, systemy alarmowe. - Firma FHU Stopol
wykona kompleksowe instalacje
systemów alarmowych oraz
monitoringu w Jeleniej Górze i
okolicach. Gwarancja na sprzęt
i instalację, atrakcyjne ceny.
Zapraszam do kontaktu tel. i
email. - 661078058 / stopol@
stopol.eu
Naprawa pralek, odkurzaczy,
Jelenia Góra ul. Karłowicza 25
tel. 603 835 483

Usługi elektryczne i nie tylko
- Usuwanie usterek elektrycznych i ich modernizacja, montaż nowych instalacji, montaż
osprzętu elektrycznego. Różne
inwestycyjnego. Uprawnienia drobne naprawy i remonty…
bez ograniczeń, faktura VAT. - tanio solidnie i fachowo. - 661
603 861 351
692 613
Profesjonalne usługi
USŁUGI
zduńskie. Budowa i przebudowa
FINANSOWE
trzonów kuchennych i pieców
kaflowych, pogotowie zduńskie, Akceptujemy każdy wniosek
budowa kominków i pieców ! - Szybka pożyczka do 25.000
chlebowych - 667 309 178
złotych na oświadczenie ! Raty
Renowacja stolarki zabytko- miesięczne, spłata na konto.
wej -drzwi okna 10 lat doświad- Akceptujemy również osoby
czenia. Wycena gratis, najniższe zadłużone, ze złym BIK i KRD.
ceny - 605 622 535
Zadzwoń - 531 358 181
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Czas na prezenty! - Mikołaj już
ma prezenty, a Ty? Dzwoń, nie
czekaj do Świąt! Szybka pożyczka
do 6.000 złotych na oświadczenie.
730-739-124

Zabrakło Ci gotówki? - Nie
daj się zaskoczyć brakiem opłatka
na stole wigilijnym oraz brakiem
prezentów pod choinką. Czas
ucieka - dzwoń ! Szybko i skuteczKredyt dla zadłużonych - Wyso- nie - pomożemy. Raty miesięczne.
kie kwoty, nie sprawdzamy baz Pożyczka do 25.000 złotych. - 731
dłużników. Zadzwoń ! - 731 911 911 010
010

USŁUGI
Magia Świąt - Magia Świąt nie
FOTOGRAFICZNE
bierze się z czarów, Magia Świąt
płynie od ludzi. Szybko i skutecznie Fotografia Ślubna -30%
udzielamy pożyczek do 25.000 Taniej - Pozwól mi na uchwycenie
złotych. Raty miesięczne. Nie prze- najcenniejszych chwil Twojego
gap zadzwoń! 731-911-010
życia, ja w zamian ofiaruję Ci
Pilnie potrzebujesz gotówki? wspomnienia które pozostaną z
- Największy wybór pożyczek Tobą na zawsze. - 733 808 889
pozabankowych w Jeleniej Górze.
W ofercie także kredyty bankowe.
USŁUGI
Konsolidacje zadłużenia i doradzINFORMATYCZNE
two kredytowe. Minimum formalności. Szybka decyzja. Bez opłat Serwis PC,Laptopy. Dojazd.
FAKT - Dyplomowany Inżynier.
wstępnych. - 781 222 323
Pogotowie pożyczkowe - Diagnostyka i naprawa komputePożyczka bez BIK I KRD, również rów PC, laptopów i sieci. Odwirudla osób z zajęciami komorni- sowanie,czyszczenie, instalacja
czymi. Kwoty do 25.000 złotych systemu. Wymiana gniazd zasi.Raty miesięczne i to wszystko lania laptopów. Aktualizacja do
na oświadczenie! Zadzwoń 531- win10. Odzyskiwanie danych.
358-181.Decyzja w 15 minut! Od - 605 233 937
18 roku życia!
Pożyczasz i Świętujesz ! Akceptujemy każdy wniosek o
pożyczkę. Kwoty od 200 zł do
25.000 zł. Minimum formalności.
Szybka decyzja. Zadzwoń! 785524-362

USŁUGI
MOTORYZACYJNE

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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Profesjonalny sprzęt
nagłośnieniowy i oświetleniowy
wypożyczę, mogę też ewentualnie zagrać. 783 011 110

Pogotowie Antenowe MontSat - Solidny, uczciwy fachowiec
z 20-letną praktyką naprawia
wszystkie anteny zbiorcze i indywidualne, satelitarne i naziemne,
Szukam wytwórni lub produMont-Sat ul. Wolności 52 (obok
centa - Witam jestem z Jeleniej
małej poczty)w Jeleniej Górze tel
Góry mam 18 lat poszukuje 602810896 - 756 428 588
kogoś kto zainteresował by się
USŁUGI
moimi piosenkami rapowymi o
SPRZĄTANIE
raz mi pomógł jestem ambitny
i bez nałogów pilne z góry dzię- Emerytka posprząta mieszkanie, biura lub zaopiekuje się
kuje. - 791 108 738
Wesela, Sylwester, zabawy. starszą osoba. Jestem dokładna,
solidna i uczciwa. Najchętniej
Muzyka akordeonowa, repertuar
okolice Zabobrza tel. 663 714
polski, zagraniczny, wokal DJ na
733
żywo, oświetlenie, nagłośnienie
Pięknie wyczyszczę dywany,
"Muzyk Orkiestra", umownie tel.
tapicerke domowa i samocho75 75 339 21, 692 046 727
dowa. Karcher, profesjonalne
środki + wieloletnie doświadczeUSŁUGI
nie, zapraszam - 607 155 751

OPIEKA - OSOBY

Opieka nad niepełnosprawnym - Zaradna. Zaopiekuję się
niepełnosprawnym. Obie strony
bez nałogów oraz wynajmę
2-pokojowe mieszkanie bez
doradców. Najchętniej - Jelenia
Góra, Zgorzelec i okolice. Kontakt 600 730 321

Tanio posprzątam mieszkanie,
dom, biura - Tanio posprzątam
mieszkanie, dom, biura tel. 732
959 566 - 732 959 566

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Vega Test - diagnostyka - VEGA
TEST- wykrywanie pasożytów,
grzybów, bakterii, wirusów oraz
zaburzeń pracy organizmu. Usuwanie patogenów częstotliwościami i naturalnymi kuracjami.
Zapraszam serdecznie w J.G
Cieplicach. - 510 126 927

KUPIĘ

Sprzedam obiektyw nowy
( na gwarancji) Canon Zoom
Lens EF 70-300 mm 1:4-5,6
IS USN, cena 900 zł tel. 693
121 133
PRZYJME

Zwracam się o pomoc
do Państwa na leki, obuwie,
spodnie pas 100, buty damskie
38, spodnie pas 84 długość
96, środki czystości, jestem na
rencie IIgr i nie mogę dorobić,
potrzebuje tel. używany tel. 508
280 528

Kup i e s t a r o c i e m o n e t y
506960561 - Kupie różne
monety przed i powojenne
srebrne złote( PRL oraz 2
zl okolicznościowe od 1996
roku ) i inne starocie zalegające na strychach w piwnicy
kredensie zdjęcia książki
ODDAM
porcelanę mapy obrazy. - 506
Do oddania trzy piękne kotki,
960 561
młode, bardzo piękne, dobrze
W komis przyjmujemy - W
utrzymane tel. 75 75 420 84
komis przyjmujemy ładną,
modną odzież damską, buty,
MIESZKANIA
torebki, przyjęcia w czwartki i
KUPIĘ
piątki. Sklep Sara ul. Różyckiego 4a. Zapraszamy na 2 pokojowe do 135.000 zł zakupy tel. 506 092 349
gotówka. kupię mieszkanie 2
pokojowe, ok 40 m2, do 2 pięSPRZEDAM
tra, z ogrzewaniem miejskim,
Sprzedam 4 stoły duże
do wprowadzenia, w cenie do
drewniane, łóżko drewniane
dwuosobowe, łóżko meta- 135.000 zł pilnie tel.666 222
lowe dwuosobowe, lodówka 031 Nieruchomości Jarząbek

Usługi transportowe przeprowadzki kraj zagranica negocjacja
z oddzielnym zamrażalnikiem Kupię kawalerkę w Jel. Górze
cen ! - 601 561 366
tel. 792 395 583
Opiekun medyczny do wyna- kupię kawalerkę w Jel. Górze,
jęcia. - Kobieta lat 36 po szkole
do 3 piętra, do wprowadzenia
Sprzedam
filtr
do
wody
USŁUGI
cena
800
zł,
wózek
inwalidzki
Opiekun Medyczny, mobilna.
lub remontu, w cenie do 70.000
ZDROWIE/URODA
cena
500
zł
tel.
518
108
096
zł tel.733 590 500
Zaopiekuję się dziećmi i osobami Bars- zabieg na ciało i umysł
starszymi. - 723 067 298
- Sesja BARS to energetyczny Sprzedam konsolę Xbox Kupię mieszkanie w Jel. Górze
One w stanie niemal idealnym - Kupie mieszkanie 1- lub 2Zaopiekuje się starszą osobą zabieg uwalniający napięcia i
(widoczne ryski na połysku)
w zamian za mieszkanie tel. 732 blokady w życiu, transformujący gwarancja rok czasu,pełne pokojowe w Jel. Górze lub
i otwierający na radość, zdrowie,
okolicach za gotówkę. Bez
959 566
okablowanie i dok. możliwość
obfitość oraz poczucie spełnienia
pośredników. Osoby zainteresprzedania konsoli z grami
i lekkości w każdym obszarze
lub bez. Cena do uzgodnienia sowane proszę o kontakt. tel.
USŁUGI
życia. - 510 126 927
790-603-111.
polecam - 661 953 250

Przeprowadzki. Transport
busem - Posiadam dużego duża.
Możliwość negocjacji cen. Transport, przeprowadzki rzeczy w
Pożyczka oddłużeniowa - mieście, kraju i zagranicą. Tel.
Oferuję szybką pożyczkę oddłu- 662522773
żeniową do 25.000 złotych bez Skup aut od 2000zł do 20000zł
zbędnych formalności. Zadzwoń Najlepsze ceny, gotówka od ręki,
531-358-181
własny transport, Legalnie bez
Pożyczki pozabankowe - kombinacji! 7 dni w tygodniu tel.
Pożyczka na wyciągnięcie ręki 697104455
! Dzwoń już teraz 730-739-124.
RÓŻNE
Raty miesięczne. Akceptujemy
USŁUGI
różne formy dochodów
Fantastyczny Święty Mikołaj
MUZYCZNE
Zabrakło Ci gotówki ? - Ho,
- Już niebawem Święta Bożego
Ho, Ho, Mikołaj tuż tuż, a czy Ty Cudowny Dzień - Wspa- Narodzenia. Jeśli pragniecie, aby
już masz prezenty? Zadzwoń, na niała Noc - Szukasz DJ-a na
Wasze pociechy uwierzyły, że
pewno pomożemy. Szybko, tanio, Wesele? trafiłaś/eś idealnie.
Święty Mikołaj istnieje, zaproście
Więcej
na
facebookowym
fanuczciwie. Z nami święta będą
go do siebie. Uśmiech dziecka
page
"Wedding
Show".
504
wyjątkowe. Nie zwlekaj dzwoń !
724-489-840
gwarantowany! - 733-751-915
121 257

Uzależnienia, współuzależnienia, terapia, profilaktyka - Uzależnienia, współuzależnienia,
terapia, profilaktyka, konsultacje
w domu klienta, pedagog-terapeuta uzależnień - Mirosław
Lupa, Jelenia Góra i okolice tel.
604 178 079

Sprzedam nosidełko dla
dziecka - stan idealny. Cena
40 zł. tel. 691 262 797
Sprzedam nową kołyskę
2w 1 - Milly Mally łóżeczkokołyska Sweet Melody z pozytywką. Stan idealny. Cena
200 zł. tel. 691 262 797

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 pokojowe 36m2, II piętro,
centrum Jeleniej Góry, C.O.
z sieci, umeblowane, niski
czynsz, piwnica tel. 790 334
737

og£oszenia

w SRQLHG]LDñHN
poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
w
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4 pokoje 90m2, osobne wejście - 4 pokoje 90m2, osobne
wejście, ogród, spokojne miejsce, bez czynszowe, okolice
lotniska, sprzedam lub zamienię
na 50m2 Zabobrze II lub III tel. 513
563 233

Mieszkanie 50m w centrum
M2 - Sprzedam Mieszkanie ciepłe
i przestronne, ogrzewanie miejski,
nowe okna, niski czynsz 175 zł.
Mieszkanie częściowo umeblowane, odświeżone, przygotowane
do zamieszkania cena 125 tys.
- 505 945 973
Park Sudecki - 2 pokojowe - do
wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
w Parku Sudeckim, 50 m2, parter, z
balkonem, umeblowane, cena-950
zł + media 350 zł. kaucja tel.666 222
031 Nieruchomości Jarząbek Sobieskiego 107,1 m2 - U
zbiegu Sobieskiego i K.Wyszyńskiego, 1 piętro, 5 pokoi, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój,
4 piwnice, ogrzewanie gazowe,
własność, KW, zarząd wspólnota
opł/m 200zł Cena 160 tys bez
pośredników - 784 482 591

Apartament na 1-Maja - 2
pokojowy u zbiegu ulic 1-Maja i
Klonowica,2 piętro, 65,1 m2, kuchnia w zabudowie z wyposażeniem,
łazienka z wc glazura, przedpokój
zabudowany, panele, piwnica, cena
200tys,własność bez posredników Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe - Sprzedam mieszkanie 2
- 784 482 591
pokojowe 36m2, II piętro, centrum
BezczynszowenaMickiewicza
Jeleniej Góry, C.O. z sieci, ume- W J G róg Mickiewicza Wolności,
blowane, przedpokój, kuchnia,
blizniak piętrowy , o pow. użytkowej łazienka z WC, niski czynsz, piw75 m2, własnościowe, posiada nica tel. 790 334 737
KW. Parter 3 pomieszczenia, piętro
MIESZKANIA
2 pokoje z łazienką. Wszystkie
CHCĘ WYNAJĄĆ
media,170tys bez pośredników Apartament najmę - szukam
784 482 591
apartamentu w bdb standardzie,
Duża kawalerka Kowary - połoJelenie Góra lub Cieplice, z balkożona na Osiedlu Górniczym, pierw- nem lub tarasem, wyposażonego,
sze piętro, słoneczna. cena 70 tyś dla 2 dorosłych osób tel.666 222
do negocjacji. więcej info telefonicz- 031 Nieruchomości Jarząbek
nie lub osobiście. - 601 908 021
Klimatyczne 1-Maja - Trzypokojowe, dwupoziomowe u zbiegu
ulic Klonowica i 1-Maja na 3 piętrze, pow.53,5 m2. Kuchnia zabudowana, łazienka z wc glazura,
podłogi drewniane, piwnica. Do
wprowadzenia. 160 tys bez posredników - 784 482 591

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

1100 zl, 2 pokoje, Zabobrze - do
wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 50 m2, 2 piętro, balkon,
bdb standard, umeblowane,
Kiepury, cena-1100 zł+ media,
kaucja tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek

XO:ROQRĞFL%,SLĊWUR
-HOHQLD*yUD

1100 zł, 2 pokojowe, bdb stan
- do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe, 36 m2, 2 piętro,
Zabobrze, umeblowane, bdb
standard, bez dzieci i zwierząt, cena-1100 zł, kaucja
1000 zł tel.666 222 031 Nieruchomości Jarzabek
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Tania działka 947m2, Wojcieszów - Tania działka 947m2,
Wojcieszów ul. Słoneczna
539/3 obręb 4, woda, prąd przy
działce, dojazd utwardzony,
cena 40000zł do negocjacji tel.
512 117 757 - 512 117 757

120m2 z parkingiem - Do wynajęcia lokal o pow. 120 m2, na
każdą działalność. Parking,
klimatyzacja, taras, atrakcyjna
lokalizacja - 504 165 873

gospodarcze,wysoki standard, Sprzedam sklep w Cieplicach
atrakcyjna cena - 502 509 442 50m2, cena 60 tys. tel. 507 311
Sprzedam mały dom ponie- 803
miecki w Karpaczu, widok na
LOKALE
Śnieżkę, bez pośredników tel.
CHCĘ WYNAJĄĆ
518 665 460
Sprzedam dom w zabudowie 60-80 m2, pilnie lokal - pilnie
szeregowej w Cieplicach.4po- szukam lokalu przy głównej ulicy,
koje,139m,garaż. Gotowy do dobry standard, 3 pomieszczezamieszkania. Cena 475,000zł nia, pow.60-80 m2, z możliwością reklamy świetlnej, umowa
lic5877 - 530 977 540
długoterminowa tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
DOMY

Lokal gastr. w Galerii Sudeckiej - Odstąpię lokal gastronomiczny ok. 40 m2 w dobrym
miejscu w pasażu Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze (duży food
court). - 501 328 176

DOMY
KUPIĘ

Wolnostojący do 500 tys kupie dom wolnostojący Jelenia
Góra lub Cieplice, w dobrym
Do wynajęcia lokal luksusowy
standardzie, działka min.1000
26m2, deptak Cieplice tel. 533
m2, w cenie do 500.000 zł
853 873
gotówka tel.666 222 031 NieLOKALE
Apartament 1200 pln 40
Do wynajęcia sklep w centrum
ruchomości Jarząbek - 666
SPRZEDAM
m2 - Mam do wynajęcia 4O
Cieplic 50m2, wszystkie media,
222 031
Bezczynszowy lokal usłu- cena 999 zł tel. 507 311 803
m2 na apartament (Zabobrzegowy - Piętrowy lokal usługowy Lokal biurowo-usługowy )12OO pln - 535 303 007
DOMY
ze wszystkimi mediami o pow. Nowe budownictwo w ścisłym
SPRZEDAM
Kawalerka w centrum Bezczynszowa kawalerka na Ładny dom w Szklarskiej Por. użytk 70 m2 u zbiegu ulic Mickie- centrum miasta. Udogodnienia
parterze wyremontowanej - Malowniczo położony dom w wicza i Wolności wraz z małym dla niepełnosprawnych, winda.
kamienicy. Okna plastikowe, Szklarskiej Porębie, ul. Jana parkingiem. własność KW, 250 3000zł brutto + media Lokal
ogrzewanie -piec kumula- Kasprowicza 14, o powierzchni tys bez pośredników - 784 482 składa się z gabinetu, sali, sekretariatu, WC - 503 197 967
cyjny. Szafa wnękowa, aneks 218 m², 7 pokoi, wybudowany 591
kuchenny, łazienka z prysz- w 1990 roku, Działka 450 m². Sprzedam pawilon handlowy Lokal do wynajęcia 75m2,
nicem. edn700 zł + media Cena 559 00 do negocjacji - 601 o powierzchni 82,60m2 (w tym centrum Piechowic, wysoki
56,60m2 część handlowa i parter, na p-ko przychodni ul.
wg zużycia + kaucja - 665 190 111
339 020
D o m j e d n o r o d z i n n y d o 31m2 część socjalno-maga- Żymierskiego 53A/2 tel. 607
Kawalerka w centrum - zamieszkania, Świerzawa pod zynowa) wraz z parkingiem. 211 070
Bezczynszowa kawalerka na Jelenią Górą, dwa niezależne Pawilon położony jest przy ul. Lokal do wynajęcia ul. 1 Maja,
parterze wyremontowanej ogrzewania, dwa tarasy, dwa Jana Matejki w Jeleniej Górze. 50m2, wszystkie media, witryna
na deptak tel. 606 412 235
kamienicy. Szafa wnękowa, garaże+ogród+pomieszczenia Cena 3000 zł - 730 370 205
aneks kuchenny, łazienka z
prysznicem. 700 zł + media
wg zużycia + jednomiesięczna
kaucja - 665 339 020
Mam do wynajęcia 3 pokoje
mieszkanie 70m2 na Zabobrzu III ul.Kiepury 4piętro
800zł+opłaty - 516 171 448
Mam do wynajęcia kawalerkę, umeblowana, kuchnia,
łazienka, pokój, Sobieszów
tel. 660 339 568
Mieszkanie 2 p. centrum
- Mam do wynajęcia ładne
mieszkanie w kamienicy na
ul. Krótkiej. 3 piętro, 2 pokoje,
umeblowane, pralka, internet, ogrzewanie gazowe.
Cena 1300zł - ze wszystkimi
rachunkami, oprócz prądu. 603 139 998

MAM DO
WYNAJĘCIA

Magazyn, Hala 130-160m2
Okazja - Pomieszczenia
magazynowe o pow.do160m2
(możliwość dowolnej adaptacji
i wielkości) na magazyn, hurtownie itp. Doskonała lokalizacja
przy głównej drodze W. Pola
duży plac manewrowy i ekspozycyjny. Dobra cena - 502
376 448

70-80 m2, 4 pomieszczenia
- szukam lokalu w dobrej lokalizacji Jeleniej Góry, może być
też Zabobrze, parter lub piętro,
70-80 m2, dobry standard, z
kanałami wentylacyjnymi i telefonem, umowa 10 lat tel.666 222
Mam do wynajęcia lokal 40 m2
031 Nier.Jarząbek
Hala pow.200 m2 najmę - na Zabobrzu ul. Różyckiego 4a
szukam do wynajęcia hali - (1200pln) - 535 303 007

Karpacz, piękny dom 3000
zl - do wynajęcia umeblowany,
komfortowy dom wolnostojący na obrzeżach Karpacza,
ogrzewanie gazowe+kominek,
salon+5 sypialni, cena-3000 zł+
media, kaucja tel. 666 222 031
Pokój - noclegi - Pokój/
Nieruchomości Jarząbek
noclegi/30,00zł/os. Blisko
magazynu, z ogrzewaniem, o
centrum, kierunek Karpacz.
DZIAŁKI/GRUNTY
pow.min.200 m2, Jelenia Góra,
- 698 673 047
KUPIĘ
Śliczna kawalerka w cen- Budowlaną 1500-3000 m2 z dobrym dojazdem, w dobrym
trum - Na 3 p-trze umeblo- - kupie działkę budowlana w standardzie, pom. socjalne i biuwana kawalerka z szafą ciekawej lokalizacji-Jelenia Góra rowe, umowa długoterminowa
wnękową w wejściu, aneks lub najbliższa okolica, 1500 - tel.666 222 031 Nier.Jarząbek
kuchenny, w łazience prysz- 3000 m2, gotówka tel. 666 222 Karpacz lokal na gastronomie
- szukam 2 lokali w Karpaczu do
nic. Ogrzewanie- piec kumu- 031 Nieruchomości Jarząbek
najmu, na gastronomie - ok 60
lacyjny. Opłaty 750 zł + media
m2, i lokal na salon gier 20-50
DZIAŁKI/GRUNTY
wg zużycia + kaucja zwrotna
SPRZEDAM
m2, przy głównej ulicy. Pilnie
miesięczna. Polecam! - 665
339 020
Czarne jelenia działka 10 tel.666 222 031 Nieruchomości
ar - Sprzedam - działka budow- Jarząbek
lana 10 arów, Czarne, Jelenia Lokal na warsztat - najmę
Góra oraz działka budowlana lokal na warsztat, pow. min.60
10 arów ze stodołą, Czarne, m2, w dobrej lokalizacji Jeleniej
Jelenia Góra. Razem 20 arów Góry, pilnie tel.666 222 031
dla zainteresowanych obiema. Nieruchomości Jarząbek
Koniec miasta, za działką pole
- 794 411 798
LOKALE
Niezwykły grunt rolny Sprzedam przepięknie położony grunt rolny i pod usługi
sport.- turystyczne o pow. 1 ha.
Atrakcyjna cena ! Pośrednikom
dziękuję. Sprzedaż prywatna. 725 828 724

Lokal na działalność sprzedam lub wynajmę o pow. 21m2
na Zabobrzu, pod arkadami. 695 944 234

MAM DO
WYNAJECIA

Pomieszczenie 15 m2 - Mam
do wynajęcia 15 m2 na magazyn małą produkcję Zabobrze
ul. Paderewskiego 68b (300pln)
- 535 303 007

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuje pomieszczenie
pod wędzarnie ryb w okolicach
Jeleniej Góry. Wymagane są:
woda, toaleta, prąd. - 739 646
717
Chciałbym wynająć garaż,
na dłuższy czas, najlepiej na
zabobrzu, ewentualnie w centrum. - 661 705 846

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

0/ĉ9#:+!

Mam do wynajęcia 40 m2 na
Nawet w 24h
100 m2, 2000 zł ścisłe centrum - Apartament-Zabobrze - 535
szybko i uczciwie
DOZ
wynajmę lokal handlowy, parter, 303 007
668
682
335*
witryna, scisłe centrum 100m2, Mam
do wynajęcia miejsce
KOSZT POACZENIA ZGODNY
Z TARYFČOPERATORA
cena-2000 zł, kaucja tel.666 222 na reklamę
świetlną Zabobrze
031 Nieruchomości Jarząbek
Różyckiego 4a - 535 303 007
TWOJEPIENIČDZe

16

ZU]HĞQLDU
21 grudnia 2015 r.

Reklama

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

8.02.2016 godzina 20:00 Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Bilety: Kasa Teatru oraz na kupbilecik.pl

Informacja i rezerwacja 663-786-440

