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JELENIA GÓRA Dla siebie się uczę i to wystarczy, resztę swojego czasu mam dla innych – mówi Sandra

JELENIA GÓRA

W obronie
demokracji

W pikiecie Komitetu Obrony
Demokracji na skrzyżowaniu ulic
1 Maja i Pocztowej uczestniczyło
ok. 150 osób.

Strona 10

SPORT

Dziewczyny
dobrze grały

Pierwsze zwycięstwo KPR–u
Jelenia Góra w sezonie 2015/2016
stało się faktem, ale na początku
było ciężko…

Strona 9

Prezentujemy kolejną osobę zgłoszoną przez naszych
Czytelników do tytułu „Zwykłych- niezwykłych” Jelonki.
com. Tym razem jest to Sandra Śmigasiewicz , 18-letnia,
niezwykle skromna jeleniogórzanka o ogromnym sercu,
która nie potrafi przejść obojętnie obok potrzebujących
pomocy.
- Czuję, że wspiera mnie „z góry”
mój zmarły na białaczkę brat Adrian,
który pcha mnie z tyłu i daje mi siłę –
mówi nasza bohaterka.
Sandra, mimo że mieszka w samym
centrum Jeleniej Góry, jest uczennicą
III klasy Liceum Ogólnokształcącego
w Piechowicach. – Wybrałam tę
szkołę, bo był tam kierunek ratownictwa medycznego, a ja chciałabym
dostać się na medycynę – mówi
jeleniogórzanka. – Chcę specjalizować
się w ortopedii albo ratownictwie
medycznym. Wiem, że to dla mnie, bo
nakierowane są na służbę drugiemu
człowiekowi – dodaje.
W pomoc innym Sandra angażuje
się od zawsze, ale największy wkład jej
pracy na rzecz innych ludzi to ostatnie
cztery lata. – Do pomagania i otworzenia się na potrzeby ludzi nakierowała
mnie moja wychowawczyni z Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze Magdalena

Smaga, a później Anna Franczak,
moja nauczycielka języka angielskiego – przyznaje nasza bohaterka. – Co
ciekawe, te działania na rzecz innych
poszły w parze z poprawą wyników
w nauce. Do gimnazjum przyszłam ze
średnią 3,3, a wyszłam z czerwonym
paskiem. Teraz jestem stypendystką
Prezesa Rady Ministrów – dodaje.
Jeleniogórzanka podkreśla jednak,
że wyniki w nauce są dla niej ważne,
ale nie najważniejsze.
– Moim mottem życiowym jest
hasło „kiedy śpię moja ambicja robi
pompki” – śmieje się Sandra. – To
znaczy, że z dnia na dzień mam coraz
więcej pomysłów, coraz więcej do
zrobienia – wyjaśnia. I są to zadania
nakierowane na pomoc potrzebującym.
Sandra jest obecnie przewodniczącą
szkoły i to z jej inicjatywy lub z jej udziałem organizowane są akcje charyta-

tywne w liceum. – Te najważniejsze
to: zbiórka świąteczna dla koleżanki
ze szkoły z guzem mózgu, zbiórka dla
niepełnosprawnego Dominika i Radka
chorego na białaczkę. Inne to szlachetna paczka dla jednej z rodzin, zbiórka
krwi - mówi dziewczyna.
Sandra pomaga także wielu starszym osobom w codziennych czynnościach takich, jak np. zrobienie
zakupów, jest również wolontariuszką
w schronisku dla zwierząt, pomaga w
akcjach profilaktycznych, organizowanych przez policję. Podpisała też
oświadczenie woli o przekazaniu po
swojej śmierci narządów dla innych
ludzi.
Angelika Grzywacz-Dudek

Osoba zgłaszającą Sandrę napisała: „W
tej zaledwie 18-letniej dziewczynie jest
więcej miłości, współczucia i empatii,
niż w połowie znanych mi dorosłych
osób. Nie znam innej osoby, która by
zasługiwała tak bardzo na tytuł „Zwykłej - Niezwykłej” ja ta mała, szalona,
kochana i niezwykła osoba”.

Ekspertyzy wykazały, że zawinił wykonawca

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Będzie filia Centrum Onkologii

Miasto zapowiada konsekwencje

Przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej powstaje
zakład teleradioterapii jako filia Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we
Wrocławiu. Generalnym wykonawcą
robót jest firma Skanska. Prace mają
się zakończyć w sierpniu 2016 roku.
Pierwszych pacjentów ośrodek ma
przyjąć w styczniu 2017 r. Koszt budowy to ok. 8,5 mln zł, a wyposażenia
– ok. 23 mln zł.
Ośrodek w Jeleniej Górze będzie
drugą zamiejscową jednostką Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego
we Wrocławiu. Pierwsza powstała w
Legnicy. Obie placówki mają leczyć
pacjentów za pomocą promieniowania
jonizującego.
Jeleniogórska placówka ma zwiększyć dostępność do kompleksowego
leczenia pacjentom z Kotliny Jeleniogórskiej . - Zależy nam na tym, aby

Fot. Przemek Kaczalko

Radni pod koniec roku uchwalili najważniejszy dla miasta
dokument, ale padło wiele słów
krytyki o budżecie 2016.

Strona 4

Fot. Archiwum Sandry

Dziewczyna z wielkim sercem

w tym trudnym czasie zmagania się
z chorobą pacjenci nie musieli tracić
czasu na dojazd do odległych placówek
– mówił w jednym z wywiadów dr
hab. Adam Maciejczyk, dyrektor DCO
we Wrocławiu.
Filia w Jeleniej Górze ma być wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do
radioterapii oraz system zarządzania
i weryfikacji badań z bezpośrednim
podłączeniem do serwerów znajdujących się w ośrodku macierzystym we
Wrocławiu.
(Angela)

- Są już wyniki ekspertyzy, która wyjaśnia przyczyny zalegania wody na murawie stadionu
przy ul. Złotniczej. Z badań jednoznacznie wynika, że winny jest wykonawca – poinformował prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła.
- Ekspertyza jednoznacznie stwierdza, że to, co się dzieje na naszej
murawie jest spowodowane brakiem
możliwości odsączania wody przez
warstwy, które powinny ją odsączać
– powiedziała Mariola Jakubów, p.o.
naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu
Miasta.
Z badania przeprowadzonego przez
ekspertów wynika, że podstawową
przyczyną zalegania wody na murawie
jest brak jednorodnej warstwy odsączającej w postaci piasku pod całą warstwą
wegetacyjną podłoża. - W związku z
tym mamy już dokument – dowód, że
jest to wina wykonawcy i wystąpimy
do niego o usunięcie tej wady – doda-

Drodzy Czytelnicy!

Teraz Gazetę „Jelonka. com” otrzymacie
już w trzeci poniedziałek każdego miesiąca,
a nie jak dotąd – w ostatni.

ła Mariola Jakubów określając dwie
możliwości naprawienia usterki: za
pomocą zabiegów agrotechnicznych
(pod warunkiem, że próba wypadnie
pozytywnie) lub całkowita wymiana
podłoża. W razie gdyby wykonawca nie
chciał podjąć wspomnianych czynności,
Miasto wystąpi na drogę sądową.
Jednocześnie władze miasta zapewniają, że analizują zapisy w dziennikach budowy, w tym doszukują się
personalnie, kto potwierdzał w trakcie
budowy, że czynności są wykonywane
zgodnie z projektem. - Nadzorowała to
przedsięwzięcie firma z Nysy – mówi
p.o. naczelnika Wydziału Inwestycji.
- Będziemy wyciągali konsekwencje

wobec wszystkich, którzy winni są
zaniedbań na poziomie odbiorów
technicznych – dodaje Marcin Zawiła.
Ze strony Miasta również nie wskazano
jeszcze winnych.
Wbrew wcześniejszym spekulacjom
elementy rozbiórkowe znajdują się pod
drenażem, a nie nad, więc nie odpowiadają za problemy z murawą, bowiem
projektant dopuszczał takie rozwiązanie. - Woda nawet nie ma szansy dostać
się do drenażu. Telewizyjne badania
drenażu wskazują na to, że jest pusty,
a nawet na jednym z odcinków znaleźliśmy pajęczynę – wyjaśnia obrazowo
Mariola Jakubów.
Przemek Kaczałko

TANIE MIESZKANIA
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Ruchliwej trasy przez Okraj do Czech nie ma kto odśnieżać, bo… nie wiadomo, czyj to obowiązek

Od ponad dwóch tygodni odcinek drogi 368 prowadzącej
przez Okraj do granicy z Czechami nie jest odśnieżany –
pisze nasz Czytelnik Rafał Sawicki i przesyła zdjęcia. – I
nikt się do tej drogi nie przyznaje: Wrocław twierdzi, że
przekazał ją Jeleniej Górze, a Jelenia Góra przekonuje,
że jej nie przyjęła i to Wrocław ma ją odśnieżać - wytyka
Czytelnik.
Chodzi o 4501 metrów drogi
– dotychczas – wojewódzkiej, a
leżącej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Jak wyjaśnia starosta
jeleniogórski Anna Konieczyńska,
historia związana z tym odcinkiem
sięga października 2015 roku.
- 25 października ub. roku
otrzymaliśmy pismo od zarządu
województwa dolnośląskiego, że
sejmik województwa planuje podjąć
uchwałę dotyczącą zmiany kategorii
tego odcinka drogi, z wojewódzkiej
na drogę powiatową – mówi Anna
Konieczyńska. – 18 listopada 2015
roku wysłaliśmy swój sprzeciw do
sejmiku w tej sprawie, ale najpraw-
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dopodobniej radni sejmiku w ogóle
o tym piśmie nie zostali powiadomieni. Odpowiedź na nasz sprzeciw
również nie dotarła do starostwa.
Natomiast 23 grudnia br. otrzymaliśmy kolejne pismo informujące nas o
podjęciu przez sejmik województwa
dolnośląskiego uchwały dotyczącej
przekwalifikowania tego odcinka
drogi i przekazania jej starostwu.
Rozumiemy, że zmiany przepisów,
jakie pojawiły się w lipcu 2015 roku,
pozwalają na przekwalifikowanie
dróg publicznych na powiatowe,
ale musi to zostać zrobione zgodnie
z prawem. Czyli po pierwsze na
odcinkach kwalifikujących się pod

definicję dróg powiatowych, a poza
tym z zachowaniem odpowiednich
terminów czyli do 30 września
przed podziałem środków na utrzymanie dróg. Natomiast uchwała
przez sejmik została podjęta 26
listopada 2015 roku. Pieniądze na
utrzymanie tej drogi zostały więc
już przekazane marszałkowi, a
nie powiatowi. My natomiast nie
możemy wydawać pieniędzy na coś,
co nie jest nasze – dodaje starosta
Anna Konieczyńska.
W związku z tym 13 stycznia br.
starostwo wysłało kolejne pismo do
sejmiku tym razem z wezwaniem
do „usunięcia naruszenia prawa”.
– Po pierwsze naruszona została
procedura przekazania tej drogi,
a po drugie - drogi powiatowe nie
łączą dróg wojewódzkich z granicą
państwa – mówi starosta.
Anna Konieczyńska przekonuje,
że do dróg powiatowych zalicza się
wyłącznie drogi stanowiące połącze-

nia miast będących siedzibami
powiatów z siedzibami gmin
i siedzib gmin
między sobą.
Natomiast
nasz Czytelnik
przypomina, że
droga nr 368
jest bardzo oblegana ponieważ prowadzi
na granicę
państwa i do
wyciągów narciarskich.
- Zdajemy
sobie sprawę,
że obecnie fragment tej drogi
jest nieodśnieżany, przez co jest
niebezpieczny i ubolewamy nad
tym. My nie odżegnujemy się od
swoich obowiązków, ale obowiązuje

Dzięki takim spotkaniom niepełnosprawni czują, że nie są sami

Piękna uroczystość opłatkowa
Ponad 200 osób niepełnosprawnych przybyło 16 stycznia
do Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach, aby złożyć
sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Tegoroczne spotkanie składało się z dwóch części: kościelnej i świeckiej.
domów pomocy i ośrodków szklono-wychowawczych wzięli udział
w mszy świętej, którą celebrował
ks. biskup Marek Mendyk. - Warto

Fot. Grzegorz Truchanowicz

Niepełnosprawni, którzy przyjechali z całego powiatu z domów
pomocy społecznej, warsztatów
terapii zajęciowej, środowiskowych

robić takie spotkania, bo dzięki nim
niepełnosprawni mogą poczuć się
jednością. Zobaczyć, że nie są sami
ze swoim cierpieniem, że ktoś też
doświadcza trudności, ale potrafi
je pokonać. Są potrzebne też nam,
zdrowym, żebyśmy uczyli się od
chorych wrażliwości, cierpliwości,
szczerości, zobaczyli, co naprawdę
jest ważne w życiu - powiedział
biskup Marek Mendyk .
- Po mszy uczestnicy przejechali
do sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Mysłakowicach, gdzie na gości czekał gorący
poczęstunek i program artystyczny.
Uroczystość rozpoczął wójt gminy
Mysłakowice Michał Orman witając
zebranych. Następnie posłanka
Zofia Czernow wraz ze starostą
jeleniogórskim Anną Konieczyńską
i przewodniczącym Rady Powiatu Eugeniuszem Kleśtą złożyli
wszystkim przybyłym serdeczne
życzenia
Tradycyjnie po przemówieniach
samorządowców głos zabrał biskup Marek Mendyk składając

Gabinet Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp
W ofercie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

nas dyscyplina finansowa i nie mo- na odpowiedź oraz ewentualne
żemy wydawać własnych środków rozstrzygnięcie tej sprawy – dodaje
na utrzymanie nie swoich dróg. Anna Konieczyńska.
Wysłaliśmy pismo i teraz czekamy Angelika Grzywacz-Dudek
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GOPR bez dodatkowych etatów?
Póki co, nie będzie dwóch dodatkowych etatów dla Karkonoskiej
grupy GOPR – taką informację
otrzymał naczelnik grupy ratowniczej z Sudetów Zachodnich.
- Próbujemy jeszcze rozmawiać z
ministrem i marszałkiem Sejmu –
powiedział prezes Grupy Karkonoskiej GOPR Mirosław Górecki.
W praktyce oznacza to, że od
1 st ycznia 2016 r. sytuacja w
Karkonoszach nie zmieni się,
a więc będzie ratownik zawodowy w godzinach dziennych,
ratownik ochotnik w godzinach

nocnych w stacji centralnej, będą
również dyżur y w Szklarskiej
Porębie i Karpaczu w godzinach
dziennych, ale nie będzie weekendowych dyżurów zespołu wyjazdowego, o które nadal starają
się GOPR-owcy.
Dodatkowe etaty zapewnione
decyzją pod koniec urzędowania
przez poprzednią minister Teresę
Piotrowską, zostały przez nowe
władze wstrzymane. W sumie
GOPR miał otrzymać osiem dodatkowych etatów.
(Przemo)

005197124

usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek,
terapia pękających pięt,
obcięcie i oszlifowanie paznokci zgrubiałych,
oczyszczenie paznokci zmienionych chorobowo,
korekta wrastających paznokci (klamry),
diabetycy zabieg/proﬁlaktyka,
terapia grzybicy paznokci,
rekonstrukcja paznokcia,
masaż stóp,
opatrunki specjalistyczne,
dobór ortez.

Dodatkowo: Zabiegi kosmetyczne twarzy.
Depilacje. Manicure/ Pedicure hybrydowy.

Jelenia Góra, ul. Sygietyńskiego 5/1.

Rejestracja od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00

|

tel. 536-230-760

|

www.pedi-med.pl

- 20 % na pierwszy zabieg

REKLAMA

wszystkim kolejne życzenia nawiązując do wcześniejszej liturgii
i poświęcając opłatki.
- Część artystyczną rozpoczęły
dzieci z Przedszkola Publicznego
w Mysłakowicach, które zaprezentowały kolędy i pastorałki
oraz inscenizację pod tytułem
„Dziewczynka z zapałkami”. Potem
wystąpili uczniowie Zespołu Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy w repertuarze kolęd i utworów
piosenek świątecznych.
W tym szczególnym dniu na
spotkaniu oprócz przedstawiciele
władz powiatu i gminy, byli również przedstawiciele organizacji
pozarządowych, instytucji, sponsorzy, harcerze, wolontariusze
oraz opiekunowie i rodziny osób
niepełnosprawnych.
Podczas uroczystości wręczono podziękowania tym, którzy
wsparli spotkanie zarówno w
formie finansowej jak i rzeczowej.
Wszystkim darczyńcom zaśpiewano sto lat.
(KSON)

Fot. Rafał Sawicki

Droga niczyja do granicy

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

25 stycznia 2016 r.

3

Zapisz się do 20 lutego i zdobądź dobry zawód:

Darmowa nauka – szansą na lepsze życie!
Opiekun medyczny – również dla osób bez wykształcenia średniego!
Opiekunowie medyczni uciekają
z kraju. Ich brak jest coraz dotkliwiej
odczuwalny. Szacuje się, że od zaraz
potrzeba do pracy ponad 60 tys.
pracowników.
Praca czeka w szpitalach, domach pomocy społecznej, a nawet
w mieszkaniach prywatnych.
Aby zdobyć kwalifikacje do opieki
medycznej nad pacjentem nie trzeba posiadać wybitnych zdolności.
Konieczne jest jedynie ukończenie
szkoły policealnej w tym zawodzie. Zainteresowani nie powinni
zwlekać, im szybciej rozpoczną
kształcenie tym większe szanse na
lepszy etat. Co więcej kierunek jest
CAŁKOWICIE DARMOWY!!!!
Jeśli nie masz wykształcenia średniego masz możliwość uczestniczyć
w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, gdzie po zdaniu egzaminu
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
opiekun medyczny.
Dla osób z wykształceniem średnim zajęcia odbywają się w systemie
zaocznym (w piątki od 16:00 do
20:40 oraz soboty od 8:00 do 17:40).
Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Dla osób bez wykształcenia średniego zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od poniedziałku
do środy w godz. 16:00-20:40).
Nauka trwa pół roku (1 semestr).
Jeżeli interesuje Cię stomatologia
i praca w gabinecie dentystycznym,
wybierz kierunek asystentki
stomatologicznej i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu! Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem
zespołu stomatologicznego. Czas
kształcenia to tylko jeden rok, do
wyboru tryb stacjonarny wieczorowy. KIERUNEK BEZPŁATNY!
Higienistka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą
w zakresie wykonywania zabiegów
profilaktyczno – leczniczych, które
wykonuje samodzielnie na zlecenie
i pod nadzorem lekarza dentysty.

kładach rehabilitacyjnych, a także
prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Nauka trwa 2 lata
i jest prowadzona w systemie stacjonarnym.
Lubisz dzieci i chciałabyś podjąć
pracę jako opiekunka dziecięca w żłobku, przedszkolu lub za
granicą? Przekażemy Ci wiedzą
niezbędną do wykonywania tego
zawodu! Nauka trwa 2 lata, zajęcia
odbywają się w systemie stacjonarnym lub zaocznym. KIERUNEK
BEZPŁATNY!
Kolejnym darmowym kierunkiem oferowanym przez Centrum
Kształcenia Plejada jest Technik
administracji – idealne rozwiązanie
jeżeli chcesz podjąć pracę w urzędzie, biurze, administracji sektora
publicznego lub prywatnego lub
interesuje Cię praktyczne wykorzystanie prawa w życiu codziennym.
Jest to zawód z dużą przyszłością. Po
wejściu Polski do Unii Europejskiej
rośnie zapotrzebowanie
na wykwalifikowaną
kadrę urzędniczą.
Nauka trwa 2 lata
i jest prowadzona
w systemie zaocznym.
Technik BHP to
osoba, która kieruje
działem bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładzie pracy, oraz koordynuje i nadzoruje całokształt
poczynań związanych ze
st anem bezpie-

Nauka trwa 2 lata i jest prowadzona w systemie stacjonarnym wieczorowym.
Technik sterylizacji medycznej to nowy
zawód medyczny, który
powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów
medycznych w warunkach
ochrony zdrowia. Celem pracy
technika sterylizacji medycznej
jest zapewnienie odpowiedniej
czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania
i leczenia. Nauka trwa 1 rok i jest
prowadzona w systemie zaocznym.
Kierunek DARMOWY!
Technik masażysta - Absolwenci tego kierunku po ukończeniu
szkoły będą przygotowani do podjęcia pracy w salonach masażu, gabinetach kosmetycznych, salonach
odnowy biologicznej, w klubach
fitness oraz wszelkiego rodzaju za-

czeństwa i higieny pracy w zakładzie. Zaczyna to być przyszłościowy,
nowoczesny i dynamiczny zawód.
Niezbędne kwalifikacje zdobyć
można już w 1,5 roku nauki w systemie zaocznym i to całkowicie za
darmo!
Rozwój gospodarki i związana
z nią informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że pracodawca na rynku pracy poszukuje
wykształconego, otwartego na
aktualizowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracownika.
Zawód Technika rachunkowości odgrywa coraz większą rolę
w związku z powstawaniem coraz to
nowych przedsiębiorstw i instytucji.
KIERUNEK 2 letni BEZPŁATNY!
Zawód Technika usług kosmet ycznych stwarza szerokie możliwości pracy. Dyplom
uprawnia do prowadzenia własnej
działalności w zakresie kosmetyki,
pielęgnacji zdrowia i urody. Zawód
daje szansę współpracy z wieloma
nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, które wśród najlepszych
absolwentów tego właśnie kierunku
poszukują kadry. Nauka trwa 2
lata i jest prowadzona w systemie
zaocznym.
Osoby nie posiadające wykształcenia średniego, które ukończyły
ośmioletnią szkołę podstawową,
gimnazjum lub zasadniczą szkołę
zawodową zapraszamy do Liceum
ogólnokształcącego dla Dorosłych
(Osoby, które ukończyły Zasadniczą
Szkołę Zawodową mają możliwość
skrócenia nauki zaczynając naukę
od III semestru).
Zajęcia odbywają się w szkolnych
pracowniach, które zostały wyposażone zgodnie z państwowymi
wymogami i zaakceptowane prze
Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Wydajemy zaświadczenia do
ZUS, MOPS i innych instytucji!!!
Zapisz się już teraz – wystarczy
złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: podanie,
świadectwo ukończenia szkoły
średniej (oryginał) lub w przypadku kursu kwalifikacyjnego
(Opiekun medyczny) świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej,
gimnazjum lub ZSZ, 2 zdjęcia i ksero
dowodu osobistego.
Wszelkie informacje można uzyskać również na stronie internetowej szkoły www.plejada.edu.pl
oraz pisząc na adres e-mail jgora.
plejada@op.pl
Adres szkoły: ul. Waryńskiego
20, 58-500 Jelenia Góra (dojazd
autobusami MZK – 2,3,11,20 i 33)
tel./fax. 75 648-83-85.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Radni pod koniec roku uchwalili najważniejszy dla miasta dokument, ale padło wiele słów krytyki

Stosunkiem głosów 14 do 9 radni Rady Miejskiej Jeleniej
Góry uchwalili 29 grudnia ub. roku budżet miasta na rok
2016. Zdaniem przeciwników zaproponowanego przez
prezydenta projektu, Miasto nie wskazuje w tym budżecie
wizji rozwoju, z kolei Marcin Zawiła uznał, że zwyciężył
zdrowy rozsądek radnych.
Sesja budżetowa rozpoczęła się
z ponad godzinnym opóźnieniem.
Do ostatniej chwili trwały prace
kilku komisji nad autopoprawkami
zgłoszonymi przez prezydenta.
Ostatecznie po długiej debacie radni nie wnieśli żadnych poprawek
z własnej inicjatywy, głosowano
jedynie nad autopoprawkami
prezydenta, które przyjęto w większości - jednogłośnie. Zanim jednak
doszło do głosowania napięcie w
sali obrad rosło, szczególnie po
wniosku Leszka Wrotniewskiego,
który zaproponował wykreślenie
z projektu budżetu punktu dotyczącego budowy obwodnicy Maciejowej, ale po uzyskaniu informacji
o rzeczywistej kwocie, jaką Miasto
ma ponieść na ten cel (20 procent)
– wycofał swoją propozycję. - Przy
dyskusji na ten temat próbowałem
odesłać wątpiących do rozmów z
przedsiębiorcami, turystami, czy
ludźmi, którzy zajmują się ruchem
turystycznym. Obwodnica z racji
tego, że zacznie się budowa S3 do
Bolkowa, jest konieczna, żebyśmy
mogli normalnie funkcjonować i
przezwyciężyć wykluczenie komunikacyjne – stwierdził M. Zawiła.
W czasie dyskusji radny Sikora
podkreślał, że nie jest to budżet
marzeń dla nikogo. - Zdaję sobie
sprawę, że jest to wynikowa pracy
trzech poprzednich lat – mówił
Konrad Sikora apelując, aby nie
straszyć siebie nawzajem oraz
mieszkańców, że Miasto bezustannie się zadłuża. - Wszyscy podkreślają, że nie mamy w tym budżecie
poważnych zadań inwestycyjnych.
Czy nie mogliśmy spłacić większej
części zadłużenia po to, żeby poprawić sobie wskaźniki? - pytał.
- Chciałem podziękować radnemu

Sikorze za jego wystąpienie. Za
ten głos, abyśmy spojrzeli na ten
budżet jako nasz wspólny budżet,
który jest w trudnych czasach –
odpowiedział wiceprezydent Jerzy
Łużniak.
- Upewniam się w przekonaniu,
że nas się nie traktuje przedmiotowo, tylko instrumentalnie. Polityka
prezydenta jest prowadzona na
zasadzie poszukiwania chwilowej
większości. Jak ja mogę głosować
za uchwaleniem tego budżetu w
sytuacji, kiedy nie mam bladego
pojęcia o tym jaka jest koncepcja
rozwoju miasta, jakie rozwiązania
są przewidziane, które mogłyby
sprostać oczekiwaniom mieszkańców i jakie są zaproponowane
rozwiązania przeciwdziałania

Dochody Miasta w 2016 roku mają opiewać na kwotę 333 milionów złotych, a wydatki
będą o przeszło 10 milionów większe. Największymi inwestycjami (uzależnionymi
od ewentualnego wsparcia z programów unijnych) mają być: rozpoczęcie budowy
obwodnicy Maciejowej, remont wiaduktu w Goduszynie, drugi etap ulicy Łomnickiej,
czy remont ulicy Wyczółkowskiego, która na swoją kolej czeka od 10 lat.
deficytowi w oświacie? - podkreślał
Piotr Iwaniec.
Ostatecznie za przyjęciem projektu budżetu głosowało 14 radnych (Bałkowska, Chadży, Dziedzic, Kroczak, Kusiak, Ładziński,
W. Łużniak, Obaz, Paczóski, Ragiel,
Sikora, Szklarska, Wachowicz-Makieła i Wójcik), a przeciwko było 9
osób: Iwaniec, Jezierski, Kubicki,
Łojek, Miedziński, Rypiński, Szymański, Wrotniewski, Ziętek.
- Wszyscy mają oczekiwania,
jakby ten budżet mógł zmienić
sytuację miasta w jeden wieczór.

JELENIA GÓRA

się sieci szkół odbieramy jako
pomysł na zamykanie pewnych
szkół – przestrzega radny Łojek nie
dając wiary w zapewnienia władz
miasta, że szkoły nie będą likwidowane. - Od dawna apelowaliśmy o
to, aby odstąpić od pewnych inwestycji, a za te środki wybudować
wiadukt nad skrzyżowaniem Jana
Pawła II z Mostową i Grunwaldzką
lub duże rondo – odniósł się do
problemów komunikacy jnych
Ireneusz Łojek.
Z kolei w klubie PO nie było
dyscypliny i do 6 głosów (radnych

JELENIA GÓRA

Drogi „Pod Jeleniami” miejskie
W listopadzie br. władze Jeleniej
Góry podpisały porozumienie z Agencją Mienia Wojskowego o odkupieniu
ich z 98-procentową bonifikatą, czyli
za 31 tys. zł. 21 grudnia złożone zostały dokumenty o wpisanie ulic do ksiąg
wieczystych. Czy mieszkańcy mogą
zatem liczyć na gruntowny remont
tych traktów?
Chodzi o trzy ulice: Elewów, Kazimierskiego i Kadetów w Jeleniej
Górze. – Czekaliśmy na uprawomocnienie się decyzji, a teraz złożyliśmy
komplet dokumentów o wpisanie
tych ulic do ksiąg wieczystych, więc
za kilka dni staną się one własnością
miasta – informuje Jacek Praszczyk,
naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Jeleniej Górze.
Przypomnijmy. Negocjacje dotyczące przejęcia tych ulic od Agencji
Mienia Wojskowego trwały wiele

Nie da się tak, żeby podwoić budżet.
Moim zdaniem zwyciężył zdrowy
rozsądek, dziękuję wszystkim za
wzięcie udziału w dyskusji – powiedział po głosowaniu prezydent
Marcin Zawiła.
- Oczekiwaliśmy zapisów w
budżecie, które w sposób znaczący
przyczynią się do rozwiązania istotnych problemów mieszkańców,
zaliczamy tu możliwość utraty
statusu przez Uzdrowisko Cieplice
z uwagi na niską emisję. KAWKA
i autobusy hybrydowe problemu
nie rozwiążą, a rok 2018 to data
krytyczna. Kolejnym elementem
jest brak budownictwa komunalnego i socjalnego – kilkaset tytułów
eksmisyjnych Miasto nie realizuje,
ponieważ nie ma gdzie tych ludzi
przesiedlać. Miasto powinno wejść
w budownictwo komunalne z własnych środków, byłaby to szansa dla
ludzi młodych – ocenił szef klubu
Prawa i Sprawiedliwości, Ireneusz
Łojek. Radni PiS zwracali tez uwagę
na problemy z oświatą. - Zapowiedź
prezydenta, że trzeba przyjrzeć

lat. W 2005 roku miało już dość
do porozumienia w tej sprawie,
ale AMW wycofała się z ustaleń. W
tzw. międzyczasie mieszkańcy tego
osiedla borykali się z dziurami w
drodze i egipskimi ciemnościami.
W 2013 roku - po licznych pismach
i pikietach mieszkańców - Miasto
podjęło decyzję o wykonaniu tam
doraźnego remontu. Mieszkańcy
przekonują, że potrzebna jest tam
jednak gruntowna przebudowa tych
traktów.
- Przejęte ulice zostaną wpisane do
Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Jest zatem szansa, że w II połowie
2016 roku przystąpimy do gruntownej modernizacji tych dróg wraz z
budową oświetlenia, którego obecnie
tam nie ma – mówi Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
(Angela)

Fot. Przemek Kaczalko

Opozycja: budżet bez wizji rozwoju

PiS) przeciwnych rozwiązaniom
zaproponowanym przez prezydenta „dołożyli” się: Leszek Wrotniewski, Piotr Miedziński i Piotr
Iwaniec. Rajcy podkreślali, że
Marcin Zawiła nie przedstawia wizji rozwoju Miasta i nie odpowiada
na potrzeby mieszkańców. - To jest
budżet, który nie robi porządku z
wydatkami i przychodami, ani
nie załatwia problemu starzenia
się, wyludniania Jeleniej Góry, czy
zagrożenia dla statusu Uzdrowiska. Ten budżet nie ma koncepcji
kontynuacji lat poprzednich, tylko
to jest oczekiwanie co się będzie
działo i reagowanie na palącą się
po kątach trawę – ocenił przewodniczący Rady Miejskiej. Leszek
Wrotniewski spodziewa się, że w
dalszej kolejności prezydent będzie
proponował podwyżki niektórych
opłat dla mieszkańców. - Jeżeli
mają wzrosnąć dochody budżetu,
to tego się spodziewam. Podatki
już zostały podniesione, to najbliższymi krokami będzie wzrost cen
wody, albo wzrost cen śmieci, a
może czynsze.
Przemek Kaczałko

Radni będą nad tym głosować, ale wynik nie ma znaczenia

Podwyżka wody tak, czy owak
O 76 groszy za metr sześcienny ma wzrosnąć cena wody dla wzrostem wydatków spółki i kosztów
gospodarstw domowych, a o 1,04 zł cena ścieków – taki pro- amortyzacji.
– Z końcem minionego roku zakońjekt zmian taryfy za wodę i ścieki w Jeleniej Górze złożyła
czyliśmy
największy w historii spółki
prezydentowi spółka Wodnik.
Po weryfikacji taryfa trafi pod głosowanie Rady Miejskiej. Nowe ceny mają
wejść w życie od 1 marca br. – Jest to
pierwsza podwyżka cen wody i ścieków
od czterech lat – mówi prezes spółki
Wodnik Wojciech Jastrzębski.
W tym roku spółka Wodnik podzieliła odbiorców wody na 25 grup, a
odprowadzających ścieki na 24 grupy
taryfowe. Największą grupą są tzw.
gospodarstwa domowe, dla których
ceny mają wzrosnąć „nieznacznie”.
Konkretnie z 5,47 zł do 6,23 zł za metr
sześcienny wody oraz z 5,21 zł do 6,25
zł za metr sześcienny ścieków (tyle

samo zapłacą tzw. inni odbiorcy).
- Jednak dla tej samej grupy odbiorców, których mamy ponad 20 tysięcy
osób, obniżamy drugi z elementów
faktury czyli abonament (z 5,25 zł na
3,82 zł za wodę oraz z 5,55 zł na 3,82 zł
za ścieki), dzięki czemu podwyżki całej
usługi dla gospodarstw domowych
wzrosną nieznacznie – mówi prezes
spółki Wodnik Wojciech Jastrzębski.
Czym dyktowane są podwyżki cen
wody i ścieków? Pracownicy spółki
Wodnik wyjaśniają, że inwestycjami,
które mają się przekładać na wzrost
jakości świadczonych usług, a także

projekt inwestycyjny pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, który
kosztował 100 mln zł, a ponadto szereg
innych mniejszych inwestycji m.in. na
Wincentego Pola, Wzgórzu Wandy, obszar Orkana oraz inne za łączną kwotę
około 150 mln zł – wyjaśnia Arkadiusz
Gerono, kierownik działu kontrolingu i
budżetowania spółki Wodnik w Jeleniej
Górze.
I na tym spółka Wodnik inwestycji
nie kończy. W tym roku za główne
zadania postawiła sobie: kolejne etapy
prac modernizacyjnych w Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków, przebudowę

sieci i przyłączy wodociągowych w ul.
Wesołej i Skowronków oraz budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków i Dziecinnej, uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w ul.
Karola Miarki, a także budowę sieci
kanalizacji sanitarnej i przebudowę
sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w ul. Przeskok.
Projekt nowej taryfy spółka Wodnik
złożyła prezydentowi 22 grudnia br. Od
tego czasu prezydent ma 45 dni na weryfikację taryfy pod kątem jej zgodności
z obowiązującym prawem. Do 4 lutego
natomiast radni muszą zagłosować nad
uchwałą i nawet jeśli nie przyjmą nowej
taryfy (a będzie ona pozytywnie zweryfikowana przez prezydenta), podwyżki
wejdą w życie od 1 marca br.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Będzie na most w Cieplicach?

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

W lutym br. okaże się czy Jelenia
Góra dostanie pieniądze m.in. na przebudowę mostu przy ul. Cervii w Cieplicach. Wniosek w ramach programu
Interreg Polska – Czechy został złożony
w listopadzie minionego roku. Kiedy
zatem rozpoczną się prace na moście
i na czym będą polegały? Złożony
wniosek o wartości 16 mln zł dotyczy
dofinansowania czterech zadań: mostu
przy ul. Cervii (3,5 mln zł) i mostu
w Siedlęcinie podległemu Starostwu
Powiatowemu w Jeleniej Górze (4,5
mln zł) oraz dwóch odcinków dróg w
Harrachovie (8 mln zł).
- Początkowo termin naboru wniosków ustalono na listopad 2015, ale
później wydłużono go do 29 stycznia
br. – mówi Jadwiga Osińska, kierownik Referatu Funduszy Europejskich
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. –
Dlatego dopiero w lutym otrzymamy
informację czy nasz wniosek zakwalifikował się do dotacji, czy nie – dodaje
J. Osińska.

Jeśli Jelenia Góra otrzyma pieniądze
z tego programu, prace na moście
rozpoczną się jeszcze w tym roku. –
Szacujemy, że przebudowa przeprawy
potrwa jeden sezon budowlany, więc
jeśli w miarę szybko dostaniemy decyzję
o przyznanych środkach unijnych, to
roboty mają szansę zakończyć się przed
zimą – mówi Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze. – W innym przypadku
przebudowę trzeba będzie przełożyć
na przyszły rok, bo zimą mostu budować się nie da, a trzeba go całkowicie
rozebrać (bez stopy fundamentowej ) i
wybudować od nowa – dodaje dyrektor
MZDiM.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa oraz kosztorys
inwestycji. Ma być to gotowe do marca
br. Na czas przebudowy ruch samochodowy będzie kierowany objazdami,
natomiast dla pieszych powstanie
tymczasowa kładka.
(Angela)

Na dofinansowanie wymiany ogrzewania miasto dostało prawie 6 mln zł

Czytelnik: Oddychamy toksynami
- Najwyższy czas, aby zwrócić
uwagę na katastrofalny stan
jakości powietrza w Jeleniej
Górze – pisze Grzegorz z
Zabobrza. Prezydent Jeleniej
Góry przekonuje, że Miasto
podjęło szereg działań, by
zmienić tę sytuację, ale jest
to proces długotrwały.
- Kiedy wybrałem się na wieczorny
spacer (9.01) po Jeleniej Górze w okolicach Jubilata na Zabobrzu, zastanawiałem się, czy to co widzę, to mgła
czy dym – pisze nasz Czytelnik. - Nos
nie pozostawiał złudzeń. Przenikliwy
smród spalenizny spowodował, że
zawróciłem do domu – dodaje pan
Grzegorz.
Po powrocie jeleniogórzanin
wszedł na stronę www.aqicn.org,
gdzie można sprawdzić stan powietrza analizowany w czasie rzeczywistym w automatycznych stacjach
pomiarowych (wyniki pomiarów
aktualizowane są co godzinę). - To co
zobaczyłem, było szokujące – mówi
Czytelnik. - Jednym słowem, dwadzieścia kilka lat temu zamknięto
Celwiskozę, a dzisiaj wygląda na
to, że oddychamy w naszej kotlinie
(przynajmniej zimowymi wieczorami) takim samym toksycznym
wyziewem, jak w latach 80-tych dodaje pan Grzegorz.
Prezydent Marcin Zawiła wielokrotnie odnosił się do tego problemu.

Fot. Czytelnik
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Podjęte przez Miasto działania w tym
zakresie szeroko omawiał m.in. na
spotkaniu noworocznym w Teatrze
im. C. K. Norwida (11.01).
- W ostatnim czasie Miasto podjęło
szereg działań, by poprawić jakość
powietrza. Praktycznie wszystkie
duże źródła emisji spalin w mieście
zostały zmienione na ekologiczne.
Dzięki nowemu układowi komunikacyjnemu ograniczyliśmy ruch
samochodów ciężarowych (ponad
12 ton) w centrum miasta i przekierowaliśmy je na obwodnice.
Wymieniony został również tabor
autobusowy MZK na nowy - ekologiczny. Obecnie do wymiany zostały
nam tylko małe lokalne źródła ogrze-

wania. Żeby zachęcić ludzi do zmiany
sposobu ogrzewania na ekologiczne,
przystąpiliśmy do programu KAWKA,
w ramach którego jeleniogórzanie
otrzymują dofinansowanie nie tylko
na wymianę pieców, ale nawet wkładów kominowych czy wentylacyjnych. Obecnie około 300 budynków
i mieszkań zmieniło ogrzewanie, a
kolejne 300 jest w trakcie realizacji
umów. Likwidując stale małe źródła
zanieczyszczenia będziemy mieli
poprawę jakości powietrza, ale nie
nastąpi to od razu. Musimy nastawić
się na długie, konsekwentne działania, które – jak wierzę – w końcu
przyniosą efekt – dodał prezydent
Marcin Zawiła.
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Zameczek w Termach
Pod koniec minionego roku Miasto odzyskało obiekt przy Termach
Cieplickich, w którym przez kilka lat
funkcjonowało Przedszkole „Zaczarowany Parasol”. - Obecnie zameczek
został przekazany w zarząd spółce
Termy Cieplickie, która ma przygotować
koncepcję zagospodarowania budynku
i znaleźć dla niej finansowanie – mówi
Jerzy Łużniak, wiceprezydent Jeleniej
Góry. Czy już wiadomo co tam będzie?pytają nasi Czytelnicy.
Jak mówi wiceszef Jeleniej Góry, w
minionym roku skończyła się umowa
dzierżawy tego obiektu i Miasto jej nie
przedłużało. Natomiast od 1 września
2015r. Przedszkole „Zaczarowany Parasol” zmieniło swoją siedzibę i przeniosło
się do wyremontowanego budynku przy
ul. Struga 1, około 0, 5 km od poprzedniej siedziby. Od tego czasu zameczek
stoi pusty.
- Miasto powierzyło nam ten obiekt
w zarządzanie 1,5 miesiąca temu,
więc jesteśmy na etapie przygotowania
koncepcji zagospodarowania i po jej
zaakceptowaniu przez zarząd i radę
nadzorczą, przygotujemy kosztorys oraz
przystąpimy do szukania źródeł finansowania – mówi Zbigniew Kubiela, prezes
spółki Termy Cieplickie. – Obecnie trwa
procedura przekazania tego obiektu
spółce Termy Cieplickie na własność –
dodaje prezes.
Docelowo obiekt ma zostać przeznaczony na pokoje hotelowe, i być może
gabinety spa. - Teren przyległy do zameczku zostanie natomiast przyłączony
do Term Cieplickich i przeznaczony na
basen zewnętrzny i usługi basenowe –
dodaje Zbigniew Kubiela.
(Angela)

Na dofinansowanie wymiany ogrzewania Jelenia Góra otrzymała 5 mln
700 tys. zł oraz zaciągnęła pożyczkę na
preferencyjnych warunkach w wysokości 1 mln 425 tys. zł. 45 proc. pieniędzy pochodzi z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, a pozostała część
z WFOŚ i pożyczki Miasta.
Jak mówiła Bogumiła TurzańskaChrobak, zastępca prezesa zarządu
wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, po realizacji tego programu w Jeleniej Górze przewiduje się, że
poziom zanieczyszczenia w skali roku
zmniejszy się o 13 ton pyłu większego, 12
ton pyłu drobniejszego i 953 tony CO2.
Angelika Grzywacz-Dudek

Może dołek wyjdzie z dołka
Miasto sprzedało teren tzw. za- lepszych młodych graczy w tenisa
bobrzańskiego dołka przy ulicy ziemnego.
Później zabobrzański dołek przy
Różyckiego w Jeleniej Górze. Dawny
plac rekreacyjno – sportowy od ulicy Różyckiego zaczął podupadać.
lat nie był zagospodarowany, bo Był tam tor jazdy dla gokartów i
brakowało na to pieniędzy. Czy jest lodowisko, które zainteresowaniem
szansa, że w najbliższym czasie coś cieszyło się jednak tylko zimą 2006
roku. W kolejnych latach temperasię tam zmieni?
tury były zbyt wysokie
Nowego właściciela tego terenu
by stworzyć
wyłoniono 7 stycznia. – Złożone
tam ślizostały trzy oferty, z których najkorzystniejszą cenę z kwotą
685 tys. zł złożyła
osoba prywatna
z Siemianowic
Śląskich –
mówi Jacek
Praszczyk,
naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze.
Um owa z n ow y m
właścicielem ma zostać podzgawkę. W końcu
pisana w ciągu miesiąca. Wówczas
dowiemy się, co powstanie na tym ostał się tam tylko obskurny bar pod
na którego bywalców
terenie.pn.
Zapis umowy
mówi 07:00
o „prze- namiotem,
± sob.
± 22:00
znaczeniu zgodnym z planem zago- narzekali mieszkańcy z sąsiedztwa.
niedz.
07:00 ± 21:00
Zlikwidowano go na początku 2008
spodarowania
przestrzennego”.
Przypominamy, że tzw. zabo- roku. Odzyskanie tego placu od
brzański dołek miał służyć nie tylko właściciela wspomnianego pubu,
dzieciom i młodzieży, ale również trwało kilka miesięcy. W końcu
dorosłym. Życie tętniło tam jednak plac ponownie trafił do Miasta i od
XO-DQD3DZáD,,
przez krótki
czas w latach 70., kiedy tego czasu świecił pustkami, bo na
wylano asfaltową nawierzchnię i jego zagospodarowanie brakowało
-HOHQLD*yUD
zamontowano ławeczki na trybu- pieniędzy.
(Angela)
nach, z których podziwiano najFot. Angelika Grzywacz-Dudek
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JELENIA GÓRA Tradycyjnie podczas uroczystości nie zabrakło podsumowania najważniejszych wydarzeń minionych 12 miesięcy

Uzdrowisko Cieplice, ALVI Polska oraz Soft Solution Limited–
to firmy roku 2015 nagrodzone przez prezydenta Jeleniej Góry
podczas tegorocznego spotkania noworocznego, które odbyło
się 11 stycznia w Teatrze im. C. K. Norwida. Statuetkę Organizacji
Pozarządowej Roku 2015 odebrał natomiast Karkonoski Klub
Sportowy Jelenia Góra. Tradycyjnie podczas uroczystości nie
zabrakło podsumowania najważniejszych wydarzeń minionych
12 miesięcy, a całości dopełniły występy Ryszarda Stańko, a
także fenomenalnej grupy Finezja.
czy Okrzei), a także o
noworoczne prezy- szawskiej
ROZMAITOŒCI
2VI spotkanie
ZU]HĞQLDU
denta jeleniej Góry Marcina Zawiły budowie dwóch parkingów: przy
poprowadzone przez Dariusza SP nr 8 oraz przedszkolu nr 14 przy
Maląga rozpoczęło się od utworu ul. Junaków. Prezydent wspomniał
„Sudetom” wykonanego przez Ry- także o nowych ścieżkach spaceroszarda Stańko – jeleniogórzanina, wych, a także wzroście sprzedaży
człowieka orkiestrę, który o Jeleniej nieruchomości, w tym działek
Górze pisze, komponuje i śpiewa, budowlanych. Nie zabrakło także
członka Jeleniogórskiego Klubu informacji o zwodociągowaniu i
Literackiego, który ma swój wkład skanalizowaniu Jeleniej Góry, prow wiele projektów społecznych i gramie KAWKA (którego celem jest
zmniejszenie zanieczyszczenia poproekologicznych.
Po występie, podobnie jak w mi- wietrza w mieście – 300 budynków
nionym roku, uczestnicy spotkania mieszkalnych już zmieniło sposób
obejrzeli film promujący zmiany, ogrzewania, a 300 kolejnych jest
jakie zaszły w Jeleniej Górze. Tuż w trakcie realizacji tego zadania),
po nim – o tych zmianach wła- budowie dróg rowerowych. Marcin
śnie – mówił prezydent Marcin Zawiła wspomniał także o otwarciu
Zawiła. Przypomniał o rozwoju dwóch nowych galerii, przejęciu
strefy ekonomicznej, małej stopie dróg na Osiedlu pod Jeleniami,
bezrobocia sięgającej 5,2 proc., 76 ale i o „spowolnieniu prac” przy
nowych mieszkaniach socjalnych, budowie hotelu przy ul. Pijarskiej,
278 porozumieniach z dłużnikami wzroście wpływów do miasta z
i ponad 550 odpracowaniami za- tytułu podatków PIT i CIT, ale i
ległości czynszowych, o rozwoju wzroście kosztów
- Porównując rok 2011 i 2015 , z
oświaty, inwestycjach drogowych
( w tym m.in. budowie ronda na podatków od dochodów osobistych
ul. Rataja, I etapie remontu ul. do miasta wpłynęło o 78 mln zł
Łomnickiej, remoncie ul. War- więcej, a dochody z podatków od

nieruchomości zwiększyły się z
36 mln zł do 44 mln zł – mówił
prezydent Marcin Zawiła. – Niestety,
rosną też wydatki bieżące i jeżeli
nie uda się tego wszystkiego zrównoważyć, będziemy mieli problem.
Jedno jest pewne - Jelenia Góra jest
w stanie wyemitować obligacje na
kwotę 41 mln zł, a to znaczy, że z
dofinansowaniem unijnym jesteśmy
w stanie zrealizować inwestycje za
190 mln zł. Jest to dobra, stabilna
perspektywa. Życzyłbym sobie, by
w tej całej awanturze politycznej,
której jesteśmy świadkami na poziomie krajowym i lokalnym, te
proste prawdy, które starałem się
dzisiaj przedstawić, nie traktować
jako sukces Zawiły czy jakiegoś
ugrupowania, ale jako wspólny sukces jeleniogórzan. By w publicznej
debacie, oprócz słusznych uwag,
bo błędy też są popełniane, potrafić
powiedzieć mieszkańcom, którzy
to robią – „dziękuję” i utwierdzić
ich w przekonaniu, że ich praca nie
idzie na marne. Obecnie pozycja
Jeleniej Góry stabilizuje się i jeżeli
będziemy prowadzili tą politykę
spokojnie, nie efekciarsko, to Jelenia
Góra będzie miała wielką szansę
na dalszy rozwój. Nie psujmy tego
nieodpowiedzialną debatą publiczną – dodał prezydent.
Kolejnym i najważniejszym
punktem spotkania było uhonorowanie trzech jeleniogórskich firm i
jednej organizacji pozarządowej. W
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Termomodernizacje w oświacie
Miejskie Przedszkola: nr 4 przy
ul. Krasickiego oraz nr 11 przy ul.
Chopina, a także Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 przy
ul. 1 Maja, Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych 9 i Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy
ul. Wolności 259 – to placówki,
w których Miasto planuje przeprowadzić termomodernizację.
Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej
tych zadań.
Dokumentacja wraz z kosztorysem wszystkich inwestycji ma być
gotowa do 25 marca br. Pieniądze
na roboty budowlane Miasto chce
pozyskać z unijnej kasy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

- Pierwsze wnioski o dofinansowanie unijne na te zadania zostaną
złożone jeszcze w tym roku i jeśli
wszystko dobrze pójdzie, to jest
szansa, że i w tym roku rozpoczniemy pierwsze termomodernizacje –
mówi Jerzy Łużniak, wiceprezydent
Jeleniej Góry.
W czterech placówkach oświatowych planowane jest ocieplenie ścian
i dachów, wymiana okien, drzwi,
oświetlenia, instalacji elektrycznej
i centralnego ogrzewania, a także
drenaże wokół budynku. Dodatkowo
w MP nr 4 zaplanowano remont
zabytkowych kaset żaluzji zewnętrznych, a w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - wymianę
przeszklenia z luksferów na nowe
okna PCV z nawiewnikami powietrza,
a także wymianę kotła gazowego.
(Angela)

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Noworocznie z nagrodami dla firm i klubu

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

imieniu Uzdrowiska Cieplice Sp. z
o.o. – grupa PGU, statuetkę odebrał
Robert Moskwa, z ALVI Polska
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – Piotr
Bagrowski, a z SOFT SOLUTION
Limited Oddział w Polsce z siedzibą
w Jeleniej Górze – Artur Żurek,
dyrektor ds. rozwoju oprogramowania. Karkonoski Klub Sportowy
Jelenia Góra reprezentowali prezes
Andrzej Szustak i Leszek Harapin,
trener i koordynator, a także dobry
duch klubu. (Więcej na temat wy-

różnionych przeczytacie Państwo
w kolejnym materiale).
Pięknym zakończeniem oficjalnej
części spotkania był występ zespołu
Finezja w składzie: Emilia Adamowicz, Hubert Cel, Wojciech Kowal,
Michał Starak i Mateusz Wójcik.
Zespół powstał w listopadzie 2012
roku, a działa przy Państwowej
Szkole Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze.
Rocznie grupa gra ok. 30 koncertów
w kraju i za granicą. W styczniu

ubiegłego roku został wyróżniony na
Makroregionalnych Przesłuchaniach
Zespołów Kameralnych we Wrocławiu. Wczoraj grupa wykonała dwa
utwory: Yanna Tiersena - Muzykę z
filmu Amelia oraz Astora Piazzolli
– Libertango, za które otrzymała
gromkie, zasłużone brawa.
Ostatnim punktem programu był
poczęstunek, który dla gości przygotowali uczniowie jeleniogórskiej
Handlówki.
Angelika Grzywacz-Dudek

Jeśli tylko możesz
podziel się z innymi
Wraz z nowym rokiem Schronisko
im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze ponawia apel do mieszkańców
o pomoc. – Potrzebna jest przede
wszystkim odzież, środki czystości i
żywność z dłuższym okresem ważności – wymienia Marcin Wierzchucki,
kierownik do spraw projektów.
(Angela)

Dary można przekazywać bezpośrednio do schroniska przy ul.
Grunwaldzkiej 51 w Jeleniej Górze.
Kontakt telefoniczny do organizatorów zbiórki to: 75 75 26 122.

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

Adres:
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Dla kogo darmowe porady prawne
Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
i edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz.
1255) w Jeleniej Górze działalność rozpoczęły punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej, które zlokalizowano w trzech
punktach na terenie miasta.
Z pomocy mogą skorzystać: młodzież do 26 roku życia, osoby fizyczne,
którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie
ustawy o pomocy społecznej, osoby,
które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny, kombatanci i weterani oraz

osoby, które w wyniku wystąpienia
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły
się w sytuacji zagrożenia lub poniosły
straty.
Uprawnieni mogą skorzystać z
pomocy w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, prawa cywilnego, spraw
karnych, spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego, spraw
rodzinnych, prawa podatkowego z
wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
(Przemo)

Punkt pomocy prawnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej
Górze, al. Jana Pawła II 7, pokój nr 3, czynny:
• poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00 – Elżbieta Bogdańska – radca prawny
• wtorek od godz. 12.00 do 16.00 – Marzena Stefaniak – radca prawny
• środa od godz. 12.00 do 16.00 – Jadwiga Molińska – radca prawny
• czwartek od godz. 14.00 do 18.00 – Jolanta Olizar-Rudolf – radca prawny
• piątek od godz. 12.00 do 16.00 – Magdalena Kowalczyk – radca prawny.
Punkt pomocy prawnej (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w budynku
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, czynny:
• poniedziałek od godz. 9.00 do 13.00 – Marzena Schneider – adwokat
• wtorek od godz. 9.00 do 13.00 – Aleksander Jaśniowski – adwokat
• środa od godz. 13.00 do 17.00 – Roman Bebak – adwokat
• piątek od godz. 9.00 do 13.00 – Bartosz Rudolf – adwokat
• sobota od godz. 9.00 do 13.00 – Grażyna Kołodziejczak – adwokat.
Punkt pomocy prawnej prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u
Erazma i Pankracego (KRS nr 386088) - w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Podgórna 9, czynny:
• poniedziałek od godz. 15.00 do 19.00 – Piotr Hejmej – adwokat
• wtorek od godz. 10.00 do 14.00 – Mariusz Gierus – aplikant adwokacki
• środa od godz. 15.00 do 19.00 – Piotr Hejmej – adwokat
• czwartek od godz. 15.00 do 19.00 – Mariusz Gierus – aplikant adwokacki
• piątek od godz. 10.00 do 14.00 – Mariusz Gierus – aplikant adwokacki.

Teren byłej Celwiskozy pod lupą służb

Trucizna musi zniknąć

Marceli Krajniak, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego będzie koordynował
działania, jakie podejmie zespół osób z kilku miejskich i powiatowych instytucji zajmujący się sprawami związanymi z likwidacją zagrożenia wynikającego ze składowaniem
na prywatnych terenach b. „Celwiskozy” niebezpiecznych materiałów chemicznych.
- Niedawny pożar, jaki miał tam
miejsce, dał ostateczny impuls do
podjęcia działań w świetle faktu, że
dotychczasowe próby zdyscyplinowania właściciela terenów i obiektów
nie przyniosły w pełni oczekiwanych
skutków. Wprawdzie akcja opanowania pożaru i gaszenia przebiegła
sprawnie i nikt nie poniósł żadnego
uszczerbku na zdrowiu, jednak potencjalne zagrożenie płynące z faktu
gromadzenia nieznanego rodzaju i
ilości materiałów chemicznych nie
zostało wyeliminowane – informuje
Cezary Wiklik, rzecznik Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze.
Z dyskusji 13 stycznia w jeleniogórskim w Ratuszu z udziałem
reprezentantów Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz Inspektoratu
Ochrony Środowiska wynikło, że
każda z tych instytucji, w ramach
swoich kompetencji , podejmowała
przewidziane prawem interwencje,
niemniej podział terenu między spółki, fundacje, dzierżawców i najemców na tyle komplikował procedury,
że osobno żadna ze służb nie była w
stanie doprowadzić do uporządkowania terenu przez właściciela. Powoływanie i zawieszania działalności
kolejnych fundacji i stowarzyszeń,
powoływanie i odwoływanie zarządów oraz podobne zabiegi prawne
na tyle utrudniały pracę sądów, że
kilkanaście procesów nie zakończyło
się oczekiwanym rezultatem.
Pożar, wywołany podczas prac
rozbiórkowych, prowadzonych przez
podwałbrzyskiego wykonawcę, który

Fot. Przemek Kaczalko
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– jak później ustalono – nie został
poinformowany o niebezpiecznych
materiałach składowanych w tych
obiektach, stanowił na tyle istotne
zagrożenie– unaocznił, iż mimo
składanych deklaracji sukcesywnego
porządkowania stanu, właściciel
nie realizował prac, do jakich był
zobowiązywany w wyniku kolejnych
kontroli. A po inwentaryzacji, ich
sukcesywnej i szybkiej utylizacji.
- Wspólne działania oznaczają
nie tylko pełne określenie stanu
sprawy, ale także wydanie decyzji

co do obowiązków, podjęcie wspólnych kroków prawnych, naliczenie
opłat za składowanie odpadów w
miejscu do tego nieprzeznaczonym
(wielokrotnie wyższych, niż zwykłe)
i skuteczną ich windykację, choćby
dlatego, że pełna koordynacja działań
oznacza też możliwość skierowania –
w razie potrzeby – pilnego wniosku
do prokuratury wobec zaniedbującego swojej obowiązki właściciela
tamtejszych nieruchomości – dodaje
Cezary Wiklik.
(UM)

25 stycznia 2016 r.

7

JELENIA GÓRA

Jest schronienie
Zarówno policja, jak i straż miejska
apelują, by zgłaszać miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne. Funkcjonariusze przypominają również o zwróceniu
uwagi na samotnych, starszych lub
chorych sąsiadów. Często przez swoją
niezaradność mieszkają oni w zimnych
mieszkaniach, co również może być
zagrożeniem dla ich życia. Miejsca,
gdzie przebywają osoby bezdomne lub
potrzebujące pomocy, można zgłaszać
telefonicznie dzwoniąc na numery
alarmowe 997 i 112.
A gdzie osoby potrzebujące mogą zgłosić
się po pomoc w Jeleniej Górze?
1. Jadłodajnia (Dzienny Dom Pomocy
Społecznej) – 70 posiłków - 2 posiłki dziennie; skierowanie MOPS
- ul. Kilińskiego 16, tel. 75 752 55 71,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
dzienny@mops.jelenia-gora.pl
2. Placówki Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta koło jeleniogórskie:
tpbajg@wp.pl:
• Schronisko dla Bezdomnych
Mężczyzn : - czynne 24 godz., 60
miejsc, 3 posiłki dziennie, sala
hospicyjna (5 miejsc) - ul. Grunwaldzka 51, tel. 75 752 61 22, kom.
697 915 670
• Noclegownia czynna od godz.
19.00 do 8.00 następnego dnia:
20 miejsc, 2 posiłki dziennie, ul.
Grunwaldzka 51, tel. 75 752 61 22,
kom. 697 915 670
Dom Brata Alberta – schronisko dla osób
starszych - czynne 24 godz., 35 miejsc, 3
posiłki dziennie - ul. Wolności 180, tel. 75
752 60 12; kom. 607 067 640
• Ogrzewalnia /działa od 15.X. do
15. IV./ - czynna od godz. 20.00 do
8.00 następnego dnia, 20 miejsc,
gorąca herbata + pieczywo - ul.
Wolności 180, tel. 75 752 60 12;
kom. 607 067 640
• Ponadto w trakcie przygotowania
jest pokój interwencyjny dla kobiet
i kobiet z dziećmi dla czterech
osób, który będzie się mieścił przy
ul. Wolności 180.
(Angela)

Senator z Jeleniej Góry Krzysztof Mróz odpowiada na pytania Jelonki.com
Opozycja grzmi o zamachu
na demokrację, a obóz
rządzący mówi o dobrej
zmianie. Jak te wydarzenia
komentuje debiutujący w
Senacie Krzysztof Mróz w
rozmowie z Przemkiem
Kaczałko?
Przemek Kaczałko: Można
powiedzieć, że prace w Sejmie i
Senacie prowadzone są w szalonym tempie. Jest to konieczne?
Krzysztof Mróz: Od wyborów de
facto tydzień w tydzień są obrady
Sejmu, a w konsekwencji także
Senatu. Dla parlamentarzystów,
którzy mieszkają daleko od Warszawy jest to obciążające. Powoduje,
że jestem bardzo trudno uchwytny
w okręgu. Taka intensywność
trochę mnie zaskoczyła, bo nie
spodziewałem się, że większość
czasu będę spędzał w Warszawie.
Poza poniedziałkami i niektórymi
wtorkami cały czas jestem poza
Jelenią Górą. Myślę, że większy oddech złapiemy w marcu. Do lutego
będą uchwalane kluczowe ustawy,
z którymi Prawo i Sprawiedliwość
szło do wyborów.

Jakie ważne ustawy jeszcze
przed nami?
Na pewno nasz sztandarowy
program 500 złotych na dziecko –
chcemy, żeby to rozwiązanie weszło
w życie od 1 kwietnia tego roku.
Następnie zmiany w prokuraturze,
czyli połączenie funkcji prokuratora
generalnego z funkcją ministra
sprawiedliwości oraz zmiany w
kodeksie rodzinnym uniemożliwiające odbieranie dzieci
rodzicom tylko dlatego, że
w rodzinie jest bieda. Pracujemy jeszcze nad budżetem
państwa na 2016 rok. Na najbliższym posiedzeniu Senatu
(13/14.01) będziemy wybierać członków Rady Polityki
Pieniężnej. Chcemy kluczowe
rzeczy przeprowadzić bardzo
szybko. Jest taka zasada w zarządzaniu, że rzeczy kluczowe, trudne
przeprowadza się w pierwszych miesiącach rządzenia. Jeżeli pewnych
rzeczy nie zrobi się przez pierwsze
6 miesięcy rządów, to później tych
rzeczy się nie zrobi wcale. Większość
spraw, które uchwaliliśmy do tej
pory musiało być uchwalone szybko, bo wymagają tego przepisy. Np.
wprowadzenie 70-procentowego po-

datku od odpraw i zakazów konkurencji, który chcieliśmy, żeby zaczął
obowiązywać od 2016 roku, musieliśmy zgodnie z

orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego uchwalić
do 30 listopada 2015 r. Podatek ten
dotyczy spółek, w których państwo
lub jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe osoby prawne

mają większość. Odprawy powyżej
3 miesięcy i zakazy konkurencji
powyżej 6 miesięcy są opodatkowane stawką 70 procent. Pamiętajmy,
że zaprzysiężenie parlamentu było
12 listopada, więc de facto było
dwa tygodnie, żeby te zmiany
uchwalić. Reformę szkoły,
której setki tysiące ludzi
chciały – aby była dobrowolność, a nie przymus wysyłania dzieci
6-letnich do szkoły – to
też trzeba było uchwalić jak najszybciej, aby
przygotować szkoły i
samorządy na zmiany.
To są takie rzeczy, że
ścigamy się z czasem.
Dlatego mieliśmy obrady tydzień w tydzień, aby
zdążyć z terminami. Dzisiaj
jest troszeczkę luźniej, bo terminy już nas tak nie gonią.
Jak Pan wyjaśni zamieszanie
wokół Trybunału Konstytucyjnego?
Ja nie jestem prawnikiem, więc
ciężko mi odpowiedzieć. W Polsce
obowiązuje zasada domniemania
konstytucyjności aktów prawnych.

Przyjmuje się, iż każda ustawa
uchwalona przez parlament, jest
zgodna z przepisami prawa, dopóki
Trybunał Konstytucyjny jej nie
zakwestionuje.
Czy tą ustawą nie zostały
zablokowane prace Trybunału
na długi czas?
W sprawie Trybunału Konstytucyjnego narosło bardzo dużo
mitów. Ta ustawa wprowadza dwie
generalne zasady:
- Trybunał ma orzekać w tzw. pełnym składzie. Mówię tak zwanym,
bo sędziów TK jest 15., natomiast
orzekanie ma być w składach
13-osobowych. Zawsze bowiem
ktoś może zachorować lub być
wyłączony ze względu na konflikt interesów. Chodzi o to, aby
jak największa liczba sędziów
TK badała sprawę i ewentualnie
była przekonana, że dana ustawa
jest niezgodna z przepisami. Nie
może być takiej sytuacji, w której
5-osobowy skład stosunkiem 3 do
2 kwestionuje ustawę. Czyli trzy
osoby mogą podważyć ustawę, za
którą opowiedziało się 231 posłów,
51 senatorów i prezydent, Za nimi
stoi kilka milionów ludzi którzy

na nich głosowali. Teoretycznie
jakaś większość może uchwalić
coś niezgodnego z przepisami. TK
jest takim bezpiecznikiem, który
może to zablokować, ale nie mogą
tego robić 3 osoby, tylko pełen skład
większością 2/3.
– Ustawy mają być rozpatrywane
jak w każdym sądzie – według
kolejności wpływu. Tak dzieje
się w każdym sądzie. Nie może
być tak, że jednoosobowo Prezes
Trybunału Konstytucyjnego personalnie decyduje. Jeżeli grupa
posłów Platformy Obywatelskiej
zaskarży ustawę, to sprawa jest
procedowana w ciągu dwóch tygodni, a jeżeli zwykły obywatel,
to czeka dwa, trzy lata. Tak było
przed tą zmianą ustawy. Wszyscy
mają być tak samo traktowani, to
jest normalna zasada obowiązująca
w każdym sądzie powszechnym, z
pewnymi wyjątkami. Tak się dzieje
również w każdym urzędzie. Co w
tym jest złego?(…)

Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu na portalu: www.jelonka.com
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Uczniowie z ZSOiT zbierają okulary dla potrzebujących w Afryce

W związku z II edycją akcji „Okulary dla Afryki”, której
organizatorem są Okuliści dla Afryki, OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii oraz Fundacja Dzieci Afryki,
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych organizują w Jeleniej Górze zbiórkę niepotrzebnych
okularów leczniczych i przeciwsłonecznych.
– Okulary można dostarczyć do
kwietnia, ale ze względów logistycznych dobrze byłoby, gdyby darczyńcy
przekazali je jak najszybciej – mówi
Bożena Fijałkowska organizatorka
jeleniogórskiej akcji.
Zbierane są używane okulary lecznicze w plusach i minusach, ale bez
cylindrów, a także używane okulary
słoneczne. Ważne jest jednak by były
one w dobrym stanie.
Firmy optyczne, które zdecydują się
na przekazanie okularów, proszone są o
opisanie mocy szkieł. To ułatwia segregowanie i pakowanie - przy kilku tysiącach
okularów jest co robić. Sprawdzona
metoda opisywania: każde okulary
wkładamy do małego (najtańszego) woreczka foliowego razem z małą kartką,
na której napisane są moce OP, OL.
Jeleniogórzanie, którzy chcą prze-

kazać swoje okulary ludziom z Afryki
mogą je dostarczyć do ZSOiT w Jeleniej
Górze przy Al. Jana Pawła II 25 (do
gabinetu pedagoga). Ewentualnie
można je przysłać na adres szkoły, choć
z uwagi na możliwość ich uszkodzenia
lepiej byłoby zadzwonić po numer 75
75 228 81 podając swój adres i wówczas
wolontariusze je odbiorą.
Głównym celem akcji jest badanie
wzroku dzieci w Afryce, gdzie jak wiadomo warunki życia są bardzo trudne.
– Z potrzeby serca oraz chęci niesienia
pomocy najmłodszym postanowiliśmy, że w miarę swoich możliwości,
będziemy zmienić tę sytuację – mówi
pomysłodawczyni akcji dr Iwona Filipecka. Zbiórka jest zarejestrowana w
Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
pod numerem 2016/47/OR.
Angelika Grzywacz-Dudek
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W mieście będzie wiele się działo
Jakie imprezy kulturalne czekają nas na początku nowego roku? W Jeleniej
Górze i okolicy będzie ich sporo. Każdy powinien znaleźć coś interesującego
dla siebie.

Czeskie przełomy

Strefa Fotografii zaprasza na
wystawę „Czeskie przełomy” do
jeleniogórskiej Galerii Skene (Teatr
im. Norwida). Na wystawę składa
się kolekcja prac wybitnych czeskich fotografików, którym udało
się udokumentować najważniejsze
wydarzenia z powojennej historii
naszych sąsiadów. Ekspozycja będzie prezentowana do 15 marca br.
“Czar walca” w filharmonii
W piątek (29.01) w sali koncertowej im. Stefana Strahla jeleniogórskiej Filharmonii Dolnośląskiej
odbędzie się koncert “Czar walca”.
Wystąpią: Aleksandra Kubas-Kruk
– sopran, Magdalena Kulig – mezzosopran, Tomasz Krzysica – tenor
oraz Quentin Hayes – baryton.
Przy fortepianie zasiądą: Magdalena Blum i Justyna Skoczek. Cena
biletu: 40 zł.

Fot. Materiały prasowe „Okuliści dla Afryki” oraz „OKULUS PLUS” w Bielsku i Jaworznie

Tę akcję warto wesprzeć

„Romans na 224 struny”

Koncert w Pałacu na Wodzie w
Staniszowie odbędzie się 14 lutego
o godz. 17.00. W romantycznym
repertuarze wystąpi duet: Łukasz
Perek – fortepian i Janusz Nykiel
– skrzypce.

Wystąpi M. Szcześniak

16 lutego (we wtorek) o godz.
21.00 w jeleniogórskim Teatrze
im. Cypriana Kamila Norwida, w
ramach XIX Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego “Zoom-Zbliżenia 2016”, zaplanowano koncert
inauguracyjny “Songs from Yesterday” w wykonaniu Mieczysława
Szcześniaka i Krzysztofa Herdzina
Trio. Bilety do nabycia w Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu
(przy ul. K. Trzcińskiego 12) lub
Teatrze im. Norwida - 70 zł, 50 zł,
30 zł. Skład zespołu: Mieczysław
Szcześniak – śpiew, Krzysztof Herdzin - aranżacje, fortepian, śpiew,
Vivat Operetta
Koncert operetkowy - najsłynniej- Robert Kubiszyn – kontrabas oraz
sze szlagiery operetkowe świata w Cezary Konrad – perkusja.
wykonaniu orkiestry pod dyrekcją
Myrona Yusypovycha, gwiazd so- Krzesimir Dębski Trio
listów oraz baletu towarzyszącego
20 lutego (w sobotę) o godz.
Opery Lwowskiej – 8 lutego o godz. 19.15 w sali widowiskowej Jelenio20.00 w jeleniogórskim Teatrze im. górskiego Centrum Kultury (przy
Cypriana Kamila Norwida.
ul. Bankowej 28/30), w ramach
XIX Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego “Zoom–Zbliżenia 2016”,
Single po… japońsku
Firma EMY zaprasza na spektakl rozpocznie się koncert “Krzesimir
„Single po japońsku”. To najnow- Dębski Trio”. Bilety do nabycia w
sza komedia w reżyserii Olafa Osiedlowym Domu Kultury lub
Lubaszenko z gwiazdorską obsadą. Jeleniogórskim Centrum Kultury
Występują: Anna Mucha, Katarzyna – 50 zł.
W programie koncertu znajdą
Maciąg, Wojtek Medyński i Leszek
Żurek. Przedstawienie odbędzie się się m.in. popularne kompozycje
13 lutego o godz. 20.00 na scenie Krzesimira Dębskiego do filmów
Teatralnej Hotelu Gołębiewski w i seriali.
(Manu/Jel)
Karpaczu.
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Sportowcy w akcji na rzecz zwierząt
„Szanuj, adoptuj, nie bij. Walczy się
na ringu - z równymi sobie” to hasło
nowej kampanii zorganizowanej
przez zawodników klubu Berserkers Team Jelenia Góra na rzecz
podopiecznych Fundacji Mondo
Cane - Inspektorat Jelenia Góra.
Celem zawodników MMA i BJJ
jest zachęcenie jeleniogórzan do
adopcji uratowanych zwierząt, czekających z utęsknieniem na nowych
i odpowiedzialnych właścicieli.
- Zwierzęta odbierane przez inspektorów fundacji są bite i zaniedbywane przez oprawców. Każde
zwierzę zasługuje na spokojny i kochający dom. Wielokrotnie, te adoptowane, odwdzięczają się podwójną
dawką miłości” - tłumaczy Mateusz
Bereźnicki, instruktor sekcji MMA i
właściciel psa o imieniu Rocky.
- Chcemy uświadomić ludzi, że
każdy przejaw agresji wobec zwierząt jest oznaką tchórzostwa i słabości. Niewłaściwe traktowanie nie było
i nigdy nie będzie akceptowane ani
tolerowane przez sportowców, którzy
swoje umiejętności wykorzystują wyłącznie na ringu, w równej i sprawiedliwej walce - dodaje Mateusz Bubin
instruktor działu BJJ oraz właściciel

Fot. Berserkers Team-Jelenia Góra

25 stycznia 2016 r.

psa
o imieniu Bombill.
W zorganizowanej przez fotografa
Oskara Heleniaka sesji zdjęciowej wraz z zawodnikami - zapozowały
zwierzęta fundacyjne: pies Dingo z
koleżanką Pestką.
Zawodnicy klubu mają nadzieję, że
zarówno zebrana w trakcie kampanii
karma, jak i wszystkie słowa zachęty,
dotyczące adopcji, przysłużą się
podopiecznym fundacji. Zapraszają
również na stronę fundacji. Znajdą
tam Państwo wszystkie czworonogi,
które są aktualnie do adopcji: www.
mondocane-jg.com.pl
(Jel)

„Czego nie widać” to świetna farsa i świetnie zagrana

Teatr od kuchni obnażony
Farsa w trzech aktach pt. „Czego nie widać” była pierwszą
premierą 2016 roku w Teatrze Cypriana Kamila Norwida w
Jeleniej Górze. Była to opowieść z lekkim przymrużeniem
oka o tworzeniu sztuki pokazana „od kuchni”. Salwy śmiechu na widowni doskonale odzwierciedlają obraz spektaklu
w reżyserii Adama Biernackiego.
Na Dużej Scenie jeleniogórskiego
teatru można zobaczyć jak na próbach,
czy na zapleczu ścierają się teatralne
obowiązki z życiem prywatnym, którego
czasem nie da się wyeliminować przychodząc do pracy. Dochodzi przez to do
wielu nerwowych sytuacji, ale i komicznych. Publiczność miała okazję zobaczyć
to, czego dotychczas nie widziała – tym
bardziej doceniając fach aktorski.
- Jest to bardzo sympatyczna aktorka,
która bardzo się stara. Chce, żeby wszystko przebiegało dobrze, aby nam się
dobrze pracowało, aby reżyser i aktorzy
byli zadowoleni. Dba o to, aby nasza cała
praca była jak najfajniejsza – opisała
swoją postać Anna Ludwicka-Mania.
To taka perfekcjonistka, ale wszystko się
rozłazi bokiem – dodała aktorka.
Publiczność równie pozytywnie
oceniła to, czego na co dzień nie
widzi. - Aktorzy pokazali, że nie da się
oddzielić życia prywatnego od pracy.

Kiedy coś nas trapi, nie potrafimy być
profesjonalistami – nawet jeżeli wspaniale wychodzi nam improwizowanie.
Każdy z nas stara się wypaść w swojej
roli jak najlepiej, ale czasem podejmujemy tyle prób, że już nam opadają
ręce i wszystko wymyka się spod
kontroli – powiedziała pani Joanna
dodając, że sztuka była prześmieszna,
a najbardziej przypadła jej do gustu
postać Bogusia.
W sztuce Michaela Frayna pt. „Czego
nie widać” występują: Elwira Hamerska-Kijańska, Marta Kędziora, Iwona
Lach, Anna Ludwicka-Mania, Agata
Moczulska, Andrzej Kępiński, Bogusław
Kudłek, Piotr Konieczyński, Bogusław
Siwko, Katinka Maché (gościnnie) oraz
Kamil Przystał (gościnnie). Reżyserem
spektaklu jest Adam Biernacki, a scenografią i kostiumami zajęła się Joanna
Jaśko-Sroka.
Przemek Kaczałko

Fot. Tomasz Raczyński
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Kto nie zdążył na premierę, może obejrzeć sztukę w kolejnych terminach widocznych
na stronie Teatru Norwida: www.teatrnorwida.pl. Polecamy!
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Trenuj siatkówkę z IKS-em

Fot. Tomasz Raczyński

Integracyjny Klub Sportowy
Jelenia Góra zaprasza dzieci ze szkół
podstawowych oraz młodzież z gimnazjów do uczestnictwa w zajęciach
siatkarskich. Treningi odbywają się
w czterech kategoriach wiekowych
i przeznaczone są dla dziewcząt i
chłopców w wieku od 9 do 16 lat.
Zajęcia prowadzone są w czterech
grupach: dziewczęta - kategoria kadetka, wiek 14-16 lat (gimnazjum +
1 klasa szkoły ponadgimnazjalnej),
dziewczęta - kategoria młodziczka,
wiek do 13 lat (szkoła podstawowa
z klas 3-6), chłopcy - kategoria
kadet, wiek 14-16 lat (gimnazjum +
1 klasa szkoły ponadgimnazjalnej),
i chłopcy - kategoria młodzik, wiek
do 13 lat (szkoła podstawowa z
klas 3-6).
- Osoby uczestniczące w treningach będą brały udział w licznych
zajęciach sportowych oraz turniejach, które klub zorganizuje
lub na które zostanie zaproszony.
Ponadto zapewniamy udział w

REGION

zawodach organizowanych przez
Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej, a w czasie wakacji planujemy
wyjazd na obóz siatkarski. Nawiązaliśmy współpracę z takimi
klubami jak Impel Wrocław i MKS
Chełmiec Wałbrzych, zwłaszcza w
zakresie szkolenia najmłodszych,
co może zaowocować wyjazdami
na imprezy organizowane przez
te kluby. Jesteśmy przekonani,
że ta współpraca zagwarantuje
naszym podopiecznym jeszcze lepszy rozwój sportowy. Zapraszamy
wszystkich chętnych do udziału w
zajęciach organizowanych przez
Integracyjny Klub Sportowy Jelenia
Góra - wyznaje prezes IKS-u Jerzy
Sarna.
Więcej informacji o treningach
pod numerami telefonu: 604 805
136 i 600 815 898, mailem: iksjeleniagora@gmail.com oraz na stronie
internetowej jeleniogórskiego klubu: www.iksjg.republika.pl.
(MDvR)

Triumf Wichosia
Bardzo dobrze spisały się zawodniczki
KS Wichoś Jelenia Góra w wyjazdowym
meczu II ligi kobiet z Maximusem Kąty
Wrocławskie. Nasze koszykarki przystąpiły do meczu bez Oli Lorenz, swojej
czołowej i najwyższej koszykarki, ale
mimo to zdołały zwyciężyć.
Do przerwy gra była bardzo wyrównana (34:31 dla Wichosia). W trzeciej
kwarcie nasz zespół zmienił system
obrony, co okazało się bardzo szczęśliwym i skutecznym rozwiązaniem.
Nastąpiła seria przechwytów, a co za tym
idzie szybkich kontrataków. W trzeciej
odsłonie nasze koszykarki straciły
zaledwie 6 punktów zdobywając aż 17.
Gdy w czwartej partii na tablicy pojawił
się wynik 61:39, nasi trenerzy dali
szansę gry zmienniczkom i przewaga
nieco spadła. Bardzo dobrze w naszym
zespole zagrała Magdalena Dźwilewska,
która nie tylko znakomicie rozgrywała,
ale również sama zdobywała punkty z
niemal każdej pozycji. Swoje wysokie
umiejętności potwierdziła Monika Paradowska, zaliczając na swoim koncie
aż 5 „trójek”.
- Drugoligowe zawody obfitowały w
liczne zmiany systemów obron i ataków
obu zespołów. Gra mogła się podobać,
tym bardziej, że w głównych rolach
wystąpiły nasze zawodniczki. Dokonałem około 20 różnych zmian, bowiem
mam wyrównany zespół, w którym
każda zawodniczka może zastąpić swoją
koleżankę. Teraz przed nami mecze z
Ekonomem Legnica i zespołami z Poznania i Swarzędza - powiedział po spotkaniu
trener Wichosia Eugeniusz Sroka.
Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie
- KS Wichoś Jelenia Góra 50:63 (16:14,
15:20, 6:17, 13:12)
Wichoś: Monika Paradowska (23),
Magda Dźwilewska (22), Natalia Kopiec (6), Sandra Lewkowicz (4), Marta
Klementowska (4), Angelika Stefan (2),
Marika Kowalczyk (2), Daria Aleksandrowicz, Wiktoria Łozowiecka, Katarzyna
Sławińska.
(MDvR)

Nasza drużyna zmierzy się z Zagłębiem Lubin

Karkonosze wystartują 12 marca

GDAŃSK Pierwsze zwycięstwo w nowym

sezonie stało się faktem

Premierowe punkty KPR-u!
Po czternastu porażkach z
rzędu piłkarki ręczne KPR-u
Jelenia Góra zdołały sięgnąć
po punkty na parkietach
PGNiG Superligi. Podopieczne Mirosława Saneckiego
sprawiły miłą niespodziankę
w Gdańsku, pokonując miejscowy AZS Łączpol 31:26. O
wygranej zadecydował znakomity początek drugiej połowy
w wykonaniu zawodniczek ze
stolicy Karkonoszy.

Pierwsze zwycięstwo KPR–u Jelenia
Góra w sezonie 2015/2016 stało się
faktem, jednak początek meczu nie
wskazywał na jakiekolwiek kłopoty
miejscowych. W spotkanie zdecydowanie lepiej weszły gdańszczanki prowadząc 4:1. Później na parkiecie zaczęła
rysować się coraz większa przewaga
szczypiornistek KPR-u. W 26. minucie
na listę strzelców wpisała się Justyna
Fijałkowska, a przyjezdne wygrywały
13:9. Dwie ostatnie skuteczne akcje
należały jednak do faworytek meczu,
które przed przerwą zmniejszyły straty.
Początek drugiej odsłony nasze zawodniczki rozegrały perfekcyjnie, ustawiając sobie ten pojedynek. W 42. minucie
bramkarkę gospodarzy pokonała
Joanna Załoga, a na tablicy wyników
pojawił się rezultat 22:14 dla jeleniogórzanek. W ostatnim kwadransie
rywalki zdołały nieco zmniejszyć rozmiary porażki, ale drużyna gości kontrolowała przebieg wydarzeń na placu
gry. Najskuteczniejszą zawodniczką
naszego zespołu była Aleksandra Uzar,
która aż ośmiokrotnie zdołała znaleźć
drogę do bramki rywalek. Sześć goli
dorzuciła Ewa Nowicka, a pięć Joanna
Załoga. Po tej porażce KPR Jelenia Góra
wciąż plasuje się na ostatnim miejscu w
tabeli, ale w końcu pojawiło się jakieś
„światełko w tunelu”. Ekipa prowaHOLANDIA

Srebro w Holandii

Ogromnym sukcesem badmintonowej pary Łukasz Cimosz (KS Chojnik
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarz rundy wiosennej na boiskach III Jelenia Góra) i Karolina Szubert (KS
ligi dolnośląsko–lubuskiej. Pierwsza kolejka odbędzie się 12 marca, a na start rywalem Matchpoint Ślęza) zakończył się rozgrywany w Hoensbroek (Holandia)
Karkonoszy Jelenia Góra będą rezerwy Zagłębia Lubin.
Carlton International Youth Tournament 2015. Czołowa polska para w
Podopieczni Artura Milewskiego
kategorii U15 zajęła drugie miejsce
wznowili już treningi na dobre i Terminarz wiosny:
ulegając w finale angielsko–irlandzkiej
są po pierwszej grze kontrolnej.
parze Will Jones / Rachael Woods.
20.
kolejka
(12-13
marca):
Karkonosze
Jelenia
Góra
Zagłębie
II
Lubin
Jeleniogórzanie zagrali w inauŁukasz z Karoliną w drodze do
guracyjnym sparingu z rezerwami 21. kolejka (19-20 marca): Karkonosze Jelenia Góra - KP Brzeg Dolny
finału
pokonali mistrzów Holandii,
Miedzi Legnica. Mimo, iż spotkanie
Francji,
Grecji i Szwajcarii (rozstawie22.
kolejka
(26
marca):
Piast
Karnin
Karkonosze
Jelenia
Góra
zakończyło się porażką naszego
ni
z
nr
2).
Turniej rozgrywany był w
zespołu, to Karkonosze zaprezen- 23. kolejka (2-3 kwietnia): Karkonosze Jelenia Góra - Lechia Dzierżoniów
kategorii
U11,
U13, U15, U17 oraz U19.
towały się nieźle na tle ligowego
Łącznie
w
zawodach
udział wzięło
24.
kolejka
(9-10
kwietnia):
Foto-Higiena
Gać
Karkonosze
Jelenia
Góra
przeciwnika. Gospodarze pojeblisko
700
zawodników
z Malty,
dynku zwyciężyli 2:1, a wszystkie 25. kolejka (16-17 kwietnia): Karkonosze Jelenia Góra - Formacja Port 2000 Mostki
Holandii,
Anglii,
Szkocji,
Szwajcarii,
gole padły w drugiej części meczu. 26. kolejka (23-24 kwietnia): Bystrzyca Kąty Wrocławskie - Karkonosze Jelenia Góra
Belgi, Luksemburga, Niemiec, Francji,
Legniczanie prowadzili 2:0 po
Portugalii, Serbii, Hiszpanii, Grecji,
27.
kolejka
(27
kwietnia):
Karkonosze
Jelenia
Góra
Stilon
Gorzów
Wielkopolski
trafieniach Kamila Zielińskiego
Danii, Włoch, Izraela, Szwecji, Chori Bartosza Świtały, odpowiedzieć 28. kolejka (30 kwietnia): Polonia-Stal Świdnica - Karkonosze Jelenia Góra
wacji, a także Czech.
zdołał Michał Szramowiat zmniej- To ogromny sukces, trudne trzy29.
kolejka
(7-8
maja):
Karkonosze
Jelenia
Góra
Budowlani
Lubsko
szając straty. W kolejnym sparingu
setowe
pojedynki, które z pewnością
jeleniogórzanie zagrają w sobotę, 30. kolejka (14-15 maja): Ślęza Wrocław - Karkonosze Jelenia Góra
zaowocują
w kolejnych turniejach.
30 stycznia z Piastem Wykroty.
31.
kolejka
(21-22
maja):
Karkonosze
Jelenia
Góra
Miedź
II
Legnica
Przed
Łukaszem
i Karoliną start w
Później zmierzymy się z GKS-em
imprezie
Artengo
Polish Junior w
Wikielec (5.02), Ślęzą Wrocław 32. kolejka (26 maja): KS Polkowice - Karkonosze Jelenia Góra
Lubinie
(U19),
na
którą
nasza para
(13.02), Orkanem Szczedrzyko- 33. kolejka (29 maja): Karkonosze Jelenia Góra - Śląsk II Wrocław
dostała
powołanie
z
kadry
narodowice (20.02) i Zagłębiem II Lubin
wej
wyznają
trenerzy
Adam
Cimosz
34.
kolejka
(5
czerwca):
Ilanka
Rzepin
Karkonosze
Jelenia
Góra
(27.02).
i
Mateusz
Szydłowski.
(MDvR) Mecz zaległy (3 maja): Karkonosze Jelenia Góra - Górnik Wałbrzych
(MDvR)

Fot. Tomasz Raczyński
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dzona przez Mirosława Saneckiego
cały czas zamyka ligową tabelę, ale do
znajdującego na bezpiecznym miejscu
UKS-u Kościerzyna, traci już tylko
cztery „oczka”. W kolejnej konfrontacji
poprzeczka powędruje jednak bardzo
wysoko. Naszym przeciwnikiem będzie
mistrz Polski - MKS Selgros Lublin.
Mecz rozgrywany w Jeleniej Górze (niedziela, 24 stycznia) zakończył się już po
zamknięciu tego wydania gazety.
AZS Łączpol AWFiS Gdańsk - KPR

Jelenia Góra 26:31 (11:13)
AZS: Dobrowolska, Obrębalska - Siódmiak (8), Pasternak (6), Stachowska
(4), Mazurek (3), Lipska (3), Pesel (1),
Ciura (1) oraz Kwiatkowska, Karwecka, Skonieczna, Tomczyk
KPR: Hoffman, Demiańczuk - Uzar (8),
Nowicka (6), Załoga (5), Fijałkowska
(4), Grobelska (2), Tomczyk (2), A.
Mączka (1), Bilenia (1), Michalak (1),
Kobzar (1), Jasińska, Bielecka.
(MDvR)

Tabela PGNiG Superligi kobiet na dzień 23.01:
1. Pogoń Baltica Szczecin 1
5
2. MKS Selgros Lublin 		
14
3. EKS Start Elbląg 		
15
4. Metraco Zagłębie Lubin		
15
5. Vistal Gdynia 		
14
6. Energa AZS Koszalin 		
15
7. Piotrcovia Piotrków Tryb.		
16
8. AZS Łączpol Gdańsk 		
16
9. Olimpia-Beskid Nowy Sącz 		
14
10. UKS Kościerzyna 		
15
11. KPR Ruch Chorzów 		
16
12. KPR Jelenia Góra 		
15

26
25
23
22
19
13
18
13
7
6
6
2

425:344
435:326
420:351
450:380
367:329
423:392
409:438
408:463
367:401
346:446
372:451
376:477

JELENIA GÓRA

Podzielili pieniądze na sport
Prezydent Marcin Zawiła rozdysponował 750 tysięcy złotych na
dotacje celowe z budżetu miasta na
realizację zadania własnego Miasta
Jeleniej Góry w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu.
Pula na przyszły rok jest o 150 tys.
zł. wyższa niż w mijającym roku.
Tradycyjnie, najwięcej otrzymał
KPR – jedyny zespół występujący
w najwyższej klasie rozgrywkowej
sportów zespołowych.
Wykaz klubów, które otrzymały dotację z budżetu miasta na

2016 rok: KPR Jelenia Góra (piłka
ręczna kobiet, Superliga) - dotacja
przyznana 400 tys. zł (koszt 750
tys., wniosek na 523 tys.), KS
Sudety Jelenia Góra (koszykówka,
II liga) - 130 tys. zł (koszt 400,5
tys., wniosek na 272 tys.), MKS
MOS Karkonosze J.G. (koszykówka
kobiet, I liga) - 130 tys. zł (koszt
200 tys., wniosek 140 tys.), MKS
Karkonosze (piłka nożna, III liga)
- 90 tys. zł (koszt 325 tys., wniosek
225 tys.).
(Przemo)
Fot. Tomasz Raczyński
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Pikieta „w obronie demokracji”
W 36 polskich miastach oraz 8
za granicą odbyły się 23 stycznia
br. demonstracje Komitetu Obrony Demokracji. Po raz pierwszy
na mapie protestów pojawiła się
Jelenia Góra. W pikiecie na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Pocztowej
zgromadziło się ok. 150 osób.
- Witam gorszy sort – zwrócił się do uczestników jeden z
przemawiających. - Chciałbym
powitać komunistów i złodziei,
wszystkich t ych, którzy st ali
kiedyś tam, gdzie ZOMO – dodał
witając również wegetarian i
rowerzystów, nawiązując w ten
sposób do haseł, które utkwiły
w pamięci przeciwnikom ekipy
rządzącej. Uczestnicy pikiet y
skandowali m.in. „Solidarność
– obudźcie się”, „Wolne media”,
„Demokracja”. Poza jeleniogórzanami, w akcji wzięli udział
t akże przy jezdni z Bolkowa,
Zgorzelca i innych miast byłego
województwa, a nawet turyści z
Zielonej Góry.
- Nie jesteśmy powołani, żeby
walczyć z jakąkolwiek partią, czy
wspierać jakąkolwiek. Komitet
Obrony Demokracji nie jest partią
polityczną, ale nie zgadzamy się
z działaniami rządu oraz prezydenta – powiedział lider jeleniogórskiej grupy KOD-u Krzysztof
Moździerski. - Czy kolejne pikiety
i marsze w obronie demokracji
na terenie całego kraju nie są
dowodem na to, że jednak wol-

ność wyrażania poglądów nadal
jest dozwolona? Jeszcze jest i
właśnie bronimy tej demokracji,
bo na razie postępowania obozu
rządzącego wielkimi krokami
zmierzają do dyktatury – odpowiedział Krzysztof Moździerski
dodając, że dopóki będzie taka
konieczność, będą organizowane
podobne wydarzenia.
Wśród uczestników dominowały osoby powyżej 40. roku życia,
ale nie zabrakło też młodzieży. Jestem w KOD-zie, ponieważ nie
podoba mi się to, że władza łamie
Konstytucję niby pod płaszczykiem demokracji. Oszukano nas
podczas kampanii wyborczej.
Jako młody człowiek chcę protestować. Rozmawiam z wieloma
politykami, zarówno z prawą,
jak i lewą stroną. PiS-owcy mają
bardzo przekonujące argumenty,
ale to wszystko jest propagandą
– powiedział Jakub Jankowiak z
Jeżowa Sudeckiego, uczeń jeleniogórskiego „Żeroma”.
O demokrację w Polsce boi się
też przedstawicielka starszego
pokolenia, która nie spodziewa
się niczego dobrego po obecnej władzy i ma za złe łamanie
Konstytucji. - Byłam członkiem
Solidarności w trudniejszych czasach i widzę, że zmierzamy ku powtórce. Chcę reagować zawczasu
– argumentowała swoją obecność
na pikiecie jeleniogórzanka.
Przemek Kaczałko

Fot. Tomasz Raczyński

10

-$60,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
og£oszenia
ROZMAITOŒCI

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

25 stycznia 2016 r.
ZU]HĞQLDU

11

2015-12-19 godz. 10.00 - 2016-01-23 godz. 15.00
Barmanka, pomoc
kuchenna do restauracji.
Auto myjnia w Sobie- Małżeństwo bez nałogów
szowie - Zatrudnimy pra- do pracy w gospodarstwie
cownika w ręcznej myjni - 519 629 625
samochodowej. Zaintere- Do wulkanizacji-mechasowanych prosimy o przenik - Dam pracę. Umowa
słanie CV na adres myjnia.
fur@gmail.com lub telefo- o pracę na czas określony.
Wulkanizacja-warsztat w
nicznie 732 918 191
A u t o k o s m e t y k a - Staniszowie. 503 190 777

Doradca Finansowy - Firma Prokostal Spółka
Znajdziesz nas m.in.:
Uczciwe zajęcie, dobre z o.o. zatrudni operatora
Tesco Cieplice, ul. Wolności
wózka widłowego z uprawSanatorium Agat - Cieplice
zarobki, elastyczny czas
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
nieniami. Mile widziana
Sanatorium MSW - Cieplice
współpracy. Zostań Doradcą grupa niepełnosprawności
CM Orle - Cieplice ul. Cieplicka 83
Finansowym - nauczymy Cv+list motywacyjny proPrzychodnia Źródło - Cieplice ul. Sprzymierzonych
Cię wszystkiego. Tel. 668 simy przesyłać na adres:
Zorka Społka z o.o - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
Sanepid
kadry@ladzinski.pl
Tel.
75
682 335
Hurtownia Renoma - Jelenia Góra ul. Wolności
64 354 18
Medicta - Jelenia Góra ul. Wolności
Solarium - Jelenia Góra ul. Wolności
Firma Connect - W związku
Karpacz - pokojowka
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra ul. Wolności 28
z dynamicznym rozwojem - Karpacz - poszukujemy
Kaufland - Jelenia Góra - Zabobrze
Chata Polska - Jelenia Góra - Zabobrze
firma Connect poszukuje doświadczonej pokojówki.
Dzięciołowski - Jelenia Góra ul. Paderewskiego
s z u k a m y p r a c o w n i k a - Do wynajęcia kiosk Ruchu
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra ul. Mostowa
osoby do pracy na stano- Kontakt 884 040 166
Pasaż Grodzki
Zatrudnimy pracownika Cieplice pod Koroną PrzyRatusz
bez nałogów, uczciwego, stanek MZK (650zł brutto) wisko instalatora instalacji Kelnerka - zatrudnię w
Delikatesy DD - Jelenia Góra ul. Solna
Hotel Europa - Jelenia Góra ul. 1 Maja
nisko-prądowych. CV + zdję- pensjonacie w Karpaczu
chcącego pracować, dobre
Smakosz
i drugi Zabobrze ul. Ogińkelnerkę do obsługi gości .
warunki pracy, więcej info
Restauracja Relax - Jelenia Góra ul. 1 Maja 60
cie + list prosimy wysyłać na
skiego
przy
przystanku
MZK
Przychodnia Zaborze - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Możliwość zakwaterowania.
pod numerem tel. 501
Chata Polska Trzcińskiego
koło Biedronki Rynek Atrak- adres: connect@connect. - 696 504 506
167 220
Szpital - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
jgora.pl
Więcej
informacji
na
Ginekomed - Jelenia Góra ul. Kiepury
cyjne lokalizacje - 515 206
Kierowca B, kucharz/pizHurtownia Gaja - Jelenia Góra ul. W. Pola
stronie internetowej. Tel. 75 zer - Pizzeria zatrudni kieHurtownia Duko - Jelenia Góra ul. W. Pola
238
Energetyka - Jelenia Góra ul. w. Pola
rowcę z dobrą znajomością
75 224 97
Urząd Miasta - Jelenia Góra ul. Sudecka 29
Wydawca: HIGHLANDER`S GROUP Marek Tkacz Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra,
Urząd Pracy - Jelenia Góra ul. Podchorążych
Jeleniej Góry i okolic ora
Starostwo
ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Firma Connect poszu- kucharza/pizzera. InformaFirma przewozowa Ro-Ko - Jelenia Góra ul. Kazimierskiego 5
Hurtownia Best - Jelenia Góra ul. Sobieskiego 56
Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek kuje - W związku z dyna- cje bezpośrednio w pizzerii
Bar Tado - Jelenia Góra ul. Karola Miarki
micznym
rozwojem,
firma
(zastępca redaktora naczelnego), Przemek Kaczałko (dziennikarz), Karolina Matusewicz
Dalmacija ul. Morcinka 2
Prokostal - Jelenia Góra ul. Karola Miarki42
Jeleniaplast - Jelenia Góra ul. Społdzielcza
(dziennikarz). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Ma- Connect poszukuje osoby koło PZMotu oraz pod nr.
Draexlmaier
Nowa Zorka
teusz Dzień vel Rakoczy (sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Lena Aksanowa, do pracy na stanowisku 508315790, 739252591 Rembud
DTP: Marta Patraszewska Internet: www.jelonka.com Druk: Polskapresse Poligrafia handlowca. CV + zdjęcie 508 315 790
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra Rynek
Pub Belfast - Jelenia Góra Rynek
o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany: + list prosimy wysyłać na Kierownik sprzedaży
DD ul. Sobieskiego
AxPro
Carpets
zatrudni
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
8 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo adres: connect@connect.
Klub Kwadrat - Jelenia Góra ul. Bankowa
osobę do biura handlowego
do
skra
c
a
n
ia
nadesłanych
tekstów.
TS,
ts
tekst
sponsorowany.
Redakcja
nie
MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka
0,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Čjgora.pl Więcej informacji na z doświadczeniem w dostarPrzychodnia - Jelenia Góra ul. Nowowiejska
ponosi odpowiedzialności za treść
Szkoła tańca Kurzak-Zamorski
czaniu
usług/produktów
stronie internetowej. Tel. 75
Spokojnej Starości
ogłoszeń i reklam
ROZMAITOŒCI
11 wyposażenia wnętrz do Pub
ZU]HĞQLDU
DD Wincentego Pola
75 224 97
Urząd Skarbowy - Jelenia Góra ul. Wolności
hoteli lub biur. Znajomość
Arnika Pl Piastowski
Jelfa
j.angielsiego, predyspozyBiuro Informacji Turystycznej Plac Ratuszowy
cje do odbywania podróży
Redakcja Jelonka - Jelenia Góra ul. M Skłodowskiej-Curie 13/2
służb - egregorczyk@axproKucharz/kucharka - Kursy językowe przygotocarpets.com
zatrudnimy od zaraz samo- wawcze dla osób chcących
K o n s u lta n t s p r z e podjąć pracę w charakterze
dawca NC+ - Poszukiwana dzielną kucharkę/kucharza,
opiekunek osób starszych
osoba: myśląca, sumienna, dom wczasowy w Szkl. P. w Niemczech. Szkolimy od
uczciwa, chcąca pracować Dolnej na 80 osób, sto- podstaw. Po odbyciu szkoi rozwijać się, umowa o łówka, możliwość zakwate- lenia gwarantujemy stapracę: pół-etat, pełen etat. rowania, na stałe, nie tylko bilne, legalne zatrudnienie.
CV i LM proszę wysyłać na na sezon - 665 365 510
- 734427734/691104999
adres. biuro@mont-sat.pl Kucharzy, kelner-ki - L e g a l n a p r a c a p r z y
756 428 588
Restauracja Mazurkowa opiece nad osobami starKucharz, kucharka, szef
Chata zatrudni na umowę s z y m i . B a r d z o d o b r e
kuchni - Do nowo powstao pracę -kucharzy, kel- warunki zatrudnienia, ZUS.
jącej restauracji specjalizuZnajomość niemieckiego
jącej się w dobrej polskiej ner-ki, pomoc kuchenna z przynajmniej komunikakuchni zatrudnię kucharza, doświadczeniem. Zapew- tywnie. Jelenia Góra ul.
szefa kuchni, kucharkę. niamy wysokie wynagrodze- Groszowa 22a (wejście od
Praca w Kościelnikach Gór- nie, b/d warunki pracy - 606 parkingu Biedronki) - 757
991 160
141 099
nych. - 795 010 000

PRACA
DAM PRACĘ
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Ładziński Zakłady Metalowe zatrudni lakiernika
konstrukcji stalowych.
Wymaganie: doświadczenie
w malowaniu pompą hydrodynamiczną. Cv+list motywacyjny prosimy przesyłać
na adres: kadry@ladzinski.
pl Tel. 756435418
Mechanik - Poszukiwany
mechanik samochodowy do
pracy na pełen etat. Praca
jednozmianowa. Miejsce
pracy - osiedle mieszkaniowe Zabobrze. Więcej
informacji pod podanym
numerem telefonu. - 782
670 681
M e c h a n i k - To k a r z Zakład w Jeleniej Górze
zatrudni Mechanika-Tokarza. Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt pod
adresem e-mail: rekrutacja.
dp@ineria.pl
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
Netto zatrudni sprzedawców w Cieplicach. Zapraszamy osoby pracowite, z
chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja + premię uznaniową
Prosimy o przesłanie CV:
uw073863@netto.pl
Ochrona Jelenia Góra Agencja Ochrony Krajewski
BIS zatrudni pracowników
ochrony z terenu Jeleniej
Góry i okolic. Mile widziane
młode osoby oraz emeryci
służb mundurowych. - 609
486 000
Od zaraz przy produkcji
plastików w Łomnicy. wynagrodzenie netto od 13502000zł. Woj-Kat sp. z o.o.
Jelenia Góra Poznańska
20 tel. 756475564 lub 516
587 317
Operator prasy krawędziowej - LBF Sp. z o.o.
zatrudni operatora. Wymagania: obsługa prasy krawędziowej CNC; uprawn. na
wózek widłowy; znajomość
rys. technicznego; umiejętność posługiwania się
przyrządami pomiarowymi;
kontakt: 600 546 751
Operator wypalarki plazmowej - LBF Sp. z o.o.
zatrudni operatora. Wymagania: umiejętność czytania
rysunku techniczn.; uprawnienia na wózek widłowy;
umiejętność posługiwania
się przyrządami pomiarowymi; dośw. min.1 rok;
kontakt: 600 546 751

og£oszenia
ROZMAITOŒCI

Opiekunka w sali zabaw
- Przyjmę do pracy: Sala
Zabaw Fun Park Nowy
Rynek Jelenia Góra, głównie na weekendy/10-20/.
Mile widziane doświadczenie w podobnej pracy. - 513
270 450
Osoby do obsługi hostelu
- Poszukujemy energicznej
pozytywnie nastawionej
do świata młodej osoby do
obsługi hostelu w Karpaczu. Praca zmianowa, całoroczna. - 510 230 506
Palacz-Konserwator
/ Sosnówka - Praca palacza/konserwatora w hotelu
w Sosnówce/k.Karpacza.
Wymagane doświadczenie
w obsłudze kotłów grzewczych o mocy pow. 50 kW.
Umiejętności bieżących
napraw i konserwacji substancji hotelowej. - 691 931
036
Pomoc kuchenna - Pizzeria Colosseum (Sobieszów)
zatrudni pomoc kuchenną,
tel. 664 174 453
Pomoc kuchenna Świeradów - Pilnie zatrudnimy
pomoce kuchenne, kuchar z y, a t a k ż e k e l n e r ó w.
Warunki do uzgodnienia. CV
należy przesłać na adres:
kadry@uzdrowisko-swieradow.pl - 797 502 247
Poszukiwana osoba do
pracy - Do sprzedaży internetowej znajomość pakietu
office najlepiej kobieta
samodzielna, kreatywna i
sumienna, kontakt@shopbay.pl lub telefoniczny - 605
897 232
Poszukujemy serwisanta - W związku z dynamicznym rozwojem firma
Connect poszukuje osoby
do pracy na stanowisku
serwisanta. CV + zdjęcie
+ list prosimy wysyłać na
adres: connect@connect.
jgora.pl Więcej informacji na
stronie internetowej. Tel. 75
75 224 97
Poszukuję Pracownika
Administracji na 0,5 etatu.
Do zakresu obowiązków
należą obsługa komputerowej bazy danych, rozliczanie klientów i pracowników,
sporządzanie dokumentacji
i korespondencji. - 606660-738
Praca dla Ciebie! - Profi
Credit Polska S.A. zatrudni
na stanowisko: doradca
finansowy. Nie wymagamy
doświadczenia, nauczymy.
Oferujemy umowę zlecenie,
oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Wyślij CV: proficreditjg@wp.pl - 728 874 309

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

Pr ac a dla Frond-End
Developera w Netfactory,
biuro w Jeleniej Górze.
Zaawansowana znajomość
JS, html5, Bootstrap, Angular (lub inny framework).
Umiejętności - Wynagrodzenie. Więcej: biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Praca od zaraz przy produkcji plastików w Jeleniej
Górze, Kowarach Woj-Kat
sp. z o.o. Jelenia Góra
Poznańska 20 tel. 75 647
55 64 lub 516 587 317
Praca Opieka Niemcy
- Poszukujemy opiekunek osób starszych
do pracy w Niemczech.
Stabilne, legalne zatrudnienie. Wymagana komunikatywna znajomość języka
niemieckiego. Codziennie
nowe oferty pracy. Serdecznie zapraszamy. 734427734/691104999
Praca z możliwym dowozem - Zatrudnię pomoc
kuchenną oraz pokojowe na
odpowiednich warunkach
z możliwością dowozu lub
zwrotu za paliwo w hotelu w
Karpaczu - 664 497 496
Pracownicy Produkcyjni - Firma Flywodd S.C.
w Karpnikach zatrudni pracowników produkcyjnych
przy produkcji elementów
gięto-klejonych. Praca w
systemie 3-zmianowym CV
prosimy przesyłać na adres
e-mail. - office@flywood.pl
P r a c o w n i c y S PA Zatrudnimy masażystów,
kosmetyczki, fizjoterapeutów. Praca w Karpaczu. 602 702 365
Pracownik budowlany
Jel.Góra - Firma RS Bau
zatrudni pracownika budowlanego. Zakres obowiązków:
prace ogólnobudowlane,
murarskie, zbrojeniowe,
szalunkowe. Pełny etat. CV
ze zdjęciem proszę przesyłać na adres biuro@rsbau.
pl - tel. +48 662 021 060
Pracownik Ochrony Delta Security zatrudni do
pracy pracowników ochrony.
- 608 352 298
Programista PHP 4000
- 7000 zł - Poszukujemy
do stałej współpracy programistę PHP z dużym
doświadczeniem. Praca
przy ciekawych projektach.
Więcej na tel lub biuro@netfactory.pl - 509 202 060
Przyjmę do pracy w Karpaczu - 694 054 375
Przyjmę do renowacji
mebli i politury. Wymagane
doświadczenie. Dobre wynagrodzenie, praca legalna tel.
660 138 070

Recepcja Świeradów Pilnie zatrudnimy recepcjonistów na umowę o pracę.
Wymagania: znajomość j.
niemieckiego. CV należy
przesłać na adres: kadry@
uzdrowisko-swieradow.pl 797 502 247
Recepcjonista/ka Mercure Karpacz Resort
zatrudni recepcjonistę
na pełny etat. Oferujemy
umowę o pracę. CV prosimy wysyłać na adres
H3429-FO@accor.com z
dopiskiem "recepcjonista/
ka". - 502 198 358
Rezydencja AS z Karpacza Górnego zatrudni
kucharkę lub kucharza na
umowę o pracę z doświadczeniem . Mile widziane
prawo jazdy . CV proszę
kierować na adres pensjonat@as.karpacz.pl - 692466-125
Spawacz gazowy z uprawnieniami - ECO Serwis SA
zatrudni spawacza gazowego z uprawnieniami.
Praca przy montażu instalacji ciepłowniczych. Telefon
kontaktowy: 600 095 426
Sprzątanie Marketu Jelenia G. - Pilnie poszukujemy
chętnych do sprzątania marketu w Jeleniej Górze. Praca
od zaraz. Mile widziane
osoby z niepełnosprawnością. Zapraszamy również
osoby pełnosprawne. Zainteresowanych prosimy o
kontakt . - 601 156 466
Sprzedawca - strony
www - Firma NetFactory
zatrudni pewną siebie,
komunikatywną osobę,
o miłym głosie, na stan.
specjalisty ds telefonicznej obsługi klienta. Mile
widziane doświadczenie.
Praca na pełen etat. - 509
202 060
Sprzedawca Netto Karpacz - Netto zatrudni
sprzedawców w Karpaczu.
Zapraszamy osoby pracowite, z chęcią do działania.
Oferujemy: pełen etat; pensja + premię uznaniową
Prosimy o przesłanie CV:
mo148015@netto.pl
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
przesłanie CV: mk138804@
netto.pl
Sprzedawca...dobre
zarobki - Praca stała umowa
o pracę, od zaraz - 501 223
410

Szwaczki-szwalnia
Jelenia Góra - FX Sport Sp.
z o.o. zatrudni szwaczki.
Informacje w siedzibie firmy
przy ul. Waryńskiego 23 w
Jeleniej Górze. - 756 450
830
Wdrożeniowca systemów IT - Zatrudnimy osobę
ze znajomością księgowości, myślącą, ambitną,
chętną do przekwalifikowania się, uczenia się, gwarantujemy szkolenia. Mile
widziana znajomość IT,
CV ze zdjęciem na email.
Info telefon. - 753070308,
biuro@inet.jgora.pl
Wepa Professional Piechowice S.A. zatrudni pracownika na stanowisko:
automatyk, wyksz. min średnie, doświadczenie na pod.
stanowisku, mile widziane
uprawnienia SEP do 1 kV.
Oferty prosimy składać w
siedzibie Spółki w Piechowicach ul. Pakoszowska
1B. lub na adres: wokon@
w e p r o . c o m . p l . Te l e f o n :
75/75 47 818.

Współpraca - Agencje
Kredytowe - Firma finansowa nawiąże współpracę
z Agencjami Kredytowymi.
Oferujemy wysokie prowizje. Zadzwoń 668 682 335
Zatrudnię barmana, barmankę do nowo otwieranego Pubu w Karpaczu,
praca zmianowa 8h/dobę,
możliwość zamieszkania.
Tel. 505 035 885
Zatrudnię kierowcę kat.
C+E do pracy w ruchu międzynarodowym praca w
systemie min 3/1 - 514 551
840
Z at r u d n i ę p i z z e r a ,
kucharza, pomoc kuchenną
oraz kierowcę w pizzerii.
Atrakcyjne wynagrodzenie!
Więcej informacji w lokalu
Dalmacija Jelenia Góra ul
Morcinka koło PZMotu lub
pod nr tel. 508 315 790
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zat r u d n i m y k u c h a rza / kucharkę - Karczma
Skalna w Miłkowie zatrudni
kucharza lub kucharkę z
doświadczeniem. Zapewniamy dobre warunki - 692
495 233

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

51540521 Praktycznie piętro domu
z tarasem, ogrodem i garażem położone na
obrzeżach miasta Jelenia Góra. Lokal o powierzchni 100m2 , wymaga nakładów finansowych. Wszystkie media. Cena 177 000 zł.
Magda Czaprowska 601852382
NA WYŁĄCZNOŚĆ
2

53960521 Mieszkanie trzypokojowe o pow. 84.5m
z duszą i klimatem w centrum miasta. Lokal położony
w kamienicy na trzecim piętrze. Mieszkanie z kominkiem po kapitalnym remoncie. Niskie koszty utrzymania. Cena 185000zł.
Anna Roziel 509 156 552

53950521 Mała, ale przytulna kawalerka o pow. 18m2 usytuowana na drugim
piętrze w budynku kilkurodzinnym
w Starej Kamienicy. Cena 39000
Magda Czaprowska 601 852 382

54070521 Komfortowe mieszkanie trzypokojowe z ogrodem na osiedlu Czarne
w Jeleniej Górze. Lokal o pow. 64.5m 2 usytuowany na parterze budynku kilkurodzinnego.
Mieszkanie urządzone nowocześnie, po kapitalnym remoncie, ciepłe i funkcjonalne.
Cena 269 000 Małgorzata Muzyczka 698 523 811
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
53000521 Dom po kapitalnym remoncie położony na obrzeżach miasta Jelenia
Góra na dużej działce o pow. 2866. Budynek
dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, nieruchomość po kapitalnym remoncie, natomiast elewacja i dach wymaga
nakładów finansowych. Cena 329000
Magda Czaprowska 601 852 382

NA WYŁĄCZNOŚĆ

53110521 Mieszkanie dwupokojowe
w bardzo dobrej lokalizacji-koło Żeroma
w Jeleniej Górze. Mieszkanie o pow 53m 2
w znajduje się na pierwszym piętrze w kamienicy po kapitalnym remoncie. Lokal wymaga
nakładów finansowych. Cena 149.000
Małgorzata Muzyczka tel.: 698 523 811

54080521 Bardzo ładne i komfortowe
mieszkanie trzypokojowe o pow. 49m 2 usytuowane na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym. Budynek jak i mieszkanie po kapitalnym remoncie, lokal do wprowadzenia, częściowo umeblowany. Cena 170000
Magda Czaprowska 601 852 382
54010521 Ładne mieszkanie w poszukiwanej zielonej części miasta Jelenia Góra.
Lokal o pow. 58m2 usytuowana na pierwszym piętrze w kamienicy. Mieszkanie
oprócz łazienki przeszło kapitalny remont
łącznie z wymianą wszystkich instalacji.
Mieszkanie rozkładowe i słoneczne.
Cena 160000
Joanna Chabiniak 661 223 812

Nissan Primera P10 1.6
16v - Auto z LPG, silnik
na łańcuchu rozrządu pali
na dotyk, OC ważne do
21,02,2016 r przegląd do
17,11,2016 r. butla do 2024
r. centralny zamek, zdrowe
Zatrudnimy przy pro- opony zimowe. Więcej infordukcji plastików w Jeleniej macji pod numerem telefonu
Górze i Kowarach. Praca na - 693 111 292
3 zmiany 4 brygady. Wyna- Peugeot 307 SW 2003r
grodzenie 1500zł. -2000zł. b.dobry - 2.0 HDI 110 KM,
panor. dach, 7-os,el.szynetto - 516 574 375
Zatrudnimy sprzedaw- by,lusterka, czujnik zmierzców - "W każdym z nas chu, klima, opłaty do maja,
drzemie As" Zatrudnimy ciemne szyby, wszystko
osoby do pracy w naszym sprawne, bardzo zadbany,
zespole na stanowisku po wymianie oleju i filtrów,
Sprzedawcy. Oferujemy: więcej inf telef, cena 8500
-stabilne zatrudnienie na do neg - 733 910 825
umowę o pracę (pełny etat)
-możliwość rozwoju zawodowego i awansu - kadry@
as-system.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Mężczyzna z pełną kategorią prawa jazdy podejmie
się pracy. Posiadam również
auto ciężarowe z winda.
Telefon 509 644 864

MOTORYZACJA
CZĘŚCI KUPIĘ

Renault laguna 2,2 - autko
w ciągłym użytku. klima,
hak, elkt.szyby i lusterka
2x pod.pow. przegląd i oc
ważne wszystkie informacje
od 9do21 pod nr 507634000
cena do uzgodnienia.
Sprzedam Opel Astra
automat 2006 rok, ważne
ubezpieczenie. Więcej informacji pod numerem 75 75
31 552

Sprzedam traktor, samoróbka - silnik perkins, stan
silnika bardzo dobry. Stan
ogólny dobry. Cena 4500zł,
możliwa mała negocjacja.
Więcej info pod numerem
telefonu. - 607 307 964

Skup katalizatorów ceramicznych, metalowych,
filtrów cząstek stałych.
Wycena według katalogów,
dojazd na miejsce, gotówka
Volkswagen Touran
od ręki. Polecam i zapra- Rok produkcji 2003, silszam. - 695 614 193
nik diesel 2.0. Samochód
wygodny oraz funkcjonalny.
MOTORYZACJA
W wyposażeniu: skórzana
KUPIĘ
tapicerka, manualna skrzyA u to s k u p a u t o z ł o m
nia biegów, klimatyzacja,
794794804 - Prowadzimy
webasto oraz pełna elekskup samochodów wszysttryka. Cena 15 000. - 607
kich marek w każdym sta232 908
nie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
ANONSE
odbierzemy własnym transMATRYMONIALNE
portem Twój samochód bez
Kilka tysięcy miesięcznie.
zbędnej zwłoki
Auto skup dobre ceny Zainteresowana? - Masz
533533443 - Prowadzimy 18-21 lat, jesteś ładna i
skup samochodów wszyst- lubisz ten sport? Dyskretkich marek w każdym sta- nie na Twoich warunkach i
nie technicznym. Płacimy tylko kilku stałych klientów
724045986
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym trans- Lili - Info o spotkaniu
portem Twój samochód bez udzielę telefonicznie. Nie
odpisuje na sms. . - 884zbędnej zwłoki
750-496
Kupię motorynkę Romet
może być uszkodzona nie- Powrót Alicji z krainy
czarów - Zapraszam do
kompletna - 508 764 585
siebie pełna dyskrecja mile
spędzony czas Alicja - 721
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
156 792
Mercedes 124 1992r. 2,5 Poznam Pana najchętniej
diesel kolor siw-met, auto wdowca lat 72-73, niewypo przegląd 17.12.2015, sokiego z JG lub okolic.
ubezpieczenie - marzec, Jeżeli pragniesz przyjaźni,
hak, radio, szyberdach, rozmowy i szacunku aby nie
cena 3900 zł, tel. 607 220 czuć się samotny zadzwoń
tel. 663 714 733
746

Sex Flirt - Najdroższe Panie
i Dziewczęta zapraszam
Was do wspólnej zabawy,
spotkań, bez ograniczeń,
nie wykluczam sponsoringu:
brunet, 177 cm, wysportowany, długodystansowiec.
Czekam: Lew - 884 824
749
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Remonty szybko, tanio
i solidnie. Od najmniejszych prac naprawczych
po kompleksowe zlecenia
pod klucz. Gwarantujemy
zadowolenie każdemu inwestorowi tel. 601 972 474

R e n o wa c j a s t o l a r k i
zabytkowej - Witam speSzukam koleżanek do cjalizujemy się w renowacji
współpracy w usługach stolarki drzwiowej i okiennej
towarzyskich. Telefon 509 . - 605 622 535
644 864
Tanie remonty w dobie

kryzysu! Remonty drobne,
przeróbki budowlane na
Twoją kieszeń. Zadzwoń!
Dachy altany tarasy - tel. 721 647 789
Usługi ciesielskie i dekarskie, altany, tarasy ,pergole
USŁUGI
doświadczenie i fachowość
EDUKACYJNE
zapraszamy - 534 490 090
Korepetycje z angielHydraulika wodno-ka- skiego - Chętnie udzielę leknalizacyjna - wymiana insta- cji języka angielskiego m.in.
lacji wodno-kanalizacyjnej przygotowanie do matury,
każdą metodą. naprawa egzaminu gimnazjalnego
instalacji wodnej i co. bez lub dla osób dorosłych. konieczności spuszczania 733 244 197
wody z układu .zadzwoń
Szukam korepetycji j.rousługi dopasujemy do twosyjski - Szukam korepetyich potrzeb tel: 530-127-106
tora/ki z języka rosyjskiego.
Najlepiej zabobrze lub ew.
Koparko-ładowarka- centrum. Nr tel. 796 382
,minikoparka - Roboty 519. Najlepiej napisać sms ziemne koparko-ładowarką oddzwonię. - 796 382 519
lub minikoparką oraz młot
wyburzeniowy do koparkoUSŁUGI
ELEKTRYCZNE
ładowarki - 697 520 124
Malowanie, kafelki - Instalacje elektryczne,
Wykonujemy prace remon- solidnie, tanio - 607339582
towe takie jak gładzie, Naprawa AGD - Naprawa
malowanie, panele, regipsy pralek, odkurzaczy, Jelenia
różnego rodzaju zabu- Góra ul. Karłowicza 25 tel.
dowy, łazienki komplek- 603 835 483
sowo, hydraulika z rur pp lub Naprawa pralek, kuchenek
miedź, chętnie doradzamy, tanio - Serwis sprzętu AGD
pomagamy w zakupie mate- pralki, kuchenki, zmywarki.
riałów. - 795 633 248
Dojazd do Klienta naprawa

USŁUGI
BUDOWLANE

Natrysk pianki poliuretanowej - Przedmiotem aukcji
jest natrysk piany PUR.
Zajmujemy się ocieplaniem
poddaszy, izolacją stropów i
fundamentów metodą natrysku piany poliuretanowej.
Jesteśmy z Jeleniej Góry.
- 502 362 187

Potrzebuje pracowników do pracy w Niemczech.
Praca przy piaskowcu,
remonty starych budynków kościołów itp. Spanie
zapewniam, warunki do
uzgodnienia. Praca w Wurzburgu. Proszę dzwonić po
18, tel. 530-456-748
Profesjonalne usługi
zduńskie. Budowa i przebudowa trzonów kuchennych
i pieców kaflowych, pogotowie zduńskie, budowa
kominków i pieców chlebowych - 667 309 178

na miejscu. Szybko, solidnie
i tanio - 783 616 565

USŁUGI
FINANSOWE
... potrzebujesz pieniędzy
? - Kredyty gotówkowe oraz
konsolidacje do 150.000
zł; pożyczki pozabankowe,
również dla osób z zajęciem
komorniczym; konsolidacja
chwilówek. Doradztwo oraz
pomoc dla osób zadłużonych. - 795 005 835
Akceptujemy każdy
wniosek! - Szybka pożyczka
z ratą miesięczną. Zadzwoń!
- 531 358 181
Brakuje Ci gotówki?
- Szybka pożyczka do
6.000 złotych na oświadczenie! Decyzja w 5 minut,
raty miesięczne, szybka
wypłata. Skorzystaj z oferty.
Zadzwoń! 731 911 010
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Kasa dla ciebie - Gdy
zabraknie Ci kasy z początk i e m R o k u , p o m ogę....
Oferuję pożyczki na
oświadczenie, nawet do
25.000 złotych. Zadzwoń 731 911 010

Pożyczka pozabankowa - Szybka pożyczka
na dowolny cel, na każdą
okazję.Decyzja w 15 minut
- szybki przelew kasy na
konto ! Przyjdź - zadzwoń
i umów się na spotkanie.731-911-010. 1 Maja
Masz problemy z Finan- 31/1 Jelenia Góra 9.00
sami? - Pożyczymy do - 17.00
25.000 złotych. Minimum Pożyczki - Potrzebujesz
formalności - wystarczy gotówki? Zadzwoń i umów
dowód osobisty i numer się na spotkanie z przedkonta bankowego. Szybka stawicielem 726 001 465
decyzja. Nie sprawdzamy Sfinansujemy Potrzeby
BIK I KRD. Dzwoń 785- - Z a d z w o ń ! S f i n a n s u jemy potrzeby. Pożyczki do
524-362
Oddłużanie + kredyty 25.000 złotych. Minimum
formalności. Szybkie przy- Oddłużanie nieruchoznanie gotówki i wypłata.
mości... Kredyty: - konsoTel. 785-524-362
lidacyjne (zmniejsz ratę)
Szybka pożyczka dla
- gotówkowe (dowiedz
emerytów i rencistów do
się gdzie można uzyskać
25.000 złotych. Wystarnajlepszą ofertę) - hipoczy sam dowód osobisty
teczne (w tym MDM) - 534 i o s t a t n i a w a l o r y z a c j a .
934 858
Zadzwoń! 531-358-181
Pilnie potrzebujesz
gotówki? - Największy
w Jeleniej Górze wybór
pożyczek pozabankowych.
Minimum formalności.
Dostępne także kredyty
bankowe. Darmowa pomoc
i doradztwo kredytowe.
Biuro: Jelenia Góra - Zabobrze, ul. Wiejska 29a/3.
- 781 222 323
Pożyczka do 25.000
złotych - Dojazd do klienta!
Zadzwoń 531-358-181

Zabrakło Ci gotówki? Skorzystaj z naszej oferty
pożyczki do 6.000 złotych
na oświadczenie! Zadzwoń!
Pomożemy 724 489 840

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
CinemaDream - Witam.
Specjalizuję się w profesjonalnej fotografii cyfrowej,
produkcją filmów, efektami VFX i grafiką. Więcej
informacji pod numerem
tel oraz na stronie internetowej. Zapraszam. - 661
665 669

Pożyczka na spełnienie
marzeń noworocznych.
Proponujemy szybką
USŁUGI
pożyczkę na oświadczeINFORMATYCZNE
nie do 6.000 złotych. Rata Naprawy domowe kommiesięczna. Zadzwoń 730- puterów PC i laptopów.
739-124
- 606 423 607

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

Serwis PC i Laptopy,
dojazd FAK - Dyplomowany inżynier. Diagnostyka
i naprawa komputerów PC
i laptopów. Odwirusowanie, czyszczenie, instalacja systemu. Wymiana
ekranów, gniazd zasilania laptopów. Aktualizacja
do win10. Odzyskiwanie
danych. - 605 233 937

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Przeprowadzki. Transport busem - Posiadam
dużego duża. Możliwość
negocjacji cen. Transport,
przeprowadzki rzeczy w
mieście, kraju i zagranicą.
Tel. 662522773

USŁUGI
MUZYCZNE
Profesjonalny sprzęt
nagłośnieniowy i oświetleniowy wypożyczę, mogę
też ewentualnie zagrać. 783
011 110
W e s e l a , i m p r e z y, D J
wokal na żywo, muzyka
akordeonowa, repertuar
polski-zagraniczny, oświetlenie, nagłośnienie, cena
umowna "Muzyk Orkiestra"
tel. 75 75 339 21, 692 046
727

Zaopiekuję się starszą
osobą, ugotuje, posprzątam, najchętniej Zabobrze
lub najbliższe okolice.
Dzwonić wieczorem tel.
607 967 510
Zaopiekuje się starszą
osobą w zamian za mieszkanie tel. 732 959 566

USŁUGI
RÓŻNE
M o n t- Sat P o g o t o w i e
Antenowe - Naprawiamy,
modernizujemy, ustawiamy
, cyfrowe anteny satelitarne naziemne, indywidualne i zbiorcze, posiadamy
uczciwe 20 letnie doświadczenie w branży. tel. 602
810 896 - 756 428 588
Nc+, telewizja na kartę JG.
- Sprzedajemy , montujemy:
telewizja na kartę, platforma
nc+, zawsze w aktualnych
promocjach. U nas podpiszesz nową umowę, wymienisz dekoder, podpiszesz
umowę przedłużeniową.
Mont-Sat (mała poczta) 756 428 588

Pracownia reklamy
Jelenia Góra - Oferujemy
usługi w zakresie reklamy
zewnętrznej i wewnętrznej:
-szyldy i tablice reklamowe
USŁUGI
-oklejanie samochodów
OPIEKA - OSOBY
-oklejanie witryn -kasetony
Kobieta w średnim wieku -nadruki -poligrafia - 723
bez nałogów zaopiekuje się
529 286
osobą starszą w zamian
za zamieszkanie tel. 690 Promocja kursu nurkownia 2016 - Centrum
893 294
Nurkowe Uboot zaprasza
Opieka nad niepełnosprawnym - Zaradna. Zaopiekuję na zimową promocję podsię niepełnosprawnym. stawowego kursu nurkoObie strony bez nałogów wania. Promocja trwa od
oraz wynajmę 2-pokojowe 1 stycznia do końca lutego
mieszkanie bez doradców. 2016. Szczegóły na naszej
Najchętniej - Jelenia Góra, stronie internetowej. Zajęcia
Zgorzelec i okolice. Kontakt w Szkole Podst. nr 11 - 660
600 730 321
672 114

Rolety, żaluzje, montaż,
serwis - Rolety wewnętrzne
tkaninowe, dzień-noc, plisy,
żaluzje i inne przesłony
okienne. Ponad 500 wzorów
i kolorów tkanin. Największy
wybór. Ceny producentów.
Gwarancja i serwis. Montaż
gratis. Tel. 515 179 177
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek,
klamek i zawiasów. Regulacja , konserwacja i regeneracja okuć obwiedniowych
w oknach PVC. Wymiana
szyb zespolonych. Montaz
nawiewników. Robert 607
720 825
Ubezpieczenia domusamochodu - Potrzebujesz
ubezpieczyć auto, mieszkanie, dom, firmę? Zadzwoń
pod nr 75-75-502-92 i zapytaj o ofertę lub przyjdź ul.
Promienna 7, 58-560 Jelenia Góra. Doradca ubezpieczeniowy Zbigniew Haręcki
- 601 440 215

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Karpacz - odśnieżanie
dużych i małych parkingów,
dróg dojazdowych. Dostępność usługi 24h. - 730 254
321
Pięknie wyczyszc z ę d y w a n y, t a p i c e r k ę
domową i samochodową.
Profesjonalne środki Karcher+wieloletnie doświadczenie-zapraszam - 607
155 751
Posprzątam biura - tel.
732 959 566
Posprzątam pomieszczenia biurowe, dzwonić
wieczorem tel. 607 967
510
Tanio posprzątam mieszkania, domy, umyje okna tel.
732 959 566

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Transport busem max
4.5mb 3.5t - przywiozę,
przewiozę, dowiozę transport od 1zł/km ceny ustalane
indywidualnie możliwość
wniesienia zniesienia oraz
przeprowadzki - 697 335
784
Usługi transportowe przeprowadzki kraj zagranica
negocjacja cen ! - 601 561
366

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Bars- zabieg na ciało i
umysł - Bars to głęboki
energetyczny proces uwalniający od ograniczających
myśli, emocji, schematów
działania; otwierający i przyciągający radość, zdrowie,
obfitość i poczucie spełnienia w życiu. - 510 126 927
Sprzedam unit dentystyczny Topaz 4 rękawy,
lampa Faro system ssacy
,nowa pompa, krzesło stomatologiczne atrakcyjna
cena stan bardzo dobry 698 777 205
Uzależnienia - Prywatny Ośrodek Leczenia
Uzależnień całodobowy
w Karpaczu. Oferujemy
kompleksowe i profesjonalne leczenia uzależnień:
alkoholizm, narkomania,
lekomania, uzależnienie od
środków psychotropowych,
- 510 665 997
Vega Test-wykrywanie
patogenów - Vega Testwykrywanie pasożytów,
grzybów, bakterii, wirusów
oraz zaburzeń pracy organizmu. Usuwanie patogenów
częstotliwościami i naturalnymi kuracjami. Serdecznie
zapraszam w J.G Cieplicach. - 510 126 927

og£oszenia
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KUPIĘ
Skup staroci antyków 506
960 561 - kupie różne stare
przedmioty monety widokówki zdjęcia stare książki
obrazy mapy porcelanę
zegary bagnety lampy biżuterie srebro złoto i inne
przedmioty zalegające w
kredensie piwnicy na strychu.
W komis przyjmujemy ładną,
modną odzież damską,
buty, torebki. Przyjęcia w
czwartki i piątki. Sklep Sara
ul. Różyckiego 4a. Zapraszamy na zakupy tel. 506
092 349

Kupie mieszkanie na
Zabobrzu - Kupie miesz.
do 100tys na prywatne raty
np .10 rat po 5000tys.plus
15-20 tys gotówka najlepiej
Zabobrze - 728 898 159

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Mieszkanie Kowary Do sprzedania mieszkanie
35m3. Osiedle Górnicze
Kowary. Pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. pierwsze piętro, słoneczne środkowe i ciepłe. cena 70000zł.
do negocjacji. - 601 908
021

Sprzedam 3 mieszkania
Materac 160x200 GOLD centrum - 102m, 32m i 38m
F85 WellPur - Ma 2 mie- ul 1go maja bez czynszowe
siące, mało używany, za z ogrzewaniem miejskim 695 898 335
1200 zl - 509 208 913
Sprzedam filtr do wody Sprzedam mieszkanie
cena 800 zł, wózek inwa- 1 pokojowe, 38m2 w Cielidzki cena 500 zł tel. 518 plicach os. Fampy tel. 669
108 096
409 251
Sprzedam łóżko drew- Wolin zachodniopomorniane i metalowe podwójne, skie - Sprzedam mieszłóżko drewniane pojedyn- k a n i e b e z c z y n s z o w e
cze, lodówka z osobnym 42m2,dwa pokoje, kuchnia
zamrażalnikiem, pralka
oraz łazienka z działką
Bosch tel. 724 655 488
rekreacyjną około 100m2.
Sprzedam wózek dzie- Mieszkanie do remontu
cięcy 3 częściowy, stan b.
.Blisko morza 20 km do
dobry tel. 75 76 494 33
Międzyzdrojów, MiędzyWózek inwalidzki - Pilnie wodzia. - 504 171 822
i tanio sprzedam używany
i w dobrym stanie, skłaMIESZKANIA
dany wózek inwalidzki firmy
CHCĘ WYNAJĄĆ
Reha-Pol Kontakt: 697 956
Poszukuję do wynaję017
cia kawalerki w Karpaczu
(kobieta; l.26, pracująca,
ZGUBIONO
bez) na okres nie krótszy
Zgubiono klucze - 18
niż rok, z możliwością
stycznia około godz. 15.00
przedłużenia. - 663 557
na skrzyżowaniu ul. Wolności i M. Skłodowskiej-Curie 814

SPRZEDAM

Poszukuję mieszkania
- Małżeństwo z dwójką
dzieci 5 i 10 lat pilnie
poszukuję mieszkania w
okolicach Osiedla Orle
MIESZKANIA
do 600 zł + media, PomoKUPIĘ
żemy w opiece starszym
Kupię mieszkanie 2 lub
osobom - 726 010 456
3 pokojowe w centrum.
Ogrzewanie miejskie lub Poszukuję taniej kawagazowe (jeśli budynek jest lerki z niskimi opłatami tel.
732 959 566
ocieplony). - 696 441 067
na murku przy kiosku zostawiono pęk kluczy, znalazcę
proszę o kontakt tel. 605
593 039

Wynajmę kawalerkę lub
M2 - Para pracująca poszukuje w pełni wyposażonej
kawalerki lub mieszkania
dwupokojowego do wynajęcia w Jeleniej Górze
(centrum lub Zabobrze),
do 1000 zł + media. - 724
852 750

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Bezczynsz. kawalerka
w centrum - Umeblowana
kawalerka na 2 piętrze
wyremontowanej kamienicy w centrum. Aneks,
łazienka z prysznicem.
Ogrzewanie - piec kumulacyjny. 750 zł + media
wg zużycia + kaucja jednomiesięczna - 665 339
020
Do wynajęcia 2 pok.
mieszkanie ul. Noskowskiego, umeblowane,
51m2 z balkonem, 1000
zł w tym czynsz z ogrzewaniem + kaucja 1000 zł +
media tel. 75 75 158 88
Do wynajęcia ekskluzywna
kawalerka w Sobieszowie
od 5 stycznia, tel. 601 918
475 po godz. 18.00
Do wynajęcia kawalerka
umeblowana na Zabobrzu
tel. 883 005 356
Kawalerka w centrum
- Bezczynszowa, śliczna,
umeblowana kawalerka na
2 piętrze wyremontowanej kamienicy. Okna pcv,
aneks kuchenny, szafa
wnękowa, ogrzewanie p i e c k u m u l a c y j n y. 7 5 0
zł + media wg zużycia +
miesięczna kaucja - 665
339 020
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane 52m2, koszt
wynajmu 950 zł+media+kaucja tel. 669 758 510
Ma m d o w y n a j ę c i a o d
zaraz przytulną, wyremontowaną i umeblowaną
kawalerkę w centrum Jeleniej Góry o pow. 29 m2(w
rynku - przy ul. Pionierów).
Zainteresowane osoby
proszę o kontakt pod
nr.790-603-111
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - Mam
do wynajęcia mieszkanie
dwupokojowe na Zabobrzu+kuchnia i łazienka.
Cena 900/mies+liczniki.
- 797 456 274
Mieszkanie blisko centrum. - Mam do wynajęcia mieszkanie 55m, 2
pokoje+ salon z aneksem
kuchennym. Cena 700zł
miesiecznie + media(prąd, woda, gaz) Kaucja
1000 zl. Od 1 lutego. 004915255651731

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
34 m2 zamienię na większe - Dwa pokoje, łazienka,
kuchnia, wykusz, CO gazowe+piec kaflowy. Groszowa
pierwsze piętro, zamienię na większe. Może być
zadłużone, do remontu lub
z dopłatą.batyc@op.pl - 503
447 250
Kawa l e r k a 2 6 m n a
większe - Komunalne na
Zabobrzu, parter, ogrzewanie miejskie, ocieplony
blok. Zamienię na większe
komunalne do 50m z ogrzewaniem miejskim. Max 1
piętro lub winda. Spłacę
ewentualne zadłużenie. 888 855 655
Zamienię mieszkanie
komunalne. - Zamienię
2 pokojowe z kuchnią i
łazienką c-o w Kowarach
na Jelenią Górę. - 534 852
508
Zamienię na większe Zamienię mieszkanie komunalne 46m w centrum na
2pietrze.2Pokoje,kuchnia,łazienka,przedpokoj.CO
gazowe. Na większe do
70m - 737 490 884

DOMY
KUPIĘ

Budowlaną 1500-3000
m2 - kupie działkę budowlana w ciekawej lokalizacjiJelenia Góra lub najbliższa
okolica, 1500 - 3000 m2,
gotówka tel. 666 222 031
Nieruchomości Jarząbek

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka pod zalesienie
- Działka w Siedlęcinie 1
ha 78 a może być przeznaczona na zalesienie. - 781
560 904
Działki w Jeżowie Dolnym
- Sprzedam dwie działki
budowlane blisko Jeleniej
Góry w Jeżowie Dolnym.
Położenie działek jest bardzo atrakcyjne. - 723 278
500
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Gospodarstwo rolne
0,95HA Wleń - Poniemieckie gospodarstwo rolne we
wsi Bełczyna, gm.Wleń.
Nieruchomość zabudowana
budynkiem mieszkalnym i
dwoma budynkami gosp.
na działce o powierzchni
0,95HA. Działka uzbrojona.
Idealna na inwestycję. - 503
391 058

Lokal użytkowy 26 m2, w
Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego, doskonały
na biuro. Dwa pomieszczenia (14 i 9 m kw)+ toaleta,
1 miejsce garażowe. Koszt
najmu 600,-zł + pozostałe
oplaty 400 zł - 667 047
002

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA

Lokal w atrakcyjnym miejscu - Ładny lokal 30m2 Cieplice. Z dużym parkingiem w
kompleksie handlowo usługowym. W sąsiedztwie Lidl,
Netto, Rossmann, Centrum
Medyczne. Cena 1000zł
netto, w tym media (prąd,
woda, ogrzewanie) tel: 608
860 654

Grunt Różyckiego 4a
- Mam do wynajęcia 60
m2 gruntu pod stragan itp.
Różyckiego 4a cena 300
pln - 535 303 007

LOKALE
SPRZEDAM

Sprzedam pawilon handlowy w Sobieszowie przy
ulicy Cieplicka 207. Cena Mam do wynajęcia 40m2 na
19999 zł. Do negocjacji. - gabinet, usługi, punkt GSM
663 982 626
Różyckiego 4a cena 1200
Wynajmę lub sprzedam pln - 535 303 007
funkcjonujący sklep w okolicach Jeleniej Góry, dzwonić Wynajmę lub sprzedam
w godz. 16-18.00 tel. 791 funkcjonujący sklep w okoli767 780
cach Jeleniej Góry, dzwonić
w godz. 16-18.00 tel. 791
LOKALE
767 780

CHCĘ WYNAJĄĆ

60-80 m2, pilnie lokal - pilnie
szukam lokalu przy głównej
Pilnie kupie dom Jelenia ulicy, dobry standard, 3
Góra Jeżów Sudecki okolice pomieszczenia, pow.60-80
do 400.000 - 665 426 205 m2, z możliwością reklamy
świetlnej, umowa długoterDOMY
minowa tel.666 222 031
SPRZEDAM
Nieruchomości Jarząbek
Dom z bala Piechowice
70-80 m2, 4 pomieszczenia
- Całoroczny dom dwuro- szukam lokalu w dobrej
dzinny lub mieszkanie i
lokalizacji Jeleniej Góry,
apartament na wynajem dla
może być też Zabobrze,
turystów. 174 mkw, działka
1057 mkw, 6 pokoi, 2 łaz. parter lub piętro, 70-80 m2,
Rok bud. 2009. Z bala, dobry standard, z kanałami
bardzo ciepły, energoosz- wentylacyjnymi i telefonem,
czędny. Górzyniec. 550.000 umowa 10 lat tel.666 222
031 Nier.Jarząbek
zł. - 604-441-480

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
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LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia kamienica
przy ul Grodzkiej, kamienica
po remoncie. Możliwość
wynajmu całej 550m za
12000 tyś zł lub wynajmu
poszczególnych mniejszych
powierzchni - 603 925 484
Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 37,5 m2 w
ścisłym centrum Szkl. Por.
(z wejściem i witryną od ul.
Jedn. Narodowej) na działalność handlową/usługową.
- 504 004 710
Do wynajęcia magazyn
425m2, ogrzewany tel. 500
168 910

Zabobrze Elsnera 3B
wynajmę na każdą działalność (dwa sąsiadujące
pomieszczenia 54 m2 i
33 m2). Lokal po remoncie. Sąsiedztwo szpitala,
szkoły i kościoła. Centrum
handlowe obok. Tel. 500
183 261

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Garaże blaszane. Producent - Firma Stalmat zajmuje
się produkcją i dystrybucją
garaży blaszanych, Wiat,
Hal, Magazynów, Kojce.
Gwarantujemy najwyższą
jakość produktów i materiałów z jakich korzystamy.
Transport i montaż gratis.
- 888-886-527
Mam do wynajęcia miejsce
na reklamę. Zabobrze ul.
Różyckiego 4a 100 pln - 535
303 007

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

Garaż do wynajęcia ul.
Lokal do wynajęcia w cenMoniuszki okolic szpitala
trum miasta, parter 24m2, I
piętro 31m2 tel. 75 75 265 (bez prądu i kanału) tel. 883
730 576
36, 606 245 013
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Reklama

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

8.02.2016 godzina 17.30 i 20.00 Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Bilety: Kasa Teatru oraz na kupbilecik.pl

Informacja i rezerwacja 663-786-440

