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Drastyczna podwyżka opłat wywołuje emocje wśród mieszkańców miasta i radnych

Awantura o wodę nadal trwa
MDK znów
zagrożony

Radni 23 lutego będą debatować na temat połączenia Młodzieżowego Domu Kultury z
Miejskim Ośrodkiem Sportu.
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SPORT

Biegacze
z medalami

Posiedzenie zwołane na wniosek
grupy radnych dotyczyło odmowy
przyjęcia zaproponowanych przez
„Wodnika” stawek za zaopatrywanie
w wodę i odprowadzanie ścieków.
Podobną próbę przewodniczący
RM Leszek Wrotniewski starał się
przeforsować podczas sesji (na
raty) 26 i 28 stycznia br. Wtedy
zabrakło dwóch głosów (10 za, 10
wstrzymujących się), aby wprowadzić ten punkt do porządku obrad.
Jak się okazało, rajcy przeciwni
podwyżkom nie poddali się i na
wniosek jednego z jeleniogórskich
mecenasów zwołali nadzwyczajną sesję, podczas której jedynym
punktem była odmowa przyjęcia
zaproponowanych taryf.
Służby prezydenta, w tym me-

cenas Roman Słomski podkreślali,
że termin możliwości podjęcia
uchwały przez radnych już upłynął,
bowiem projekt spółki „Wodnik”
trafił do prezydenta 21 grudnia
2015 r. i od wtedy liczone jest 45
dni, jakie mają radni na zajęcie
stanowiska. W opinii mecenasa Jana
Kiliszkowskiego termin powinien
być liczony od dnia wpłynięcie
projektu do Rady Miejskiej, a więc
od 7 stycznia 2016 r.
To właśnie te przepisy były poletkiem dla prawników, którzy starali
się przekonać radnych do swoich
racji. Podczas swojego wystąpienia
prezydent Marcin Zawiła pytał m.in.
przewodniczącego Rady dlaczego
(skoro to on ustala porządek obrad)
nie wprowadził projektu o odmowie

Przypomnijmy. Cena wody i ścieków miałaby w Jeleniej Górze od marca średnio
wzrosnąć o 17 proc. - o 14 proc. woda i o 20 proc. ścieki. Czyli (na przykładzie I
taryfy (dla gospodarstw domowych w budynku wielolokalowym, rozliczającym się
tradycyjnie, w cyklu dwumiesięcznym) to: (brutto) woda - 6,73 zł/m sześć , ścieki
– 6,75 zł/m sześć. Do tego w obu przypadkach dochodzą tzw. abonamenty – po
4,13 zł miesięcznie. Tabela wszystkich proponowanych nowych taryf jest na stronie
internetowej „Wodnika”: www.wodnik.net.pl
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Fot. Przemek Kaczalko
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Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry (19 lutego) miała niezwykle emocjonujący przebieg. Liczna grupa
mieszkańców, oburzonych podwyżkami cen za wodę i
ścieki, opuściła salę obrad z zadowoleniem, ale i brakiem
pewności, bowiem prawnicy wydali różne opinie co do
zgodności z prawem dzisiejszej sesji.

przyjęcia taryf do sesji 26 stycznia br.. głowach, bo wojewoda – to nie ulega podejmujecie ją po terminie – stwierW odpowiedzi usłyszał, że w zmiana żadnym wątpliwościom – stwierdzi dził radca prawny Roman Słomski.
Więcej na stronie 4
porządku obrad jest w kompetencji nieważność tej uchwały, bo państwo
Rady, a nie samego przewodniczącego – dlatego starał się przeforsować
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
swój projekt już w trakcie sesji. Mecebrzmi następująco:
nas Kiliszkowski wskazywał również
kwestię adresata projektu Wodnika,
Art. 24. 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed
którym był Prezydent Miasta, a nie
planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi,
Rada, co mecenas Słomski skontroprezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie. Rada gminy podejmuje uchwałę
wał artykułem 24.2 ww. ustawy.
- Cokolwiek państwo zrobicie,
o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w
będzie bez znaczenia. Poza jednym:
ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie
wywołacie państwo zamęt w społez przepisami.
czeństwie i zamieszacie ludziom w

Główny powód zmian – mniejsze kompetencje
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Straż miejska do poprawki

Tamex za swoje naprawi stadion
Podczas miejskiej sesji w dniu

Fot. Tomasz Raczyński

Szef JTBS chce od Miasta 2 mln
zł na ratowanie firmy. Opozycyjni
radni na władzach spółki nie
zostawiają suchej nitki.

Strona 4

Świetny start zawodników
MKS-u Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży.
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– Zmienił się zakres kompetencji
i zadań strażników miejskich, stąd
przeorganizowanie tej jednostki
– wyjaśnia Jerzy Łużniak, wiceprezydent Jeleniej Góry oraz przewodniczący zespołu do opracowania
propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze. Straż miejska jako jednostka budżetowa w Jeleniej Górze
funkcjonuje od 1991 roku. Obecnie
zatrudnia 50 osób, z czego kilka to
pracownicy administracji. I to m.in.
na tych pracownikach administracyjnych chce zaoszczędzić urząd.
- Nie będzie masowych zwolnień,
ale planujemy pewną redukcję za-

trudnienia –
mówi wiceprezydent Jerzy
Łużniak. – Po
przeorganizowaniu straży
miejskiej w
wydział, cała
administracja będzie
w urzędzie
miasta. Część
pracowników
administramówić o konkretach, bo najpierw
cyjnych zostanie przesuniętych do czekamy na wynik audytu – dodaje
innych zadań, np. na monitoring, Jerzy Łużniak.
ale nie wszyscy. Nie mogę jeszcze

Więcej na stronie 4

Fot. Archiwum Jelonki.com

Od 1 kwietnia br. jeleniogórska straż miejska nie będzie już jednostką budżetową, a wy- 27 stycznia prezydent Jeleniej Góry
działem urzędu miasta. – Przyniesie to m.in. spore oszczędności – mówi wiceprezydent Marcin Zawiła poinformował radnych, że sprawa stadionu przy ul.
Jerzy Łużniak.

Złotniczej zmierza ku końcowi, bowiem Miasto zawarło ugodę przedsądową z wykonawcą, na mocy
której firma Tamex zobowiązała się
do usunięcia nieprawidłowości.
Jak mówił Marcin Zawiła, przed
złożeniem sprawy do sądu, na wniosek firmy Tamex doszło do spotkań
przedstawicieli Miasta i wykonawcy,
a negocjacje, które trwały długo
zakończyły się uznaniem ze strony
Tamexu zastrzeżeń dotyczących
jakości wykonania i zobowiązuje
się usunąć je.
- W tej chwili oczekujemy od
firmy Tamex harmonogramu i
opisu rodzaju działań, które będą
tam prowadzone. Aby uniknąć

„wpadek” zamówiliśmy autorytet
w zakresie kładzenia trawników
sportowych – jednego z profesorów
Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, który będzie nas reprezentował – powiedział prezydent
Jeleniej Góry.
Póki co, dokładny termin naprawy nie został określony. Firma Tamex wszelkie prace z tym związane
wykona na koszt własny.
Przemek Kaczałko
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Po nieudanej próbie przewrotu – rozmowa z Anną Konieczyńską

- Taka sytuacja w wielu powiatach się zdarza, radni mają
prawo złożyć wniosek o odwołanie starosty i robią to,
chociażby jak w powiecie zgorzeleckim, gdzie również
taki wniosek został złożony – powiedziała Anna Konieczyńska. Ale jak się kogoś oskarża , to trzeba mieć
dowody.
- Dziwna jest jedynie sytuacja
taka, że grupa radnych, która składa wniosek o odwołanie starosty
motywuje to tym, że starosta popełnił przestępstwo nie zgłaszając
tego do prokuratury – zauważa
starosta powiatu jeleniogórskiego,
która w odpowiedzi podała wnioskodawców do prokuratury z par.
226, a więc za znieważenie funkcjonariusza publicznego. - Każdy
punkt jestem w stanie obronić i
wyjaśnić. Skoro ktoś nie chce ze
mną współpracować, to mógł to
napisać i ja to rozumiem, natomiast tutaj tak mocno państwo
chcieli umotywować swój wniosek
o odwołanie, że za daleko „pobiegli”. Jeżeli kogokolwiek oskarża
się w jakikolwiek sposób, to trzeba
mieć dowody – podkreśla Anna
Konieczyńska.
- Muszę bronić swojego dobrego
imienia. Każdy z nas jest dorosły.
Jeśli coś robi, mówi, podejmuje
decyzje, to odpowiada za swoje
czyny – zaznacza starosta. Zatem czy w takiej atmosferze jest
możliwa dalsza, konstruktywna

Fot. Przemek Kaczalko

Pani starosta zostaje
współpraca? - Mam nadzieję, że
wszyscy jesteśmy dorośli, zdajemy
sobie sprawę, że nasi wyborcy
wybrali nas nie po to, abyśmy
załatwiali swoje part ykularne
interesy, tylko pracowali na rzecz
powiatu. Uważam, że każdy z nas,
nadal - najlepiej jak potrafi – będzie pracował. Ja jestem gotowa
do pracy – dodała na zakończenie
Anna Konieczyńska.
Wniosek o odwołanie starosty
Anny Konieczyńskiej był głosowany na sesji Rady Powiatu 28
stycznia br. Grupa sześciu radnych, która się pod nim podpisała
informowała o utracie zaufania,
a także zarzucała staroście m.in.
mobbing.
Wniosek w czasie głosowania
poparło 10 radnych, przeciw
było 9. Wymagana większość to
12 głosów. Po nieudanej próbie
odwołania, ewentualna kolejna
próba może nastąpić po upływie
6 miesięcy, ale do tego czasu – jak
to w polityce – wiele może się
wydarzyć.
Przemek Kaczałko

POWIAT

Art. 226 Kodeksu Karnego:
Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną,
podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
REGION

Darmowa mammografia wkrótce
W mammobusie przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej (ul.
Kolejowa) w Janowicach Wielkich
2 marca kobiety w wieku 50-69 lat
będą mogły wykonać bezpłatne
badanie piersi.
Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych
nieprawidłowości w piersi) w
bardzo wczesnym etapie rozwoju
– wtedy, kiedy nie są one wyczu4 przez
ZU]HĞQLDU
walne
kobietę lub lekarza,

co bardzo istotnie zwiększa szansę
wyleczenia.
Na badanie należy zabrać ze sobą
dowód osobisty. Z bezpłatnego badania skorzystają kobiety w wieku
pomiędzy 50 a 69 rokiem życia,
które w ciągu dwóch lat nie miały
wykonywanej mammografii. Aby
nie czekać w kolejce przy mammobusie, warto się wcześniej zarejestrować pod numerem telefonu 58
325 76 02 lub 58325 7605.
(Angelika)

Możesz się nabiegać
na nartach biegowych
XIX Bieg Izerski i XIII Bieg Retro
wokół Stacji Turystycznej ORLE już
12 marca br.
- Będzie nam niezwykle miło was
gościć, a jeśli jesteście miłośnikami
tego dorocznego wydarzenia - bardzo prosimy o dalszą propagację
zaproszenia – zachęcają do udziału
organizatorzy.
Szczegóły pod adresem www.
towrzystwoizerskie.org
(Org)

WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A. producent papierów
higienicznych zatrudni pracowników w DZIALE PRODUKCJI na stanowisko:

OPERATORA MASZYN
PRZETWÓRSTWA I WYTWÓRSTWA

REGION

Walka o pociąg do Lublina
Komitetu Obrony Dolnośląskich
Linii Kolejowych zbiera podpisy
pod wnioskiem o przywrócenie
połączenia kolejowego Jelenia Góra-Lublin. - Tym razem chodzi o
pociąg TLK BOLKO, który obecnie
kursuje w relacji Lublin- Wrocław.
Aby poprzeć naszą akcję
wystarczy podpisać
się elektronicznie
na stronie: http://
www.petycje.pl/
petycja/11720/
wydluzenie_
relacji_pocisgu_tlk_bolko_lublin-_
wroclaw_
do_jeleniej_
g o r y. h t m l
- infor mują
organizatorzy
akcji.
- W marcu 2014
roku udało się przywrócić bezpośrednie
połączenie kolejowe Jeleniej Góry z Lublinem. Pociąg
cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród jeleniogórzan i turystów
odwiedzających nasze góry. Niestety
wraz z wejściem w życie nowego
rozkładu jazdy połączenie z Lublinem
zniknęło – informuje Grzegorz Oleś
z KODLK.
- Zbierając w ten sposób podpisy
udało nam się w zeszłych latach
przywrócić bezpośrednie połączenia
kolejowe z Warszawą, Gdynią czy
Olsztynem oraz reaktywować ruch

kolejowy na liniach 283 i 279. W
obecnym rozkładzie, dzięki zaangażowaniu naszemu i mieszkańców,
PKP Intercity przywróciło nam
połączenie kolejowe z Przemyślem
(IC „Mehoffer”) p. Kraków, do którego możemy dojechać pociągiem
zaledwie w pięć i pół godziny.
Od marca, również dzięki naszym staraniom,
obsługiwane nowym
taborem Dart wyprodukowanym
przez bydgoską
PESĘ będzie połączenie Jeleniej
Góry z Białymstokiem p. Wrocław, Łódź, Warszawę – dodaje
Grzegorz Oleś.
W lut ym lub
marcu tego roku
zorganizowana
będzie specjalna
konferencja w sprawie
przywrócenia połączeń kolejowych z Lublinem i Szczecinem,
na którą przedstawiciele KODLK
zapraszają wszystkich zainteresowanych. O terminie poinformujemy.
- Podpisy w sprawie pociągów
obu relacji będą zbierane również
od 1 lutego na ulicach Jeleniej Góry i
Wałbrzycha. Jeśli ktoś chciałby nam
pomóc i sam zbierać podpisy, może
się z nami kontaktować pisząc na
adres e-mail kodlk@vp.pl – dodają
organizatorzy akcji.
Angelika Grzywacz-Dudek
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Rysie w Jagniątkowie? To możliwe!
Przyrodnik z Karkonoskiego Parku
Narodowego Roman Rąpała odkrył
ślady rysia w rejonie Jagniątkowa. Trudno powiedzieć, czy mieliśmy do
czynienia z panią rysicą czy panem
rysiem, gdyż ślady miały kilka dni i
nie były już tak wyraźne. Natomiast
cieszy fakt coraz częstszych obserwacji gatunku. Wygląda na to, że
dobrze jest rysiom w Karkonoszach
– informuje przyrodnik.
(KPN)

Fot. Archiwum KPN

22
lutego 2016 r.
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Fot. KODLK
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Drodzy Czytelnicy!

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

www.jelonka.com

Wymagania:
•

Z\NV]WDáFHQLHPLQLPXP]DZRGRZHRNLHUXQNXPHFKDQLF]Q\P
HOHNWURPHFKDQLF]Q\PHOHNWU\F]Q\POXESRGREQ\P

•

JRWRZRĞüGRSUDF\ZV\VWHPLH]PLDQRZ\P

•

PLOHZLG]LDQHXSUDZQLHQLDGRREVáXJLZy]NyZZLGáRZ\FKRUD]
]QDMRPRĞüMĊ]\NDQLHPLHFNLHJROXEDQJLHOVNLHJR

2IHUXMHP\DWUDNF\MQHZDUXQNLSUDF\PRĪOLZRĞüUR]ZRMX]DZRGRZHJRSDNLHWVRFMDOQ\
pakiet zdrowotny.
2IHUW\SUDF\SURVLP\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáNLZ3LHFKRZLFDFKXO3DNRV]RZVND%
OXEQDDGUHVZRNRQ#ZHSURFRPSO7HOHIRQ

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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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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Awantura o wodę wciąż trwa

Dokończenie ze str. 1
Ostatecznie po zamknięciu dyskusji radni 17 głosami „za” przyjęli
uchwałę o odmowie zatwierdzenia
taryf „Wodnika”, Krzysztof Kroczak
wstrzymał się od głosu, a czworo
radnych: Anna Bałkowska, Anna
Ragiel, Wojciech Łużniak i Stanisław
Dziedzic - mimo obecności na sali
– nie oddali głosu. W obradach nie
wzięła udziału Danuta Wójcik.
Kwestia podwyżek cen wody i
odprowadzania ścieków jest teraz w
rękach wojewody, który zdecyduje
o zasadności podjętej uchwały w
terminie 30 dni.
- Myślę, że wszystkie terminy minęły, spółka ogłosiła już taryfę w środkach masowego przekazu zgodnie z
ustawą i jest zobowiązana do tego,
żeby te taryfy 1 marca wprowadzić

– skomentował wiceprezydent Jerzy
Łużniak, który jest przekonany, że
wojewoda uchyli tę uchwałę. Z kolei
przewodniczący Rady Miejskiej
podkreślał, że taryfa jest znacznie
zawyżona. - Dlatego tak ostro i do
końca walczyliśmy o odmowę zatwierdzenia tej taryfy – powiedział
Leszek Wrotniewski. - Cieszę się, że
wreszcie jakiś organ niezależny oceni
uchwałę i być może taryfę – dodał
szef Rady Miejskiej.
Rozżalenia nie krył też Zbigniew
Ładziński, który nie tak wyobraża
sobie pracę na rzecz mieszkańców.
- Bawimy się w paragrafy, szukamy
kruczków prawnych, a nie patrzymy
na człowieka/mieszkańca Jeleniej
Góry. Najpierw człowiek – później
paragrafy – stwierdził Z. Ładziński.
Przemek Kaczałko

JELENIA GÓRA

Straż miejska do poprawki

Dokończenie ze str. 1
- Ustawodawca odebrał strażom miejskim uprawnienia do
kontrolowania kierowców za pomocą fotoradarów, a ponadto od
1 stycznia zdjęta została kamera
na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego
i Jana Pawła II i strażnicy mają
po prostu mniej pracy – wyjaśnia
Jerzy Łużniak.
Jerzy Górniak, komendant Straży Miejskiej w Jeleniej Górze zmian
nie komentuje, bo nie został o nich
jeszcze poinformowany. – Nikt ze

mną dotąd na temat zmian nie
rozmawiał – mówi Jerzy Górniak.
– Dostałem telefon, że jest zarządzenie prezydenta o powołaniu
zespołu do zmian organizacyjno- prawnych straży miejskiej i
wchodząc na BIP dowiedziałem się
o tym, że jestem członkiem tego
zespołu. Czekam na pierwsze spotkanie, na którym, mam nadzieję,
wszystko się wyjaśni – dodaje
komendant.
Angelika Grzywacz-Dudek
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Opozycyjni radni nie pozostawiają suchej nitki na władzach Wodnika i JTBS

Prezes się tłumaczy…
W kontekście podwyżki taryf
za wodę i ścieki powrócił temat udzielonej przez spółkę
„Wodnik” pożyczki Jeleniogórskiemu Towarzystwu
Budownictwa Społecznego w
kwocie 3,5 mln zł., tym bardziej, że Marek Wojnarowski
zwrócił się do prezydenta o
kolejne 2 miliony na ratowanie spółki. Opozycyjni radni nie pozostawiają suchej
nitki na władzach Wodnika
i JTBS...
Przy ul. Elewów w Jeleniej Górze
powstało 40 mieszkań o powierzchni
od 28 do 128 mkw., największą liczbę
stanowią lokale o pow. 50-55 m kw.
- Złożyłem wniosek do Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry, aby Miasto
pożyczyło pieniądze TBS-owi w
celu dokonania zakupu od Taniego
Mieszkania 10 lokali – przyznaje
prezes Marek Wojnarowski, który
pozyskane środki chciałby przeznaczyć na spłatę połowy zadłużenia
spółki-córki w banku komercyjnym
– termin spłaty kredytu to czerwiec
2016 r. - Jeżeli mieszkania nie będą się
sprzedawać, może nam grozić problem złożenia wniosku o upadłość
w Tanim Mieszkaniu, co skutkuje na
JTBS – przestrzega były kandydat PO
prezydenta
Lubina.
w na
SRQLHG]LDñHN
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Spółka-córka JTBS-u,
czyli Tanie Mieszkanie
wybudowała mieszkania, których część
(10 lokali) chce teraz
kupić po cenie rynkowej Jeleniogórskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Stanowczo sprzeciwiają się temu radni,
którzy w poniedziałek również oglądali
mieszkania przy ul.
Elewów, a przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Wrotniewski
opublikował na portalu społecznościowym
zdjęcia sugerujące kiepskie wykonanie robót.
Zarzuty te odpiera kierownik budowy:
- Można odnaleźć drobne zarysowania, ale mówimy o obiekcie, który
został bardzo poważnie przebudowany, dobudowano klatki schodowe,
zmieniono więźbę dachową. Obiekt
jest od nowa obciążony i ma prawo
w okresie 2-3 lat wykonywać ruchy
konstrukcyjne. Cała konstrukcja się
układa i mogą występować drobne
mikropęknięcia, rysy – tłumaczy
budowlaniec z Lubina.
Jak mówi prezes, w TBS-ie jest
obecnie około 80 wniosków o przydział lokalu w tym systemie, z czego

Fot. Przemek Kaczalko
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ok. 40 bardzo aktywnie interesuje
się, czy są już wolne mieszkania. Zbyt małe zasoby TBS-u powodują,
że nie generujemy na tyle dużych
przychodów, żeby uzyskiwać zyski
ze swojej działalności – argumentuje
M. Wojnarowski dodając, że miniony
rok zakończył się minimalnym
zyskiem.
JTBS w tej formule w jakiej jest,
przy tych zasobach mieszkaniowych
jakimi dysponuje, nie jest w stanie
w latach następnych generować
zysków. Generując straty, po kilku latach kapitał zakładowy JTBS zostanie
zjedzony przez stratę z kolejnych lat,

co będzie skutkowało koniecznością
podjęcia decyzji o likwidacji lub
wniosku o upadłość – przestrzega
Marek Wojnarowski podkreślając, że
konieczne jest zwiększenie zasobów
mieszkaniowych spółki, aby tego
uniknąć. Zdaniem prezesa zarządu,
aby normalnie funkcjonować, potrzebne jest ok. 200 lokali, a obecnie
spółka posiada 72 mieszkania. - Ze
strony prezydenta mam ustne zobowiązanie, że jeżeli przejdziemy
pozytywnie drogę przez komisje
Rady Miejskiej, to wsparcie zostanie
zrealizowane – dodał.
Przemek Kaczałko
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JELENIA GÓRA

W mieście będzie wiele się działo
Jakie imprezy kulturalne czekają nas najbliższym czasie? W Jeleniej Górze i
okolicy będzie ich sporo. Każdy powinien znaleźć coś interesującego dla siebie.

Recital Edyty Geppert

Koncert odbędzie się 26.02 (piątek)
o godz. 20.00 w Hotelu Gołębiewski,
przy ul. Karkonoskiej w Karpaczu.
Podczas koncertu będzie można usłyszeć
ponadczasowe utwory, jak „Kocham cię
życie” czy „Nie żałuję”. Będzie to recital
z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka),
według scenariusza i w reżyserii Piotra
Loretza.

Mistrzowskie wykonania

W piątek (26.02) o godz. 19.00 w
sali koncertowej im. Stefana Strahla
jeleniogórskiej Filharmonii Dolnośląskiej
będzie miał miejsce koncert zatytułowany
“Mistrzowskie wykonania” w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Tomasza Bugaja.
Solistą będzie wybitny polski skrzypek
Krzysztof Jakowicz. Cena biletu: 30 zł. W
programie: Felix Mendelssohn-Bartholdy – Uwertura “Piękna Meluzyna”, Max
Bruch – I Koncert skrzypcowy g-moll op.
26 oraz Robert Schumann – IV Symfonia
d-moll op. 120.

Wariacje wielkanocne

Warsztaty, gdzie uczestnicy wykonają
trzy dekoracje florystyczne: wielkanocną palmę i dwa stroiki wielkanocne
zaplanowano na 27 lutego w godz.
10.00-13.00 w PCKK, przy ul. Wolności
29 w Jeleniej Górze. Zapisy oraz więcej
informacji w sekretariacie PCKK lub pod
w
SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
numerem
telefonu.
75 64 94 161 i 884

Fot. Przemek Kaczalko

W Kwadracie jak w Gwinei

JELENIA GÓRA

Zdobywają wiedzę w praktyce
Grupa studentów Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej poszerza
swoje zainteresowania i wiedzę zdobywaną na uczelni o działalność w
Stowarzyszeniu Psychopedagog.eu,
które powstało pod koniec ubiegłego
roku. Jak doszło do realizacji projektu
i czym będą się zajmować? O tym
rozmawialiśmy z Kornelem Musiałem, przewodniczącym Samorządu
Studenckiego KPSW, a zarazem
wiceszefem stowarzyszenia.
- Przede wszystkim skupiamy
się na akcjach społecznych. Prowadziliśmy już pierwsze warsztaty w
szkołach podstawowych i gimnazjalnych, a nasi specjaliści umożliwiają
studentom uczestniczenie w terapiach psychopedagogicznych jako
asystenci. Wówczas młodzi ludzie
mają możliwość zobaczenia i wczucia się w rolę terapeuty – odpowiada
Kornel Musiał, wiceprzewodniczący
Stowarzyszenia Psychopedagog.eu.
Dodatkowym aspektem są szkolenia dla naszych członków - oczywiście
certyfikowane – podkreśla K. Musiał.

Klimatyczna muzyka bardzo dobrze przyjęła się w naszym mieście

683 880, a także mailem: sekretariat@ Wtorkowy wieczór (9.02) w O czym śpiewa
pckk.pl. Sekretariat pracuje od ponie- Klubie Kwadrat obfitował djembefola z Gwidziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. w zachodnioafrykańskie nei?
- Są to piosenki,
rytmy. Wszystko za sprawą
Wystąpi Marcin Daniec
koncertu w wykonaniu Sany które śpiewają arDzień Kobiet w stylu kabaretowym Camary, któremu towarzy- tyści. Ogólnie są
- Marcin Daniec w najnowszym pro- szył zespół Fonike Fare. Fani o tym, że nie ma
nienawiści, jest
gramie - 5 marca o godz. 20.00 na
muzyki rodem z Czarnego miłość i wszyscy
Scenie Teatralnej Hotelu Gołębiewski w
Lądu nie mają zbyt wielu się cieszą z tego,
Karpaczu, przy ul. Karkonoskiej.
okazji w Jeleniej Górze, że grają – powieby zobaczyć prawdziwego dział Sana Cama“Mój boski rozwód”
5 marca (w sobotę) o godz. 19.00 mistrza w akcji, więc nie ra.
Sana Camara i
w Sali Widowiskowej JCK (przy ul. brakowało tańców i bisów.
Fonike Fare użyBankowej 28/30) wystawiony zostanie
Sana Camara pochodzi ze stolicy wali takich inpełen humoru monodram “Mój boski
rozwód” autorstwa irlandzkiej drama- Gwinei – Konakry. Koncertował już strumentów, jak:
topisarki Geraldine Aron, w reżyserii w wielu krajach afrykańskich tj. w: djembe, dundun,
Jerzego Gruzy i wykonaniu Krystyny Mali, Burkina Faso, Sierra Leone, balafon, shekere
Podleskiej, znanej z roli Oli w “Misiu” Sta- Maroku czy Senegalu, a także w czy gitara. Jak
nisława Barei czy “Barw ochronnych” Europie. W naszym kraju wystąpił doszło do tego,
Krzysztofa Zanussiego. Bilety: 20 zł - do dopiero po raz drugi – pierwszy że drugi występ
nabycia w kasie biletowej (od wtorku koncert dał w Warszawie. Współpra- Gwinejczyka w Polsce odbył się włado piątku od 13.00 do 18.00 i na dwie cował z narodowym baletem Gwinei śnie w stolicy Karkonoszy? - Byłam
godziny przed wydarzeniem) oraz na - Les Ballets Africains, z baletem na trzymiesięcznym wyjeździe w
Sourakhata, a także z zespołem Gwinei i miałam możliwość zaprosić
stronie www.bilety.jck.pl.
Percussions Touré Kounda. Solista mistrza – zdradziła Dorota Książkiekonakryjskiej grupy baletowej Soleil wicz z zespołu Fonike Fare.
Będzie „Tak, że o”
Przez cały występ słuchacze byli
Kabaret Hrabi znowu zawita do d’Afrique oraz grupy Percussions pod ogromnym wrażeniem umieSabougnouma
Jeleniej Góry, z programem „Tak, że
Klimatyczna muzyka, której jętności artysty z Konakry i liczą
o”. Występ - 14 marca o godz. 17.30 w
niekiedy
towarzyszył śpiew, bardzo na kolejne koncerty w afrykańskim
Teatrze im. C. K. Norwida. „Tak, że o”
dobrze
przyjęła
się również w Jele- klimacie. - Bardzo dobry pomysł z
to jednocześnie spotkanie z klasyką,
tym koncertem. Mam nadzieję, że
niej
Górze.
czyli źródłem kabaretu. Rozśmieszanie
to nie ostatni – powiedział Tomasz
Widzę,
że
Polacy
bardzo
to
lubią.
tradycyjnymi środkami wyrazu, a także
z Jeleniej Góry.
Spotykam
wiele
osób
grających
standardowymi tematami.
Przemek Kaczałko
na
djembe
–
ocenił
Sana
Camara.
(Manu/Jel)

JELENIA GÓRA
- Studenci po ukończeniu uczelni
są bardziej wartościowymi ludźmi
na rynku pracy. Chcemy wspierać
studentów i rozszerzać rynek pracy
dla pedagogów, psychologów, socjologów i innych absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych.
Wskazujemy im drogę, która nie
będzie zmuszała do wyjazdu z kraju – dodaje student KPSW, którego
zdaniem karkonoska uczelnia może
konkurować z największymi, jak
chociażby SWPS.
Jakie plany na najbliższe miesiące
i lata ma zatem stowarzyszenie?
- Chcemy otworzyć placówki terapeutyczne i oddziały Polskiego
Towarzystwa Psychopedagogicznego, podjąć współpracę ze szkołami
i uczelniami, gdyż PTPP prowadzi
profilaktykę społeczną z uwzględnieniem działań młodzieży. - Zorganizujemy placówki dla Polonii. Chcemy
ustawy o zawodzie pedagoga i jego
kompetencjach. – zapowiada młody
działacz społeczny.
Przemek Kaczałko
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Będzie remont Norwida?
Miasto złoży wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego
o dofinansowanie remontu Teatru
im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze.
To priorytetowe zadanie w ramach
ZIT-u. Szacowany koszt tej inwestycji
to 13,6 mln zł.
– Wniosek zakłada skupienie się
przede wszystkim na scenie, która
przejdzie gruntowną przebudowę.
Ma ona zostać zautomatyzowana,
zyskać nowe oświetlenie, metalową
kurtynę chroniąca ją przed pożarem
czy nowe wyposażenie – mówi
Jadwiga Osińska, kierownik Referatu
Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. – Odnowiona
zostanie także widownia i boczne
pomieszczenia, wymienione zostaną stare okna, elewacja zostanie
odremontowana i pomalowana. Do
tego dochodzi wymiana instalacji:
centralnego ogrzewania, wodna,
przeciwpożarowa i inne – dodaje.
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Jeśli Miastu uda się zdobyć pieniądze z RPO, prace rozpoczną się od
września br. i zakończą w sierpniu
2018 roku. Na decyzję o przyznaniu
środków trzeba jednak poczekać do
czerwca br. Co prawda Jelenia Góra
określiła to zadanie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych
Aglomeracji Jeleniogórskiej jako
priorytetowe i członkowie aglomeracji to zaakceptowali, ale o pieniądze z
programu „Dziedzictwo Kulturowe”
mogą się starać również stowarzyszenia czy parafie.
(Angelika)

Fot. Przemek Kaczalko

JELENIA GÓRA

22 lutego 2016 r.

ZU]HĞQLDU

5

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA!
7RPDV] ûZLHN WR ELRWHUDSHXWD L ]LHODU] NWyU\ RG GDZQD
QDOHĪ\GRHNVWUDNODV\SROVNLHMELRHQHUJRWHUDSLL
-HVW  WZyUFD SLHUZV]HJR Z NUDMX 2ĞURGND 7HUDSLL 1DWXUDOQHM
Z .U\QLF\ 0RUVNLHM RUD] E\á\P SUH]HVHP 2VWURZLHFNLHJR
6WRZDU]\V]HQLD 5DGLHVWH]\MQHJR : UDQNLQJDFK L SOHELVF\WDFK
QD QDMOHSV]HJR SROVNLHJR X]GURZLFLHOD MHVW RG ODW Z ĞFLVáHM F]RáyZFH
:  U ]RVWDá ODXUHDWHP WDNLHJR SOHELVF\WX D Z URNX 
QDMOHSV]\P SROVNLP X]GURZLFLHOHP -HVW F]áRQNLHP .UDMRZHJR &HFKX %LRWHUDSHXWyZ RUD]
E\á\PSUH]HVHP2VWURZLHFNLHJR6WRZDU]\V]HQLD5DGLHVWH]\MQHJR3RVLDGDFHUW\ILNDWQDMZ\Ī
V]HM MDNRĞFL XVáXJ Z ]DZRG]LH ELRHQHUJRWHUDSLD Z\GDQ\ SU]H 3LOVNL &HFK 3V\FKRWURQLF]Q\
:\GDáNVLąĪNLL]QDOD]áVLĊZĞUyGQDMOHSV]\FKX]GURZLFLHOLRVWDWQLHJROHFLDZ3ROVFH
3RPDJD SU]HGH ZV]\VWNLP Z FKRUREDFK RF]X NRELHF\FK VHUFD L QDF]\Ĕ XNáDGX
SRNDUPRZHJRRGGHFKRZHJRPRF]RZHJRáXV]F]\F\QHUZLF\NDPLFDFKLWG
2WRZ\EUDQHZSLV\GRÄ=áRWHM.VLĊJL´'R37RPND]JáRVLáDPVLĊ]VLOQDQHUZLFąLEH]VHQQR
ĞFLąNWyUHXVWąSLá\SRZL]\WDFK(.*DU\WPLDVHUFDLLQQHZ\QLNLWH]VLĊSRSUDZLá\8VWąSLá\
WHĪSUREOHP\] ĪRáąGNLHPLZąWUREą8FyUNLPLQĊáR]DSDOHQLH]DWRNLDOHUJLD-HVWHPEDUG]R
ZG]LĊF]QD37RPNRZL±*ULOO(OĪELHWD&KRG]LHĪ
´-HVWHPZG]LĊF]QD37RPNRZL]DSRSUDZĊPRMHJRFLĊĪNLHJRSU]\SDGNXFKRURE\ZLHĔFRZHM
L SU]HZRGX SRNDUPRZHJR 0DP WHUD] ZLĊNV]ą Z\GROQRĞü VHUFD QLH PD FRG]LHQQ\FK EyOL
ĪRáąGNDL(.*SROHSV]\áRPLVLĊSLHUZV]\UD]RGZLHOXODW´-DQLQD6]\PDQVNDàyGĨ
Ä6HUGHF]QLHG]LĊNXMĊ3ûZLHNRZL]DXG]LHORQDPLSRPRFZRG]\VNDQLX]GURZLDLVDPRSRF]XFLD
-HVWHP SR SLĊFLX ZL]\WDFK L VWZLHUG]DP ĪH XVWąSLá\ EyOH ZąWURE\ WU]XVWNL ĪRáąGND
L NUĊJRVáXSD =GHF\GRZDQLH ]PQLHMV]\á\ VLĊ WHĪ GROHJOLZRĞFL ]ZLą]DQH ] QHUZLFą :V]\VWNLP
NWyU]\VąZVWDQLH ]DXIDüWHJRURG]DMX]DELHJRPVHUGHF]QLHMHSROHFDP=Z\UD]DPLV]DFXQNX´
±&]HVáDZ&KRGDNRZVNL]6RFKDF]HZD
Ä%DUG]R G]LĊNXMH 3 7RPDV]RZL ]D SRPRF Z PRMHM SU]HZOHNáHM FKRURELH ]DWRN &DáNRZLFLH
RG]\VNDáHPVSUDZQRĞüRGG\FKDQLDQRVHPGRVNRQDOHRGUyĪQLDPZV]\VWNLH]DSDFK\DSRQDGWR
SU]HVWDáHP VLĊ SU]H]LĊELDü -HVWHP 3 7RPDV]RZL EDUG]R ZG]LĊF]Q\ ]D X]GURZLHQLH PQLH
] WHM XFLąĪOLZHM SU]\SDGáRĞFL L SROHFDP ZV]\VWNLP NRU]\VWDQLH ] MHJR WHUDSLL = SRZDĪDQLHP
LV]DFXQNLHP´Jerzy Kulinowski z Rzeszowa

=DSLV\GR-HOHQLHM*yU\- tel. 506 536 922

AKTUALNOŒCI

JELENIA GÓRA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Czy tym razem zamiar likwidacji domu kultury przy Skłodowskiej uda się?

Na wtorkowej sesji (23.02)
radni zajmą się uchwałą
dotyczącą połączenia Młodzieżowego Domu Kultury z
Miejskim Ośrodkiem Sportu
w Jeleniej Górze. – To początek naszego końca, próba
zamknięcia tej placówki
w „białych rękawiczkach”
– mówią pracownicy. – Proponowałbym podjeść do tematu bez histerii, bo będzie
to tylko formalne „przyklepanie” tego, co dzieje się od
1,5 roku, od kiedy te dwie
placówki mają wspólnego
dyrektora – odpowiada prezydent Marcin Zawiła.
Pracownicy Młodzieżowego Domu
Kultury, jak i Miejskiego Ośrodka Sportu
wypowiadali się 15 i 16 lutego w ankietach na temat pomysłu połączenia tych
placówek. Zarówno jedni, jak i drudzy,
byli temu przeciwni.
- Jest to kolejna próba zamknięcia
Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze, ale tym razem w „białych
rękawiczkach”, bo poprzednia próba
się nie udała – mówią pracownicy MDK,
którzy chcą pozostać anonimowi w obawie o zwolnienie z pracy. – Jest pomysł,
by zajęcia były prowadzone w szkołach,
a budynek ponoć ma zostać sprzedany.
W efekcie to próba pokazania, że nie ma
zainteresowania ofertą MDK, z której
korzysta pół tysiąca dzieci. Jak wiemy,
wszystko można udowodnić w taki
sposób. Za czasów, kiedy Zofia Czernow
była wiceprezydentem była mowa o
termomodernizacji tego obiektu, a teraz
okazuje się, że nie ma na to pieniędzy i że
to się nie opłaca – dodają pracownicy.
Obecnie w Młodzieżowym Domu
Kultury pracuje około 20 osób, w tym

Fot. Archiwum Jelonki.com

MDK znów jest zagrożony

dziewięciu nauczycieli i dziewięciu
pracowników administracyjnych.
Prezydent Marcin Zawiła zapewnia,
że nie muszą się oni obawiać o swoje
miejsca pracy. – Ta placówka jest w
mieście potrzebna, odgrywa bardzo
ważna rolę organizacji czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży. A w związku z
tym, że zmieniły się przepisy i obecnie
nauczyciele nie muszą już pracować
po dwie godziny na rzecz szkół, dla
MDK pojawią się dodatkowe zadania
– mówi Marcin Zawiła. – Wydaliśmy
duże pieniądze na remonty szkół,
które przez obecny niż demograficzny
są po części puste, a panują tam lepsze
warunki, niż w obecnym obiekcie
MDK. Dlatego chcemy by MDK prowadził swoje zajęcia w szkołach. Będzie
bliżej dzieci. Nie mamy natomiast
pieniędzy na remont budynku MDK
przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i
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Skorzystaj z darmowej porady
W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Prokuraturze
Okręgowej w Jeleniej Górze oraz w
Prokuraturach Rejonowych od 22 lutego
do 27 lutego, w godzinach od 10.00
do 15.00, prokuratorzy będą udzielać
informacji pokrzywdzonym. Prokuratorzy informować będą o zakresie
przysługujących ofiarom przestępstw
uprawnień lub o sposobie załatwienia
Alberta w Jeleniej Górze
swojej sprawy, tak na gruncie prawa * Powiatowego Centrum Pomocy
karnego, jak i prawa cywilnego oraz
Rodzinie w Jeleniej Górze
administracyjnego, a ponadto wskażą * Terenowego Komitetu Ochrony Praw
instytucje powołane do udzielenia im
Dziecka w Jeleniej Górze
pomocy.
* Stowarzyszenia Pomocy Akson we
Wrocławiu
Do udziału w dyżurach w Pro- W ubiegłym roku w ramach zorkuraturze Rejonowej w Jeleniej ganizowanego od 23 lutego do 28
Górze zaproszono przedsta- lutego „Tygodnia Pomocy Osobom
wicieli:
Pokrzywdzonym Przestępstwem” w
* Poradni Psychologiczno-Pedagogicz- prokuraturach okręgu jeleniogórskiego
nej w Jeleniej Górze
podczas pełnionych dyżurów przyjęto
* Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w 64 interesantów – informuje rzecznik
Jeleniej Górze
prasowy Prokuratury Okręgowej w
* Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz- Jeleniej Górze Violetta Niziołek.
nej w Jeleniej Górze
(Jel)
* Towarzystwa Pomocy im. św. Brata

Bliższe informacje dotyczące zaplanowanych dyżurów można w Jeleniej Górze uzyskać
w Prokuraturze Okręgowa w Jeleniej Górze pod numerem telefonu 75 64 28 430.

nie widzimy też takiej konieczności.
I jeśli te pieniądze się nie znajdą, nie
wykluczone, że podejmiemy decyzję
o sprzedaży tego obiektu – dodaje
prezydent Jeleniej Góry.
Dyrektor MOS i jednocześnie p.o.
dyrektora MDK Ireneusz Taraszkiewicz
sprawy nie komentuje, podobnie jak
kierownik MDK Maciej Cytarzyński.
Natomiast przewodniczący Rady
Miejskiej w Jeleniej Górze Leszek Wrotniewski twierdzi, że większość radnych
jest przeciwna łączeniu tych placówek.
– Połączenie placówki prowadzącej
działalność sportową z placówką
typowo kulturalną można porównać
do łączenia przedszkola ze szkołą
ogólnokształcącą - mówi przewodniczący. – Ja osobiście zawsze byłem
przeciwny likwidacji MDK i łączenia go.
To spowoduje marginalizowanie działalności domu kultury, co było widać
JELENIA GÓRA

Świńskiej grypy
jednak nie było
Dyrekcja jeleniogórskiego szpitala otrzymała 19 lutego z Wrocławia wyniki badań pacjenta,
u którego podejrzewano grypę
typu AH1N1.
– Występowanie tzw. świńskiej
grypy u naszego pacjenta zostało
wykluczone – poinformował Zbigniew Markiewicz, wicedyrektor
Szpitalnego Centr um Kotliny
Jeleniogórskiej.
Przypomnijmy. Pacjent trafił
do jeleniogórskiego szpitala po
operacji we Wrocławiu. Wkrótce
potem dyrekcja placówki podjęła
decyzję o odizolowaniu chorego
i zamknięciu oddziału, w którym
przebywał dla osób z zewnątrz
w związk u z podejrzeniem o
wystąpienie u niego tzw. świńskiej grypy. Na szczęście to nie
potwierdziło się.
Jednak w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na tradycyjną grypę dyrekcja placówki
apeluje o ograniczenie odwiedzin
chorych w szpitalu.
(Jel)
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Światła w centrum korkują miasto

- Problem rozpoczął się od
momentu, kiedy otwarto galerię
„Nowy Rynek”, a dokładnie gdy zamontowano sygnalizację świetlną
w jej okolicy. Zrobiona jest ona tak
niefortunnie, że gdy na skrzyżowaniu ulic Podwale i Obrońców
Pokoju mamy zielone światło, to
już przed zjazdem na ul. Pijarską,
a później na Osiedle Robotnicze
mamy światła czerwone, które
właśnie powoduję utrudnienia w
ruchu – twierdzi jeden z kierowców. - Przejazd przez centrum
miasta rano i ok. godz. 15.00 od
Bankowej do Osiedla Robotniczego zajmuje mi nawet do 25 minut
– mówi Krzysztof Bayer, student
KPSW wynajmujący mieszkanie
na Osiedlu Robotniczym.
- Dobr ym pomysłem byłoby
przejście podziemne z Nowego
Rynku na dr ugą stronę ulicy
Podwale – dodał Mirosław Ludorowski, jeden z mieszkańców
Jeleniej Góry.
Kierowcy twierdzą, że utrudnieostatnio na uroczystości zakończenia
niem jest również wjazd do galerii
roku. Zawsze zakończenie roku w MDK
od strony Podwala. Można się do
miało piękną oprawę artystyczną, a w
minionym roku, kiedy nastał wspólny
dyrektor dla MDK i MOS-u, wręczono
kilkadziesiąt pucharów i wystarczyło
czasu na dwa występy dzieci – dodał
przewodniczący rady.
W poniedziałek (22.02) projekt
uchwały zostanie poddany ocenie komisji oświaty Rady Miejskiej w Jeleniej
Górze. Przypomnijmy, że w 2012 roku
pojawił się pomysł zamknięcia placówki,
funkcjonującej od ponad 60 lat. Wówczas
na ulice wyszli pracownicy MDK, którzy
z transparentami protestowali i zbierali
podpisy przeciwko likwidacji domu
kultury (na zdjęciach). Po proteście wycofano się z pomysłu zamknięcia domu
kultury. Na jak długo? Czas pokaże. Do
sprawy wrócimy.
Angelika Grzywacz-Dudek
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niej dostać tylko jadąc od ulicy
Mostowej, niestety nie jest to możliwe dla jadących w kierunku Jana
Pawła II. Kierowcy często zawracają na światłach przy przychodni
NFZ na ulicy Mostowej, co również
powoduje utrudnienia i nerwowe
sytuacje wśród kierowców.
- Niestety nie mamy możliwości
czegokolwiek zmienić w tej okolicy - mówi Piotr Dyła zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
- Inne rozwiązania wiążą się z
kosztami, a obecnie nie posiadamy
dodatkowych funduszy. Jelenia
Góra jest miastem starym, więc
nagle jej infrastruktury nie zmienimy. Mur na Podwalu jest główną
przeszkodą w wykonaniu przejścia
podziemnego, jak i nadziemnego.
Ubolewamy nad sytuacją, jaka
panuje w tej okolicy. Obserwujemy
m.in. Podwale i jak będzie możliwość choć minimalnej poprawy
w ruchu drogowym, to na pewno
z niej skorzystamy - dodaje Piotr
Dyła.
Adrian Złotowski
Fot. Adrian Złotowski
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Gajewski: Prokuratura postępuje opieszale

Nie jestem „zbrodniarzem”
33-letni jeleniogórzanin
Jakub Gajewski od kwietnia 2015 r., kiedy to został
zatrzymany pod wstępnym
zarzutem przemytu dużej
ilości środków odurzających, nadal nie usłyszał
oskarżenia.
- Chyba nie jestem aż takim zbrodniarzem za jakiego mnie wzięto –
podkreśla wiceprezes stowarzyszenia
Wolne Konopie. - Prokuratura postępuje dość opieszale w mojej sprawie
– zauważa Jakub Gajewski. Parę
rzeczy się wydarzyło świadczących o
tym, że chyba nie jestem takim zbrodniarzem za jakiego mnie wzięto.
Prokuratura postanowiła oddać mi
część kaucji, policja zwraca telefon
i gps-a, który miał być dowodem
rzeczowym, a skoro mi go zwraca, to
tym dowodem rzeczowym nie będzie
– dodał aktywista na rzecz legalizacji
medycznej marihuany.
Wiceminister sprawiedliwości
Patryk Jaki objął sprawę Kuby Gajewskiego nadzorem, co zdaniem zainteresowanego zapobiegnie „machloj-

Fot. Przemek Kaczalko
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kom”, które mogą następować, gdy
sprawa toczy się w zaciszu. Zatem
czy paradoksalnie rząd, w którym
działacze WK nie pokładali żadnych
nadziei – spełni ich postulat?
- Nauczony działaniem z politykami od tylu lat - dopóki czegoś nie
zrobią - nie chciałbym mówić, że to
zrobią. Natomiast jak najbardziej
widzę nadzieję i to chyba największą
jaką miałem do tej pory – uważa
aktywista z Jeleniej Góry. - W czasie,

gdy rząd szuka w różnych miejscach
przychodów na spełnienie obietnic
wyborczych, być może legalizacja
będzie jednym ze środków? Akurat medyczna marihuana nie jest
takim świetnym dochodem jak
rekreacyjna, ale na pewno jest to
kilkadziesiąt, kilkaset milionów do
budżetu państwa, przynajmniej na
pokrycie części „500+” - dodał Kuba
Gajewski.
Przemek Kaczałko
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Główne zarzuty to brak polityki senioralnej, niewystarczające kanały informacyjne czy bariery architektoniczne

Fundacja „Jagniątków” przy
wsparciu Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej. Ośrodek Kształcenia Samorządu
Terytorialnego im. Waleriana
Pańki z Katowic przeprowadziła monitoring polityki
senioralnej w Jeleniej Górze.
Nie wypadł on najlepiej. – Nie
jest aż tak źle, ale diabeł tkwi
w szczegółach – odpowiada
Andrzej Marchowski, naczelnik Wydziału Dialogu i Spraw
Społecznych UM w Jeleniej
Górze.
- Przejścia dla pieszych są raczej
dobrze oświetlone i oznaczone, choć
zdarzają się wyjątki, np. na ul. Ogińskiego. Podobnie chodniki. Są raczej
dobrze utrzymane, ale część z nich
jest jednak w stanie utrudniającym
chodzenie. Główne bolączki jakie
seniorzy napotykają w życiu codziennym to schody utrudniające wejście
i korzystanie z autobusów miejskich,
wysokie, chodniki i stopnie przy. Teatr
Norwida czy Osiedlowy Dom Kultury
nie są dostosowane do potrzeb mniej
sprawnych seniorów i osób na wózkach. Taka sama sytuacja jest z innymi
publicznymi budynkami: sądem,
pocztą, komendą policji. Pozytywny
przykład stanowi budynek Książnicy
Karkonoskiej, który spełnia wszystkie
standardy – wylicza się w raporcie.
- Często wnioski z tego monitoringu
są bardzo ogólne i niezrozumiałe –
mówi Andrzej Marchowski. – Zdajemy
sobie sprawę z tego, że w naszym mieście wiele jest do zrobienia, ale co znaczy
„przejścia dla pieszych są raczej dobrze
oświetlone i oznaczone”, „chodniki są

raczej dobrze utrzymane”. To raczej są,
czy nie są? Przy każdej nowej inwestycji
staramy się wprowadzać oświetlenie
nowoczesne, dostosowane do potrzeb
pieszych, również seniorów i niepełnosprawnych. Podobnie jest z chodnikami.
W najbliższym czasie wybudowana
zostanie tzw. „szpilkotrasa”, która ułatwi
poruszanie się po głównym deptaku
osobom starszym, niepełnosprawnym,
a także matkom z dziećmi i kobietom
chodzącym w butach na wysokim
obcasie. Niemal wszystkie autobusy
MZK są niskopodłogowe, planowany jest
remont Teatru im. Norwida, w którym
będą podjazdy i winda. ODK ma zostać
przeniesiony do zameczku, który też
zostanie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych i starszych. Natomiast poczta, sąd czy komisariat policji
nie są własnością miasta. Jelenia Góra
cały czas się zmienia, ale wszystkiego
od razu zrobić się nie da – dodaje A.
Marchowski.
Oprócz kwestii infrastrukturalnych,
raport wskazuje na niedociągnięcia
związane bezpośrednio z działaniem
urzędników: „Miasto nie posiada
diagnozy zbiorowości osób starszych
i nie prowadzi oceny realizacji zadań
wykonywanych na rzecz seniorów,
nie posiada polityki senioralnej. Problemy seniorów rozpatrywane są w
kategorii osób niepełnosprawnych, co
nie obejmuje całości środowiska. Nie
ma informacji o działaniach Miasta
na rzecz seniorów, która docierałaby
do tych osób, które nie korzystają z
Internetu, a więc nie mają dostępu do
strony internetowej magistratu. Jelenia
Góra nie posiada także diagnozy w
zakresie zapotrzebowania na usługi
opiekuńczo-pielęgnacyjne. Działania
podejmowane są w razie zgłoszenia
takich potrzeb.”

JELENIA GÓRA
Kierowca Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego powiadomił 17
lutego dyżurnego Straży Miejskiej
w Jeleniej Górze, że w autobusie od
dłuższego czasu znajduje się dziwnie zachowująca się kobieta.
- Na miejsce udali się strażnicy
miejscy, którzy zaopiekowali
się starszą panią. Jak ustalili,
76-latka nie potrafiła logicznie
wytłumaczyć gdzie się znajduje i
dokąd jedzie. Nie potrafiła również
wskazać gdzie mieszka. Miała przy
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

sobie wizytówkę, ale nie wiedziała
kto na niej figuruje. Funkcjonariusze straży miejskiej zadzwonili
pod numer telefonu widniejący na
wizytówce. Okazało się, że to numer córki 76-latki. Kobieta została
odwieziona do miejsca zamieszkania. Córka potwierdziła, że matka
cierpi na zaniki pamięci związane
ze stwierdzoną u niej chorobą informuje Artur Wilimek, rzecznik
SM w Jeleniej Górze.
(SM)

Jeleniogórscy seniorzy podczas wernisażu wystawy „Życie może być pełne
kolorów” (13.05.2015)
i wówczas tych działań będzie jeszcze
więcej. Oczywiście wiele z konkretnych
wniosków czy uwag płynących z tego
monitoringu weźmiemy pod uwagę i
poprawimy, ale tak długo nie zmieni
się postępowanie wobec seniorów, jak
długo nie zmieni się mentalność ludzi
i nad tą mentalnością jest najwięcej
pracy – dodaje Andrzej Marchowski.
Angelika Grzywacz Dudek

Taki monitoring przeprowadzono w ośmiu polskich miastach. Wszystko to w ramach
projektu „Monitoring realizacji polityki senioralnej na poziomie miast” finansowanego
ze środków EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, którego celem
jest wsparcie seniorów i ich organizacji w próbach wprowadzenia zmian w swoich
miastach.
JELENIA GÓRA

Strażnicy udzielili kobiecie wsparcia

JELENIA GÓRA

Andrzej Marchowski przyznaje, że
rzeczywiście Jelenia Góra nie posiada
„sformalizowanej polityki senioralnej”,
ale…
- Działania na rzecz osób starszych
cały czas są podejmowane i o nich
informujemy nie tylko na stronie
internetowej miasta, ale także w
lokalnych mediach czy na tablicach
ogłoszeń – mówi naczelnik. – My,
jako Miasto, nie robiliśmy żadnych
ankiet dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych, ale robią je na
bieżąco stowarzyszenia, które są do
tego utworzone. To one organizują
kursy komputerowe, zajęcia na basenie, spotkania w klubach seniorów,
ćwiczenia na powietrzu. Natomiast
Miasto te działania wspiera finansowo. Naszym zdaniem, nie powinno
się tworzyć zamkniętych grup osób
starszych, niepełnosprawnych czy np.
ubogich, patologicznych itp. Seniorzy,
jak i osoby niepełnosprawne, powinni
przebywać wśród tzw. pełnosprawnych i integrować się z nimi. Trzeba
uświadomić sobie, że kiedyś wszyscy
będziemy starzy i w jakimś stopniu
niepełnosprawni, niedomagający. Miasto wychodząc z takiego założenia nie
przygotowywało polityki senioralnej,
ale posiada politykę wobec osób niepełnosprawnych i to naszym zdaniem jest
zbieżne. W najbliższym czasie mają się
pojawić również pieniądze unijne na
działalność m.in. na rzecz seniorów.
Miasto będzie starało się o te pieniądze

Fot. Archiwum Jelonki.com

Nasze miasto (nie) dla seniorów?

Tu pomogą z PiT-ami
Wolontariusze KSON pomogą
nieodpłatnie przygotować seniorom
i osobom niepełnosprawnym ten
dokument rozliczeniowy. Wielu
uczestników kursów komputerowych organizowanych w KSON w
latach poprzednich daje sobie z tym
radę. Gdyby jednak zawiodła cierpliwość, tradycyjnie pomogą w tym
wolontariusze KSON przy ul Osiedle
Robotnicze 47a w Jeleniej Górze od
poniedziałku do piątku w godz. od
10:00 do 16:00 tel. 75 75 24 254.
(Jel)
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Portugalska grupa Projectos de Intervenção Artística
i scena refleksji nad przemijaniem

Nowe autobusy zostaną kupione w leasingu

MZK uzupełnia tabor
Wkrótce dowiemy się kto wygrał przetarg na dostawę
trzech używanych autobusów, które do końca marca
br. trafią do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Jeleniej
Górze.
– Mają to być dwa hybrydowe
autobusy i jeden z napędem spalinowym – mówi Jerzy Wolski, prezes spółki MZK w Jeleniej Górze. –
Autobusy będą klasy maxi czyli po
około 40 miejsc siedzących i ponad
70 miejsc stojących. Pojazdy będą

Policja apeluje o ostrożność na drodze

niskopodłogowe i dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych
– dodaje prezes spółki.
Obecnie trwa weryfikacja ofert
i jeśli wszystkie dokumenty będą
zgodne z wymogami, spółk a
zwizytuje autokary u dostawców,

a następnie pojazdy zostaną dostosowane do wymogów technicznych i kolorystycznych jeleniogórskiego MZK. Na ulicach autobusy
pojawią się więc nie wcześniej niż
za dwa miesiące.
– Hybrydy będą jeździły na najdłuższych trasach z Zabobrza do
Cieplic i Sobieszowa, ale chcemy
też pokazać je na innych liniach,
bo będą to pierwsze autobusy hybrydowe w spółce – dodaje prezes
Jerzy Wolski.
Angelika
7
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Kierowcy! Noga z gazu!

Zapraszamy do nowo otwartego Termalnego
&HQWUXP 63$ Z 3DáDFX QD :RG]LH Z
6WDQLV]RZLH 2IHUXMHP\ QLH W\ONR FKZLOĊ
OXNVXVX Z RWRF]HQLX SLĊNQ\FK ZQĊWU] L
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Do poważnego wypadku doszło 12 lutego nieopodal restauracji Chata za wsią. W wyniku
zderzenia kierowca toyoty został zakleszczony w aucie. Po uwolnieniu go przez strażaków
przewieziono go do szpitala.

:LĊFHM LQIRUPDFML RUD] UH]HUZDFMD ]DELHJyZ
SRGQXPHUHPWHOHIRQX
+48 (75) 755 70 31
RUD]QDVWURQLHZZZSDODFQDZRG]LHSO

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że
28–letni kierujący pojazdem marki
Toyota Avensis jadący w kierunku
Karpacza, podczas wyprzedzania
zderzył się czołowo z jadącym w kierunku Jeleniej Góry pojazdem marki
Lublin, którym kierował 64–letni
mężczyzna – informuje podinsp.

Edyta Bagrowska, rzecznik prasowy
KMP w Jeleniej Górze. Kierowcy obu
pojazdów byli trzeźwi. Obaj są mieszkańcami naszego powiatu.
Jeleniogórska policja apeluje o
ostrożność i rozsądek na drodze.
- Kierowcy noga z gazu. Jest ślisko. Brawura, nadmierna prędkość,

alkohol to najczęstsze przyczyny
kolizji czy wypadków. Czasami kilka
sekund decyduje o ludzkim życiu czy
zdrowiu. Zadbajmy o bezpieczeństwo
swoje i innych uczestników ruchu
drogowego – apeluje podinsp. Edyta
Bagrowska.
Angelika Grzywacz-Dudek

www.jelonka.com
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SOR już nie jest w stanie pomieścić tego, czego wymaga Narodowy Fundusz Zdrowia

Szpitalne Centrum Kotliny Jeleniogórskiej przygotowuje wniosek o dofinansowanie przebudowy swojego
oddziału ratunkowego, który nie spełnia już wymogów
Narodowego Funduszu Zdrowia. Przez to placówka
może nie otrzymać finansowania na funkcjonowanie
oddziału. – Wniosek będzie gotowy do marca br., czyli
do czasu ogłoszenia konkursu, ale proponowane kwoty
dofinansowania nie rozwiążą naszego problemu z SORem – mówi dyrektor szpitala Tomasz Dymyt.
Jak wyjaśnia dyrekcja Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej, obecny
SOR nadaje się do rozbiórki. Mówiąc najogólniej nie spełnia
on wymogów przede wszystkim
powierzchniowych, bo na obecnej
powierzchni nie jesteśmy w stanie
pomieścić tego, czego wymaga od
nas Narodowy Fundusz Zdrowia –
mówi dyrektor placówki Tomasz
Dymyt.
– Dlatego musielibyśmy wybudować zupełnie nowy obiekt, ale
koszt takiej inwestycji szacuje się
na około 15 mln zł. Nieco mniej,
bo około 11 mln zł, kosztowałoby

dostosowanie obecnego obiektu
do wymogów NFZ-u, ale póki co
nie mamy takich pieniędzy i nie
możemy też na nie liczyć ze źródeł
zewnętrznych – dodaje dyrektor.
W marcu br. ma zostać ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia
konkurs w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego maksymalna
kwota dofinansowania wyniesie
4 mln zł.
- Połowę z tego możemy przeznaczyć na sprzęt, a dwa miliony
złotych na przebudowę, czyli stworzenie sali monitorowania funkcji
życiowych, co tak naprawdę nie

JELENIA GÓRA
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Chciał wyłudzić
Policjanci Wydziału do walki z
Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
zatrzymali 38-letniego mieszkańca
Piechowic podejrzanego o usiłowanie oszustwa. Mężczyzna został
zatrzymany 18 lutego w Jeleniej
Górze , zaraz po podpisaniu umowy
o udzieleniu mu kredytu w wysokości
4000 zł. Policjanci ustalili, że w celu
jego uzyskania oszust posłużył się
sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach z firmy, która
nie istnieje . Mężczyzna posłużył się
również dokumentem tożsamości
wystawionym na inne nazwisko.
Funkcjonariusze ustalili nadto, że
mieszkaniec Piechowic próbował
wyłudzić kredyt w kilku jeleniogórskich placówkach handlowych na
zakup towarów w systemie sprzedaży
ratalnej.
(112)

Rozstrzygnięcie konkursu z RPO planowane jest w sierpniu br. Wówczas dowiemy się, czy jeleniogórski szpital dostanie te 4 mln zł,
czy nie oraz zwrot kosztów budowy lądowiska. Tymczasem Samorząd Województwa Dolnośląskiego, który jest właścicielem szpitala
przyznał placówce 1 mln zł na drobny sprzęt medyczny.

Była policjantka została ponownie skazana

Wyrok za alarmy bombowe
Rok więzienia – na taką karę
jeleniogórski sąd skazał byłą
funkcjonariuszkę jeleniogórskiej policji, 34–letnią
Katarzynę H. za fałszywe
alarmy bombowe.
Wcześniej kobieta była karana
m.in. za działalność w gangu złodziei, a także za wyłudzenie kredytów
i fałszowanie dokumentów. Ostatni
wyrok zapadł z końcem stycznia br.
Jest on nieprawomocny.
W sierpniu i listopadzie 2014 roku
Katarzyna H. dzwoniła na numery
alarmowe informując policję o ładunkach wybuchowych podłożonych w
jeleniogórskim sądzie. Po co to robiła? Chciała w ten sposób uniknąć rozpraw, w których występowała jako
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oskarżona. Po fałszywych
zgłoszeniach pracownicy
sądu byli ewakuowani. To
powodowało odroczenie
rozpraw przeciwko Katarzynie H. zaplanowanych
na 13 sierpnia i 12 listopada 2014 roku. W tej
sprawie była policjantka
odmówiła składania wyjaśnień.
Był to już trzeci wyrok
skazujący byłą policjantkę
wydziału kryminalnego
Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze na karę
więzienia.
Angelika
Grzywacz-Dudek
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Skąd na remont pałacyku?
W połowie stycznia br. złożony
został kolejny wniosek o dofinansowanie remontu pałacyku na
Zabobrzu, w którym ma powstać
ośrodek kultury dla tej dzielnicy.
Tym razem miasto wnioskuje o 4
mln euro w ramach polsko-niemieckiego projektu z programu
Polska-Saksonia.
Dotychczasowe próby zdobycia
pieniędzy unijnych na ten cel podejmowane w minionych latach skończyły się fiaskiem. O tym, czy tym
razem dostaniemy unijne pieniądze,
będzie wiadomo w marcu.
Przypomnijmy. Zabytkowy pałacyk przy Al. Jana Pawła 18 na
Zabobrzu został przejęty przez
Miasto w 2011 roku od Politechniki
Wrocławskiej. W zamian Politechnika otrzymała akademik przy ul.
Piłsudskiego oraz 1,1 mln zł.

rozwiąże problemu naszego SOR-u
– mówi Tomasz Dymyt. – Cały czas
szukamy możliwości pozyskania
większych pieniędzy zewnętrznych bo w przyszłych lata budowa
nowego SOR- u jest nieunikniona.
Jeśli nie spełnimy wymogów NFZ,
możemy nie dostać finansowania
na funkcjonowanie tego oddziału
lub otrzymamy pieniądze mocno
okrojone, a przecież pacjentów
przyjmować będziemy musieli tak,
jak dotychczas.
Ze swojego budżetu natomiast
obecnie spłacamy zrobioną w minionym roku elewację budynku,
która kosztowała ponad 2 mln zł.
Finansujemy również realizowaną
od miesiąca budowę lądowiska,
która zakończy się w połowie
roku i będzie kosztowała około
700 tys. zł. Dotychczas był to tylko
pulpit do startów i lądowań. Mamy
jednak nadzieję na refundację
środków za lądowisko – dodaje
dyrektor.
Angelika
Grzywacz-Dudek

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Szpitalny oddział ratunkowy do… rozbiórki

Mimo że obiekt wymaga wielu
kosztownych inwestycji, to zabytkowe mury, witraże, ogromne
przestrzenie wnętrz i ponad półtorahektarowy ogród nadają mu
niezwykły charakter. Docelowo
ma tu powstać ośrodek kultury,
który zostanie przeniesiony z tzw.
Blaszaka, ale nie tylko. – Chcemy
poszerzyć działalność ODK o
zagospodarowanie tego półtorahektarowego parku zarówno
o przedsięwzięcia kulturalne,
jak też możliwość wypoczynku,
czyli np. na spacerów, ćwiczeń na
siłowni na powietrzu – wymieniał
po przejęciu obiektu prezydent
Marcin Zawiła.
Obecnie w budynku wymieniono część okien i dach. Nie dokończono jednak prac na wieżyczce.
Angelika Grzywacz-Dudek
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ZGKiM przejmie bazar „Flora”?
- Spółka kupiecka „Flora” ze
względu na dużą liczbę kupców,
którzy wycofują się z handlu
na t ym bazarze zgłosiła chęć
zakończenia działalności – poinformował prezydent Marcin
Zawiła, który zaproponuje, aby
t argowisko było prowadzone
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej
Górze. Aby odciążyć nieco małych
przedsiębiorców, zarządzeniem
prezydenta obniżono czynsz dzierżawny.
- Po wystąpieniu różnych środowisk kupieckich zdecydowaliśmy
się na wniosek radnej Danuty
Wójcik obniżyć w styczniu, lutym
i marcu czynsz dzierżawny o 30
procent – powiedział prezydent
Marcin Zawiła. Opłata ta będzie
w tych miesiącach zimowych, gdy

Chodzi o oświetlenie skuteczne i oszczędne

Będzie przegląd latarni
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie audytu
efektywności energetycznej
systemu oświetlenia ulicznego w Jeleniej Górze. Wygrała
firma AVC Polska z Warszawy, która złożyła ofertę z
kwotą 75 tys. zł brutto.
W ramach prac wykonawca dokona także elektronicznej inwentaryzacji i ewidencji własnościowej
infrastruktury oświetleniowej. Szczegółowy opis zamówienia obejmuje
nadto przygotowanie trzech wariantów modernizacji oświetlenia,
z obliczeniami fotometrycznymi
oraz analizą techniczną i finansową
skutków każdej z opcji.

- To szeroki zakres prac – powiedział Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta miasta – bo obecnie
na terenie Jeleniej Góry jest dwóch
właścicieli elementów oświetlenia: Miasto i spółka „Tauron”.
W dodatku poszczególne części
oświetleniowej infrastruktur y
pochodzą z różnych okresów, są
w różnym stopniu zużyte, mają
rozmaity status i stan (istniejący,
w likwidacji, do planowej wymiany, remontu, itp.). Mają też różne
gabaryty, w tym wysokość nie
zawsze odpowiadającą współczesnym normom, pozostają w różnych ciągach ulicznych w różnej
co do siebie odległości. Lampy
mają różną długość wysięgnika,
odmienne od siebie mocowanie,

na szczycie bądź pod/nad linią,
itp.). Już tylko z tego (a są przecież
też inne parametry) widać, że
uporządkowanie wiedzy będzie
wymagało dużych nakładów pracy, bo trzeba dokonać inwentaryzacji ponad 8,5 tys. słupów – dodał
J. Łużniak.
- Szczegółowych warunków
jest znacznie więcej – powiedział
J. Łużniak – jednak już wyliczone
pozwalają na twierdzenie, że tzw.
proste metody, sugerowane nam
przez rozmait ych znawców, a
zamykające się tezą „wymienić
wszystko na ledy, to będzie taniej
i jaśniej” raczej nie znajdują zastosowania w takiej sytuacji.
Angelika Grzywacz-Dudek

ruch jest mniejszy, wynosić 2,03
zł/ mkw. W pozostałych miesiącach stawka nie ulegnie zmianie i
będzie wynosić 2,70 zł/ mkw.
Czy w związku z tym atrakcyjny
teren w centrum miasta może
zmienić swoje przeznaczenie i
zostanie sprzedany? - Kilkadziesiąt
rodzin ma tu źródło dochodu, oferta terenowa na razie jest dość duża
w Jeleniej Górze. Jak będzie taka
potrzeba, to pewnie wrócimy do
tego tematu, ale w tej chwili takiej
potrzeby nie widzę – stwierdził
Marcin Zawiła.
Przemek Kaczałko
REGION

Będą łowić talenty
Trwają zapisy na „Mistrzostwa Kowar dzieci w narciarstwie alpejskim”
pod hasłem Wyławiamy Nowe Talenty, które odbędą się w gminie Mala
Upa 28.02.2016r. Na zawody można
się zapisywać do przyszłego piątku
(26.02.2016, do godz. 14:00) poprzez
formularz na stronie internetowej
Kowar: www.kowary.pl oraz osobiście w dniu zawodów na miejscu
imprezy (w godz. 9:00 –9:30).
W zawodach startować mogą
młodzi narciarze z roczników: 20032012. Dojazd i zakup karnetu na
wyciąg we własnym zakresie. Podział
na kategorie wiekowe: dziewczynki i
chłopcy: 4-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-13
lat. Zawodnicy obowiązkowo muszą
jeździć w kaskach.
Zapisy i regulamin na stronie:
http://www.kowary.pl/pl/mistrzostwa-kowar-dzieci-w-narciarstwie
(Angelika)
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Nasi fighterzy nie zawiedli
W godzinach popołudniowych
rywalizowali juniorzy i seniorzy
w formułach kick-light i semicontakt. Z klubu Shidokan Jelenia Góra wystartowało trzech
zawodników w konkurencji kick-light (z low-kickiem). Kacper
Stemplewski zwyciężył, natomiast
Robert Jesiołowski wywalczył
srebrny medal. - Niestety Mateusz
Furman, z uwagi na swój „bogaty” dorobek medalowy i duże
dysproporcje umiejętności, nie
został dopuszczony do turnieju.
Organizator na prośbę jednego z
trenerów (w obawie o swojego zawodnika) zakwestionował udział
naszego zawodnika. Sędzią maty
wszystkich pojedynków w formule
kick-light był nasz klubowy kolega
Robert Furman. W najbliższym
czasie czeka nas start w Otwartych
Mistrzostwach Polski WKA w Kickboxingu, które zaplanowano na 19
i 20 marca - mówi trener Shidokan
Jelenia Góra Mariusz Ligiżyński.
(MDvR)

Fot. Archiwum

Na zaproszenie Fighter Klub
Kaczmarek & Grodowski Świdnica, Klub Shidokan Jelenia Góra
wystartował w I Otwartym Turnieju Młodych Mistrzów w World
Kick–boxing–Karate Sport Federation (WKSF).
W imprezie rozgr ywanej w
Roztoce (powiat świdnicki) udział
wzięło 150 zawodników reprezentujących kluby różnych sztuk
walki z Jelenia Góry, Świdnicy,
Lubawki, Lubania, Kłodzka, Dobromierza, Wrocławia, Ząbkowic
Śląskich i Żagania. Najmłodsi
zawodnicy startowali w konkurencjach soft-stick (walki na pałki) oraz technikach specjalnych
(kopnięcia z wyskoku). Nasz klub
reprezentowało w tej kategorii
pięciu fighterów. Podopieczni Mariusza Ligiżyńskiego wywalczyli
pięć medali. Na drugich miejscach
zameldowali się Krzysztof Pęczek,
Kszysztof Boroń, Wiktor Pęczek i
Hubert Sztac, a trzecia była Roksana Grzywacz.
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To był świetny występ
Dwa złota, srebro i brąz – to dorobek
jeleniogórskich badmintonistów podczas rozegranego we Wrocławiu Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona.
Tym razem w stolicy Dolnego Śląska
rozegrany został turniej w kategorii
junior młodszy (U–17) oraz młodzik
młodszy (U–13).
W zawodach jeleniogórski Klub
Sportowy Chojnik reprezentowali:
Łukasz Cimosz (U-17), a także Kacper
Górniak oraz Piotr Heinke (obaj w
U-13). Pomimo gry w starszej kategorii
po raz kolejny nie zawiódł Łukasz
Cimosz, który w grze mieszanej z
Karoliną Szubert (SKS Matchpoint
Ślęza) zdobyli złoto. Troszkę szczęścia
zabrakło w grze pojedynczej, gdzie
w półfinale Łukasz musiał uznać
wyższość rozstawionego z numerem
1 w turnieju Wojtka Sajdoka (UKS
Unia Bieruń) i ostatecznie zajął trzecie
miejsce.
Ogromnym sukcesem zakończył
się turniej w kategorii U13 dla Kacpra
Górniaka, który po zaciętym trzysetowym pojedynku pokonał w finale
Filipa Wiercińskiego (SKS Matchpoint
Ślęza). Kacper w drodze po zwycięstwo
pokonał zawodników rozstawionych z
numerami 3 i 1, by w finale poradzić
sobie z turniejową dwójką. Do złota w
singlu Kacper dorzucił jeszcze srebro
w grze podwójnej. W parze z Piotrkiem
Heinke pokonali w grupie turniejową
jedynkę, by w finale niewiele ulec
wrocławskiej parze.
- Bardzo się cieszę z wyników. Łukasz
już przyzwyczaił do dobrych występów,
ale bardzo cieszy mnie to, że młodsi
koledzy - Kacper i Piotrek również zaczynają zdobywać najwyższe laury na
turniejach ogólnopolskich. Gratuluję
im sukcesu i mam nadzieję, że teraz
dostaną jeszcze większego „kopa” do
ciężkiej pracy na treningach, by później
móc cieszyć się z wygranych - skomentował zadowolony Adam Cimosz, trener jeleniogórskich badmintonistów.
(MDvR)

Tym razem happy-endu niestety nie było

Ze świetnej strony zaprezentowali się reprezentanci MKS-u Karkonosze Sporty Zimowe
Jelenia Góra podczas rozgrywanej na Polanie Jakuszyckiej Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w biegach narciarskich. Wywalczyliśmy sześć medali, w tym trzy złote, dwa
srebrne i jeden brązowy.
Pier wszego dnia na starcie
sprintu techniką dowolną stanęło
95 zawodniczek i zawodników.
Jeleniogórzanie zakończyli środę, 17 lutego z trzema medalami
na swoim koncie. W kategorii
juniorek A (rocznik 1996-1997)
złoty medal w sprincie stylem
dowolnym zdobyła Katarzyna
Stokfisz reprezentująca MULKS
Grupa Oscar Tomaszów Lubelski,
srebro wywalczyła natomiast
Róża Łyjak z MKS Karkonosze
Sporty Zimowe Jelenia Góra. Brąz
przypadł w udziale Darii Krupie z
UKS Rawa Siedlce. Jeszcze lepiej
poszło Kamili Boczkowskiej (MKS
Karkonosze Jelenia Góra) podczas
finału sprintu juniorek B. Nasza
zawodniczka sięgnęła po złoto wyprzedzając Magdaleną Kobielusz z
MKS Istebna i Kamilą Borkowską
z UKS Rawa Siedlce. Finał juniorów B to zwycięstwo Mikołaja
Michałka z MKS Istebna, srebro
dla Szymona Sikor y z MULKS
Grupa Oscar Tomaszów Lubelski,
a brąz dla Michała Skowrona z
MKS Karkonosze Sporty Zimowe
Jelenia Góra.
Drugiego dnia imprezy rozegrano biegi łączone. Bardzo dobrze
wypadł Michał Skowron stając
na najwyższym stopniu podium.
- W pewnym momencie dostałem
komunikat, że mam już 20 sekund
przewagi nad Szymonem Sikorą.
Wtedy zacząłem zjeżdżać nieco
bezpieczniej, by nie zrobić jakiegoś niepotrzebnego błędu - mówił
po biegu złoty medalista Michał
Skowron. - Wiem, że chłopaki wte-

Rozbili Muszkieterów

Fot. Tomasz Raczyński

Pracowity weekend (12-14 lutego) zaliczyły koszykarki II–ligowego KS Wichoś Jelenia
Góra. Tym razem happy–endu jednak nie było. W piątek jeleniogórzanki uległy po bardzo
wyrównanym meczu 62:68 Ostrovii Ostrów Wielkopolski, a dwa dni później nieznacznie
ustąpiły MKS–owi Polkowice (53:57).
staliśmy w końcówce meczu
siedmiu rzutów wolnych.
W Polkowicach
byliśmy blisko
sprawienia
niespodzianki
w meczu z liderem, prowadząc jeszcze
w czwar tej
kwarcie. Przed
nami teraz mecze rewanżowe z tymi zespołami w
Jeleniej Górze. Wierzę, że w swojej
hali zagramy skuteczniej, a zdobyte
doświadczenie zaowocuje. Cztery
zwycięstwa w siedmiu meczach to
nie najgorszy dorobek, jeżeli przypomnimy, że aż 5 spotkań graliśmy
na wyjeździe. Musimy umiejętnie
godzić rozgrywki II-ligowe z rywalizacją juniorek i kadetek, które to
zespoły walczą o awans do 1/4 finału

Jeleniogórzanie z medalami OOM

JELENIA GÓRA

Dwie porażki seniorek Wichosia
Szczególnie szkoda tego niedzielnego spotkania, bowiem w Polkowicach na parkiecie lidera nasze
koszykarki walczyły do ostatnich
sekund, a pozbawione były swoich
podstawowych zawodniczek (Darii
Aleksandrowicz - sprawy osobiste
związane z pracą zawodową i Sandry
Lewkowicz - kontuzja palca dłoni).
Warto podkreślić znakomitą dyspozycję 17-letniej Wiktorii Łozowieckiej,
która zdobyła 16 punktów w Polkowicach. W Ostrowie Wielkopolskim
z kolei świetnie zaprezentowała
się inna nasza juniorka 16-letnia
Aleksandra Lorenz, która rzuciła aż
17 punktów. W sumie pomimo nieznacznych porażek nasze zawodniczki nie przyniosły wstydu, przeciwnie,
w wielu akcjach pokazały dojrzałość
i duże umiejętności.
- Nasze młode i niedoświadczone
jeszcze na tym poziomie rozgrywek
koszykarki zagrały na miarę swoich
możliwości. W Ostrowie nie wykorzy-

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biegach narciarskich

Mistrzostw Polski - komentuje trener
Wichosia Eugeniusz Sroka.
Punkty dla KS Wichoś: Magdalena Dźwilewska 12/15, Aleksandra
Lorenz 17/6 , Monika Paradowska
13/12, Wiktoria Łozowiecka -/16,
Daria Aleksandrowicz 2/-, Marta
Klementowska 6/3, Natalia Kopiec
7/1, Sandra Lewkowicz 5/- Angelika
Stefan, Katarzyna Sławińska, Marika
Kowalczyk.
(MDvR)

Koszykarze Sudetów Jelenia Góra rozbili w zaległym meczu 19. kolejki II ligi
Muszkieterów Nowa Sól 75:52, choć do
przerwy nic nie zapowiadało pogromu.
Po raz kolejny na parkiecie pokazała się
nasza młodzież, co z pewnością będzie
procentować w kolejnych sezonach.
W pierwszej kwarcie gospodarze
wypracowali sobie ośmiopunktową
przewagę, którą niemal w całości
utrzymali do przerwy. To, co stało się w
trzeciej odsłonie wprawiło w osłupienie
zarówno miejscowych kibiców, jak i
gości. Wygrana kwarta 30:5 to był teatr
jednej grupy: Klubu Sportowego Sudety,
co pozwoliło pokazać się jeleniogórskiej
młodzieży. Drugoligowe doświadczenie
z wymagającym rywalem zebrali 15latkowie: Rudnicki (zdobył 2 punkty) i
Walkowiak (zaliczył debiut) oraz 16-letni
Kleinowski (spędził na parkiecie 14
minut). Ostatecznie Sudety pokonały
Muszkieterów 75:52! W tabeli Sudety
awansowały na piąte miejsce, wyprzedzając Muszkieterów z Nowej Soli.
KS Sudety Jelenia Góra – Muszkieterowie Nowa Sól 75:52 (22:14, 18:19,
30:5, 5:14)
Sudety: Minciel 18, Wojciul 15, Ł. Niesobski 8, Serbakowski 7, Wilisz 6, Drąg
5, Kleinowski 4, Rudnicki 2, Walkowiak,
Pawłowski.
Przemo

Fot. AP
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dy zaczęli ryzykować i próbowali
mnie gonić, ale na szczęście nie
dogonili. Zadowolony z występu
swojego zawodnika i jednocześnie
brata był Piotr Skowron. - Dziś
kluczowe było smarowanie. Udało
nam się trafić idealnie - podkreślał
Piotr, uśmiechnięty, ale jednocześnie zmęczony. - To był emocjonujący i trudny dzień. Ważne, że
zakończony sukcesem. Michał w
biegu juniorów B finiszował przed
Szymonem Sikorą z MULKS Grupa
Oscar Tomaszów Lubelski i Mikołajem Michałkiem z MKS Istebna. W
rywalizacji juniorek B druga była
Kamila Boczkowska, która uległa
jedynie Magdalenie Kobielusz
(MKS Istebna). Na najniższym
stopniu podium zameldowała
się Emilia Nawara z UKS Regle
Kościelisko.

Trzeciego dnia - w sobotę, 20
lutego na Polanie Jakuszyckiej
byliśmy świadkami biegów indywidualnych. MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra
wzbogacił się o jeden krążek, ale
za to z najcenniejszego kruszcu.
W finale juniorek B najlepsza
okazała się Kamila Boczkowska,
dla której był to już trzeci medal
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Zimowych
Dolny Śląsk 2016. Na kolejnych
miejscach linię mety przekroczyły
Emilia Nawara, a także Magdalena
Kobielusz. Zwycięstwo naszej
zawodniczki nie podlegało żadnej
dyskusji. Biegaczka Karkonoszy
wyprzedziła drugą Nawarę o blisko 40 sekund i trzecią Kobielusz
o ponad minutę.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Chorzowianki były za mocne
Pojedynek z Ruchem Chorzów
(18.02) miał podnieść morale drużyny i zwiększyć szanse na bezpośrednie utrzymanie w Superlidze.
Piłkarki ręczne KPR–u nie wykorzystały jednak szansy, jaką był mecz
z rywalem w zasięgu możliwości
jeleniogórzanek.
Tym samym praktycznie przesądzone jest, że spotkanie z ekipą z
Kościerzyny zadecyduje o tym kto
zagra w barażach, a kto spadnie
bezpośrednio do I ligi. Żółto-niebieskie do przerwy dzielnie walczyły

ze śląskim zespołem, choć początek
meczu należał do przyjezdnych. Od
stanu 10:10 KPR zanotował świetny
okres gry obejmując prowadzenie
15:11, ale szybko roztrwonił zaliczkę
(15:14). Po zmianie stron chorzowianki dołożyły pięć trafień (15:19)
i mimo próby nawiązania walki
(20:21 w 43. minucie), podopieczne
Mirosława Saneckiego nie były w stanie zdziałać nic więcej, przegrywając
ostatecznie 23:30.
Przemo
Fot. Tomasz Raczyński
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Wielka charytatywna feta w Żeromie!
Występy wokalne, taneczne,
aukcje, smaczne wypieki i widowiskowe przedstawienie na
zakończenie – to atrakcje jakie
zgotowali gościom „Żeroma”
uczniowie, ich rodzice, a także
nauczyciele, absolwenci i wszyscy zaangażowani w kształcenie
młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej
Górze, podczas VIII Balu Charytatywnego, który odbył się 18
lutego w szkolnej auli.
Z każdym rokiem organizatorzy zadziwiają nie tylko przybyłych w szkolne mury, ale i samych
siebie. Podnoszenie poprzeczki
mobilizuje do działania, a takie
imprezy jak wczorajszy bal po
raz kolejny pokazują, że w popularnym „Żeromie” stawia się nie
tylko na edukację, ale i rozwijanie
pasji. - To przynosi dużo stresu i
pracy, ale kształci. To bardzo ważne, że szkoła nam to umożliwia
– powiedziała Klaudia Denderes,
która deklaruje, że po ukończeniu
liceum z chęcią będzie do niego
wracała jako absolwentka.
Szkolne korytarze wypełnione
były stoiskami, gdzie można było
nabyć smaczne wypieki, kartki na
Dzień Kobiet, czy inne fanty przekazane przez darczyńców. Kulminacja imprezy miała jednak miej-

sce w auli, gdzie od godz. 18.00
trwały występy artystyczne.
W poprzedniej edycji zgromadzone środki przeznaczono na
zakup samochodu dla szkoły, w
tym roku nie było konkretnego
celu. - Tym razem koncert charytatywny odbywa się bez żadnego
obciążenia, że musimy koniecznie na coś zebrać pieniądze.
Chcieliśmy pokazać uzdolnienia
naszej młodzieży i myślę, że się
udało. Świetnie się bawiliśmy,
rodzice mieli okazję zobaczyć
swoje dzieci w niecodziennych sytuacjach – powiedziała dyrektor
Eulalia Kłodawska-Szwajcer.
Podczas licytacji można było
nabyć dzieła takich art ystów,
jak: Dariusz Miliński, Krystyna
Matusiak, Urszula Broll, Marek
Lercher, czy Ryszard Tyszkiewicz,
ale niezłe ceny osiągały również
prace uczniów „Żeroma”.
- Każdego roku chętnie przychodzę na koncert, który 8 lat
temu zaczynaliśmy z ówczesną
przewodniczącą Rady Rodziców.
Ta impreza na stałe wpisała się w
tradycję szkoły – powiedział były
dyrektor ZSO nr 1 Paweł Domagała – obecnie naczelnik Wydziału
Edukacji i Sportu Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze.
Przemek Kaczałko

Podczas tegorocznego Balu Charytatywnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
1 udało się zebrać około 13 tysięcy złotych.

Fot. Przemek Kaczalko
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Elektryk odtwarzanie
schematów: Wymagamy:Znajomości programu
Agencja Ochrony
PCschematic, doświadczeKr a je w s k i B IS z a trudni
nia, dokładności, sumienpracownika ochrony
ności. Mile widziane
z terenu Szklarskiej
uprawnienia elektryczne.
Poręby i okolic. - 605
Oferujemy: atrakcyjne wyna277 0 0 0
grodzenie. Możliwość pracy
Asy s te n t d s . m arkew domu i zatrudnienia na
t in g u - P o s z u k u j ę asystałe Tel. 75-718-61-60 kom.
s t e n t a d s . m a r k e t i n g u . Dam pracę - wartownik kon- 503-082-920 lub biuro@
W y m a g a n i a : k o m u n i - wojent, umowa o pracę, 2300 pdautomation.pl
k a t y w n o ś ć , k r e a t y w - zł brutto, tel. 726 662 142,
Firma Flywood S.C.w Karpność, znajomość języka 601 223 914
nikach zatrudni pracowników
a n g . l u b n i e m . , p akietu
produkcyjnych przy produkcji
Doradca
podatkowyMS Office. CV prosze
elementów gięto-klejonych.
praca
Doradztwo
w
zakresie
wysłać na adres: rekruprawa podatkowego na rzecz Praca 3-zmianowa .CV prot a c ja @ r e g e s s .e u
simy wysyłać na e-mail.Po
Auto-myjnia - Poszu- klientów na rynku polskim i
okresie próbnym oferujemy
k i w a n y p r a c o w n i k zagranicznym, przygotowyumowę o pracę. - office@
R ę c z n e j M y j n i S a m o - wanie opinii oraz raportów
flywood.pl/757677031
c h o d o w e j . G w a r a n t o - podatkowych. Wymagana:
w a n a u m o w a o p r a c ę . znajomość języka ang./niem. Firma Woj-Kat zatrudni w
L o k a l i z a c j a f i r m y - rekrutacja@regess.eu - 756 formie umowy zlecenia przy
produkcji plastików w Jeleniej
O s i e d l e M i e s z k a n i o w e 442 073
Górze i okolicach. WynaZabobrze. Pozostałe
Elektroautomatyk grodzenie od 1400-2000 zł.
inf o r m a c j e - p o d wskaz a n y m n u m e r e m t e l e - - Firma KM-System S.C. netto. - 756 475 564
f o n i c z n y m . - 7 8 2 6 7 0 zatrudni elektro-automa- Firma zatrudni pracowników
tyka do proj. szaf sterowni- do przyuczenia na spawanie
681
B a r m a n k a , p o m o c czych, wolne 2 stanowiska. lub spawaczy. Wojcieszyce
k u c h e n n a d o r e s t a u - Wymagane min wykształ- k/Jeleniej Góry. CV mile
r a c j i . M a ł ż e ń s t w o b e z cenie średnie techniczne, widziane. Kontakt: Józef
n a ł o g ó w d o p r a c y w doświadczenie w zawodzie Mosur - tel.757693127 do
0,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
g o s p o d a r s t w i e - 5 1 9 min 2 lata, znajomość j. ang. godz.15.00, email: 1.stu- 75 6105577/
praca@km- diometal@gmail.com.
629 6 2 5
- 757
ROZMAITOŒCI
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system.pl
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Berlin Doner Kebap
poszukuje - Poszukujemy
pracowników obsługi .Mile
widziane doświadczenie w
branży gastronomicznej, pracowitość, uczciwość, wysoka
kultura osobista. Oferujemy
elastyczny system godzinowy i jasną ścieżkę kariery
- 695 996 113

Firma zatrudni pracowników fizycznych. Piechowice dolne. Mężczyźni i
kobiety mile widziane. Kontakt - Krzysztof Pściuk, tel:
691604777, CV na email:
tomek.studiometal@gmail.
com Zapraszamy.
Firma zatrudni szwaczki,
możliwość douczenia. Więcej
informacji pod nr tel. 75 75
525 15
Fizjoterapeuta - Poszukujemy do pracy w sklepie
medycznym Fizjoterapeuty.
CV prosimy kierować na
adres emailowy. phu-medyk@pbox.pl - 609 175 604
Fizjoterapeuta/ka-Masażysta/ka - Poszukujemy
fizjoterapeuty z doświadczeniem do Studia Zdrowia i
Urody w hotelu Gołębiewski
w Karpaczu. Umowa o pracę,
oferty prosimy przesyłac na
adres e-mail spa.golebiewska@golebiewski.pl
Gołębiewski-holowa
sprzątanie - Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
holową. Oferujemy pracę
na umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie. CV
proszę wysyłać na e-mail
: u.hajduk@golebiewski.pl
lub dostarczyć osobiście do
działu kadr - 757 670 790
Home office - praca biurowa.
Wymagania: biegła znajomość pakietu office dostęp
do internetu podstawowa
znajomość j. niemieckiego /
angielskiego Proszę o CV na
e-mail: info@planner-ma.pl
Hotel Tango w Jeleniej
Górze zatrudni managera tel.
601 834 644
Hotel Tango w Jeleniej
Górze zatrudni od zaraz kelnera (mężczyznę), tel. 519
132 681
Hotel w Szklarskiej Porębie
poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży
i marketingu. Wymagamy
doświadczenia w sprzedaży,
dyspozycyjności, wykształcenia wyższego, znajomości
j.obcego. - 665 516 777

Znajdziesz nas m.in.:

Tesco Cieplice, ul. Wolności
Sanatorium Agat - Cieplice
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
CM Orle - Cieplice ul. Cieplicka 83
Przychodnia Źródło - Cieplice ul. Sprzymierzonych
Zorka Społka z o.o - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
Sanepid
Hurtownia Renoma - Jelenia Góra ul. Wolności
Medicta - Jelenia Góra ul. Wolności
Solarium - Jelenia Góra ul. Wolności
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra ul. Wolności 28
Kaufland - Jelenia Góra - Zabobrze
Chata Polska - Jelenia Góra - Zabobrze
Dzięciołowski - Jelenia Góra ul. Paderewskiego
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra ul. Mostowa
Pasaż Grodzki
Ratusz
Delikatesy DD - Jelenia Góra ul. Solna
Hotel Europa - Jelenia Góra ul. 1 Maja
Smakosz
Restauracja Relax - Jelenia Góra ul. 1 Maja 60
Przychodnia Zaborze - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Chata Polska Trzcińskiego
Szpital - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Ginekomed - Jelenia Góra ul. Kiepury
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra ul. W. Pola
Hurtownia Duko - Jelenia Góra ul. W. Pola
Energetyka - Jelenia Góra ul. w. Pola
Urząd Miasta - Jelenia Góra ul. Sudecka 29
Urząd Pracy - Jelenia Góra ul. Podchorążych
Starostwo
Firma przewozowa Ro-Ko - Jelenia Góra ul. Kazimierskiego 5
Hurtownia Best - Jelenia Góra ul. Sobieskiego 56
Bar Tado - Jelenia Góra ul. Karola Miarki
Prokostal - Jelenia Góra ul. Karola Miarki42
Jeleniaplast - Jelenia Góra ul. Społdzielcza
Draexlmaier
Nowa Zorka
Rembud
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra Rynek
Pub Belfast - Jelenia Góra Rynek
DD ul. Sobieskiego
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Klub Kwadrat - Jelenia Góra ul. Bankowa
MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka
Przychodnia - Jelenia Góra ul. Nowowiejska
Szkoła tańca Kurzak-Zamorski
Pub Spokojnej Starości
DD Wincentego Pola
Urząd Skarbowy - Jelenia Góra ul. Wolności
Arnika Pl Piastowski
Jelfa
Biuro Informacji Turystycznej Plac Ratuszowy
Redakcja Jelonka - Jelenia Góra ul. M Skłodowskiej-Curie 13/2
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Praca dla kierowców ciężarówek - Firma działająca na
rynku europejskim poszukuje
kierowców ciężarówek w
transporcie międzynarodowym, chętnych do pracy
na uczciwych warunkach w
miłej i przyjaznej atmosferze.
Niemiecka umowa o pracę. 00491632061946
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•
•
•
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Kelnera zatrudnimy - Hotel
Tango w Jeleniej Górze - tel.
601 834 644
Kelnerka Sorrento Ristorante - Zatrudnimy kelnera/kę
z pasją i doświadczeniem w
gastronomii. Osobę sprytną,
wesołą i miłą. Praca na stałe.
CV proszę wysyłać na e-mail
kontakt@sorrento.pl z dopiskiem w tytule "Kelner"
Kierowca kat C+E - świadectwo kwalifikacji+ karta do
tachografu - z rejonu woj. :
dolnośląskiego, - minimum
1 rok doświadczenia w ruchu
międzynarodowym (Zachodnia część UE) - prawo jazdy
kat. C+E - 601 990 071 biuro@m-mar.pl
Kierowca Taxi - Sudety
Radio Taxi przyjmie do pracy
kierowców z samochodem i
licencją na Jelenią Górę. Nr
telefonu: 665 665 722 - 722
153 553
Konsultant sprzedaży
T-Mobile - Jesteśmy Dealerem T-Mobile Polska S.A.operatora sieci T-Mobile.
Dołącz do nas. Obecnie
poszukujemy kandydatów na
stanowisko Konsultanta ds.
Obsługi Klienta w Punkach
sprzedaży T-Mobile w Jeleniej Górze - 600 648 846
Kucharz Sorrento Jelenia
Góra - Zatrudnimy kucharza
z doświadczeniem, najlepiej
w kuchni włoskiej. Praca w
młodym zespole w dobrej
atmosferze. Konkurencyjne
wynagrodzenie. CV wysyłać
na kontakt@sorrento.pl z
dopiskiem "Kucharz" - 757
525 928
Kucharz, kucharka w
restauracji z zakwaterowaniem w Karpaczu. Oczekujemy i zapraszamy na
rozmowę kwalifikacyjną tel.
510247536
Montażysta i serwisant
urządzeń - Firma Gastro
Plus zatrudni na atrakcyjnych
warunkach osobę do działu
serwisu. Wymagane uprawnienia elektryczne , prawo
jazdy. Mile widziana osoba z
doświadczeniem. CV - serwis@gastroplus.pl

Murarz, cieśla, zbrojarz
Niemcy. Polska firma poszukuje doświadczonych murarzy do pracy w budownictwie
mieszkaniowym oraz przemysłowym. Zakres wykonywanych prac: murowanie,
zbrojenie, szalowanie, betonowani - 537-576-392, 534188-717
Obiekt turystyczny w okolicach Jeleniej Góry poszukuje osoby zarządzającej
zespołem ludzkim. Osoby
zainteresowane proszone
są o kontakt telefoniczny tel.
606-912-023
Ochrona Jelenia Góra i
okolice - Agencja Ochrony
Krajewski BIS zatrudni pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry i okolic. Mile
widziane młode osoby oraz
emeryci służb mundurowych.
- 609 486 000
Oferta dla Biur Kredytowych - Profi Credit Polska
S.A - Renomowana Firma
Pożyczkowa poszukuje
pośredników, samodzielnych,
bądź Biura pośrednictwa kredytowego. Chętnych prosimy
o kontakt pod nr tel. 668-682335.Wysokie prowizje
O p e r at o r z y C N C Firma Flywood S.C. w
Karpnikach zatrudni operatorów obrabiarek CNC. Praca
3-zmianowa.Poszukujemy
osób z doświadczeniem jak
i do przyuczenia! Po okresie
próbnym oferujemy umowę
o pracę-czas nieokreślony 757 677 031
Opieka Niemcy 1200Eu
netto - Praca dla opiekunek
osób starszych, różne przypadki. Zarobki 1200-1300
euro. Umowa zlecenie, A1,
Ekuz. Mile widziane prawo
jazdy. CV: biurohelfendehand@gmail.com lub - 530
112 544
Opiekunka do żłobka - W
związku z powstaniem od
marca nowej grupy Dzieciaczków Żłobek Radosne
Tuptusie zatrudni ciepłą,
cierpliwa i kochającą dzieci
opiekunkę z kwalifikacjami
zawodowymi. - radosnetuptusie@interia.pl

Pałac Pakoszów zatrudni
kelnera. CV prosimy przesyłać na adres: k.wolinska@
palac-pakoszow.pl - 795
418 277
Pensjonat w Karpaczu
zatrudni. Zatrudnimy energiczną Panią do naszego
pensjonatu w Karpaczu,
przygotowywanie śniadań
i sprzątanie pokoi. Praca w
godzinach 7.00 do 15.00 508 030 859
Pokojową cały etat Karpacz. Zatrudnię pokojowąpomoc kuchenną do pracy
na pełen etat, w Karpaczu.
Mały pensjonat, pełen, etat,
umowa o pracę, zgrany
zespół, miła atmosfera pracy.
Najchętniej z Kowar lub okolic. Z przyjemnością - 668
177 098
Poszukujemy osoby do
pracy w dziale rekrutacji.
Wymagania: komunikatywność, wysoka kultura osobista, znajomość języka ang.
lub niem. pakietu MS Office.
CV na adres: rekrutacja@
regess.eu
Poszukuję asystenta ds.
marketingu. Wymagania:
komunikatywność i kreatywność, znajomość pakietu MS
Office, język angielski lub
niemiecki - 756 442 073

Praca w salonie rowerowym - Jeżeli jesteś osobą
łatwo nawiązującą kontakty
i znasz się na komputerze
to mamy dla Ciebie pracę
w salonie stacjonarnym
(doświadczenie nie wymagane). CV biuro@salon-rowerowy.pl

Pracownik porządkowy
Cieplice - Poszukujemy
pań do sprzątania obiektów
uzdrowiskowych w Cieplicach. Umowa zlecenie. Pełny
etat w godzinach od 7 do 15.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
Pracownik budowlany - 609 809 505
Jel. Góra - Firma RS Bau Pracowników, spawaczy
zatrudni pracownika budow- - Firma produkcyjna przyjmie
lanego. Zakres obowiązków: do pracy spawaczy metodą
prace ogólnobudowlane,
mig mag (również osoby z
murarskie, zbrojeniowe, szamożliwością doszkolenia)
lunkowe. Pełny etat. Obecna
budowa w Jel. Górze. E-mail: oraz pracowników fizyczbiuro@rsbau.pl - +48 662 nych. Szklarska Poręba.
Więcej informacji pod nr 731
021 060
Pracownik Ochrony - 468 419

Praca dla Operatora Prasy
kraw - Masz roczne doświadczenie w pracy na prasie?
Znasz podstawowe przyrządy pomiarowe i obróbkę
blach? Masz szansę na pracę
w oparciu o umowę o pracę,
14zł/h + premie i bogaty
pakiet socjalny. - 789 017
881/ paulina.wolanczyk@
Poszukujemy osób do
interexpert.pl
P r a c a d l a O p e r a t o r a pracy w ochronie, głównymi
wypalarki - Masz 2-letnie cechami, których szukamy u
doświadczenie w pracy potencjalnych pracowników,
na wypalarce plazmowej? są: sumienność, uczciwość,
Posiadasz uprawnienia na pozytywne nastawienie, a w
suwnice? Obsługujesz przy- szczególności umiejętność
rządy pomiarowe? Masz rozmowy z ludźmi. - 733
szansę na umowę o pracę, 584 282
14zł/h, premie i bogaty pakiet
socjalny - 789 017 881/ paulina.wolanczyk@interexpert.
pl

Praca dla Pilarzy - drwali
w Niemczech Dobre warunki
płacowe, mieszkaniowe.
Wymagane doświadczenie +
uprawnienia - 606 266 328
Praca od zaraz przy produkcji plastików w Jeleniej
Górze, Łomnicy i Kowarach. wynagrodzenie netto
od 1450-2000zł. Woj-Kat sp.z
o.o. Jelenia Góra Poznańska
20 tel. 756475564 lub 516
587 317

Praca Orange - Poszukujemy osoby na pełen etat
do pracy w salonie Orange.
Osoby zainteresowane które
chcę wziąć udział w rekrutacji
Prosimy o przesłanie cv na
Poszukuję osoby do adres mailowy jeleniagora.
działu marketingu. Praca w kro@gti.pl - 510 154 676
godzinach 8-16:30. Wyma- Praca w KFC Galeria Nowy
gania: komunikatywność, Rynek - Zdobądź doświadkreatywność, wysoka kultura czenie w międzynarodowej
osobista, znajomość pakietu sieci restauracji KFC! OfeMS Office. CV: rekrutacja@ rujemy: -elastyczny grafik
regess.eu - 756 442 073
-pełną wyzwań pracę -możliPozyskiwanie i obsługa wość awansu -super atmosklienta - O.W. Zielone Wzgó- ferę Aplikuj CV na adres:
rze zatrudni osobę na sta- emilia.kowalska@amrest.
nowisko pozyskiwanie i eu - 571 407 413
obsługa klienta grupowego. Praca w pensjonacie w
Wymagane doświadczenie w Karpaczu - Zatrudnię do
sprzedaży i/lub hotelarstwie. pracy w kuchni (przygotoProsimy przesyłać CV ze wanie śniadań), oraz do
zdjęciem maila. - 604 200 sprzątania pokoi w małym
744 / biuro@zielonewzgorze. pensjonacie w Karpaczu. karpacz.pl
601 571 222

Profi Credit Polska S.A.
- Firma z branży finansowej nawiąże współpracę z
Doradcami Finansowymi.
Oferujemy: elastyczny czas
współpracy, atrakcyjne
zarobki. Dowiedz się więcej:
668-682-335
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

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

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

54560521 Dom wolnostojący, poniemiecki do
kapitalnego remontu położony na dużej działce
o powierzchni 4000m2 w Siedlęcinie, 5 km od
Jeleniej Góry. W budynku znajduje się prąd, woda
z wodociągów. Cena 64 000
Magda Czaprowska 601 852 382
54510521 Ładne komfortowe mieszkanie
dwupokojowe o powierzchni 64m 2 z tarasem
i z osobnym wejściem w zielonej dzielnicy
Sobieszowa. Mieszkanie znajduje się w kamienicy na wysokim parterze, do lokalu przynależy
ogród. Magda Czaprowska 601 852 382
54440521 Piękne stylowe mieszkanie
położone na pierwszym piętrze w kamienicy w Cieplicach. Mieszkanie o pow.
120m2 z tarasem, mieszkanie po kapitalnym remoncie. W cenie umeblowanie
kuchni. Cena 299 000
Dorota Tomasino 535 194 880
NA WYŁĄCZNOŚĆ

NA WYŁĄCZNOŚĆ

44510521 Wyjątkowy dom w stanie
deweloperskim zamkniętym położony
w nowopowstałej dzielnicy domów jednorodzinnych w Mysłakowicach. Dom o pow.
200m2 położony na działce 1880 m2.
Ogrzewanie gazowe. Wykonany z materiałów wysokiej klasy. Cena 475 000
Magda Czaprowska 601 852 382

53960521 Przestronne mieszkanie trzypokojowe
o pow 83,45m2 położone na trzecim piętrze w kamienicy w centrum miasta Jeleniej Góry. Mieszkanie
z klimatem, bardzo słoneczne i ciepłe do wprowadzenia. Lokal po kapitalnym remoncie z kominkiem.
Anna Roziel 509 156 552

NA WYŁĄCZNOŚĆ

54470521 Duża nieruchomość zabudowaną
- położoną na działce 7000 w małej malowniczej miejscowości 15 km od Jeleniej Góry.
Obiekt składa się z budynku mieszkalnego
i połączonego z ciągiem budynków gospodarczych z pięknymi sklepieniami o pow.
około 700m2. Cena 177 000.
Anna Roziel 509 156 552
54240521 Mieszkanie dwupokojowe
o pow. 39m2 położone na trzecim piętrze
w bloku blisko centrum Jeleniej Góry.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. Mieszkanie do wprowadzenia. Cena 135 000
Małgorzata Muzyczka 698 523 811
53110521
Mi es zk ani e
poł oż one
atrakcyjnej dzielnicy Jeleniej Góry w okolicy
Żeroma. Mieszkanie o powierzchni 53 m 2,
usytuowane na pierwszym piętrze w budynku
po kapitalnym remoncie. Lokal wymaga nakładów finansowych. Cena 149 000 do rozmów. Małgorzata Muzyczka 698 523 811
50690521 Dom wolnostojący położony w malowniczej miejscowości
17km od Jeleniej Góry. Nieruchomość
położona na ładnej działce o pow.
1898 m2. Dom nie podpiwniczony do
kapitalnego remontu o dużym potencjale.
Anna Roziel 509 156 552
22070521 Atrakcyjny lokal usługowo
biurowy położony w Jeleniej Górze - okolica
Małej Poczty. Lokal o pow. 22 m 2 usytuowany na parterze w kamienicy. Lokal
przeszedł kapitalny remont i posiada indywidualne wejście oraz dużą witrynę.
Cena 95 000
Anna Roziel 505 074 854

NA WYŁĄCZNOŚĆ

P r o g r a m i s ta P H P
4000 - 7000 zł - Netfactory poszukuje doświadczonego programistę PHP.
Więcej na tel lub biuro@
netfactory.pl - 509 202
060

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
Recepcja / obsługa sali. stronie internetowej. Tel.
- O . W. Z i e l o n e W z g ó - 75 75 224 97.
rze w Karpaczu zatrudni
Współpraca dla
o s o b ę n a s t a n o w i s k o kosmetologa - Nawiążę
r e c e p c j a / o b s ł u g a s a l i . współpracę z kosmetoloMile widziane doświad- giem/kosmetyczką/która
czenie lub/i wykształcenie m a w ł a s n y c h k l i e n t ó w
w zawodzie. - 604 200 744 z własną działalnością.
/ biuro@zielonewzgorze. Gabinet w centrum miasta,
wyposażony w niezbędne
karpacz.pl
Senior24 & Partners, s p r z ę t y k o s m e t y c z n e .
Tylko poważne oferty. Niemcy - Praca dla opie506 174 252
kunek osób starszych w
Niemczech. Wymagana Zakład Krawiecki RM w
znajomość j.niemieckiego Mysłakowicach zatrudni:
szwaczkę, krawcową.
min. komunikatywnie. Barzapewniamy bardzo dobre
dzo dobre warunki zatrudwarunki pracy, wysokie
nienia. Jelenia Góra,
wynagrodzenie, umowa o
ul. Groszowa 22a,pon- prace, praca w zespole. pt.9-15 tel: 757 141 099, 512 152 536
75769383
Zatrudnię kierowcę do
Sp r z ą ta n i e k l a t e k - rozwożenia pieczywa w
Zabobrze - ABC-Service piekarni w Sobieszowie.
poszukuje pracowników P r a c a o d 4 : 3 0 d o m a x
porządkowych do sprzą- 11:00. Od poniedziałku do
tania klatek schodowych Soboty. Umowa max na
w budynkach mieszkal- 3/4 etatu. Informacje pod
nych na terenie Zabobrza nr 509-303-884

Zespół Szkół w Karpaczu zatrudni na zastępstwo nauczyciela fizyki
w wymiarze 6/18. Dokumenty aplikacyjne proszę
przesyłać na adres sekretariat@zs.karpacz.eu

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy - pomoc
domowa, pomoc kuchenna
tel. 513 246 763

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

MOTORYZACJA
CZĘŚCI SPRZEDAM
Akumulatory 80/110 Ah
Nowe - posiadam akumulatory 48 tydzień 2015 rok 12V
380A 80Ah/12V 520A 110Ah
Nr. 8KO 915 105 D /4GO 915
105 E - +48 502 664 847
Niemieckie oleje silnikowe
SRS - Są to oleje nowej technologii do silników zarówno
nowej jak i starej generacji.
- 889 565 479

MOTORYZACJA
(+teren zewnętrzny) praca Z at r u d n i ę m o n t e r a
KUPIĘ
s
c
h
o
d
ó
w
d
r
e
w
n
i
a
n
y
c
h
,
od zaraz, kontakt: 604
wyjazdy
jedno-dwudniowe.
Kupię: Trabant 600 tel. 796
790 425
Tel. 507 030 053
489 565
Sp r z e d aw c a N e t t o
Zatrudnimy
grafika
Skup wszystkich aut - Każde
Karpacz - Netto zatrudni
Firma
FX
Sport
Sp.
z
o.o.
osobowe, dostawcze, ciężasprzedawców w Karpaczu.
zatrudni grafika. Wyma- rowe oraz motocykle od 1 zł
Zapraszamy osoby pracog a n y j ę z y k a n g i e l s k i . do 50 tyś zł. Całe lub powywite, z chęcią do działania.
Środowisko pracy Adobe padkowe. Zadzwoń lub wyślij
Oferujemy: pełen etat;
Illustrator. CV, List moty- sms 500247769- Gotówka i
pensja + premię uzna- wacyjny proszę przesyłać umowa od ręki. Pracujemy 7
niową Prosimy o prze- na adres: m.kusaj@verge- dni w tygodniu. Nie jesteśmy
słanie CV: mo148015@ sport.com. - 756 450 830 auto-kasacją-Nie skupujemy
netto.pl
Zat r u d n i m y k u c h a - aut z przeznaczeniem na
Szukamy Koordynatora rza, kucharkę z zakwa- złom. Stale aktualne. Zapisz
h a l i w s i e c i Te s c o , o d terowaniem w Karpaczu. numer - 531 222 823
zaraz. Zadania: Wykładanie towaru, rekrutacja
i wdrażanie Merchandiserów. Praca stała na umowę
zlecenie. CV i pytania pod
adresem: asmrekrutacja@
asmgroup.pl - 508 465
194

W związku z dynamicznym
rozwojem firma Connect
poszukuje osoby do pracy
na stanowisko instalatora instalacji nisko-prądowych. CV + zdjęcie +
list prosimy wysyłać na
adres: connect@connect.
jgora.pl Więcej informacji
na stronie internetowej.
Tel 757522497

Zapraszamy na rozmowę
MOTORYZACJA
kwalifikacyjną tel. 792 645
SPRZEDAM
115 60janmaria@gmail.
Akcesoria do samocom - 792 645 115
chodów - Zapraszamy do
Zatrudnimy pracownika naszego sklepu internez kat. C - Firma Handlow towego z akcesoriami do
"Kubex" z Jeleniej Góry samochodów oraz dla kiez a t r u d n i p r a c o w n i k a z rowców. Tutaj znajdziecie
k a t e g o r i ą B . U m o w a o Państwo oryginalne produkty
pracę. Kontakt: kubex-jg@ dla waszych samochodów. wp.pl - 695 756 083
515 080 002
Z e z n a j o m o ś c i ą k s i ę - Opel Vectra B z LPG g o w o ś c i - z a t r u d n i m y Okazja rok 2000, 1.8, benz.
myślących na stanowisko + gaz, po lifcie, wersja limiwdrożeniowca systemów ted edition 2000, bogate
finansowych, handlowych. wyposażenie: klimatyzacja,
Szkolenie, przygotowanie podgrzewane elektryczne
do pracy, cv email, info lusterka, elektryczne szyby,
telefonicznie. - 753070308, CD, 4 poduszki pow. Cena
5300 - 696 441 067
biuro@inet.jgora.pl

22 lutego 2016 r.
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Peugeot 307 SW 2.0 HDI
110KM - 2003r,panoramiczny
dach, 7-osobowy, ważne
ub i oc, czujnik deszczu i
zmierzchu, nowe opony, el
szyby, lusterka, komputer
pokazujący spalanie, bardzo
zadbany 100% sprawny, bez
wkładu finansowego, cena
7500zł - 733 910 825
Posiadam mazdę 3 1.6 +
instalacja gazowa stan oceniam na bardzo dobry. Więcej
informacji pod tel. +48 502
664 847
Sprzedam busa Mercedesbenzvito CDI 2,7t, poj. 2200,
rok 1999, cena 4900zł tel.
501 563 431, 518 109 895
S p r z e da m H y u n d a i
Getz 2005. sprowadzony
z Luksemburga. Pierwszy
właściciel w Polsce. Przebieg- 167000, 1493cm3, 82
KM, centralny zamek z pilota,
stan bdb, Radio CD, klimatyzacja manualna, czarny
metalik - 501 010 481
Sprzedam Volvo V 40D
1,9D 75KW 105KM czarny
model 2003 po liftingu,
zadbany, przegląd do XI
2016, kola zima-lato, od
X2013 w PL, tempomat, komputer, JG tel. 695 898 245

ANONSE
MATRYMONIALNE
Poznam kobietę 18-42 - Do
dyskretnego stałego układu
opartego na przyjaźni i zaufaniu. Zbyszek 44 lata 180 cm
85 kg żonaty - zbyszekw35@
interia.eu
Poznam Pana niezbyt
wysokiego lat 72-75. Pan bez
rażących nałogów, spokojny,
który nie chce spędzać dni
samotnie, dzwonić wieczorem tel. 782 269 321
Szukam kawalera katolika
ok. 48l tel. 663 605 332
Szukam konkretnej pary lub
pani, proszę o kontakt tylko
zdecydowane osoby wiadomości najlepiej z numerem
telefonu ułatwi to kontakt
pozdrawiam - baron19@
o2.pl

USŁUGI
BUDOWLANE
Architektura wnętrz
- Projektujemy wnętrza prywatne i użyteczności publicznej, deweloperskie na terenie
Jeleniej Góry Bolesławca,
Wałbrzycha, Zgorzelca, Lubania, Lwówka Zapraszamy
do współpracy Gramatyka
Formy - 723 736 665
Cyklinowanie lakierowanie - Szeroki zakres usług parkieciarskich. Cyklinowanie.
Układanie desek parkietow.
Lakierowanie. Olejowanie.
Renowacje podłogi schodów
- 603 363 976
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Firma Dachy Solidne
wykonuje remonty dachów
i kominów : dachówka, blachodachówka, papa, gonty.
Faktura, gwarancja, rabaty
dla wspólnot, kosztorys
gratis. - 880-044-951, 506027-079
Gaz- Serwis, Junkersy
- "Gaz Widrom" Gazowe
piece dwu funkcyjne, junkersy, kuchenny sprzęt
gazowy serwis, przeglądy
instalacji, montaże, dopuszczenia do eksploatacji. tel.
604 569 785 lub 75 76 49
496
Glazura malowanie gładzie g-k. - wykonuje prace
remontowo-budowlane, glazurę, sufity podwieszane,
gładzie, malowanie, układanie paneli podłogowych,
zabudowy z płyt gipsowo
kartonowych, itp. - 797 542
058
Hydraulik - firma fv Pomagamy w modernizacji inst. co z programu
Kruk -wykonujemy instalacje nowe i modernizacje
istniejących - przystępne
ceny za usługę i materiały dajemy gwarancję na usługi
zadzwoń zapraszamy - 607
077 239
Hydraulik - FV 8% - Projektowanie i wykonywanie
instalacji CO, zapraszamy
do salony ul. Wolności 208
gdzie na żywo możesz
zobaczyć kotły na ekogroszek i Pellet - 797 252 379
Kanalizacja udrożnianie
- oczyszczanie odpływów.
Hydraulika kompleksowa
609-172-300

og£oszenia

Kominki, piecyki, kotły
salon - Kominki to nasza
pasja - zapraszamy do
naszego salonu Jelenia
Góra ul. Wolności 208.
Fachowo doradzimy, zaprojektujemy i postawimy Twój
kominek. - 517 370 886

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
w SRQLHG]LDñHN
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Remonty tanio solidnie!
- Wykonamy remont mieszkań, domów, ocieplenia,
tynki, malowanie, glazura
kompleksowo, w dogodnych
terminach, tanio i solidnie!
Zapraszamy - 691 353 915

Tynki maszynowe, elewacje
- Firma wykona tynki maszynowe gipsowe i cementowowapienne oraz docieplenia
elewacji. Wieloletnie doświadczenie, rozsadne ceny. - 691
780 809

Nowa Firma Pożyczkowa!
- Udzielamy pożyczek
bez sprawdzania w BIK,
KRD. Raty miesięczne,
spłata na konto, bez wizyt
przedstawiciela. Kwoty do
25.000 złotych ! Pożyczki
Remonty tanio szybko, Usługi minikoparka i do 6.000 zł na oświadsolidnie - wykonamy prace wywrotką - 795 343 846
czenie! Zadzwoń - 531
Kotły CO na ekogroszek, wykończeniowo-remontowe
358 181
USŁUGI
Pellet - Kotły automatyczne mieszkań, lokali wolne terEDUKACYJNE
Pilnie potrzebujesz
z podajnikiem na Ekogro- miny więcej informacji pod
Angielski i rosyjski - Kore- g o t ó w k i ? - N a j w i ę k s z y
szek i Pellet. Montaż na tel. - 791 740 440
petycje z j. angielskiego i w Jeleniej Górze wybór
8%, sprzedaż w dobrych Serwis klimatyzacji - Przyrosyjskiego na każdym pozio- p o ż y c z e k p o z a b a n k o cenach, Fachowe doradztwo gotuj się do sezonu letniego.
mie zaawansowania, również
, dostawa do domu z wniesie- Serwis urządzeń klimatyza- język specjalistyczny: bizne- wych. Minimum formalniem. Zapraszamy do Salonu cyjnych w biurach i domu. sowy, techniczny, medyczny; n o ś c i . D o s t ę p n e t a k ż e
Jelenia Góra ul. Wolności 208 Zapraszamy Partner Sp. Jelenia góra i okolice, 40 k r edy t y bank owe. Dar mowa pomoc i doradztwo
z o.o. ul. Sobieskiego 53 zł/60 min,tel. 600698181
- 517 370 886
58-500 Jelenia Góra tel. 516kredytowe. Biuro: Jelenia
Lakiernia proszkowa w 064- 502 mail: biuro@partner- Logopeda, OligofrenoGóra - Zabobrze, ul. Wiejpedagog - terapia zaburzeń
Lubiechowej na trasie Jelenia poland.pl
i wad wymowy. - 661 939 ska 29a/3. - 781 222 323
Góra -Złotoryja zaprasza do
Serwis okien i drzwi - 843
Pożyczka na dowód
malowania konstrukcji sta- Naprawa okien i drzwi,
lowych i aluminiowych, felg, regulacja, konserwacja, rege- Niemiecki - tanio i solidnie osobisty - Oferuję szybką
pożyczkę na dowód osoram, balustrad, ogrodzeń. neracja okuć obwiedniowych. tel. 783 957 421
bisty. Kwoty do 25.000
Krótkie terminy, atrakcyjne Wymiana zamków, wkładek, Pomoc w nauce w odrazłotych. Rata miesięczna,
klamek i szyldów, zawiasów bianiu lekcji, zajęcia ogólnoceny! - 692 232 414
rozwojowe. Klasa 1-3 SMS spłata na konto. Również
Minikoparka 4 tony i 1,5 i uszczelek. Wymiana szyb
dla osób z komornikiem.
zespolonych w oknach PVC. - 504 781 739
tony Podłączenia kanalizacji
Nie sprawdzamy BIK I
Robert 607 720 825
,drenaże itp. - 784 805 582
USŁUGI
KRD. Zadzwoń 531 358
Solary - Serwis - Wykonaj
ELEKTRYCZNE
Posadzki - Jedynak taka na serwis swojej instalacji solar181
rynku ekipa, sumienna i wyjąt- nej na wiosnę w promocyjnej Naprawa pralek, odkurza- Pożyczka Pozabankowa
kowo precyzyjna z wieloletnim cenie 150 zł. Jelenia Góra + czy, Jelenia Góra ul. Karłowi- - Pożyczka na dowolny cel,
doświadczeniem wykonuje 15 km dojazd gratis. - 601 cza 25, tel. 603 835 483
na każdą okazję. Szybka
Serwis naprawa AGD - d e c y z j a k r e d y t o w a t o
posadzki betonowe-cena za 798 039
m2 z materiałem od 26zł bez Szambo betonowe najtaniej naprawa sprzętu AGD pralki, szybki przelew gotówki na
materiału od 12zł. Zadzwoń - Szamba betonowe 4 -12 kuchenki, zmywarki ...tanio, konto. Przyjdź-zadzwoń i
napewno się dogadamy! - 728 tys. litrów z atestem, trans- szybko i solidnie, dojazd do umów się na spotkanie!
portem montażem, 2-letnią klienta - 783 616 565
470 488
Telefon 731-911-010
gwarancją. Posiadamy zbiorUSŁUGI
Remonty elektryk hydraulik
Pożyczki - Pracujesz
FINANSOWE
niki jedno i dwukomorowe,
- Wykonujemy budowy stany
na umowę zlecenie, na
włazy żeliwne, płyty najazsurowe jak i z wykończeniem dowe nawet dla tirów, liczniki A k c e p t u j e m y k a ż d y umowę o dzieło, na umowę
wniosek! - Pożyczka na
ale również indywidualnie poziomu szamba - Radosław
o pracę na czas określony,
oświadczenie bez BIK i KRD.
usługi remontowe hydrau- 660 513 599
Wysokie kwoty, długi okres m as z r ent ę, em er y t ur ę
liczne elektryczne glazurnic- Tanie remonty w dobie kry- kredytowania. Zadzwoń ! tylko u nas dostaniesz
two ocieplenia wewnętrzne zysu. Remonty, drobne prze- Wystarczy sam dowód osobi- pożyczkę, nawet 25000
zew elewacje dachy i wiele róbki budowlane na Twoją sty ! Gotówka od 200 złotych zł. Zadzwoń koniecznie
innych. Zapraszamy - 697 kieszeń! Zadzwoń! tel. 721 do 25.000 złotych. Telefon zapraszamy! - 510 393
647 789
977
531-358-181
265 055

Zabrakło Ci gotówki?
- Skorzystaj z naszej
oferty. Pożyczki do 6.0000
złotych na oświadczenie! Pomagamy również
zadłużonym. Zadzwoń 724 489 840

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubna i nie
tylko! - Oferuję profesjonalną
fotografię: ślubną, sportową,
wizerunkową, sesje plenerowe oraz studyjne. Artystyczne spojrzenie, ciekawe
pomysły, niepowtarzalna
obróbka zdjęć. Zapraszam!
- 781 847 236

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Ekrany multimedialne
- Montaż i kompleksowa
obsługa ekranów multimedialnych Digital Signage
umożliwiających wyświetlanie reklam sprzedawanych
produktów, usług na ekranach od 10 do 80 cali w
rozdzielczości Full HD, mail:
serwis@el-domo.pl - 691
964 963
S e rw i s P C , L a p t o p y,
dojazd FAKT - Dyplomowany inżynier. Naprawa
wszystkich komputerów PC
i laptopów. Odwirusowanie,
czyszczenie, instalacja systemu. Wymiana dysków,
ekranów, gniazd zasilania
laptopów. Konfiguracja sieci.
Odzyskiwanie danych. - 605
233 937

USŁUGI
KSIĘGOWE
Rozliczenia pit - Tanio
- Pity proste 20zł/Pity z odliczeniami (ulgi: na dziecko,
internet, rehabilitacyjne)
-35zł.Poprowadzę uproszczoną księgowość dla
małych podatników, więcej
informacji telefonicznie. 723 545 264

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI
MUZYCZNE

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Anna Waraszko - Wesela,
duże jak i małe imprezy
okolicznościowe ,profesjonalny sprzęt 10 lat
doświadczenia stare jak i
nowe przeboje śpiewane
na żywo + DJ facebook.
c o m / A n n a Wa r a s z k o 575 189 108
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

P ięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę domową i
samochodową. Profesjonalne
środki Karcher + wieloletnie
doświadczenie, zapraszam 607 155 751

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

Posprzątam, ugotuję,
zaopiekuję się starszą osobą,
najchętniej Zabobrze, ale nie
koniecznie, dzwonić wieczorem tel. 782 269 321
Tanio posprzątam mieszkania, biura, umyje okna tel.
732 959 566

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Najtańsze, profesjonalne
przeprowadzki. Możliwość
D o m S e n i o r a w K a r - negocjacji cen. Tel. 691 262
p a c z u z a p r a s z a o s o b y 797
w p o d e s z ł y m w i e k u . Najtańszy, profesjonalny
D y s p o n u j e m y w o l n y m i transport. Możliwość negocjamiejscami. Zapewniamy
cji cen. Tel. 691 262 797
fachową i troskliwą
o p i e k ę , n i e d y s k w a l i f i - Transport/przeprokujemy żadnych stanów wadzki od 1zł - Oferuje
c h o r o b o w y c h . - A n n a usługi transportowe ceny
ustalane indywidualnie możWolińska 533 988 714
liwość załadunku rozładunku
USŁUGI
po naszej stronie po wczeRÓŻNE
śniejszym ustaleniu - 697
M ą ż " n a g o d z i n y " - 335 784
Usługi w zakresie-naprawy domowe, remonty, Usługi transportowe przeskręcanie mebli, pomoc prowadzki kraj zagranica
przy przeprowadzkach, negocjacja cen ! - 601 561
t r a n s p o r t z i m p r e z i t p . 366
na terenie Jeleniej Góry Wynajem samochodów
i okolic. Mam dużą prak- dostawczych - Witam jestetykę i doświadczenie w śmy nową firmą na rynku.
tego typu usługach - 575 Wynajmujemy samochody
184 976
dostawcze marki Mercedes.
Serwis okien i drzwi - Zapraszamy do skorzystania
Naprawa okien i drzwi. z naszych usług. - 534740540,
Wymiana zamków, wkła- 661183354
dek, klamek i zawiasów.
USŁUGI
Regulacja , konserwaZDROWIE/URODA
cja i regeneracja okuć
obwiedniowych w oknach Bars- zabieg na ciało i umysł
P V C . W y m i a n a s z y b - Bars to głęboki energetyczny
z e s p o l o n y c h . M o n t a z proces uwalniający od ogran a w i e w n i k ó w. R o b e r t niczających myśli, emocji,
607 720 825
schematów działania; otwieSzkolenia spawaczy - rający i przyciągający radość,
w Ośrodku Metalmag w zdrowie, obfitość i poczucie
Piechowicach szkolimy spełnienia w życiu. - 510 126
s p a w a c z y w m e t o d a c h 927
MAG, TIG, MIG, MMA. Masaż gorącymi kamieniami
Z a j ę c i a t e o r e t y c z n e i - Do końca lutego, od poniepraktyczne w jednym
działku do piątku 12.00-16.00
miejscu; Piechowice
gorące kamienie 25 zł - 30
ul Jaśminowa 1.Zapramin *z zabiegu można skorzyszamy. Tel.793495938
stać tylko jeden raz Gabinet
Ubezpieczenia domu- Masażu Body Relax Plac Pias a m o c h o d u - P o t r z e - stowski 28 - 790 680 275
bujesz ubezpieczyć
auto, mieszkanie, dom, Vega Test - diagnostyka
firmę? Zadzwoń pod nr - Vega Test - wykrywanie
75-75-502-92 i zapytaj pasożytów, grzybów, bakterii,
o ofertę lub przyjdź ul. wirusów oraz zaburzeń pracy
P r o m i e n n a 7 , 5 8 - 5 6 0 organizmu. Usuwanie patogeJ e l e n i a G ó r a . D o r adca nów częstotliwościami i natuu b e z p i e c z e n i o w y Z b i - ralnymi kuracjami. Serdecznie
g n i e w H a r ę c k i - 6 0 1 zapraszam w J.G Cieplicach.
440 215
- 510 126 927

Wizażystka, makijażystka
- Pasjonatki makijażu, wizażu
i sztuki zdobienia paznokci - z
pozytywna energią i motywacją do poszerzania swoich
umiejętności - czekamy na
Was - 605-086-774

Nowe mieszkanie 38 M 1-go
Maja - Sprzedam mieszkanie
bez czynszowe w samym centrum miasta z ogrzewaniem
miejskim z dużym tarasem po
kapitalnym remoncie dachu i
elewacji, wszystkie instalacje,
okna i łazienka nowa 2 piętro
95 tys - 695 898 335
KUPIĘ
Sprzedam kawalerkę, CO,
Kupię mapy, różne monety Wojcieszów, nowe budownicokolicznościowe, obiegowe, two, duży taras, I piętro tel.
kolekcjonerskie przed i powo- 660 059 250
jenne okres PRL 2 zl okolicznościowe od 1995 roku i inne,
MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
stare mapy przedwojenne
i inne starocie, dojazd do Poszukuje taniej kawalerki
sprzedającego. - 506 960 tel. 732 959 566
561
Szukam mieszkania do
S k u p a n t y k i s t a r o c i e wynajęcia do 400 zł + media,
506960561 - kupie różne mogą być piece tel. 513 246
stare przedmioty monety 763
mapy zegarki biżuterie łań- Wynajmę tanio mieszkanie
cuszki wisiorki zalegające w 2-pokojowe w Mysłakowicach. tel. 730-189-845
kredensach, gotówka od ręki
dojazd do sprzedającego MIESZKANIA
506 960 561
MAM DO WYNAJĘCIA
Skup staroci 506960561 - Do wynajęcia 2-pokojowe
srebro złoto - 506 960 561
umeblowane mieszkanie na
W komis przyjmujemy ładną, Zabobrzu ulica Moniuszki 10
modną odzież dziecięcą, dam- parter. Cena 1000 zł (w tym
ską, buty, torebki. Przyjęcia w czynsz i zaliczka na ogrzewanie) + liczniki + kaucja. - 792
czwartki i piątki. Sklep Sara ul.
025 078
Różyckiego 4A, zapraszamy
Do wynajęcia umeblowana
na zakupy tel. 506 092 349
kawalerka w Sobieszowie tel.
601 918 475
SPRZEDAM
Kawalerka do wynajęcia
Sprzedam stoły drewniane - Do wynajęcia od zaraz wyre140x80, łózko metalowe mał- montowana i umeblowana
żeńskie 160x200 oraz drew- kawalerka w rynku w Jeleniej
niane podwójne tel. 792 395 Górze. Bez pośredników .
Niskie opłaty eksploatacyjne.
583
Zainteresowane osoby proszę
o kontakt tel. 790 603 111
MIESZKANIA
KUPIĘ
Mam do wynajęcia dwupoKupię -mieszkanie - gotówka kojowe mieszkanie z balko- 2-pokoje w J.Górze w kamie- nem po kapitalnym remoncie.
dobra lokalizacja - centrum
nicy z niskim czynszem do
Zabobrza w okolicy szkoła,
wspólnoty. Oprócz parteru,
przedszkole, centra hanmile widziane balkon i ume- dlowe, szpital. nie umebloblowanie! Ogrzew.gazowe lub wane - 608 636 730
piece kaflowe. Do 100 tyś.zł.
Mam do wynajęcia kawalerkę
Pośrednikom dziękuje. 506 tel. 573 484 058
347 137
Mam do wynajęcia kawalerkę
Kupię Zabobrze 2 pok. od umeblowaną o wysokim stanzaraz - do II piętra gotówka - dardzie w centrum tel. 665
662 971 241
550 721
Mam do wynajęcia komforMIESZKANIA
tową kawalerkę w Cieplicach
SPRZEDAM
przy ul. Wolności tel. 602
4 pokoje 90m2, osobne wej- 656 346
ście, ogród, spokojne miejsce, Mam do wynajęcia mieszbezczynszowe, okolica lotni- kanie - kawalerka 32 m z
ska, sprzedam lub zamienię balkonem na Głowackiego 4
na 50m2 Zabobrze II lub III w Jeleniej Górze z wyposażeniem na 1 piętrze - 500 zł +
tel. 513 563 233
opłaty - telefon 604 885 127
Małe przytulne mieszkanko Mam do wynajęcia mieszkana Zabobrzu,parter,36m2,ponie 50m2, spokojna okolica,
kój z aneksem kuchennym, osiedle Pomorskie, w domu
meble w cenie, łazienka po osobne wejście, parter, duży
remoncie, balkon, czynsz 204 pokój, kuchnia, łazienka, 1200
zł, cena 123.200 KCN - 721 zł (w tym już media)+kaucja
030 567
1200 zł tel. 503 508 120

Wynajmę pokoje Jelenia
Góra - Wynajmę nowe, umeblowane pokoje z łazienkami.
Wspólna kuchnia. Parking
strzeżony. Blisko centrum,
przy ul. Nadrzecznej (vis-avis Urz. Skarbowego). Blisko
przystanek autobusowy. - 603
277 449

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię 2 pok. z kuchnią
39m2, CO z miasta, kwaterunkowe, wspólny przedpokój
na 1 pok. z kuchnią tel. 516
217 549
Zamienię mieszkanie - własnościowe 3-pokoje Zabobrze, zamienię na mniejsze 2
pokoje może być kawalerka
tez Zabobrze. - 756 430 432

DOMY
SPRZEDAM
Piękna willa w Karpaczu,
blisko centrum, duża działka.
pow. domu 350m2, pow.
działki 2276m2. Cztery kondygnacje, 3 garaże, duży
ogród. 10 pokojów, kuchnia, 3
łazienki. Cena 1 490 000pln,
kom. 697 071 617
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Grunt rolny - okolice Zgorzelca tel. 519 783 242
Sprzedam działkę rolną
położoną w Wieściszowicach,
gmina Marciszów. Powierzchnia 54300 m2, cena 3,15 zł/
m2 - 796 798 384
Sprzedam gospodarstwo
rolne o pow. 4ha, pow. zgorzelecki tel. 519 783 242
Sprzedam ziemię 1,46 ha.
w Wojcieszycach-Pakoszów.
Cena 1m.kw./13 złotych.
Tel.501 700 426
Tania działka 947m2, Wojcieszów ul. Słoneczna 539/3
Obręb 4. Woda, prąd przy
działce, dojazd utwardzony,
cena do negocjacji 40000 zł
tel. 512 117 757

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam lub wynajmę
kiosk warzywny w centrum
Szklarskiej funkcjonujący od
ponad 20 lat. - 602 742 541

Wynajmę lub sprzedam
funkcjonujący sklep w okolicach Jeleniej Góry, dzwonić
Kupię działkę ogrodowow godz. 16-18.00 tel. 791
rekreacyjną przy blokach na
767 780
Działkowicza.506 347 137

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka budowlana 10a
Jelenia - ul. Wrzosowa,
Czarne. Posiadam 2 działki
obok siebie, obie po 10 arów
(można kupić całość a więc
20 arów). Na jednej stoi stodoła do usunięcia lub wykorzystania (gratis). Piękna
lokalizacja. - 794 411 798
Działka budowlana w
J.Górze-Dziwiszów na os.
Leśne Zacisze o pow.2020m².
Wszystkie media, do centrum
5min.samochodem. Piękne
widoki, cisza mnóstwo zieleni. Bez pośredników. Cena
120zl./m² - 885 342 947
Działka w Dziwiszowie
- budowlana, na osiedlu
Leśne Zacisze o pow.1001m²,
wszystkie media do centrum 5min samochodem.
Piękne widoki, mnóstwo zieleni, cisza. Zamieszkaj tam
gdzie inni spędzają urlop.
Bez pośredników, cena do
negocjacji - 885 342 547
Działka, fundamenty, projekt - Sprzedam działkę w
Jeżowie Sudeckim, piękne
widoki na Karkonosze. Wielkość 1133m2. Projekt domu
jednorodzinnego "Faustyn".
Fundamenty gotowe, prąd na
działce, możliwość podpięcia
gazu. Tel. 889-242-421 - 500375-581

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Lokale do wynajęcia centrum - Dwa lokale użytkowe
pod działalność. 1. 163m2 +
zaplecza magazynowo-socjalne 2. 240m2 + zaplecza
magazynowo-socjalne Do
wynajęcia osobno lub w całości. Informacja pod nr tel. +48
600 150 800
Mam do wynajęcia lokal 40
m2 na gabinet, biuro, uslugi,
handel ul. Różyckiego 4a
cena 1200 pln - 535 303 007
Sprzedam lub wynajmę
kiosk warzywny w centrum
Szklarskiej funkcjonujący od
ponad 20 lat. - 602 742 541
Wynajmę lub sprzedam
funkcjonujący sklep w okolicach Jeleniej Góry, dzwonić
w godz. 16-18.00 tel. 791
767 780

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Tanio wynajmę plac 1000m2
utwardzony, ogrodzony, monitorowany, pilnowany przez
ochroniarzy ul. Karola Miarki
18d - 601 057 718
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Reklama
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codziennie
internecie
w poniedzia³ek
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internecie
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TOTALNIE
DARMOWYCH

RAT

NA WSZYSTKO

tylko od
26 do 29 lutego

JELENIA GÓRA, al. Jana Pawła II 31 B (obok Biedronki, I p)

