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JELENIA GÓRA Prezydent chciał zlikwidować zespół szkół przy Leśnej. Nie dał rady

Pospolite ruszenie z ratunkiem

Stanowczy sprzeciw wyrazili uczniowie, rodzice i pracownicy Zespołu Szkół Przyrodniczo–Usługowych i Bursy Szkolnej, którzy 15 lutego wzięli udział w spotkaniu
z przedstawicielami prezydenta miasta. Młodzież w
sposób merytoryczny, ale i ze szczerymi łzami opowiaTeatr im. Cypriana Kamila Norwi- dała o poczuciu bezpieczeństwa, jakim cechuje się ich
da nadal nie wyłonił wykonawcy na placówka. A my po spotkaniu przepytaliśmy radnych,
prace konserwatorsko–budowlane. co oni na to…
Remont miał ruszyć we wrześniu
2017 r., a tzw. „deadline”, po którym
przepadnie unijne dofinansowanie
to 21 grudnia 2018 r.
W pierwszym podejściu (w styczniu
br.) zamawiający na prace budowlanokonserwatorskie chciał przeznaczyć
12,737 mln zł (brutto). Oferty, które
wpłynęły złożyły: Przedsiębiorstwo
Budowlano-Konserwatorskie Castellum z Wrocławia (20,65 mln zł) oraz
Pre-Fabrykat z Miłkowa (ok. 24,6 mln
zł). Zdecydowanie przewyższały one
założenia jeleniogórskiej placówki
kultury. 14 lutego otwarto oferty złożone w drugim przetargu. Tu również
zgłosiły się Castellum i Prefabrykat,
a ceny, szczególnie w pierwszym
przypadku, znacznie zostały obniżone,
jednak nadal są za wysokie.
- Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji i jedynym ratunkiem jest
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego o wydłużenie terminu na rozliczenie inwestycji
– mówi Tadeusz Wnuk, dyrektor teatru.
Otwarcie ofert w trzecim przetargu
powinno nastąpić w marcu.
P. Kaczałko

Zanim zastępca prezydenta
Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wraz z
naczelnikiem Wydziału Edukacji i
Sportu Urzędu Miasta, spotkali się
z młodzieżą, rodzicami i pracownikami szkoły, doszło do spotkania
Rady Pedagogicznej ZSPUiBS z
przybyłymi przedstawicielami prezydenta Marcina Zawiły. Niezwykle
ważnym elementem układanki
okazała się informacja o kosztach
jakie Miasto ponosi w związku z
prowadzeniem placówki przy ul.
Leśnej. Jak się okazało, z budżetu
miasta do subwencji oświatowej
trzeba dopłacać od 144 do 170
t ysięcy rocznie. Taką właśnie
kwotę prezydent wraz ze swoimi
zastępcami i urzędnikami chcieli
zaoszczędzić składając projekt
uchwały intencyjnej o likwidacji
placówki i przeniesieniu kierunków do trzech różnych szkół.
Czy ta kwota była warta tylu
emocji i łez? Wśród kuluarowych
głosów osób zgromadzonych w
sali gimnastycznej nie brakowało
opinii, że w ten sposób zastępca
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prezydenta Jerzy Łużniak rozpoczął
kampanię wyborczą „grając” tego,
który zapobiegnie likwidacji placówki. W czasie spotkania na wiele
istotnych pytań zastępca prezydenta
nie odpowiedział. A rodzice pytali,
jakie plany wobec budynku przy ul.
Leśniej mają władze miasta. Pytano
również o kwotę oszczędności, jakie
przyniesie likwidacja ich szkoły,
na co Jerzy Łużniak nie odpowiedział – zrobiła to za niego jedna z
nauczycielek.
- Nie życzę sobie, aby moje dziecko było traktowane jako koszt w budżecie – zaznaczyła jedna z mam.
Emocje udzielały się wszystkim.
Szczere wyznania uczniów, którzy
nie kryjąc wzruszenia opowiadali jak bardzo są zadowoleni z
nowego dyrektora, który dopiero

współczesnych, natomiast na I
i II piętrze będzie się znajdować
nowa siedziba KPN. Kolejny etap,
na który właśnie przyznano dofinansowanie - obejmuje wielką
stajnię, gdzie znajdzie się duża
ekspozycja przyrodnicza, prezentująca specyfikę klimatycznoprzyrodniczą Karkonoszy.
W kolejnych etapach planowane są prace w małej stajni,
budynku bursy i spichlerzu. Pałac
ma być otwarty w 2019 roku, a
cały kompleks w 2021 roku.
Przemek Kaczałko

od pół roku prowadzi szkołę i nie
daje mu się szansy jej rozwinąć
spowodowały, że nawet Paweł
Dernoga (dyrektor) ze łzami w
oczach musiał na chwilę opuścić
salę. Młodzież i rodzice podkreślali, jak bezpieczna jest to szkoła.
- Nie ma tu przemocy - mówili.
- Mając do wyboru różne miasta
wybraliśmy właśnie Jelenią Górę,

Stanowisko większości radnych, które opublikowaliśmy na portalu Jelonka.
com okazało się ważnym argumentem – skłoniło prezydenta Marcina Zawiłę
do odstąpienia od pomysłu likwidacji Zespołu Szkół Przyrodniczo–Usługowych i Bursy Szkolnej.
JELENIA GÓRA

Powstaje perełka regionu
Trwają prace w Pałacu Schaffgotschów w Sobieszowie, gdzie
Karkonoski Park Narodowy otworzy Centrum Muzealno–Edukacyjne. Ostatnio dofinansowanie
przyznano również na kolejny
etap, więc cały projekt o wartości ponad 50 milionów złotych
jest coraz bliżej ostatecznych
rozstrzygnięć.
W pałacu będzie się mieścić
ekspozycja histor yczno-przyrodnicza, prezentująca historię
zagospodarowania K arkono szy od XVII wieku do czasów

Fot. Przemek Kaczalko

OŒCI

Mieszkania plus

Wstępnie wytypowano tereny
pod budowę mieszkań na wynajem
z rządowego programu Mieszkanie Plus. Jak zapewniają władze
miasta, Bank Gospodarstwa Krajowego wyraził już zainteresowanie
tą lokalizacją i wkrótce ma być
podpisana umowa. - W rejonie ulicy
Kilińskiego mamy cały kompleks
kiepskich budynków, praktycznie w
centrum miasta. Wstępnie BGK jest
tym zainteresowany i są już robione
koncepcje zabudowy, które niedługo
pokażemy - mówi Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry.
P. Kaczałko

Grypa atakuje-uważaj!

Rośnie, także w naszym regionie,
liczba zachorowań na grypę – informuje Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Jeleniej Górze.
Nie warto lekceważyć jej objawów,
ponieważ może skończyć się poważnymi powikłaniami.
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Jeleniej Górze
odnotowuje wzmożoną zachorowalność mieszkańców na grypę.
Choroba ta jest bardzo ekspansywna, przenosi się drogą kropelkową
i przez dotyk. Jej objawy to bóle
mięśni, stawów, podwyższona
temperatura, kaszel i problemy z
oddychaniem. Przebieg choroby
może być różny, jednak nieleczona zawsze prowadzi do jednego,
poważnych powikłań: problemów
z krążeniem, zapalenia mięśnia
sercowego oraz innych schorzeń.
Gdy czujemy, że zaczynamy chorować, warto odwiedzić lekarza,
m.in. dzięki lokalizacji - jest bli- skonsultować z nim swoje objawy, a
sko lasu, wszyscy się znają, jest nie leczyć się na własną rękę.
P. Guszała
bezpiecznie! - argumentowali,
po czym zapowiadali, że w przypadku likwidacji przeniosą się do
Z informacji przedstawionych przez
Karpacza, Milicza czy Bolesławca,
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego,
a Jelenia Góra na tym straci.
Po spotkaniu postanowiliśmy
Państwowego Zakładu Higieny wynika,
przepytać jeleniogórskich radnych,
że w okresie od 1 do 7 lutego 2018 roku
co sądzą o pomyśle prezydenta
w naszym kraju zarejestrowanych zoZawiły, by Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
stało 242 959 zachorowań i podejrzeń
zamknąć, a istniejące tu kierunki
zachorowań na grypę. Średnia dzienna
przenieść do innych jeleniogórskich
zapadalność wynosiła 90,3 na 100 tyszkół. Większość radnych zadeklarosięcy ludności. Zgonów z powodu grypy,
wała, że będzie głosować przeciw.
Przemek Kaczałko
na szczęście, nie odnotowano.

JELENIA GÓRA Zabytek (wciąż) nie może doczekać się remontu

Zameczek bez dotacji
Po raz kolejny nie udało się zdobyć dotacji na remont zabobrzańskiego zameczku, gdzie by miał działać dom kultury.
Bez dofinansowania miasto tego wydatku nie udźwignie.
Dlatego część radnych chce
zarezerwowane na ten cel miejskie
pieniądze przeznaczyć na inne
cele, dom kultury zbudować, a
zameczek sprzedać. Na ostatniej
sesji radny Ireneusz Łojek zgłosił
poprawkę do projektu uchwały o
zmianach w budżecie, polegającą
na usunięciu remontu zameczka z
budżetu miasta i wpisaniu trzech

nowych zadań. W propozycjach
radnego PiS-u znalazły się: dokumentacja dla budowy nowej siedziby ODK (200 tys. zł), modernizacja
MDK (250 tys. zł) oraz budowa
przedszkola modułowego dla placówki, która aktualnie znajduje
się przy ul. Grottgera. Poprawka
została przyjęta.
(Jel)
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Będzie łącznik do Bolkowa
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Starania parlamentarzystów
ziemi jeleniogórskiej przyniosły
efekt. W tegorocznym budżecie
państwa na prace projektowe i
przygotowawcze rozbudowy drogi
krajowej nr 3 na odcinku Bolków
– Kaczorów zarezerwowano 2,1
mln zł.
- Chcemy w tym roku zrobić
projekt, a w przyszłym rok u
postarać się o pieniądze na budowę, która ma kosztować ok. 200
milionów złotych – powiedział
senator Krzysztof Mróz. Od wielu
lat przy każdej kampanii wybor-

czej politycy obiecywali budowę
drogi S3, mówili też sporo o koniecznym łączniku Jeleniej Góry
z Bolkowem, ale dopiero teraz ta
inwestycja na Dolnym Śląsku jest
krok po kroku realizowana. - Musimy wreszcie to zrobić, bo brak
szybkiego połączenia z autostradą
A4 to brak rozwoju Jeleniej Góry
i Kotliny Jeleniogórskiej – podkreślał Krzysztof Mróz, który o tę
poprawkę do budżetu lobbował
w parlamencie wraz z posłanką
Marzeną Machałek.
Przemek Kaczałko
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PRACA
DAM PRACĘ
Barman/ka Jelenia Góra
- Restauracja w Jeleniej
Górze zatrudni barmana/kę
na pełen etat. Zakres obowiązków: przygotowanie
kawy, napoi, piwa, wina oraz
deserów. CV prosimy wysyłać na kontakt@mazurkowachata.pl. - 606 991 616
Budowlanka GryfówJelenia Góra - Zatrudnię
osobę do stanów surowych
[murowanie, ciesielka, zbrojenia] od początku marca.
Do tego czasu praca przy
regipsach. Tylko osoby
chętne do pracy i zmotywowane-nie statyści, nie pijący
w pracy. - 575-328-748
Czarny Kamień w Szklarskiej Porębie zatrudni kelnera/kę. Zapewniamy
umowę o pracę, elastyczne
godziny pracy, atrakcyjne
wynagrodzenie. CV prosimy
wysyłać na adres mailowy:
restauracja@czarnykamien.com - 535 291 086
Dachy i elewacje - Zatrudnię z doświadczeniem dekarzy, tynkarzy, zarobki 5000
brutto - 509 796 151

Dam pracę w Niemczech
przy pracach wykończeniowych mile widziane prawo
jazdy. Więcej informacji pod
numerem telefonu. - 730
940 723
Kasjer-sprzedawca
- Witam. Szukam chętnych
osób do pracy w sklepie
żabka. Lokalizacji jest kilka.
Oferujemy umowę i na start
10zł/h-11złh na początek z
szybką możliwością podniesienia stawki zależne
od zaangażowania. - 663
499 195
Kelner, kelnerka na cały
etat - Doświadczenie nie jest
wymagane, zapewniamy
profesjonalne szkolenie i
możliwość rozwoju. Stabilna praca w miłej atmosferze. Cenimy dokładność,
zaangażowanie i odpowiedzialność. Cv na: 104015@
amrest.eu - 757 646 622
Kelner/barman
- Doświadczony kelner/
barman do pracy w centrum JG. Praca od 15-23
a w weekendy do później.
Wysoka stawka uzależniona od doświadczenia.
Umowa, wysokie napiwki,
luźna atmosfera, młody
zgrany zespół. - 570 581
896

Kelner/ka Jelenia Góra
- Restauracja w Jeleniej
Górze zatrudni kelnera/kę
z doświadczeniem na pełen
etat lub weekendy. CV prosimy wysyłać na kontakt@
mazurkowachata.pl - 606
991 616
Kelner/ka Szklarska
Poręba - Czarny Kamień
Resrt & SPA w Szklarskiej
Porębie zatrudni kelnera/
kelnerkę. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę,
elastyczne godziny pracy.
CV proszę wysłać na adres:
restauracja@czarnykamien.com - 757 693 854
Kelner/ka Szklarska
Poręba - Czarny Kamień w
Szklarskiej Porębie zatrudni
kelnera/kę. Zapewniamy
umowę o pracę, elastyczne
godziny pracy, atrakcyjne
wynagrodzenie. CV prosimy
wysyłać na adres mailowy:
restauracja@czarnykamien.com - 535 291 086
Kelner/kelnerka Praca na stanowisku kelnerka/kelner tel kont 605
598 712 (praca w tygodniu /
na weekendy/ system zmianowy)

Kelnerka - Kelnerkę do Kelnerka/barmanka
pracy przyjmę w restaura- - Praca dla ambitnej osoby
cji na Deptaku w Karpaczu. bez względu na wiek i płeć.
Wynagrodzenie na rękę od Dostępna od zaraz. Wyma2700 złotych, umowa, pre- gane doświadczenie w
gastronomi oraz znajomość
mie. Tel. 663 641 259
przyrządzania drinków, kokKelnerka z doświadtajli, kaw. Praca wieczorami
czeniem - Zatrudnimy keli weekendy. Wysoka stawka
nerkę/barmankę do pracy w - 570 581 896
restauracji w centrum JeleKierowca kat. B - Zatrudniej Góry. Praca po południu
nię kierowcę kat. B do
i wieczorami. Bardzo wyso- restauracji KFC. Aplikakie napiwki, premia uzależ- cje prosimy wysyłać na
niona od obrotu i wkładu adres 103111@amrest.eu
pracy. Wysokie napiwki. - Umowa o pracę lub zlece570 581 896
nie. - 571 407 413

Kierowca kat. C kraj Firma z Gryfowa Śląskiego
zatrudni kierowcę z kat. C
w transporcie krajowym.
Umowa o prace, więcej
informacji pod nr. tel. 513
107 326
Kierownik Recepcji Czarny Kamień w Szklarskiej Porębie zatrudni
Kierownika Recepcji z dobrą
znajomością j. niemieckiego
lub angielskiego. CV ze
zdjęciem proszę wysłać na
adres: joanna.matejewicz@
czarnykamien.com - 757
693 854

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Konkurs dotyczący
zatrudnienia - Dyrektor
Sądu w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na umowę
zastępstwo. Stanowisko
p.o. protokolanta. Więcej
informacji na stronie Sądu:
www.jelenia-gora.so.gov.pl
- 75-64-15-132
K o n s e r w at o r Dr.Schneider zatrudni Konserwatora. Wymagania
konieczne: uprawnienia
SEP do 1kv.Prace konserwacyjne, bieżące naprawy
stan technicznego budynku
i instalacji wewnętrznych.
Bezpłatne dojazdy i inne
dodatki. - rekrutacja@drschneider.com
Konserwator hotelowy
- Atrakcyjne wynagrodzenie.
Umowa o pracę. Obowiązki:
drobne naprawy, prace
pomocnicze, ogrodnicze,
remontowe. Dwór Korona
Karkonoszy w Sosnówce.
Tel. w godz. 10-19. - 605
144 021
Księgowa - Firma deweloperska oraz firma prowadząca działalność na terenie
Belgii, poszukuje osoby do
biura która zajmie się księgowością oraz bieżącymi
dokumentami takimi jak:
faktury, kontrakty itp. - sylwester83@onet.eu
Kucharz - Kucharza
przyjmę do pracy w restauracji na deptaku w Karpaczu. Wynagrodzenie
4-tysiące na rękę. Umowa
premie tel. 663 641 259
Kucharz Jelenia Góra
- Restauracja w Jeleniej
Górze zatrudni kucharza z
doświadczeniem. Zapewniamy umowę o pracę,
wysokie wynagrodzenie.
Więcej informacji telefonicznie, CV prosimy wysyłać na
kontakt@mazurkowachata.
pl - 606 991 160
Kucharz z doświadczeniem - Samodzielny kucharz
z doświadczeniem w nowoczesnej kuchni. Praca w
systemie 5+2. Umowa o
pracę, napiwki, premie uzależnione od wkładu pracy.
Tylko osoby z JG lub posiadające własny środek transportu. - 570 581 896
Magazynier - Dr. Schneider zatrudni osoby z uprawnieniami do obsługi wózków
widłowych. Oferujemy pracę
na magazynie lub jako
wydawca części. Praca
3 zmianowa. Atrakcyjne
dodatki socjalne i premie.
- rekrutacja@dr-schneider.
com
Magazynier - Leroy Merlin w Jeleniej Górze zatrudni
magazynierów. Zainteresowane osoby prosimy o
wysyłanie cv na adres: akosin@leroymerlin.pl - akosin@leroymerlin.pl

Młody kucharz - Zatrudnimy osobę z podstawowym dośw. w kuchni. Osobę
chcącą podnieść swoje
kwalifikacje i zdobyć umiejętności z jednej z najlepszych restauracji w regionie.
Praca wieczorami, w weekendy i święta. - 570 581
896
Ogrodnik - atrakcyjna
pensja - Atrakcyjne wynagrodzenie. Oferujemy stałą
umowę. Tylko osoby z
doświadczeniem w ogrodnictwie. Dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce k.
Karpacza. Telefon w godz.:
10.00-19.00. - 605 144
021
Operator koparki, kopładowarki - Firma zatrudni
operatora koparki obrotowej
oraz operatora koparko-ładowarki. Praca w okolicach
Jeleniej Góry. - 607 779
262
Opiekun/ka seniorów Niemcy - praca opiekunki
seniorów w Niemczech.
Legalna praca, składki ZUS
od średniej krajowej, dobra
pensja w ramach jednej
czytelnej umowy! Zadzwoń
509 892 301, Promedica24
- 519 690 458
Opiekun/ka seniorów Niemcy - Spróbuj swoich
sił jako opiekunka seniorów w Niemczech i Anglii.
Punkt informacyjny w Jeleniej Górze czynny 07 lutego
godz. 11.00, ul. Piłsudskiego 52A (TEB Edukacja. Zadzwoń i dowiedz się
więcej. - 519 690 458
Pani do lepienia pierogów - Restauracja w Jeleniej Górze zatrudni Panią
do lepienia pierogów oraz
wyrobów mącznych. Praca
na pełen etat. Mile widziane
doświadczenie. Więcej
informacji telefonicznie 606 991 160
Pani do pieczenia ciast Sklep w centrum Jeleniej
Góry zatrudni panią do pieczenia ciast z doświadczeniem. Więcej informacji pod
numerem telefonu lub w
sklepie: 1 maja 39 do godz
14:00 - 606 991 160
Pensjonat Karkonoski w
Karpaczu zatrudni recepcjonistkę - kelnerkę. Kontakt:
502 333 379 lub biuro@karkonoski.com
Pokojowa Szklarska
Poręba - Czarny Kamień
Resort & SPA zatrudni pokojową. CV proszę wysłać na
adres: joanna.matejewicz@
czarnykamien.com - 757
693 854
Pokojowa Szklarska
Poręba - Czarny Kamień w
Szklarskiej Porębie zatrudni
pokojową. Kontakt tel. 697
353 685

Pokojowa w Karpaczu
15zł/h - Willa Diament w
Karpaczu zatrudni Panią do
sprzątania pokoi. Praca 5
dni w tygodniu od 10 do 15.
15zł za godzinę na rękę. 500 444 999
Pokojową cały etat
Karpacz - Na cały etat w
Karpaczu zatrudnię na stanowisku pomoc kuchennapokojowa, praca w godz.
7-14. Nieduży pensjonat,
rodzinna atmosfera pracy,
centrum miasta. - 668 177
098
Pomoc do kuchni Jelenia
Góra - Restauracja Mazurkowa Chata zatrudni pomoc
do kuchni. Praca na pełen
etat. Więcej informacji telefonicznie - 606 991 160
Pomoc kuchenna Czarny Kamień w Szklarskiej Porębie zatrudni
pomoc kuchenną. CV proszę wysłać na adres: kuchnia@czarnykamien.com
- 668 032 101
Pomoc kuchenna - uczeń
- Zatrudnimy osobę uczącą
się, dysponującą czasem
wolnym wieczorami i w
weekendy oraz święta.
Praca przy sprzątaniu,
zmywaniu, krojeniu, siekaniu, panierowaniu itp. Książeczka Sanepid. Z Jeleniej
Góry. - 570 581 896
Pomoc w restauracji Zatrudnię dyspozycyjną
osobę do prac ogólnoporządkowych oraz pomoc
w kuchni. Wymagane
doświadczenie w branży
gastronomicznej. Praca
rano (sprzątanie) oraz wieczorem (pomoc kuchenna).
Książeczka Sanepid - 570
581 896
Posadzkarz- Belgia
- szukam fachowców do
wykonywania posadzka
betonowych, przemysłowych z agregatu, z doświadczeniem na lacie oraz
znajomością języka angielskiego. Wymagania: własna
działalność gospodarcza.
Stawka 17 eur - 725 490
947
Poszukujemy kucharza/kierowcy - Poszukujemy
pracowników na stanowisko: -kucharz -kierowca
CV prosimy kierować na
adres mailowy: marta.mackowiak@amrest.eu lub
103111@amrest.eu Atrakcyjne zarobki i możliwość
rozwoju! - 519 191 907
Praca dla mechanika Przyjmę do pracy mechanika samochodowego tel.
75 75 334 46

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Praca Oriflame - Projekt
skierowany jest dla osób,
które chcą pracować w
domu i które potrzebują
dodatkowych pieniędzy,
lubią wyzwania i są gotowe
na rozwój osobisty. Dołącz
do mojego zespołu i zarabiaj
na marzenia. - adk6485@
gmail.com
Praca w Szwecji bez
języka - Poszukujemy zleceniobiorców usług sprzątających w Szwecji. Stawka
godzinowa 85 sek. Praca
stała bez języka. Pary z
własnym autem otrzymują pracę w przeciągu
48 godzin, Agencja Pracy
MDB, KRAZ: 18328 - 600
715 101
Praca, elewacje, docieplenia - Nawiążemy współpracę przy dociepleniach z
ekipami, brygadami, podwykonawcami, ewentualnie
również zatrudnię pracowników. Tylko osoby z doświadczeniem. Praca na terenie
Jeleniej Góry. 790 827 923
Pracownik gospodarczy - Spółka Termy Cieplickie prowadzi nabór na
stanowisko pracownika
gospodarczego. Osoby
zainteresowane prosimy
o przesłanie CV do dnia
08.03. na adres: kinga.
nowak@termycieplickie.pl
z podaniem w tytule maila:
pracownik gospodarczy
Pracownik magazynowy - P.W.CentrostalWrocław S.A. zatrudni w
oddziale w Jeleniej Górze
pracowników magazynowych na umowę o pracę.
Szczegóły na rozmowie z
Kierownikiem Oddziału w
Jeleniej Górze, tel. 71 767
88 81 - 757 678 881
Pracownik Produkcji - Niemcy - Exact Systems zatrudni do kontroli
jakości części samochodowych na terenie Niemiec.
Wymagamy p.jazdy oraz
własnego auta-zwracamy
koszta przejazdów. Możliwość wyjazdu w parach i
bez języka. - +48725 256
386 / work@exactsystems.
de
Pracownik produkcyjny
- montaż - Dr. Schneider
zatrudni pracowników produkcyjnych przy montażu
części - 3 zmiany. Umowa o
pracę, bezpłatne dojazdy z
Jeleniej Góry i okolic, bogaty
pakiet socjalny: Lux Med,
Multisport, ZFŚS - rekrutacja@dr-schneider.com
Pracownik-obsługa
zamówień - JTEC Spółka
z o.o. zatrudni pracownika
do obsługi zamówień. Mile
widziana znajomość programu Comarch. Wykształcenie minimum średnie.
CV na adres info@jtec.pl info@jtec.pl

Przedstawiciel, magazynier, sprzedawca - Firma
PHU Piotr Kałucki poszukuje przedstawiciela handlowego, magazyniera
na umowę o pracę Mile
widziane doświadczenie
w zawodzie przedstawiciela handlowego, sprzedawcę, magazyniera
piotr_kalucki@wp.pl - piotr_
kalucki@wp.pl
Przystań Twórcza
zatrudni - Przystań Twórcza zatrudni Sp. ds. administracyjnych i programowych
- umowa o prace. Szczegóły na stronie Centrum
Kultury lub pod nr tel. 75 71
228 92
Recepcja - Karpacz Hotel w Karpaczu poszukuje osoby na stanowisko
recepcjonistki/recepcjonisty w niepełnym wymiarze
godzin. CV wraz ze zdjęciem prosimy wysyłać na
adres email recepcja@
ksiezagora.com.pl - 730
611 104
Recepcja Szklarska
Poręba - Czarny Kamień
Resort & SPA w Szklarskiej
Porębie zatrudni recepcjonist(k)ę. CV proszę wysłać
na adres d.lachowicz@
czarnykamien.com. - 533
352 214
Recepcjonistka - Kelnerka - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni
pozytywną, dobrze zorganizowaną osobę na
stanowisko recepcjonistkakelnerka. Kontakt: 502 333
379 lub biuro@karkonoski.
com - 502 333 379
Restauracja Mazurkowa Chata zatrudni kelnera/ka z doświadczeniem
na pełen etat. CV prosimy wysyłać na kontakt@
mazurkowachata.pl. - 606
991 616
Restauracja Mazurkowa Chata zatrudni kucharza z doświadczeniem.
Więcej informacji telefonicznie, CV prosimy wysyłać na
kontakt@mazurkowachata.
pl - 606 991 160
Restauracja Mazurkowa Chata zatrudni pomoc
do kuchni / pomoc kucharza. Więcej informacji telefonicznie - 606 991 160
Sklep spożywczy Karpacz
13zl/h - Praca w sklepie
spożywczym w Karpaczu.
Stawka godzinowa 13zl/h
na rękę. - 721 411 444
Spawacz Mag i Tig - Drezno - Runtime Services
GmbH jest częścią jednej z
największych Agencji Pracy
w Niemczech. Do stałej
współpracy poszukujemy
spawaczy MAG/TIG, ślusarzy z umiejętnością spawania, zbrojarzy, lakierników
proszko - 0048662757607/
tomasz.urbaniak@runtimeservices.de

S p r z e d aw c a 3 / 4
etatu - Zatrudnię Panią z
doświadczeniem w sklepie spożywczym w Jeleniej
Górze . ,praca na 3/4 etatu.
Dwie zmiany 6-12 14-20.
Wszystkie niedziele i święta
wolne. tel. 884 970 958
Szef kuchni / kucharz
- Hotel Cieplice zatrudni
szefa kuchni i kucharzy na
dogodnych warunkach, CV
prosimy przesłać na adres
marketing@hotelcieplice.pl
- 735 974 735
Szef Kuchni Jelenia Góra
- Poszukujemy Szefa
Kuchni z doświadczeniem w restauracji Mazurkowa Chata. Wymagania:
doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu
kuchnią. Więcej informacji
telefonicznie lub kontatk@
mazrukowachata.pl - 606
991 160
Zatrudnię - kelner/ka
Szklarska Poręba - Czarny
Kamień w Szklarskiej Porębie zatrudni kelnera/kę.
Bardzo dobre warunki,
praca stała, elastyczne
godziny pracy, zgrany,
młody zespół. CV proszę
kierować na maila: restauracja@czarnykamien.com
- 535 291 086
Zatrudnię - kierownik
recepcji - Czarny Kamień
Resort & SPA zatrudni
kierownika recepcji z
doświadczeniem i dobrą
znajomością j. niemieckiego lub angielskiego. CV
ze zdjęciem proszę wysłać
na adres: d.lachowicz@
czarnykamien.com
Zatrudnimy do pracy
w pensjonacie w Karpaczu panią (może być emerytka, rencistka) w ramach
pracy przyjmowanie gości,
obsługa jadalni, pokoi tel.
502 982 360 - 502 982
360
Zatrudnimy kelnerkę z
doświadczeniem. Praca po
południu oraz w weekendy.
Doświadczenie w przygotowywaniu koktajli i kaw
dodatkowym atutem. Książeczka Sanepid. Wysokie
napiwki. Umowa. Praca od
zaraz - 570 581 896
Zatrudnimy od zaraz
kucharkę z doświadczeniem - Zatrudnimy od zaraz
kucharkę z doświadczeniem. Mile widziana pani na
emeryturze. Praca w Karpaczu tel. 502 982 360
Zatrudnimy pana emeryta-rencistę do pracy w
pensjonacie w Karpaczu.
Prace konserwatorskie tel.
502 982 360
Zlecę prasowanie Poszukuję osoby, która
lubi i potrafi dobrze prasować. Praca może być traktowana jako dodatkowa
wykonywana u siebie w
domu. - 502 507 290
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MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Kupię felgi stalowe
lub aluminiowe 5x100
r 16 - 6 9 3 2 4 5 0 0 8
MOTORYZAC JA
C ZĘŚCI SP RZEDAM
Części Jelenia
Góra - Prowadzimy
sprzedaż używa n y c h
części samochodowych większości
marek. Ponad 200
aut w demontażu
Codzienne dostawy
Możliwość negocjacji
cen Gwarancja rozruchowa - 533 533
443
MOTORYZAC JA
K U P IĘ
A u to z ł o m o wa n i e
533 5 3 3 4 4 3
Kupię Mercedesy
190/ 12 4 Ka czki B u s y
i inne. Toyoty Corolla,
Starlet, Camry i i n n e
diesel benzyna gaz.
Tel. 7 2 4 1 3 1 6 6 9
Kupie samochody
796508957 - Kupie
samochody całe
uszkodzone powypadkowe, odbieram
własnym transportem
gotówka od ręki Jelenia Gó ra i o ko lice
Skup aut 691 035 913
za gotówkę - Skup aut
do 50 tys, my u c z c i wie wycenimy twoje
auto nasza firma
skupuje samochody
osobowe i dostawcze wszystkie marki
oraz w każdym stanie
skupujemy również
samochody powypadkowe g wa r

Skup aut od 2000r. 500
247 769 - Specjalizujemy
się skupem samochodów
osobowych dostawczych
od 2000r. Dojazd gotówka
natychmiast. Wystarczy
sms Zaufało nam już wielu
klientów.
Skup kasacja samochodów - Kupię każdy samochód cały, uszkodzony.
Wystawiam dokumenty o
złomowaniu. Jelenia Góra
i okolice - 792 182 217
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi B4 80 - Stan
dobry auto nie zawodne.
Samochód garażowany
i zadbany. Cena 3000zł.
Więcej informacji telefonicznie. - 733 021 088
Renault Safrane 2,2
VI - Sprzedam Renault
Safrane z sekwencyjną
+instalacją gazową, silnik
Volvo 2,2 vi nie kopci, auto
bardzo przestronne i komfortowe Klimatyzacja Bezwypadkowy-Rok produkcji
1995r - 605 252 280
Seat Ibiza 1.4 16V Sport
07" - Witam Do sprzedania Seat Ibiza Model 2007
1.4 16V 85KM, auto 100%
bezwypadkowe, wszystko
w 100% sprawne, stan idealny, 97tys przejechane,
bogate wyposażenie, cena
14300 - 601 544 549
Skoda Fabia - Do sprzedania Skoda Fabia, 2004r,
1.4 TDI, kolor srebrny,
przebieg-202tys., komputer, el. szyby i lusterka,
klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centralny zamek,
cena: 8500zł (do negocjacji) tel. 668 044 973
Sprzedam Audi A4 B4
1.9 tdi - 697 708 174
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Sprzedam auto Toyotę
Rav4 95 rok 186 tys. przebiegu cena 6 900 zł - 609
622 727
Sprzedam VW Pasat B3
1992 1,8 stan dobry, opłacony do listopada ubez. OC,
cena 1000 zł tel. 785 118
667
Sprzedam VW Touran
1,9TDI siedmioosobowy,
rok w kraju, 2006r produkcji, przebieg 225 tys km, nie
wymaga wkładów finansowych tel. 603 139 918
VW Passat 2005r 1,9TDI
combi, nawigacja fabryczna,
czujnik cofania, alufelgi, 2 kpl
opon, srebrny Jelenia Góra
tel. 607 220 746
ANONSE
MATRYMONIALNE
Eromasażyk 130 godz.
Sympatyczna 37lat zgrabna
z ładnym biustem 2 i fajnym tyłeczkiem zaprasza na
chwile nie codziennych przyjemności od 12-19 - 730 497
616
Iza 28 zaprasza miłych
panów w nowe miejsce w
centrum. Tel. 533 526 406
Konkretny sponsor dla
kobiety z fajnym biustem i
pupą - 667 092 876
Poznam normalnego
pana wiek 62-65 do stałego
związku, wysokiego, szczupłego, zadbanego. Ja wdowa
lat 62, dobrze usytuowana,
szczupła, wysoka, blond tel.
731 760 014
Samotny pan 68 lat bez
zobowiązań, nałogów,
zdrowy, wysoki, szczupły
domator pracowity, o sylwetce przyjemnej pozna
panią o podobnych cechach
z okolic Kotliny Jeleniogórskiej tel. 533 701 020
Szukam dziewczyny do
DDLG - Mam 35 lat i jestem z
Jeleniej. Szukam dziewczyny
zainteresowanej tematem
DDLG. Jeśli jesteś zainteresowana to pisz śmiało. - taktutajiteraz@protonmail.com
Szukam suki - Jeśli lubisz
być traktowana jak suka
lub chcesz spróbować to
zapraszam do kontaktu SMS
realny. Interesuje mnie stała
relacja także z możliwością
zamieszkania u mnie. - 500
864 818

ROZMAITOŒCI
og£oszenia
Szybkie numerki w centrum u nowej Izy. Tel. 888
177 906
Śliczna filigranowa 40stka
zaprasza na lodzika, numerek, masażyk. Przywitam
Cię sama w ładnym mieszkanku ubrana w pończoszki
szpileczki i uśmiech - 730
497 616
Zasponsoruję atrakcyjną kobietę 42 latek pisz
śmiało - 500 660 561
USŁUGI
BUDOWLANE
Awarie hydrauliczne 24h.
Awarie gazowe 24h. Posiadamy uprawnienia do wykonywanych usług. Nie pozwól
osobie nieuprawnionej wykonywać te usługi. - 503 503
744
Brygada remontowo-budowlana - Podejmę zlecenia budowlane w zakresie
budowa domów, remonty i
ocieplenia budynków - 507
809 716
Cyklinowanie - Oferuję
usługi cyklinowania i renowacji podłóg, drzwi i schodów.
Więcej informacji pod telefonem. - 576 043 253
Kominki - Kotły - Raczyński - Kominek to nie tylko
funkcja grzewcza to przede
wszystkim wystrój wnętrza.
Kominki to nasza pasja,
każdą budowę zaczynamy
od projektu dzięki czemu
efekt końcowy jest taki jak
klient sobie wymarzył. - 517
370 886
Montaż okien i drzwi - profesjonalny montaż okien i
drzwi - 531 960 733
Naprawy malowanie
wykończenia - Malowanie
ścian. Prace wykończeniowe. Składanie mebli. Usuwanie usterek w domu. RTV i
AGD. Serwis PC. Czyszczenie i sprzątanie. Złota rączka
+ ekipa. Zadzwoń ustalić
szczegóły! Dojazd Jelenia
Góra + S - 730 330 100
Piaskowanie, antykorozja
- Piaskowanie z dojazdem do
klienta! Piaskujemy: -przęsła
ogrodzeniowe -mosty -konstrukcje stalowe -przyczepy
i naczepy -maszyny budowlane i rolnicze -ramy, części,
felgi samochodowe oraz
motocykli - 600 270 020
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Praca, dachy elewacje Zatrudnię: Dachy, dekarzy:
elewacje, ociepleniowców,
stawka 15-20 zł/h Umowa o
pracę - 509 796 151
Profesjonalne usługi
remontowe - Oferuje Państwu profesjonalne usługi
remontowo-wykończeniowe, posiadam wieloletnie doświadczenie i szerokie
grono zadowolonych klientów. Zapraszam do kontaktu.
- 534 105 149
Remonty mieszkań kompleksowo - Witam firma
podejmie zlecenia remontowe kompleksowe remonty
mieszkań od a do z zabudowy gładzie malowanie
płytki elektryka hydraulika
adaptacje poddaszy panele.
Wystawiam faktury. Zapraszamy - 782 037 887
Remonty, drobne przeróbki budowlane na Twoja
kieszeń. Zadzwoń tel. 721
647 789
Roboty ziemne koparkoładowarka JCB4CX tel. 605
237 871
Serwis okien i drzwi
- Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek,
klamek, uszczelek i szyb.
Regulacja, konserwacja i
regeneracja okuć okiennych
i drzwiowych. Montaż nawietrzaków, samozamykaczy,
czujników czadu. Robert 607 720 825
Tanie remonty w dobie kryzysu, remonty, drobne przeróbki budowlane na Twoja
kieszeń. Zadzwoń tel. 721
647 789
Usługi koparką + wywrotka
- Świadczę usługi mini
koparką 3,5 tonową i do
tego posiadam wywrotkę o
ładowności 4 tony. Tel. 795
343 846
USŁUGI
EDUKACYJNE
Part Time fluent english
and russian, mail: citizenac@
wp.pl
USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Awarie i montaże instalacji
- Usuwanie awarii oraz montaż instalacji elektrycznych w
przemyśle i budownictwie 697 081 472
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Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne, dobra
cena/jakość, szybkie terminy,
883-326-707 - 883 326 707
USŁUGI
FINANSOWE
Dla firm - nawet od 1 dnia Szybka pożyczka od 1.000
zł do 10.000 zł nawet na 24
niskie raty miesięczne. Na
dowód osobisty. Pożyczka
już od 1 dnia prowadzenia
działalności. Wniosek przez
telefon. Wypłata w 15 minut.
Zadzwoń ! - 690 198 988
Na samochód bez BIK na
dowód! - Szybka pożyczka
na zakup auta od 6.000 zł
do 100.000 zł. Akceptujemy
każdego, niskie raty miesięczne. Spłata do 48 miesięcy. Nie sprawdzamy w
bazach oraz nie weryfikujemy zatrudnienia. Zadzwoń
! - 690 198 988
Na zakup auta bez BIK BIG
KRD - Szybka pożyczka na
zakup samochodu od 6.000
zł do 100.000 zł - wystarczy dowód osobisty. Akceptujemy każdego - również
osoby bezrobotne. Wystarczy dowód osobisty. Okres
spłaty od 12-48 rat. Zadzwoń
! - 690 198 988
Nowa pożyczka do 45.000
zł - Wystarczy dowód osobisty. Nie sprawdzamy w BIK-u
i innych rejestrach. Niskie
raty miesięczne. Wypłata
na poczcie lub przelew na
konto. Akceptujemy każdy
rodzaj dochodu. Zadzwoń i
umów się na spotkanie - 690
198 988
Od 500zł do 75.000zł na
dowód - Pożyczka pozabankowa bez sprawdzania w bazach. Wystarczy
dowód osobisty. Niskie raty
miesięczne. Akceptujemy
każdy rodzaj dochodu.
Wypłata gotówki w 15 minut.
Zadzwoń i umów się na spotkanie. - 690 198 988
Pożyczka dla zadłużonych - Oddłużeniowa na
dowód osobisty od 2.500 zł
do 25.000 zł. Twoja historia
kredytowa nie jest istotna jeśli masz Gwaranta. Akceptujemy 100 % wniosków,
każdy dochód. Zadzwoń i
umów się na spotkanie. 690 198 988
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Pożyczki dla bezrobotnych - Od 1000 zł do 10.000
zł - niskie raty miesięczne.
Okres spłaty od 6-36 miesięcy. Akceptujemy również
osoby uzyskujące dochód "
na czarno " oraz zasiłki 500+
itd. Zadzwoń i umów się na
spotkanie. - 690 198 988
USŁUGI
KSIĘGOWE
Księgowość, Podatki,
Kadry BHP - Kancelaria Podatkowa TAX. Jelenia Góra, Wolności 17a/1.
Podatki księgowość JPK
kadry płace BHP profesjonalnie. Reprezentacja w
czasie kontroli i postępowań.(długoletnie doświadczenie). - 510 243 264
USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Auto do ślubu - potrzebujesz auta do ślubu ? wraz
z kierowcą posiadamy dla
Państwa pięknego mercedesa CLA AMG kolor biały
wszelkie informacje pod nr
tel - 510 822 838
Naprawa skuterów Naprawię każdy skuter.
Możliwy dojazd do klienta.
Proszę o kontakt pod numerem telefonu 500 606 904
lub 519 651 456. - 500 606
609
Twój kierowca dyżurny
kat.B osobowe, dostawcze
bus, Polska-Europa, nie
masz z kim jechać? w razie
potrzeby dzwoń śmiało tel.
609 838 758
USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy, DJ
wokal na żywo. Muzyka
akordeonowa, repertuar
polski zagraniczny, oświetlenie, nagłośnienie, cena
umowna "Muzyk Orkiestra"
tel. 75 75 339 21, 692 046
727

Zespół Family - Trzyosobowy zespół, dwie wokalistki, wokalista, saksofon,
gitara. Bogaty repertuar.
Wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu wesel. tel.
605 210 566

Wyburzenia oraz brukarstwo - Witam firma
podejmie zlecenia różnego
rodzaju brukarstwo oraz
ogólnobudowlane Wyburzenia wszystkich obiektów wywozimy wszystkie
USŁUGI
odpady. Wycinka drzew
OPIEKA - OSOBY
alpinistyczne oraz z podnoZaopiekuje się osoba
śnika Na wszystko faktura starszą lub starszym małżeństwem w zamian za 782 037 887
mieszkanie, teren Jeleniej
USŁUGI
Góry, proszę o poważne
SPRZĄTANIE
oferty tel. 798 692 607
Posprzątam, umyję
Zaopiekuje się starszym
małżeństwem w zamian okna, poprasuję oraz poproza mieszkanie tel. 513 246 wadzę dom. Młoda energiczna emerytka. - 603 213
763
Zaopiekuję się osobą 875
starszą oraz poprowadzę Pranie dywanów. Kardom. Młoda, energiczna cher, Bosch - Pranie dywaemerytka - 603 213 875
nów, wykładzin, sof, kanap,
foteli, krzeseł, kompletów
USŁUGI
wypoczynkowych itp. Sprzęt
OPIEKA - ZWIERZĘTA
Domowy hotel dla zwie- i środki firmy Karcher, Bosch
rząt - Przyjmujemy pod Profesjonal. Teraz promocje
opiekę psy do 15 kg, koty, na wszystkie usługi prania.
ptaki i gryzonie. Pupile Zapraszam - 733 354 815
przebywają w domowej
atmosferze pod troskliwą Usługi sprzątające opieką. Karmienie odbywa Świadczymy usługi sprząsię według wskazówek wła- tające o szerokim zakresie.
ściciela. Hotel mieści się w Kompleksowe sprzątanie:
Lubaniu - 501 142 694
mieszkań, domów, biur,
apartamentów. ZapraUSŁUGI
szamy do kontaktu. Tel.503
RÓŻNE
473 285 E-mail: sprzataSalon dla zwierząt - Wionie7195@gmail.com - 503
senna Promocja w Salonie dla Zwierząt Radosny 473 285
Buldożek! 10% zniżki na
USŁUGI
wszystkie usługi - nie zwleTRANSPORTOWE
kaj! Spraw radość swojemu
pupilowi. Profesjonalna Kierowca kat.B - awaobsługa, nowy sprzęt.
ryjnie na zastępstwo, masz
Zapraszamy - 667 268 877
problem z kierowcą, dzwoń
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi. śmiało tel. 609 838 758
Wymiana zamków, wkładek, klamek, zawiasów,
uszczelek i szyb. Regulacja
,konserwacja i regeneracja
ukuć. Montaż nawiewników,
samozamykaczy, zabezpieczeń przed włamaniem.
Robert 607 720 825

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

Niemiec - Firma nasza
oferuje Państwu przewóz z Polski do Niemiec
w dniach wtorek, piątek,
niedziela, z Niemiec do
Polski w środy, soboty,
poniedziałki zawsze w
godzinach porannych.
Oferujemy karnety
rabatowe - 515288606
/757869051
P r z e p r o wa d z k i
(tanio) transport utylizacja starych mebli. Pomoc
przy zal-rozl. Negocjacja
ceny! Tel. 660468908!
Przewóz osób tanio Potrzebujesz gdzieś podjechać? 1 osoba 6 osób
oferuje przewóz w konkurencyjnej cenie - 697
335 784
Transport-Bagażówka-Bus - Oferuję
transport towarowy samochodem marki Transporter
-T4. Transporty w obrębie do 200 km od Jeleniej
Góry. Przewożę Każdy
rodzaj bagażu.. Ładowność do 900 kg. W aucie
2 miejsca dla pasażerów.
- 669 147 881
Utylizacja starych
mebli. Negocjacja ceny.
Tel. 660 468 908
USŁUGI
TURYSTYKA
Wczasy nad Bałtykiem, atrakcje - OW Sęk
w Karwi, wczasy z wyżywieniem (2 posiłki), domki
letniskowe blisko Morza
Bałtyckiego, w cenie ognisko, rejs motorówką, animacje dla dzieci. Duży
teren, parking. FVAT. tel:
603 804 298

OG£OSZENIA
WYSY£ANIE SMS

Uwaga: Po zmianie cennika (17.07.2017) numery
i prefiksy uleg³y zmianie!
SMS do 160 znaków w³¹cznie z prefiksem, znakami i odstêpami
miêdzy wyrazami. Prosimy nie u¿ywaæ polskich liter - ¹, ê, æ, ³, œ, ñ,
ó, ¿, Ÿ w treœci SMS oraz do³¹czaæ zdjêæ.PODAWANY BÊDZIE
TYLKO NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO WYS£ANY ZOSTA£
SMS. Wszelkie inne formy kontaktu zawarte w treœci SMS nie bêd¹
publikowane - np e-mail, GG, adresy stron WWW.

Internet standard
6 z³ netto (7,38 z VAT)
SMS przesy³any na numer 76068 o treœci TC.JG1.tresc sms
Wys³anie poprawnego smsa na ten numer spowoduje
umieszczenie og³oszenia tylko na portalu www.jelonka.com

Internet kolor
10 z³ netto (12,30 z VAT)
SMS przes³any na numer 91058 o treœci: TC.JG2.tresc sms
Wys³anie poprawnego smsa na ten numer gwarantuje
ukazanie siê og³oszenia wyró¿nionego kolorem na portalu
www.jelonka.com w dziale og³oszeñ (30 dni)

Internet kolor + gazeta
19 z³ netto (23,37 z VAT)
SMS przes³any na numer 91958 o treœci: TC.JG3.tresc sms
Wys³anie poprawnego smsa na ten numer gwarantuje
ukazanie siê og³oszenia wyró¿nionego kolorem zarówno
w gazecie (miesiêcznik) jak i na portalu www.jelonka.com
w dziale og³oszeñ (30 dni)
W przypadku wys³ania SMSów na inne numery og³oszenia nie bêd¹
publikowane.
Przyk³adowe, poprawnie wys³ane og³oszenie sms:
TC.JG1.Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami
gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
Przyk³adowa wiadomoœæ zwrotna, potwierdzaj¹ca przyjêcie
og³oszenia do sytemu, powinna zawieraæ nastêpuj¹c¹ treœæ:
„Twoja wiadomoœæ zosta³a dostarczona. Twój kod potwierdzaj¹cy
to:2XIVDLT3”. Powy¿szego kodu nie nale¿y nigdzie wpisywaæ!
Us³uga SMS dostêpna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play.
Us³ugi SMS dostarcza i obs³uguje Eurokoncept, grupa Dotpay.
Regulamin Us³ug i Serwisów SMS:
http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/.
Link do formularza s³u¿¹cego do sk³adania reklamacji:
http://www.dotpay.pl/reklamacje.
W³aœciciel serwisu: Highlander's Group Marek Tkacz z siedzib¹ w Jeleniej
Górze, pod adresem 58-500 Jelenia Góra, ul. Graniczna 42e,
NIP 552-115-18-62, REGON 120313789.
Kontakt z moderatorem og³oszeñ: oglos@jelonka.com.

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

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

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Bars- zabieg dla ciała i
umysł - Głęboki energetyczny proces uwalniający od ograniczających
myśli, emocji, napięć i
schematów działania;
otwierający i przyciągający radość, zdrowie,
obfitość i poczucie spełnienia w życiu. - 510 126
927

CHIRURDZY ONKOLODZY

SPRZEDAM
Sprzedam drewno
opałowe - 691 712 177
Sprzedam wózek dziecięcy nowy tel. 663 569
799
Sprzedam: waga elektroniczna, waga uchylna,
krajalnica do wędlin, krajalnica do chleba, witryna
chłodnicza 2m tel. 508
604 171
Xbox 360 mega okazja! + 20 płyt z grami
+ bonusy! - xbox360 w
bardzo dobrym stanie
- kinect - uchwyt na tv
hamma na kinect - 2
pady - kabel hdmi - zasilacz dodatkowo 20 gier: fighters uncaged - dance
central - my self defence
coach - kinect joy ride kinect adventures - kinectimals - forza motootsport
3 - your shape fitness
evolved - kinect sports
najlepsza kolekcja 2 płyty
- wiedźmin zabójcy królów - pes2011 - ninja golden - 2014 fifa word cup
brazil - diablo III - enemy
front - call of juarez wiezy
krwi - minecraft - fifa 12
- hawx2 cena 1000 zl
dodatkowo!: - kierownica rajdowa na PC i
PS2 RW-1009 catalunya
racing wheel oraz 3 gry
na PC: - toca race driver
2 - wings of prey skrzydła chwały - gt legends
oraz bonus specjalny
cala kolekcja płyt dvd
wydane przez ospreya!
- kolory wojny - wielkie
bitwy historii 98 płyt dvd!
- 509 208 913
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Poradnia Onkologiczna ONKOMED
Jelenia Góra , ul. Letnia 2
'U:LHVĄDZ-DQLN
'U*HUDUG2ZVLDĆVNL
CHOROBY PIERSI
ZNAMIONA BARWNIKOWE
KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
BADANIA PROFILAKTYCZNE

Mieszkanie Płonina
55.000 zł - Funkcjonalne
mieszkanie położone
na pierwszym piętrze w
bloku w miejscowości
Płonina. Powierzchnia
mieszkania wynosi 65,3
m2 i składa się z dwóch
pokoi, kuchni i łazienki.
Niski czynsz, woda bezpłatna. - 515 871 159
Sobieszów - mieszkanie 76m2 - Sprzedam
mieszkanie do remontu
76m2+strych.Na strychu
można zrobić sobie pokój.
Do mieszkania przynależy komórka i miejsce
na ogródek. Mieszkanie położone u podnóża
zamku Chojnik. Polecam!
- +48512593050
Sprzedam mieszkanie
w Bolesławcu 38,5 m ul.
spółdzielcza 9 123.000 881 490 955

Do wynajęcia pokój w
domku jednorodzinnym
w mieszkaniu czteropokojowym na parterze do
dyspozycji dwie kuchnie
i łazienka cena 800 zl
z opłatami bez kaucji 501 670 455
Mieszkanie 2 pokojowe z dużym aneksem
kuchennym - Mieszkanie 2 pokojowe z dużym
aneksem kuchennym
do wynajęcia od zaraz,
umeblowane, pralka,
lodówka, zmywarka do
naczyń, ogródek, centrum Jeleniej Góry tel.
601 55 23 25
Od zaraz pokój do
wynajęcia, umeblowany,
pralka, lodówka, w centrum Jeleniej Góry tel
601 55 23 25
Wy n ajm ę mies z k anie w Sobieszowie 2
pok. kuchnia, łazienka,
osobne wejście tel. 663
569 799
MIESZKANIA
Zabobrze III - Do
CHCĘ WYNAJĄĆ
wynajęcia mieszkanie
Małżeństwo szuka 2 pokojowe, balkon, 1
mieszkania do wynajęcia piętro, łazienka kuchnia
w zabudowie, piwnica.
tel. 513 246 763
Małżeństwo z psem 1450zł + media. - 605
139 744
poszukuje nieumeblowanego mieszkania z
DOMY
KUPIĘ
ogródkiem do wynajęcia.
Minimum 50 m2 najlepiej Kupię dom do remontu
na uboczu Jeleniej Góry w okolicach (Chromiec,
do 25 km od jeleniej góry, Kopaniec, Stara Kamiemoże być wieś. - 669 nica, Kwieciszowice itp.)
- 669 147 881
147 881
Szukam mieszkania do
DOMY
SPRZEDAM
wynajęcia - Zadbanego,
minimum dwa pokoje. Sprzedam 1/3 domu
Interesuje mnie wynajem - Lubawka - Jest to 1/3
długoterminowy. W Jele- domu (100m2 części
niej Górze, lub okolicach. mieszkalnej+ garaż i
Posiadam stały dochód. p i w n i c a ) z o s o b n y m
podwórkiem i osobnym
Pośrednikom - dziękuję.
wejściem,4 pokoje,
- 690 198 988
łazienka i toaleta

MIESZKANIA
KUPIĘ
Chcę kupić l mieszkanie - Kupię mieszkanie:
parter-1piętro ,38m50m,cena do 110 tys. 757 514 507
Kupię mieszkanie do
remontu bez pośredniMIESZKANIA
ków do 80m2 na 1 lub 2
piętrze blok lub kamie- MAM DO WYNAJĘCIA
nica - 502 509 544
Do wynajęcia mieszkanie 2 pok. kuchnia,
MIESZKANIA
łazienka, słoneczne,
SPRZEDAM
duży balkon, umebloCieplice dwa pokoje
wane, sprzęt AGD, par90 tys 2p - Sprzedam
kawalerkę+jeden pokój k i n g 1 2 0 0 z ł + m e d i a
24m2+12m2 w Cieplicach kaucja 1200 zł ul. Kieprzy koronie po remoncie pury ok. ZUS tel. 601
90tys - 0048781153776 318 439

osobno. Dom bardzo
przestronny. Teren wokół
domu jest ogrodzony.
Lubawka - 661572238,
693465527
Sprzedam pilnie dom
z ogrodem i warsztatem, podpiwniczony
na działce 0929 m rok
budowy 1990, dobra
komunikacja tel. 790
619 488

og£oszenia

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Dzierżawa - Poszukuję do wieloletniej
dzierżawy /lub umowa
dożywotnia/ obiektu,
domu, pensjonatu,
hotelu itp na ośrodek
leczniczy w Karkonoszach. - 510 665 997
DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię działkę na
obrzeżach miasta Kupię działkę z ładnym widokiem na góry.
Najchętniej obrzeża
miasta. Może być jakaś
stara stodoła Bezpośrednio - 502 507 290
DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka budowlana
18a Ścięgny k. Karpacza, 70m od ul. Turystycznej oddzielona
pasem lasu, uzbrojona,
cena 100 zł/m2 tel. 607
220 746
Działka Dobków
- Pilnie sprzedam:
Działka rolna- łąka 5ha
w Dobkowie, z drogą
dojazdowa. Bardzo
dobra cena, możliwość
negocjacji. Proszę o
kontakt. - 695 904 680
Działka w J-GórzeDziwiszów - na osiedlu leśne zacisze o
pow.1019m²,wszystkie
media Willowe osiedle, do centrum 5 min.
samochodem. Piękne
widoki, mnóstwo zieleni, cisza. Zamieszkaj
tam gdzie inni spędzają
urlop. Cena 85zl/m²
bez posre - 885 342
947
Sprzedam działkę
ogrodową z domkiem
letniskowym tel. 660
895 178
DZIAŁKI/GRUNTY
ZAMIENIĘ
Działka w Czernicy
bud., b.dobre położenie-zamienię na Śkodę
r. prod. od 2010r. Hygge
in the polish country
building lot attractive
location will trase for
Skoda auto tel. 796
489 565
LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam lokal handlowo usługowy 60 m ,
woda, prąd, możliwość
przyłącza do węzła ciepłowniczego, zaplecze,
toaleta, tel Lokal murowany na gruncie WAM cena 21 000 zł Cieplice
przy przystanku i termach - 507 311 803
Lokal użytkowy Sprzedam lokal bezczynszowy 24 m2
Cieplice - 600 496 795
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LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę lokal na
restauracje w Karpaczu
lub Szklarskiej Porębie
posiadam doświadczenie i pełne wyposażenie/
może być spółka/ kontakt
catering40@vp.pl lub
661813072 / może być
sms oddzwonię
LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Pizzeria do wynajęcia,
lokal 267m2 - do sprzedania tel. 508 604 171
Powierzchnia
magazynowa w Simet Przedsiębiorstwo Simet
wydzierżawi powierzchnię magazynową w Jeleniej Górze o pow. 55 m2
(w siedzibie na ul. J.
Pawła II 33). Pomieszczenie wyposażone w
media, do natychmiastowego zagospodarowania. - 756471412;
ksonia@simet.com.pl

7

Wynajmę lokal użytkowy w Karpaczu o
powierzchni 46 m2 przy
ul. Konstytucji 3 Maja.
Obecnie w pełni wyposażona kawiarnia -lodziarnia - 696 085 439
NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę/kupię garaż
Jelenia Góra okolice ulic
Przeskok, Ptasia - 609
278 331
NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia garaż
murowany na ulicy Grottgera 8 od zaraz. Tel. 601
554 392

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
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O rodzinie, pracy i samorządzie rozmowa z Hubertem Papajem
Red: Ostatnio rozmawialiśmy
wiele miesięcy temu, jaki był to
dla pana rok, co ciekawego się
wydarzyło w pana życiu?
Hubert Papaj: ostatnie 12 miesięcy
to chyba jeden z najważniejszych
okresów w moim życiu. Wydarzeniem, które zmieniło wszystko,
było narodziny córeczki Aureli, od
tego momentu jest ona w centrum
naszego życia i wszystko co się dzieje
jest z nią związane. Ona dodaje
nam siły i wracając często późno
z pracy do domu, patrząc w oczy
uśmiechającego się dziecka wracają
siły i wszystko inne jest mniej ważne.
Taki mały skarb wymaga oczywiście
wiele uwagi, energii i cierpliwości ale
jednym słowem, uśmiechem powoduje, że świat jest piękniejszy
- Czyżby pan łagodniał? Co się
stało z tą osobą słynącą z ciętych
ripost i bezkompromisowych
decyzji?
H. Papaj: Z wiekiem człowiek
nabiera dystansu i staje się spokojniejszy i taki jestem w zaciszu
domowym, wobec przyjaciół, ale
w pracy czy w życiu samorządowym
w dalszym ciągu nie ma miejsca
na taryfę ulgową, tam trzeba z żelazną konsekwencją realizować
wyznaczone cele i wypełniać swoje
obowiązki.
- Skoro już jesteśmy przy tym
temacie, to w pana pracy też
zaszły duże zmiany?
H. Papaj: Tak, nawet bardzo duże.
Niestety zmiany te są związane z ciągłym, zmniejszający się znaczeniem
naszego miasta, nad czym ubolewam.
Swoją pracę zawodową przeszło
20 lat temu zaczynałem w urzędzie
wojewódzkim w Jeleniej Górze, wtedy Jelenia Góra miała status miasta
wojewódzkiego, funkcjonowało
województwo jeleniogórskie. Niestety,
reforma administracji z początkiem
1999 roku zlikwidowała nasze województwo i zdegradowała Jelenią
Górę do miasta na prawach powiatu.
Wtedy też ja oraz bardzo duża liczba
pracowników po prostu straciła pracę.
W późniejszym okresie proces ten
dotknął wielu ludzi zatrudnionych
w innych instytucjach wojewódzkich
w naszym mieście. Ten proces niestety
trwa nadal, nasze miasto traci na
znaczeniu i kolejne instytucje są marginalizowane, przenoszone z Jeleniej
Góry. Tak też się stało z moją dotychczasową pracą w Funduszu Ochrony
Środowiska. Do 1999 roku był to jeleniogórski fundusz z prezesem, który
miał swoją siedzibę w Jeleniej Górze.
Po reformie już nie było w naszym
mieście zarządu funduszu, został
przeniesiony do Wrocławia, a takie
miasta jak Jelenia Góra, Wałbrzych
czy Legnica miały rangę oddziałów,
którymi kierowali zastępcy prezesa.
Tak to też funkcjonowało do ubiegłego roku, gdy w skutek decyzji Sejmu,
dokonano kolejnej centralizacji i na
Dolnym Śląsku obecnie funduszem
kieruje z Wrocławia prezes wraz
z zastępcą, a takie miasta jak Jelenia
Góra, Wałbrzych i Legnica utraciły reprezentantów w zarządzie i teraz już
nie ma na miejscu osoby, która bierze
udział w podejmowaniu kluczowych
decyzji. Te zmiany spowodowały, iż
byłem zmuszony szukać pracy i znalazłem ją we Wrocławiu.
- Czyli jest pan kolejną osobą,
która pracuje już poza Jelenią
Górą?
H. Papaj: Niestety tak, chyba
każdy kto szukał pracy wie, jak

ciężko jest znaleźć prace w naszym
mieście. Pracę, która pozwala
utrzymać rodzinę i normalnie żyć.
Najlepszym przykładem jest to, iż
nawet dzieci miejskich włodarzy
wyjechały za pracą z Jeleniej Góry,
o czymś to chyba świadczy… Zresztą
dojeżdżając do swojej pracy czy to
na drodze, czy w pociągu widzę
bardzo dużo osób, które jeżdżą do
Wałbrzycha, Wrocławia innych
miast, bo tam pracują. Jest to przykre, że w swoim rodzinnym mieście
nie mogą znaleźć takich warunków
życia, jak w innych miastach, ale
tego nie się zmieni wydając kolejne
pozwolenia na budowę hipermarketów. Tu trzeba mieć dobry pomysł
na rozwój miasta i wiedzieć, czego
potrzebują mieszkańcy. Tego ewidentnie brakuje.

misje gospodarcze w Europie, ale
też w najodleglejszych krajach, jak
Japonia, USA, itd.

– Jak konkretnie wyglądają
takie rozmowy?
H. Papaj: Przykładowo w lutym
gościliśmy przedstawicieli jednej
z największych na świecie firm
związanych z produkcją różnego
rodzaju baterii, ogniw i to zarówno
tych do samochodów elektrycznych,
jak i telefonów. Inwestorzy, którzy do
nas trafiają planują wielomilionowe
inwestycje i budowę zakładów,
fabryk z setkami, tysiącami miejsc
pracy. Z drugiej strony prowadzimy
rozmowy, negocjacje w interesie naszych rodzimych firm, np. w czwartek gościliśmy Ambasadora Gruzji
oraz Przewodniczącego Rządu Autonomicznej Republiki Adżarii. Gruzini
– Czym obecnie się pan zaj- oczekują udziału naszych firm m.in.
muje?
H. Papaj: Od blisko dwóch miesięcy kieruję największą dolnośląską
firmą, która jest certyfikowanym
partnerem rządowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie, co oznacza, iż jesteśmy
odpowiedzialni za profesjonalną
obsługę inwestorów zagranicznych
w naszym województwie, pośredniczymy w kontaktach pomiędzy
inwestorami zainteresowanymi
podjęciem działalności w regionie,
a samorządem i jednostkami dysponującymi terenami inwestycyjnymi
bądź właściwą infrastrukturą. Tylko
w ostatnich dniach pokazywaliśmy
potencjalnym inwestorom z Chin
i Holandii tereny inwestycyjne
w naszym regionie, przyjmowaliśmy dyplomatów z Gruzji, Serbii
i Ukrainy a kolejne zgłoszenia już
napływają. Dodatkowo wspieramy
podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, udzielamy
pożyczki inwestycyjne, prowadzimy inkubator przedsiębiorczości,
centrum innowacji, doradzamy
i świadczymy pomoc w rozpoczynaniu działalności i prowadzeniu firm.
Jest to bardzo ważna a zarazem ciekawa praca. Poznajemy inwestorów,
firmy z całego świata, organizujemy

w rozbudowie nowego ośrodka narciarskiego Goderdzi, który rozpoczął
działalność w grudniu 2012 roku
w górnej Adżarii, zaledwie 110 km
od Batumi. Według planów ma tam
powstać baza noclegowa na ponad
1000 miejsc, kilka kolejek linowych
oraz atrakcyjne trasy zjazdowe. Inną
flagową inwestycją, gdzie Gruzini liczą na zaangażowanie dolnośląskich
firm jest budowa reprezentacyjnego
stadionu w nadmorskim Batumi,
inspirowanego tańcem wojennym
chorumi. Stadion z parkingami dla
ok. tysiąca aut zajmie ok. 87 tys.
mkw., a jego oddanie planowane
jest na koniec 20120 roku. Podobnie
jest w przypadku budowy centralnego szpitala klinicznego w stolicy
adżarskiej republiki. Rozbudowa
zimowego kurortu w Goderdzi, budowa reprezentacyjnego stadionu
piłkarskiego w nadmorskim Batumi
czy centralnego szpitala klinicznego
w gruzińskiej republice Adżarii to
tylko niektóre z inwestycji, jakie
czekają na polskich inwestorów
i wykonawców. Gruzini to bardzo
ważny partner Dolnego Śląska.
Nasi przedsiębiorcy są zainteresowani nie tylko eksportem swoich
towarów i usług na tamtejszy rynek,
ale także udziałem w gruzińskich
inwestycjach, oraz budową tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego
Azję i Europę, a wiodącego właśnie
przez Gruzję. W Anaklii nad Morzem
Czarnym powstaje głębokowodny
port stanowiący konkurencję dla
portów tureckich. Bez wątpienia
Gruzja może odegrać znaczącą rolę
w kwestii handlu poprzez zapewnienie większej łączności między Azją
Zachodnią, Azją Centralną i Europą.
To pierwszy etap, następnie przed
nami kolejne kroki we wzajemnych
relacjach. Już w kwietniu dolnośląscy przedsiębiorcy będą gościli
w Gruzji. My będziemy pomagali
w nawiązywaniu kontaktów handlowych. Dla nas kluczowe są te
z branży budowlanej, energetycznej
i turystycznej.
– Czyli jednym słowem kontakty z wielkim światem i wielkimi
firmami? Jest czas, aby pomyśleć
o Jeleniej Górze i zbliżających się
wyborach samorządowych?

H. Papaj: Urodziłem się w naszym
mieście, tu żyję, mieszkam ze swoją
rodziną i przez blisko 20 lat pracowałem. Jelenia Góra jest miejscem,
w którym chciałbym dalej żyć. Bardzo
mnie martwi stan powietrza, które
mówiąc wprost zagraża zdrowiu
i życiu mieszkańców, a w szczególności osób starszych oraz dzieci. Jest
to bardzo niebezpieczna sytuacja,
która wymaga już od wielu lat radykalnych i zdecydowanych działań.
Interesuje mnie, aby nasze miasto
w końcu zaczęło się rozwijać i aby to
do Jeleniej Góry ludzie przyjeżdżali
do pracy, a nie odwrotnie. Każdy
z nas ma w swoim najbliższym gronie przyjaciół, rodziny osoby, które
wyjechały z miasta za chlebem, część
wyjechała daleko za granicę naszego
kraju i w nowych miejscach pracują,
żyją, robią karierę. Dlaczego nie mieli
szansy, aby tu spróbować swoich sił,
dlaczego tu nie mieli warunków aby
się rozwijać i spokojnie żyć? Każdy
czas ma swoich bohaterów i swoje
wymagania. Na początku lat 90.,
przy początkach demokracji, byli
potrzebni ludzie walki i zmiany. Dziś
świat poszedł bardzo do przodu,
nowoczesne zarządzanie miastem
wymaga wiedzy, doświadczenia
a przede wszystkim skuteczności.

Miasto potrzebuje dobrego, sprawnego menadżera, kogoś, kto potrafi i ma
wizję. Wizję nie tylko jak przetrwać
kolejne 4 lata kadencji, ale wizję jak
nasze miasto ma wyglądać za 5,10
lat. Dziś mam wrażenie, że Jelenia
Góra tkwi w swego rodzaju letargu,
z którego należy ją obudzić, aby
wzorem innych miast (Bolesławiec,
Nowa Sól, Zielona Góra, Wrocław)
zaczęła się rozwijać, nie mówiąc już
o innych miastach w Europie.
Wszystko zależy od mieszkańców,
to ludzie zdecydują, czy są zadowoleni z tego jak Jelenia Góra wygląda
obecnie, czy uważają ostatnie lata
za pasmo sukcesów i rozwoju, czy
oczekują czegoś więcej. Wybory
pokażą, czy mieszkańcy są zadowoleni z tego, jak wyglądają nasze
drogi, służba zdrowia, szkolnictwo
i środowisko, w którym żyjemy.
Kiedy zacznie się kampania wyborcza, rozpocznie się istny koncert
życzeń. Obecna władza będzie opowiadała co przez 8 lat zrobiła i będzie
udowadniać, iż miasto kwitnie i się
rozwija. Inni będą obiecywać jeszcze
więcej sukcesów, a nasze miasto
potrzebuje po prostu uczciwego,
mądrego gospodarza.
Dziękujemy za rozmowę.

