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REGION/KRAJ Nowy Rok 2012 czasem podwyżek cen wszystkiego JELENIA GÓRA

Mocne zaciskanie pasa
Gest dobroczyńców dla potrzebujących u świętych Erazma
i Pankracego.
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Gorąco wokół
Term Cieplickich

Na wzrost wielu lokalnych cen
wpływ mają decyzje odgórne, jednak ostateczny kształt niektórych
opłat nadaje rada miasta. Do takich należą m.in. podatki od środków transportu i nieruchomości,
które na listopadowej sesji radni
podnieśli o 4,2 procent. Wejdą w
życie od 1 stycznia. Od 1 marca
natomiast drożej o 9,3 procent
zapłacimy też za czynsze mieszkań
komunalnych, za które opłata
wyniesie 4,7 za m kw. Ceny lokali
użytkowych wzrosną o 4 procent,
a gruntów pod garaże i podatek od
garaży będzie wyższy o 5 procent.
Radni nie podjęli jeszcze uchwały
dotyczącej podwyżek wody i ścieków, ale już wiadomo, że ceny
tych mediów również wzrosną co
najmniej o kilka procent. Aktualne

mają i wyjdą
na ulice – emocjonuje
się Piotr Nagłowski, jeden z
mieszkańców Jeleniej Góry.
 Ciąg dalszy na stronie 4.

Salon Jubilerski ARTIMEX

Sylwestra hucznie obchodzono pod
ratuszem, a w klubie Kwadrat bawiono się
w klimacie międzywojnia.

petard. Całość owinął taśmą i przymocował lont. Wybuch „samoróbki”
był tak silny, że nastolatek doznał
poważnych obrażeń dłoni. Lekarze
walczyli o uratowanie dwóch palców
poszkodowanego. Policja wyjaśnia,
skąd młody człowiek miał petardy.
(112)

O krok od rodzinnej tragedii
z powodu czadu w mieszkaniu

– Trudno się dziwić, że
ludzie nie chcą tu żyć, w
tej naszej Polsce – mówi
jeleniogórzanin Piotr
Nagłowski.

W nocy z 27 na 28 grudnia
2011 roku w mieszkaniu przy
ul. Wańkowicza w Jeleniej Górze
pięcioosobowa rodzina zatruła się
tlenkiem węgla. Do szpitala trafiła
kobieta z trójką dzieci w wieku 4,
12 i 16 lat. Najstarszy chłopiec był
w stanie ciężkim. O zdarzeniu strażaków poinformowało pogotowie
ratunkowe.
– Zabezpieczono miejsca zdarzenia i zmierzono stężenie tlenku
węgla w mieszkaniu, które zostało
już przewietrzone przez ratowników medycznych. Wynik pomiaru
dał wartość, która wciąż zagrażała
zdrowiu i życiu ludzi – powiedział

Życzymy Wam
samych radości!

Eskalacja konfliktu samorządu
z przedszkolem niepublicznym

str. 10

NAJWIĘKSZY wybór obrączek
ślubnych i biżuterii.
Najwyższa cena skupu złota w mieście.
Galeria Karkonoska - ul. 1 Maja 27
- 75-75-234-90; Carrefour - Al. Jana
Pawła II 51 - 75-75-423-13.
Zapraszamy do salonu w TESCO

Do jeleniogórskiego szpitala trafił
trzynastolatek, który 28 grudnia
2011 roku w gminie Stara Kamienica
uległ wypadkowi po odpaleniu w lesie samodzielnie wykonanej petardy.
Chłopak wsypał do plastykowego
pudełka proch, który uzyskał po
„rozbrojeniu” kilku mniejszych
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Fot. Petr

Ubogich
nasycili

stawki obowiązują do marca 2012 roku. Od czerwca
najprawdopodobniej w
życie wejdą też podwyżki
cen biletów MZK. Wraz z
początkiem nowego roku
mieszkańcy Jeleniej Góry
kolejny raz zapłacą większe
o 25 procent opłaty za wywóz
śmieci.
– Trudno się dziwić, że ludzie
nie chcą tu żyć, w tej naszej Polsce,
w której ciągle trzeba się martwić
o to co przyniesie jutro. Media,
benzyna, produkty żywnościowe, wszystko drożeje, za to
pensje ciągle takie same. Toż
to jakiś dramat jest! Ludzie
w końcu nie wytrzy-

Fot. Petr

JELENIA GÓRA

W nadchodzących miesiącach wzrosną ceny wielu
produktów i usług. Podwyżka będzie goniła podwyżkę. Mieszkańcy łapią
się za głowę i już martwią
s ię, jak powiążą koniec z
końcem.

Fatalna zabawa z petardami

kpt. Andrzej Ciosk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
Prawdopodobną przyczyną
była niewłaściwa wentylacja i
niesprawny junkers. Strażacy
przypominają, że tlenek węgla,
potocznie zwany czadem, to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma bardzo silne własności toksyczne.
Aby zminimalizować ryzyko należy regularnie czyścić przewody
kominowe dbać o sprawność
urządzeń grzewczych i wietrzyć
mieszkanie.
(Angela)

Pierwszy dzień Nowego Roku
2012 za nami. Tegoroczna noc
sylwestrowa w Jeleniej Górze
obfitowała w całą gamę najróżniejszych imprez – począwszy
od klasycznego sylwestra na
placu Ratuszowym z gwiazdą
w postaci „Czerwonych Gitar”
przez huczne zabawy w stylu
lat 30-tych, przy muzyce disco
czy nowoczesnym electro, które z myślą o „imprezowiczach”
przygotowały lokale gastronomiczno-rozrywkowe. – Wraz
z narzeczoną wybraliśmy na
sylwestra klub Kwadrat na
imprezę w klimacie lat 30.
Uwielbiamy tego typu zabawy
i czujemy się tu naprawdę super! – powiedział nam Tomasz
Nowicki, mieszkaniec stolicy
Karkonoszy.
W pubach, klubach i restauracjach w Jeleniej Górze
większość imprez trwała aż do
wczesnych godzin porannych.
Niestety, ponieważ w tym roku
noc sylwestrowa i pierwszy
dzień A. D. 2012 zbiegły się z
weekendem, czasu na odpoczynek po hucznej zabawie pozostało bardzo niewiele. Mimo
to życzymy Wam szczęśliwego
Nowego Roku!
(Petr)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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O NIm SIĘ MÓWI

NA TOPIE
Sławomir Kupczak
pedagog i kompozytor

Oliwer Kubicki
radny Prawa i
Sprawiedliwości

Związany z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im.
Moniuszki ceniony kompozytor
i pedagog dał poznać swój talent rzeszy telewidzów, którzy
w wigilijny wieczór śledzili
program dwójki „Kolęda nova”.
Zabrzmiały tam Bożonarodzeniowe melodie w komputerowej
aranżacji Sławomira Kupczaka,
którego ostatnio fascynuje ten
prąd twórczości. Szczególnym
wdziękiem odznaczała się kolęda „Cicha noc”. Artysta ma
na swoim wiele dokonań: jest
laureatem wielu nagród i na
bieżąco komponuje dzieła nie
bojąc się eksperymentalnych
brzmień i wyzwań.
(RED)

Jednego głosu zabrakło, aby
rada miasta przyjęła propozycję
O. Kubickiego, który postulował
stworzenie w Jeleniej Górze
Profesjonalnej Strefy Kibica na
Euro 2012. Pomysłowi sprzeciwiła się Platforma Obywatelska argumentując brakiem
środków. Tymczasem radny
utrzymuje, że strefa, w której
można by wspólnie oglądać
mecze mistrzostw byłaby rekompensatą za zawiedzione
nadzieje kibiców, którzy wierzyli w przyjazd do miasta i okolic
uznanych przez UEFA za bazę
pobytowo-treningową, jednej z
drużyn Euro 2012.
(RED)
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Będzie kręgielnia

Podwyższeniu wieku emerytalnego
bezrobotni mówią stanowczo: „Nie!”

Prezydent Jeleniej Góry wydał zgodę
na budowę obiektu o charakterze
usługowym na osiedlu Zabobrze. Projekt zawiera dokumentację budynku
„rekreacyjno-kręgarskiego”, co oznacza, że w niedługim czasie powstanie
pierwszy obiekt, który pomieści tory do
kręgli. Ucieszy to zapewne tych, którzy
zauważali brak tej formy rozrywki.

Fot. Angela

Od drugiego stycznia w godz. ność. By przeforsować sprawę w
9.00 – 14.00 Jeleniogórskie Sto- Sejmie potrzebne jest co najmniej
warzyszenie Osób Bezrobotnych pół miliona głosów. – Zbieramy
podpisy by ludzie mogli wypowiew swojej siedzibie przy ul.
dzieć się, czy chcą wydłużenia
Wolności będzie zbierawieku emerytalnego, czy nie.
ło podpisy w sprawie
Liczy się każdy głos, więc
przeprowadzenia refeprosimy o włączenie się do
rendum w Polsce na teakcji, która przez wiele instymat planowanego przez
tucji i stowarzyszeń
rząd podniesienia wiejest prowadzona
ku emerytalnego.
na terenie całego
A kc j ę z b i e r a n i a
kraju – mówi Japodpisów m.in. w
nusz Jędraszko,
siedzibach regioprezes Jelenion a l n yc h
górskiego Stoi zakława r z y s z e n i a
d a c h
O s ó b B e z ro pracy już
botnych.
rozpoczął
(Angela)
NSZZ SolidarJanusz Jędraszko
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Mieszkaniowy boom

O ile liczba w roku 2010 w Jeleniej
Górze złożono 364 wniosków na
wykup mieszkania, o tyle w roku
minionym do 20 grudnia było ich
1283. Wszystkie złożone wnioski
będą rozpatrywane w świetle uchwał
samorządu, przewidującego stawkę 1
procent wartości mieszkania. W wielu
przypadkach procedura sprzedaży
jeszcze trochę potrwa, bowiem nie
wszyscy lokatorzy złożyli kompletną
dokumentację, niezbędną do zawarcia
aktu notarialnego. Miasto gwarantuje,
że o ile chętni wyrazili wolę nabycia
mieszkania za jeden procent do końca 2011 roku, będą mieli prawo to
godz. 16.00. Poszukujemy sprawców. uczynić.
Wszystkie osoby, które cokolwiek
wiedzą w tej sprawie, proszone są o JELENIA GÓRA
kontakt z Komisariatem I Policji w Tłoczno na kobiercu
Jeleniej Górze pod numerem telefonu
W ostatni piątek 2011 roku aż 14 par
75 75 200 64 lub pod nr alarmowym wzięło ślub w Urzędzie Stanu Cywil997 – mówi podinsp. Edyta Bagrow- nego. Nowożeńcy połączyli przyjęcie
ska. Do podobnej profanacji grobów sylwestrowe i weselne, uznając, że ślub
doszło w październiku bieżącego w takim nietypowym dniu jest sam w
roku w Legnicy. Za zdewastowanie sobie życzeniem wszystkiego najlepszegrobów sprawcom grozi do dwóch go dla nich samych i ich gości.
lat więzienia.
(UM)
(Angela)

Kto sprofanował groby niewiniątek?
Powywracane płyty nagrobne oraz
obraźliwe napisy na czterech grobach
dzieci – to wyjątkowo szokujące skutki
działania nieznanych sprawców, którzy zdewastowali groby na cmentarzu
w Cieplicach. O szokującym działaniu
wandali, dla których nie ma żadnych
świętości, poinformowali mieszkańcy,
którzy w świąteczną niedzielę zauważyli cztery zdewastowane groby
małych dzieci. – Otrzymaliśmy zgłoszenie, że do zniszczenia grobów mogło dojść 24 grudnia, w sobotę około
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RESTAURACJA HEXA 66

Góra Szybowcowa
Jeżów Sudecki
mail: hexa66@szybowcowa.pl
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60

ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla firm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu
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Dziesięć godzin dyskusji o planie miejskich finansów JELENIA GÓRA

Fot. Agrafka

Budżetowy maraton w ratuszu

Radni PO podczas ostatniej w
ubiegłym roku sesji.
Uchwalenie budżetu na rok 2012 to wynik prawie dziesięciogodzinnej sesji rady miejskiej, która odbyła się w minioną
środę. Debata była burzliwa, ale wynik – przewidywalny:
projekt przeszedł znaczną większością głosów.
Podczas pierwszej części posiedzenia rada zajmowała się
uchwałami okołobudżetowymi,
w tym utworzeniem żłobka miej-

skiego zamiast dotychczasowego
oddziału żłobkowego, przyjęciem
nowych stawek opłat za przedszkola oraz żłobki, ustaleniem wy-
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Bezrobocie. U nas jako tako
Na rynku pracy w dalszym ciągu
można obserwować niepokojące
zjawiska, niemniej Jelenia Góra
wypada relat ywnie lepiej, niż
przeciętne miasta polskie. To słowa
Marcina Zawiły, prezydenta miasta
i przewodniczącego Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Jeleniej Górze. - Według statystyk w końcu
listopada br. stopa bezrobocia
przeciętnie w kraju wynosiła 12,1
%, przeciętnie na Dolnym Śląsku
– 12,2 %, w Jeleniej Górze – 9,6 %
i była najniższa w porównaniu do
dwóch pozostałych miejscowości
dolnośląskich podobnej wielkości.
W Legnicy odnotowano bowiem 10procentową stopę bezrobocia, a w

powiecie wałbrzyskim 18,4. Faktem
jest, że w tym ostatnim przypadku
porównanie nie może być do końca adekwatne, bo dane obejmują
zarówno miasto Wałbrzych, jak i
powiat „ziemski”, ale – podobnie
jak w Jeleniej Górze – sporo mieszkańców tamtego powiatu znajduje
pracę w mieście. Od tej statystyki
zdecydowanie odbiega Wrocław,
bo tu bezrobocie osiąga poziom
ok. 5%. Z miejscowości należących
dawniej do województwa jeleniogórskiego najtrudniejsza sytuacja
panuje w powiecie lwóweckim
(23,7%), niewiele lepsza w lubańskim (22,9%).
(UM)
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W górach nie ma żartów

W minioną środę ratownicy górscy
pomagali nierozsądnemu turyście w
zejściu ze stoku w okolicach Karpacza.
Mężczyzn zaskoczył szybko zapadający
zmrok i zabłądzili. Nie zabrali też ze sobą
latarki, ani telefonów komórkowych.
Najprawdopodobniej byli też pod wpływem alkoholu. Podczas drogi powrotnej
jeden z maszerujących skręcił sobie nogę
na oblodzonej nawierzchni.
– To typowy przykład nieodpowiedzialnego wychodzenia w góry. Prosimy
turystów, by zawsze mieli przy sobie
telefon komórkowy, spacerowali tylko
po szlakach, które są o wiele bezpieczniejsze i schodzili ze stoków za dnia,
kiedy jest dobra widoczność i wyższa
temperatura, przez co oblodzenie jest
mniejsze – mówi Marek Barzak, ratownik dyżurny GOPR. W okresie świąt ratownicy odnotowali też sześć wypadków
na trasach zjazdowych. Na szczęście nie
były to zdarzenia poważne.
(Angela)
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Lidia Schneider
Aktorka Lidia Schneider i scenograf Janusz Kijański – te związane
z Teatrem im. Norwida w Jeleniej
Górze postaci, odeszły w grudniu na
wieczną scenę.
Śp. Lidia Schneider zmarła 24
grudnia 2011 roku, w wigilijny
wieczór. Mimo poważnej choroby, z
którą się zmagała, niemal do końca
swoich dni zachowała aktywność.
Ostatnio oklaskiwana za rolę Ewy
w „Papierowych kwiatach” Egona
Wolffa w reżyserii Bogdana Kocy,
oraz za kreację Oktawii w „Portrecie”
wg Mrożka. Aktorka związała się z
Jelenią Górą w połowie lat 90. XX wieku. Była wielokrotnie nagradzana
i oklaskiwana. Artystkę pożegnano
w miniony piątek żałobną Mszą
Świętą w Bazylice Świętych Erazma
i Pankracego. Spoczęła na cmentarzu
w Sierczu w Lubuskiem.

Z promilami w drzewo

W nocy z środy na czwartek na Zabobrzu kierowca prowadzący mercedesa
uderzył w drzewo i odjechał. O kolizji
powiadomiono policję. Patrol zauważył
wskazany samochód nieopodal miejsca
stłuczki. W środku siedziało trzech
mężczyzn. Kierowca miał dwa promile
alkoholu.

Janusz Kijański, znany ze śmiałych scenografii wizjoner sztuki,
który swoimi pomysłami ubarwiał
wiele przedstawień, zmarł 21 grudnia 2011 roku. Przez ponad 15 lat
współpracował ze znanym reżyserem
Adamem Hanuszkiewiczem, który
odszedł 4 grudnia ubiegłego roku.
W styczniu 2010 roku stworzył scenografię do spektaklu w reż. Aliny
Obidniak: „Sztukmistrz. Norwid o
Polsce. Norwid o Polakach. Norwid o
sztuce”. Wziął także udział w dwóch
ostatnich edycjach warsztatów „Lato
w teatrze” budując scenografię do
etiud „Impresja” oraz „Medioracja”.
W swoim dorobku artystycznym
miał szereg wystaw indywidualnych
i zbiorowych - zarówno w kraju jak
i za granicą w dziedzinie malarstwa,
grafiki, scenografii, sztuki użytkowej
i projektowania ogrodów.
Niech spoczywają w pokoju!
(RED)
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Ślisko na „trójce”

Na drodze krajowej nr 3 w Piechowicach doszło w miniony wtorek do
groźnie wyglądającej kolizji. Mieszkanka
województwa zachodniopomorskiego
jadąca z siedmioletnim synem wpadła
na zakręcie w poślizg, zjechała na przeciwległy pas drogi, uderzyła w skarpę
i dachowała. Zarówno kierująca, jak i
jej syn zostali przewiezieni do szpitala.
Doznali ogólnych potłuczeń.

JELENIA GÓRA

Napadli na przechodnia

Najpierw zaczepili pewnego jeleniogórzanina na przystanku prosząc
o papierosy, które otrzymali. Kiedy
odszedł, dogonili go, pobili i okradli.
Mowa o dwóch mężczyznach, którzy
w przedświąteczną noc pobiwszy
przechodnia na jednym z parkingów
obrabowali go. Napastników próbowali
zatrzymać pracownicy ochrony. Udało
się to policjantom. Sprawcy trafili do
aresztu na dwa miesiące.

REGION

Śmierć na nartach

Janusz Kijański

Tragiczną dla 55-latka okazała się
wycieczka na jakuszyckie trasy. 19
grudnia podczas przebieżki człowiek ten
zasłabł i zmarł. Sekcja wykazała, że było
to nieszczęśliwe zdarzenie.

REGION

Zamiast rozbiórki będą świetliki
Do końca minionego roku z bryły
budynku Hotelu Gołębiewski w
Karpaczu miały zniknąć dwa piętra,
bo zdaniem organów kontrolnych
obiekt jest za wysoki. Tymczasem
kondygnacje zostaną… przeszklone. Na takie rozwiązanie, wpadli
prawnicy, architekci i właściciel
największego hotelu w karkonoskich kurortach. Czy to zakończy
spór o wygląd budynku? Niewiele
na to wskazuje, bo konserwator
zabytków nie zamierza ustąpić,
A

M

A

•

choć może się okazać, że jego opinia
nie będzie wiążąca dla inspektora
nadzoru budowlanego. Termin
warunkowego pozwolenia na przyjmowanie gości przedłużono do
końca lutego 2012 roku. Tymczasem
czynny od roku Hotel Gołębiewski,
choć nie podoba się architektom i
obrońcom krajobrazu, przeżywał
świąteczno-noworoczne oblężenie.
I niewiele wskazuje na to, że straci
na popularności.
(Es)
•
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Fot. red

Ściął latarnię przy ul. Wolności

JELENIA GÓRA

Łzy w Teatrze im. Norwida

sokości dopłat do
lokali komunalnych jak również
miejskim program e m p r ze c i w działania alkoholizmowi.
Po p r ze r w i e
prezydent miasta Marcin Zawiła przedstawił
główne punkty
projektu miejskiego budżetu
na rok 2012. W
swoim wystąpieniu podkreślił,
ż e n ow y p l a n
finansowy jest
ambitny, rozwojowy dla Jeleniej
Góry a przy tym dostosowany do
nadchodzącego kryzysu. W sumie na inwestycje przeznaczono
ponad 146 mln złotych. Uchwałę
budżetową poparli radni PO RP,
Razem dla Jeleniej Góry i SLD.
Prawo i Sprawiedliwość głosowało
przeciw.
(Petr)
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REGION

Okazja uczyniła złodziei

W Lwówku Śląskim właściciel na
swojej posesji pozostawił otwarte auto
marki Subaru Forester z kluczykami
w stacyjce. Trzech złodziei nie oparło
się pokusie. Mieszkaniec Podgórzyna i
para jeleniogórzan wsiedli do pojazdu i
odjechali nim. Właściciel zawiadomił o
kradzieży policję, która zatrzymała auto
w okolicach Karpacza.
(112)
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WARSZTATY ZAJEZDNI
MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

WYKONUJEMY:
STACJA PALIW - sprzedaż oleju napędowego dla firm i instytucji
NAPRAWY SAMOCHODÓW - osobowych, ciężarowych i autobusów
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
KLIMATYZACJA - napełnianie, przeglądy, dezynfekcja, naprawa elektryki
REKLAMA - średnioformatowa i wielkoformatowa
KOLPORTAŻ - czasopism, ulotek, folderów i innych (w autobusach i kasach)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zderzenia ze słupami lamp ulicznych
zdarzają się tu często.
Sporo szczęścia miał kierowca
skody octavii, który w miniony
czwartek przed południem jadąc ulicą Wolności w stronę Cieplic, wypadł
z jezdni i uderzył w latarnię oraz płot.
Do zdarzenia doszło w pobliżu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej i dawnego klubu Kosmos, tyle że po przeciwnej stronie.
Prowadzącemu auto nic się nie stało.
Nikt też nie przechodził chodnikiem,
na który wjechała skoda. Latarnia
nadaje się do wymiany.
(RED)

3

KRONIKA POLICYJNA

Fot. Archiwum
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www.mzk.jgora.pl i 75-76-48-736

Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska
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JELENIA GÓRA Nowy szkoleniowiec pilnie poszukiwany

Wrocławianki lepsze w sparingu
Koszykarki BasketPro przegrały ze Ślęzą Wrocław 68:77 w
towarzyskim meczu rozegranym w hali SP 10 przy ul. Morcinka. Zarząd jeleniogórskiego zespołu poszukuje trenera,
który wypełni lukę po rezygnacji Iwony Olesiewicz.
ciągu 40 minut towarzyskiej rywalizacji
gospodynie tylko na początku pierwszej
kwarty prowadziły, kiedy to na tablicy
wyników było 7:6. Z upływem czasu

Fot. Archiwum

Sparingowa potyczka z wiceliderkami II-ligi zachodniej teoretycznie
powinna być dobrym przetarciem przed
walką o ligowy byt w I lidze centralnej. W

Przed nowym trenerem będzie trudne zadanie,
trudno więc się dziwić, że chętnych brak.
Linie morza i gór

Wernisaż wystawy rysunków Tadeusza Suskiego pt. „Linie Bałtyku i
Karkonoszy” odbędzie się 2 stycznia
o godz. 17.00 w Osiedlowym Domu
Kultury. W jego malarstwie zawarte
są emocje, zachwyt nad światłem,
kompozycją i kolorem. Jak mówi
sam artysta, swoje tematy (portret,
martwa natura, pejzaż) wywołuje
malarsko z przestrzeni.

Migawki z dawnych lat

Wystawa fotografii z cyklu „Miasta Polski na starej fotografii” zostanie otwarta 5 stycznia o godz. 17.00
w ODK. Zostaną zaprezentowane
prace fotografików z Lubelskiego
Towarzystwa Fotograficznym. Organizatorem i koordynatorem cyklicznie odbywających się prezentacji
kilkunastu autorów fotografii jest
Krzysztof Kuzko.

Teatr i koncerty w ODK

8 stycznia o godz. 17.30 w sali
kameralnej ODK odbędzie się premiera spektaklu „Wesołą nowinę
bracia słuchajcie” dziecięcej grupy
teatralnej „Gzygzak”. Przedstawienie powstało na podstawie tekstów
Wandy Chotomskiej pod opieką
artystyczną Jacka Paruszyńskiego.
Wystąpią także zespoły działające
przy ODK („Agat”, „Jeleniogórzanie”, „Marzenie”, soliści estrady
dziecięcej, dziecięce zespoły taneczne oraz pary tańca towarzyskiego)
w koncercie w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Początek o godz. 15.
(Agrafka)

powiększała się przewaga przyjezdnych
z Martyną Mićków i Aleksandrą Łatą.
Po pierwszej „ćwiartce” wrocławianki
prowadziły 21:12. W drugiej kwarcie
przewaga Ślęzy wzrosłą do 15 punktów
i na przerwę obie ekipy schodziły przy
stanie 26:41.
Po trzech kwartach BasketPro przegrywał ze Ślęzą 41:64. W decydującej odsłonie nastąpił zryw gospodyń, a punkty
Kowalczyk i Kosalewicz przyczyniły się
do zmniejszenia strat, które w 35. minucie wynosiły 10 punktów. Na minutę
różnica zmalała do 68:73, ale na więcej
zabrakło czasu i ostatecznie BasketPro
uległo Ślęzy Wrocław 68:77.
Do czasu znalezienia nowego szkoleniowca treningi pierwszoligowego
zespołu prowadzą Monika Krawczyszyn-Samiec i prezes Jerzy Gadzimski.
Najbliższy mecz ligowy BasketPro rozegra 8. stycznia 2012 r. w Ostrowie Wlkp.
przeciwko miejscowej Ostrovii.
(Przemo)
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Awans koszykarzy ZSOiT
Półfinał strefy A koszykarskiej
Licealiady dla zawodników ZSOiT. Jeleniogórzanie odprawili z kwitkiem
drużyny z Kamiennej Góry i Rakowic
Wielkich stając na najwyższym stopniu podium.

Wyniki:

ZSO Kamienna Góra – ZSE-T Rakowice Wielkie 41:16, ZSO Kamienna
Góra – ZSOiT Jelenia Góra 37:47,
ZSE-T Rakowice Wielkie – ZSOiT
Jelenia Góra 24:39

Składy zespołów:

1. miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Jeleniej Górze: Maciej Czornij, Michał Regner, Patryk Ruciński, Piotr
Dąbrowski, Tomasz Strach, Maciej

Górecki, Seweryn Kiljan, Tomasz
Skoczek, Igor Łapaj, Igor Piłubiński,
Krystian Dziedzic, Michał Guz. Opiekun zespołu: Jarosław Zawiślański. 2.
miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze: Igor
Baran, Tomasz Tokarski, Andrzej
Bogusz, Marcin Jaroszewicz, Andrzej Maciuszek, Artur Michałowski,
Wojciech Samek, Jarosław Błażków,
Damian Burdalski. Opiekun zespołu:
Gabriela Hubert. 3. miejsce - Zespół
Szkół Ekonomiczno-Technicznych
w Rakowicach Wielkich: Tomasz
Romanowski, Kacper Mróz, Mateusz
Krasowski, Arkadiusz Chronowski,
Tomasz Bzymek, Wojciech Rożbicki,
Szymon Nidrych. Opiekun zespołu:
Adam Dymitroca .
Do finału strefy, który rozgrywany
zostanie w piątek 13 stycznia w
Jeleniej Górze awansowały: Zespół Szkół
Ogólnokształcących i
Technicznych w Jeleniej
Górze oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących w
Kamiennej Górze.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Sukces młodych piłkarzy Chojnika
Trzy zwycięstwa i jeden bezbramkowy remis – to bilans piłkarzy
Chojnika Jelenia Góra w świąteczno-noworocznym turnieju żaków
rozegranym w środę 28 grudnia w

hali przy ul. Złotniczej. Na kolejnych
miejscach podium uplasowali się
zawodnicy Lechii Piechowice i Karkonoszy Jelenia Góra.
MDvR

Śnieżny szał w Zdroju
Prezydent Jeleniej Góry oraz agencja
Real Event zapraszają na niezwykle
ciekawie zapowiadającą się imprezę
narciarsko–snowboardową Jibing Day
Jelenia Góra 2012. Będzie to druga
odsłona jeleniogórskich zmagań w
technice jibbing.
14 stycznia 2012 roku, od godziny
14.00 na placu Kombatantów w Cieplicach powstanie ogromna konstrukcja z
rusztowań, a na niej tor jibbingowy pokryty kilkudziesięcioma tonami śniegu.
Do tego odbędą się liczne konkursy oraz
znakomita muzyka grana przez DJ-a
Tom Toma. W przerwie pomiędzy eliminacjami, a finałem zobaczymy koncert
znakomitej rockowej grupy – People Of
The Haze. POTH to hard rockowy zespół
z Wrocławia. Jibbing Day Jelenia Góra
2012 jest częścią kultowego IV Karkonoskiego Festiwalu Światła. Finał zawodów
odbędzie się przy spektakularnej oprawie świetlno-dźwiękowej. Świetnym
zakończeniem dnia będzie after party,
na które organizatorzy zapraszają do
niedawno reaktywowanego klubu
Kwadrat w Jeleniogórskim Centrum
Kultury przy ulicy Bankowej.
(MDvR)

Program imprezy
14.00 – rozpoczęcie imprezy
14.00 – 16.30 sesja treningowa
16.30 – 17.30 przerwa techniczna
17.15 – 18.10 eliminacje
18.30 – koncert zespołu People Of The
Haze
19.20 – 20.10 finał
20.50 – dekoracja zwycięzców
21.30 – after party Klub Kwadrat, JCK

REGION/KRAJ Nowy Rok 2012 czasem podwyżek cen wszystkiego JELENIA GÓRA

Zaciskanie pasa


Dokończenie ze strony 1. pozostałe, w tym m.in. ceny paliwa, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia
i minimalnego wynagrodzenia oraz
składki rentowej.
Firmy przygotowują się też do rewolucji śmieciowej, która wejdzie w życie w
połowie 2013 roku, kiedy właścicielem
śmieci będzie gmina, która będzie zlecała ich wywóz firmom zewnętrznym,
a mieszkańcy będą płacić za odbiór
nieczystości miastu. Zgodnie z nową
ustawą o utrzymaniu czystości firmy
W minionym roku za tonę niesegre- świadczące usługi odbioru nieczystości
gowanych śmieci firma płaciła 177, 46 muszą dostosować swoją bazę do
zł, od 1 stycznia 2012 roku zapłaci 212 nowych wymogów. Jednym z nich jest
zł. Opłata za składowanie odpadów zamontowanie w każdej śmieciarce
stanowi 50 procent naszych kosztów. systemu GPS. Koszty tego dostosowania
Od przyszłego roku wzrosną też koszty rozłożyliśmy na dwa lata. Rozszerzamy

Michał Kasztelan, prezes
MPGK, jednej z jeleniogórskich firm zajmującej się wywozem nieczystości tłumaczy,
że główną przyczyną podwyżek jest podniesienie opłaty
za składowanie odpadów na
składowisku w Ściegnach-Kostrzycy o 19,55 procent.

Fot. red

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

BasketPro Jelenia Góra - Ślęza Wrocław
68:77 (12:21, 14:20, 15:23, 27:13)
BasketPro: Łopatka, Łuczak, Rososińska, Kosalewicz, Paradowska,
Prystrom, Pawlukiewicz, Podgajna,
Kowalczyk, Tomasik, Kopiec, Kosiorowska.
Ślęza: Królewska, Mićków, Łata, Bączkowska, Czmochowska, Smektała-Siek,
Ćwiek, Włodarczyk, Borowiec

JELENIA GÓRA

W najbliższych miesiącach podrożeją
bilety autobusowe.

też selektywną segregację odpadów –
mówi Michał Kasztelan, prezes MPGK
w Jeleniej Górze. Jak przełoży się to na
portfele mieszkańców? Tymczasem
przeciętny mieszkaniec Jeleniej Góry
rocznie produkuje około dwóch metrów
sześciennych nieczystości.
W całej Polsce od 1 stycznia 2012 roku
z 7 do 23 procent podwyższony zostanie
podatek VAT na odzież dla niemowląt
oraz obuwie dziecięce, przez co ceny
tych rzeczy mogą wzrosnąć nawet o
kilkadziesiąt złotych. Trudny rok szykuje się również dla palaczy. 4 procent
wzrasta akcyza na papierosy, przez co
paczka papierosów zdrożeje o około
40-50 groszy. Przez nałożenie akcyzy o
30 – 40 zł zdrożeje też węgiel i koks do
ogrzewania. W górę pójdą
też ceny paliwa. Akcyza na
olej napędowy wzrośnie z
1048 zł do 1196 zł na 1000
litrów, czyli około 0,15 zł
na litr paliwa. Wzrośnie
także opłata paliwowa z
239,84 zł do 249,92 zł, czyli
o 10,44 zł. Trudną sytuację
szczególnie odczują osoby
starsze: emeryci i renciści.
Więcej, nawet o 15 procent,
zapłacą bowiem za leki. Do
tego zwiększą się ceny prądu
i gazu. Czy społeczeństwo to
wytrzyma? Pokażą nadchodzące miesiące.
(Angela)

Popisowo poszli w tan u Kurzaka
Fot. M T

4

Dzięki tańcom już najmłodsze, czteroletnie
dzieci, uczą się prawidłowego poruszania się.
Pokazy tańców rozmaitych a
także baletu w wykonaniu 120
uczniów Szkoły Tańca „Kurzak i
Zamorski” odbyły się w grudniu
z okazji zakończenia pierwszego
semestru. Nie zabrakło prezentacji pary mistrzowskiej klasy S
Małgorzaty Barańskiej i Michała
Broniszewskiego. – Z talentem ludzie się rodzą, ale trzeba go bardzo
szlifować. Nasi uczniowie mają
bardzo dobre poczucie rytmu, ale
zauważamy u niektórych problem
z ukształtowaniem sylwetki. W
korekcji wad postawy bardzo
pomaga balet. Dzięki tańcom już

najmłodsze, czteroletnie dzieci,
uczą się prawidłowego poruszania
się oraz bycia w grupie – powiedział Kazimierz Kurzak, ze Szkoły
Tańca „Kurzak i Zamorski”. Od
11 stycznia 2012 roku zostaną
utworzone nowe grupy taneczne.
O 18.00 odbędzie się spotkanie
dla początkujących dzieci, a o
19.00 dla młodzieży i dorosłych.
28 stycznia zorganizowany zostanie kolejny pokaz grup bardziej
zaawansowanych. Z kolei 4 marca
odbędzie się Ogólnopolski Turniej
Tańca.
(Agrafka)

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Dzięki hojności parafian i gestowi ludzi dobrej woli

Głodnych w Wigilię nasycili dobrami
Fot. red

Pańskiego zadbała Schola Parafialna pod kierunkiem Bernarda
Stankiewicza, która zaśpiewała
kolędy. Ks. Bogdan Żygadło
odczytał fragment Ewangelii wg
św. Łukasza o Narodzeniu Chrystusa. Zgromadzeni podzielili
się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.
Nie zabrakło łez wzruszeń.
Wolontariusze Karkonoskiego
Stowarzyszenia Edukacyjnego
u Erazma i Pankracego – dzięki
hojności parafian i gestowi ludzi dobrej woli – przygotowali
posiłek. Był barszcz z uszkami,
smażona ryba, ryba „po grecku”, sałatki i ciasta. W imieniu
organizatorów dobroczyńcom
podziękował ks. dziekan Bogdan
Żygadło.
W tym roku miasto już po raz kolejny nie zorganizowało wigilijnego
posiłku dla potrzebujących, jak było
to w zwyczaju do 2009 roku. Spotkanie u św. Erazma i Pankracego było
więc okazją nie tylko do nasycenia
się, lecz także do wspólnego kolędowania i rozmowy.
(RED)

W imieniu organizatorów dobroczyńcom
podziękował ks. dziekan Bogdan
Żygadło.
– Niech Boże Narodzenie przedłuży się Wam na cały rok –
życzył skupionym wokół wigilijnego stołu ksiądz Bogdan
Żygadło, dziekan jeleniogórski. W Domu Katechetycznym
parafii św. św. Erazma i Pankracego potrzebujących zaproszono 24 grudnia 2011 roku na przedświąteczny obiad.
To wspólny pomysł Karkonoskiego Stowarzyszenia u Erazma i
Pankracego i wspomnianej parafii.
– Cieszę się, że są wśród nas zarówno
najmłodsi, jak i ludzie w sile wieku, a
także osoby starsze – powiedział do
REGION
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Trzej Królowie, Złote myśli najmłodszych
Monarchowie… Ruszyła nowa zabawa „Kamy- przezabawne i niezwykle mądre.

W nadchodzący piątek, 6
stycznia 2012
roku, w Uroczystość Objawienia Pańskiego,
zwaną świętem
Trzech Króli,
ulicami Jeleniej
Góry przejdzie
barwny orszak. To zasługa Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego
u Erazma i Pankracego, parafii pw.
świętych Erazma i Pankracego oraz
szkół jeleniogórskich, organizacji
katolickich i harcerzy ze szczepu
Victoria. Przemarsz orszaku ulicami miasta do placu Ratuszowego
poprzedzi Msza Święta sprawowana
w Bazylice Mniejszej pw. Erazma
i Pankracego o godzinie 12. – Do
udziału w obchodach uroczystości i
wspólnego kolędowania zapraszamy
całe rodziny! – zachęcają organizatorzy orszaku. Święto Trzech Króli
będzie w tym roku po raz pierwszy
od przeszło 40 lat dniem ustawowo
wolnym od pracy.
(RED)

ki filozoficzne czyli mądrości
przedszkolaka”. Organizatorzy
chcą z pomocą rodziców zebrać
wszystkie „złote myśli maluchów”
i opublikować je w książce. Organizatorem jest portal Kotlina365.
pl z Mariuszem Synówką na czele,
który sam ma małą córkę.
– Zabawa przeznaczona jest
dla dzieci do szóstego roku życia,
bo to co mówią takie dzieci, to
słowa zupełnie szczere, niekiedy

Chcemy, by do zabawy włączyli
się rodzice z całej Polski – mówi
Mariusz Synówka. Włączając się
do zabawy każdy rodzic musi tylko
uważnie słuchać swoich pociech
i notować najciekawsze wywody
maluchów na dowolne tematy, a
następnie wysłać je na adres konkurs@kotlina365.pl. Najciekawsze
„złote myśli” zostaną nagrodzone
książkami.
(Angela)
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Dzika zwierzyna wymaga troski

Nie powinno się również doZimą działkowicze często mają
problem z sarnami, czy też dzika- karmiać ptaków w momencie,
mi, które wtargnąwszy na ogródki kiedy same są w stanie znaleźć
robią duże szkody. Myśliwi za to sobie pożywienie, czyli w okresie
nie odpowiadają, nie mogą nawet dodatnich temperatur i bezśnieżzebranych ks. Bogdan Żygadło. Na
odstrzelić dzikiego zwierzęcia. nych dni. Dokarmiając je czynimy
wigilijny obiad przyszli nie tylko luDopuszczalny jest jedynie odstrzał im szkodę, bowiem przestają być
dzie ubodzy, lecz także samotni oraz
sanitarny gdy zwierzę jest ran- samodzielne.
ci, którzy odczuwali potrzebę pobycia
Myśliwi apelują do posiadaczy
ne. Działkowcy nie mogą nawet
we wspólnocie parafialnej rodziny.
otrzymać żadnych odszkodowań czworonogów, aby pilnowali psy,
O świąteczną atmosferę Narodzenia
za takie zniszczenia. Sposobem by te nie ganiały zwierzyny leśnej.
na uchronienie się przed sarnami Zresztą psy nawet w lesie powinny
JELENIA GÓRA W autobusach, przy kuchni, na ulicach i koncercie
itp. jest dbałość o wysokie ogro- być prowadzone na smyczy, w
dzenie, aby zwierzyna nie mogła przeciwnym razie ich właścicielom
dostać się na teren uprawiany grozi grzywna nawet do 500 zł.
przez działkowiczów. – Śnieg w Kiedy zauważymy np. ranną sarnę,
W nadchodzącą niedzielę ciele będą na placu Ratuszowym wygórach już leży, więc znacznie martwego dzika, czy szkielet w
po raz 20. zagra WOŚP Je- dawali dania obiadowe. Dochód przewcześniej musimy dostarczyć tam lesie, powinno się to zgłosić do nadrzego Owsiaka. Pieniądze znaczony ma być w całości na konto
pożywienie. Jednak na niższych leśnictwa, aby mogło wykluczyć
WOŚP.
Stoisko
będzie
zlokalizowane
z ogólnopolskiej zbiórki
partiach terenu, przy dodatniej lub potwierdzić działanie kłusownieopodal
„amfiteatru”.
Dodatkową
będą przeznaczone na zatemperaturze i braku śniegu nie ników, którzy wciąż są spotykani
atrakcją będzie prezentacja fiata 126
kup najnowocześniejszych p, na co dzień startującego w rajdach
należy dzikich zwierząt dokar- na naszych terenach.
urządzeń do ratowania życia Maluch Trophy, zorganizowana
– Działalność kłusowniczą zamiać. Najczęściej robimy to pod
wcześniaków oraz pomp także na Placu Ratuszowym. Jego
koniec października – powiedział uważamy jeszcze m.in. w Nowej i
insulinowych dla kobiet cię- kierowca, Maciej Brynarski, pokaże
Stanisław Gmyrek, pracownik Małej Kamienicy, gdzie notoryczNadleśnictwa Szklarska Poręba i nie zakładane są sidła i wnyki –
żarnych z cukrzycą.
swój pojazd, który dla miłośników
członek Okręgowej Rady Łowiec- mówi Stanisław Gmyrek.
rajdów samochodowych może być Grupa Rezerwat.
(Agrafka)
Pasażerowie, którzy w niedzielę, ciekawostką, a we wnętrzu samo- Valley. Na finał zagra jeden z najpo- kiej w Jeleniej Górze.
8 stycznia, pojadą jednym z dwóch chodu zmieści się puszka na datki pularniejszych zespołów rockowych
autobusów Miejskiego Zakładu dla WOŚP.
lat 80. i 90. XX wieku – Rezerwat,
Komunikacyjnego nr linii 1 i 9,
Na scenie pod jeleniogórskim Ra- który w roku 2012 obchodzi jubileusz
Płacą za szkody
wesprą Wielką Orkiestrę Świątecznej tuszem odbędą się pokazy, licytacje 30-lecia działalności artystycznej.
Pomocy. W pojazdach opłaty za bilety gadżetów wielkoorkiestrowych i Imprezy WOŚP jak zwykle zwieńczy
Kłopotem jest rosnąca liczba dzików i saren, co nie cieszy m.in. rolników, którym
pobierać będą wolontariusze WOŚP. koncerty m.in. lokalnego zespołu pokaz fajerwerków zwany światełolbrzymie szkody sprawia „wygodnicka” zwierzyna. Za szkody muszą płacić sami
W akcję włączy się też Sudecki Klubu rockowego Plac Zabaw z Bolkowa kiem do nieba.
myśliwi.
Szefów Kuchni, którego przedstawi- oraz częstochowskiej formacji Vena
(RED)
Fot. Organizator

Toksyczne auto Zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w potoku
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Fot. MIESZKAŃCY

Od Wigilii do minionego wtorku w
korycie potoku w Komarnie leżał samochód, z którego wydostawały się
szkodliwe płyny. Kierowca pojazdu
dachował. Mimo zgłoszeń pojazdu
nie usunięto od razu po zdarzeniu.
– Funkcjonariusze byli nawet na
miejscu, spisali protokoły, ale na
tym się skończyło. W międzyczasie
wypływające z samochodu paliwo i
płyny zatruły nam wodę i wytruły
wszystkie ryby w stawie. Jesteśmy
oburzeni – mówili mieszkańcy Komarna. Samochód leżał w wodzie
przez trzy dni! Policja potwierdza, że
zgłoszenia były odbierane dwukrotnie: 24 oraz 26 grudnia. – Ustalono
właściciela pojazdu, który zobowiązał się do usunięcia samochodu do
27 grudnia. Policja nie zajmuje się
wyciąganiem pojazdów z rzek, jest
to obowiązek właściciela. Osoby
poszkodowane w tej sprawie mogą
natomiast dochodzić swoich praw
na drodze sądowej w postępowaniu
cywilnym – mówi podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy KMP w
Jeleniej Górze.
(Angela)

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY
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Płyny z samochodu
zatruły wodę.
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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POP ROCK & JAZZ

URBANIAK – „Ja, Urbanator
- Awantury Muzyka
Jazzowego”
wydawnictwo: Agora

Urbaniak dał się poznać również
przez lata jako muzyk wielu zespołów,
lider własnych formacji i szef klanu groźnych muzykantów z których rekrutował
obsady swoich kolejnych produkcji.
Jako pierwszy biały muzyk w Nowym
Jorku sięgnął po czarny rap grając go
na jazzowo. Na 376 stronach znajdziemy
przebieg całej kariery Urbaniaka, kiedy
to jeszcze jako 19-latek wyjechał z zespołem Andrzeja Trzaskowskiego do USA, a
po wielu latach powrócił tam ponownie
z Urszulą Dudziak z bagażem doświadczeń i kilkoma już zrealizowanymi
pod własnym nazwiskiem albumami.
Prawdziwy obraz Michała Urbaniaka
przybliża jego przyjaciel – autor książki
Andrzej Makowiecki. Dzięki publikacji
czytelnicy mogą się przekonać, jak
przebiegała kariera pełna wzlotów i
upadków, wyjazdów, koncertów, sesji
nagraniowych i normalnych spotkań
kończących się na rauszu.

kultura

JAGGER – Buntownik,
Rockman, Włóczęga, Drań
wydawnictwo: Pascal

Znany dziennikarz muzyczny Marc
Spitz zajął się ikoną kultury, jedną z
najbardziej znanych i niezrozumianych
postaci w historii rock and rolla. Udało
mu się połączyć biografię muzyka
z kronikarskim opisem wydarzeń
kulturalnych sprawiając, że czyta się tę
pasjonującą książkę liczącą 310 stron
z ogromną przyjemnością. Spitz analizuje rozmaite odgrywane przez Micka
Jaggera role: autentycznego bluesmana,
wpływowego komentatora wydarzeń
społecznych, rewolucjonisty obyczajowego, gwiazdy kina niezależnego aż
po zręcznego biznesmena. Jako obraz
szaleństwa, upadku, zdrady i żądzy jaką
w „Performance” pokazał Jagger nie ma
sobie równych. Książkę wzbogacają archiwalne zdjęcia, również z pamiętnego
pierwszego koncertu Rolling Stonesów
w Polsce z 13 kwietnia 1967 roku. Za
rok Mick będzie świętował ze Stonesami
półwiecze istnienia zespołu. Początki
powstania tej legendy rocka znaleźć
można także w tej książce.
Andrzej Patlewicz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Po premierze „Żyda” Teatru Odnalezionego w JCK

Szmonces łyknięty z pasją
Polacy kochają Żydów. Nie
ma drugiego takiego tematu,
na którym społeczeństwo
polskie zna się tak dobrze.
Mimo to, gdy przychodzi do
spotkania z Żydem twarzą
w twarz okazuje się, że nic
o nim nie wiemy. Bo dobrzy
jesteśmy tylko w stereotypach.
Skomplikowana przeszłość polskożydowska i cała gama stereotypów
ujawniających się przez doświadczenie grona „belfrów” ze szkoły w bliżej
nieokreślonym miasteczku gdzieś w
Polsce; zwykłych ludzi przygotowujących się do spotkania z Żydem, niegdyś mieszkańcem miasta - to temat
sztuki „ŻYD” w reż. Łukasza Dudy i
wykonaniu aktorów z Teatru Odnalezionego, której premiera odbyła się

30 grudnia w Sali Widowiskowej JCK
w Jeleniej Górze.
Jak było? Bez wątpienia, inaczej
niż w przypadku standardowych
sztuk teatralnych, z którymi mamy
do czynienia na co dzień. Widownia
na scenie i aktorzy grający pośród
widowni, druga kamera nadająca
obraz na żywo wyświetlany na ściennym ekranie, przemówienie generała
Jaruzelskiego obwieszczającego w tle
stan wojenny, muzyka, gra światłem
i kwestie rzucane z pasją – oto jaki
jest „ŻYD” stworzony na podstawie
tekstu Artura Pałygi przez szefa Teatru
Odnalezionego. „ŻYD” dynamiczny,
ekspresywny i łyknięty z pasją. I nic
ponadto.
Najnowszy spektakl Teatru Odnalezionego - choć pieczołowicie
przygotowany pod względem oprawy
scenicznej oraz dźwiękowej, miejscami trąci przerostem formy nad treścią.

Fot. Petr
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Andrzej Marchowski i Wojciech
Sałaputa w najnowszej sztuce Teatru
Odnalezionego.
Za wiele hałasu o nic w chwilach,
gdy powinno być do refleksji. Za
dużo ekspresji, siły i eksponowania
kwestii będących odzwierciedleniem
polskich stereotypów na temat Żydów,
„koszerności”, o których widz doskonale wie, że są stereotypowe i tropów

interpretacyjnych nie potrzebuje.
Znajomość tekstu – co ważne, całości
dramatu Pałygi i zaangażowanie
każdego z aktorów w role doprawdy
imponujące. Lecz sam tekst chyba
przerósł wykonawców.
(Petr)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Budowali świątynię kolędując

Pięć lat w cieniu Lipy Czarnoleskiej
Tomiki z wierszami różnych
autorów, seminaria, warsztaty, szkolenia, konkursy i portal internetowy
– to tylko ramy działalności pasjonatów słowa pisanego zrzeszonych
w Stowarzyszeniu W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej, które w grudniu, w
Książnicy Karkonoskiej obchodziło
pięciolecie istnienia. To jedno z
prężniej działających stowarzyszeń
w Jeleniej Górze. Choć skupia twórców i pasjonatów, którzy w wielu
przypadkach mają już za sobą tzw.
zawodową aktywność, nie jeden

Fot. red
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Fot. red

Fot. red

Improwizowali o egzystencji

pracujący mógłby pozazdrościć
wigoru. Na czele Stowarzyszenia W
Cieniu Lipy Czarnoleskiej stoi Zofia
Prysłopska, a wiceprezesem jest germanista, wykładowca Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej Józef
Zaprucki.
Wśród osób mocno zaangażowanych na rzecz tej organizacji jest Maria Suchecka, dziennikarka i poetka,
która z niezmiennym wdziękiem i
przebojowością robi wszystko, by
propagować słowo. Dobre słowo.
(RED)

Wystąpił, między innymi, chór
PSM I i II stopnia im. St. Moniuszki.

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Jubileusz uświetnił występ zespołu Vocalis.

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

REKLAMA

już kolejny, trzeci koncert, w którego organizację czynnie włączyła się
PSM I i II stopnia im. Moniuszki łącząc świąteczne kolędowanie z ideą
wsparcia budowy świątyni. Za ten
gest podziękował ksiądz Grzegorz
Niwczyk, proboszcz Parafii Matki
Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Morcinka,
gdzie wznoszona jest najnowsza
jeleniogórska świątynia.
(RED)
REKLAMA

Kolędy z różnych krajów świata
zabrzmiały 20 grudnia w Filharmonii Dolnośląskiej w wykonaniu
chóru i orkiestry kameralnej oraz
symfonicznej Państwowej Szkoły
Muzycznej im. Moniuszki w Jeleniej
Górze.
Komplet słuchaczy oklaskiwał
Piątoklasiści z „siódemki” wykorzystali
młodych wykonawców, a dochód z
koncertu przeznaczono na budowę
technikę dramy.
kościoła pw. Matki Bożej Królowej
W Szkole Podstawowej nr 7 w Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Polski i św. Franciszka z Asyżu. To
Jeleniej Górze uczniowie czterech przy Młodzieżowym Ośrodku Sozaprzyjaźnionych ze sobą placó- cjoterapii. Wszystkie te stworzone
wek zaprezentowali dorobek kul- teksty dziecięce przeczytała Alina
turowy i edukacyjny na czwartej Obidniak, wieloletnia dyrektor
edycji Zimowych Konfrontacji Teatru im. Norwida.
Piątoklasiści z „siódemki” przyArtystycznych „Śnieg za oknem”.
Udział w konfrontacjach, które gotowali oparty na improwizacji
odbyły się 20 grudnia, obok go- spektakl teatralny „Wigilia u mospodarzy wzięli przedstawiciele ich rodziców”. Miłą niespodzianką
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum konfrontacji był udział około
przy Młodzieżowym Ośrodku So- 30-osobowego chóru dziecięcecjoterapii oraz dzieci z Czernicy i go „Czerniczanki” założonego i
prowadzonego przez Annę Skórę,
Podgórzyna.
W programie tegorocznej edycji nauczycielkę sztuki i śpiewaczkę
imprezy znalazły się wiersze pierw- z zespołu Vocalis. Oklaskiwano
szaków z Podgórzyna, których utwory pochodzące z ich płyty pt.
opiekunką jest Ewa Palczewska, „Hej, Boże łaskawy”.
(Accipiter)
oraz prace literackie młodzieży ze

Dodatek motoryzacja / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek
motoryzacja

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Części do Opla Tigry, silnik 1.6 ecotec,
1.4 ecotek oraz Corsa B - 781 024 153
Do sprzedania 4 sztuki opon zimowych
Sava Trenta w rozmiarze 175 R14 C po
jednym sezonie. Wyprodukowane 32
tydzień 2006rok. Atrakcyjna cena. Więcej
informacji telefonicznie. - 605 515 794
Do sprzedania komplet felg stalowych
od Renaulta. Rozmiar felgi: 14” 4x100,
szerokość 5.5 cala, ET36 - 609 133 014
Honda Civic 98 rok - sprzedam maskę
- 698448976
Nowe i używane - Posiadam dużo części zamiennych mechanicznych i elektronicznych do wielu samochodów różnych
marek - 604899303/692539208

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

Opony zimowe 13” 145/70 2 sztuki 693 828 283
Sprzedam bardzo okazyjnie komplet
używanych alufelg do Audi A4, A6 z
oponami zimowymi Good Year, bieżnik
6mm. Rozstaw śrub 5x112. Cena 400zł
- 669 947 978
Sprzedam części do Astry 1 kombi np.
kompletny szyberdach manualny, alternator, rozrusznik, szyby z drzwi przód,
tył i boki, koła stalowe z zimówkami 13
- 666-074-093

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto-Złom, mobilna stacja
demontażu pojazdów na
Jelenią Górę, kupię każde
auto. Gotówka, dokument
kasacyjny przy odbiorze auta,
darmowy transport tel. 601
224 206

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd od
W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

Każde auto - Całe i powypadkowe,
odbieram własnym transportem - 693
828 283
Kupię każdy samochód do 1500zł, stan
obojętny, odbiór własnym transportem,
gotówka od ręki. - 691 995 838
Skup aut do 10tyś. z lat 1994 - 2010,
całe i lekko uszkodzone - tel. 664 200
250
Skup aut za gotówkę, zarejestrowanych
w kraju, stan techniczny i wiek auta bez
znaczenia, gotówka i formalności od
ręki, dojazd do klienta, najlepsze ceny,
zadzwoń - 791 926 641
Skup wszystkich aut całych, powypadkowych, uszkodzonych, posiadam
autolawetę, umowa i gotówka od ręki.
- 604899303/692539208

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi 80 1.8 rocznik 1989 stan bardzo
dobry. Opony zimowe i letnie, radio, lewarek, klucz do kół, apteczka. Cena 2100zł.
do negocjacji. - 511 779 789
Audi 80 1.8S - Stan b. dobry, karoseria
ocynk, szyberdach, hak, opony zimowe
i letnie,alufelgi, apteczka, lewarek, klucz
do kół, radio, centralny zamek, aluminiowe felgi, hak, radio. - 511 779 789
Audi A4, 1.6, 1995 benzyna - ABS, el.
szyby, el. lusterka, alufelgi, centralny
zamek, poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobiliser, bezwypadkowy, garażowany, nic nie stuka, nie
puka. 8000zł - 511 097 025
BMW E39 tds zadbana, gwarancja, 2.5
tds 97rok, nowe zawieszenie, klocki,
tarcze, klima 2 strefa, nowe opony,
kontrola asc, wielofunkcyjna kierownica,
tempomat, skóra siedzenia, ciemne
szyby, gps, cena 9800zł, nowy przegląd
i oc - 609 461 979
BMW E46 - 16300 zl - Abs, el. szyby, el.
lusterka, klima automatyczna, szyberdach, centralny zamek, relingi dachowe,
halogeny przeciwmgłowe, alu 17, asc,
radio cd/mp3, wspomaganie, komplet kół
zimowych, - 796 996 637
BMW E46 320d, 2001 rok - 136KM,
177 500km przebieg, klima, el. szyby i
lusterka, opony letnie i zimowe, alu felgi,
centralny zamek, szyberdach, relingi,
wzmacniacz, subwoofer, halogeny przeciwmgłowe, przegląd do kwietnia, cena
16900 - 796 996 637

2 stycznia 2012 r.
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Do sprzedania Passat kombi, 99r, 2300
benzyna, skórzana czarna tapicerka,
ważny przegląd i oc, 10200zł - 601
924 778
Ford Escort - poj 1.3 benzyna, rok 97,
2xpoduszka, radio, cena 850zł, ekonomiczny - 604899303/535941030
Ford Fiesta D rok 96, poj 1.8 diesel, wspomaganie kierownicy, 2xpoduszka, radio,
cena 1500zł - 604899303/692539208
Ford Transit 1999 2,5tdi, kolor biały,
423tys przebieg, stan dobry, nowe akku,
komplet kół. Cena 7500zł. Tel. kontaktowy 606 150 995
Mazda 323F 1,6 16V przegląd i OC
ważne. Wyposażenie: -4x elektryczne
szyby -centralny zamek -wspomaganie kierownicy -kubełkowe siedzenia.
Wymienione: -klocki -osłona przegubu
oraz konserwacja podwozia - 691 663
509
Mercedes 190 - 89 rok, benzyna,
sprawny, obecnie bez przeglądu i oc.
2000zl do negocjacji - 605689859
Mercedes A170 - Kraj pochodzenia Espaniola, rok 2003, poj 1.7 TD,
poduszki powietrzne, c-zamek, pilot,
alarm, esp, abs, radio, wsp-kierownicy,
w ciągłej eksploatacji, spalanie w trasie
4/100km w mieście 5.5/100km, 15600zł
- 604899303/692539208
Mercedes E-300 rok 97, silnik TDiesel, skrzynia automat, elektryczne
szyby, lusterka, fotele, c-zamek, pilot,
alarm, wsp-kiero, abs, komputer, ważne
opłaty, przegląd do czerwca 2012,
ubezp do kwietnia 2012, 8600zł 604899303/692539208
Mercedes Mb100 - Bus, oszklony,
8-osobowy, diesel, 2900zł do malej
negocjacji - 601 924 778
Opel Vectra, 1.8 benzyna, rok produkcji 1994, bogata wersja CDX, 220 tys
km, bezwypadkowy, kubełkowe fotele,
szyberdach, halogeny, na bieżąco serwisowana, garażowana, Lwówek Śląski.
- 606 884 402
Seat Ibiza 900cm 1993r. zarejestrowana, sprawna, silnik typ Porsche, elektryka, alufelgi. Sprzedam lub zamienię na
traktor własnej produkcji (SAM), sprawny.
Cena 1200zł. - 723 263 355
Sprzedam Audi 80 B4 poj. 2.0 z
gazem, rok 1992. Kolor zielona butelka,
przyciemnione szyby na zimówkach plus
letnie opony na alusach 16 cali. Cena
4500 - 667 017 261
Sprzedam Audi A6, 1999, 1,9 TDi,
147KM, 240 tyś km, zarejestrowany w
kraju, 2 x opony zimowe, cena 18000zł,
tel.511126012
Sprzedam Daewoo Matiz - rocznik
2002, garażowany, pierwszy właściciel
- 757 559 926
Sprzedam Ford Aerostar rok prod.1996,
7-osobowy, pierwszy właściciel, sprawny,
przebieg 76000 mil, cena 2000 tyś - 888
364 511
Sprzedam lub zamienię BMW E36
Compact. Rok produkcji: 1996, pojemność silnika (cm3): 1600, skrzynia
biegów: Manualna typ: Sport/Coupe,
benzyna, kolor czarny. Cena- 4500zł do
negocjacji - 512 201 648
Sprzedam Mazdę Xedos6 95 rok, pier.
rej. 97 r. Auto zarej. w kraju, ważne oc i
przegląd, el. szyby 4, ABS, podłokietnik
przód i tył, opony zimowe, radio, centralny
zamek + pilot, czyste i zadbane wnętrze.
Super cena 3700 zl. 693 877 264
Sprzedam Renault Scenic 1.9 DTI
2000 rok, srebrny metalik, stan bdb,
klimatyzacja 195000km, cena 11200zł
- 501 498 491
Sprzedam Seicento 2001r. 900cm3.
Jeden właściciel. Stan bardzo dobry,
cena:4.700pln - 511 699 191
Sprzedam Volvo v40 1900cm poj, elektryczne szyby, elektryczne i podgrzewane
lusterka, abs, półskórzana tapicerka,
nowe świece na zimę beru. Diesla warto
kupować w zimę, na mrozie najlepiej
widać stan silnika - 787 145 138
Sprzedam VW Golfa 3 z instalacją
gazową, silnik 1,6 oc i przegląd do
28.11.2012, koła lato/ zima alu/stal, el
szyby, lusterka, szyberdach, wsp kier,
centralny zamek z pilotem, radio z cd cb
(do dogadania) - 508 574 999
Sprzedam VW Transporter T3, rok 86,
kolor bordowy, stan dobry. Idealny do
przewozu materiału. - 796 473 417
Tico na części - Wszystkie części z
demontażu - 693 828 283
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Dodatek
nieruchomoŒci
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
ZEB 579 WYJĄTKOWA OFERTA!!!Bardzo ładny dwudziestokilkuletni
dom wolnostojący, na działce 1600 m2, położony w malowniczej miejscowości, 10 km od centrum
Jeleniej Góry. Powierzchnia
użytkowa 120 m2. Ogrzewanie piecem na opał stały.
Bardzo niskie opłaty.
ATRAKCYJNA
CENA 299 000 zł!!!
Łukasz Ciechanowicz
536 440 330
ZEB 2670 Oferujemy Państwu mieszkanie o powierzchni 30m2
z osobnym wejściem i małym ogródkiem. Mieszkanie położone w Komarnie malowniczej miejscowości koło Jeleniej
Góry. Mieszkanie usytuowane na wysokim
parterze w budynku dwurodzinnym. Mieszkanie do remontu wymaga nakładów finansowych. Posiada duży potencjał.
Cena tylko 30 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2641 Oferujemy Państwu malowniczo położony nowy dom
wolnostojący o powierzchni 100m2. Nieruchomość wyjątkowa posadowiona na działce o powierzchni
1300m2 (działka mieszkalno- usługowa) lokalizacja zapiera dech w
piersiach. Budynek z 2009 roku do
zamieszkania. ATRAKCYJNA
CENA, TYLKO 499 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2653 Oferujemy Państwu mieszkanie w Mysłakowicach ( 7 km od
Jeleniej Góry). Powierzchnia 41 m2 nowocześnie wykończona z wyposażoną kuchnią.
Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni
oraz łazienki + wc. Ogrzewanie gazowe.
Opłaty miesięczne to jedyne 50 zł
Cena 129 000 zł
Łukasz Ciechanowicz 536 440 330

Kupię kawalerkę na Zabobrzu do 85.000
zł. Bez pośredników - 501-320-810

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Bezpośrednio sprzedam nowe komfortowe mieszkanie 2 pokoje 50 m na 1 piętrze z balkonem plus garaż - ul. Moniuszki
5A. Bez pośredników tel. 600721484
Gałczyńskiego 3 pokoje - 205 tys Pilnie sprzedam mieszkanie 61 m2, wysoki
standard, pięknie wykończone - gotowe do
wprowadzenia. 3 piętro w bloku czteropiętrowym, CO miejskie, ciepła woda z sieci.
Cicha zielona okolica, z balkonu widok na
las - 609-703-011
Kawalerka w Cieplicach - 36m2, po
remoncie, czynsz 80zł, dwa źródła ciepła,
cicha okolica, widok na panoramę Karkonoszy. Nr lic 10171. - 508 240 825
Mieszkanie 3 pokojowe - 54 m2 na piętrze, bezczynszowe, z częścią ogrodu w
spokojnej i zielonej okolicy Jeleniej Góry.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie dwupoziomowe 95 m2 w
Karpaczu, 4 pokoje, weranda z widokiem
na Śnieżkę, osobne wejście, po kapitalnym
remoncie. Ogrzewanie gazowe. Cena
399.000 zł -do negocjacji. - 667 544 454
Mieszkanie Jelenia Góra centrum 67m2 po remoncie w dobrej lokalizacji
blisko szkoła, komunikacja miejska, z
widokiem na góry, dodatkowe pytania pod
nr tele 512916020

ZEB 2630 Do sprzedaży elegancko urządzone mieszkanie w Starej
Kamienicy ok. 12km od Jeleniej Góry.
Mieszkanie o pow. 42,3m2 składa się
z salonu, sypialni, przedpokoju, łazienki
z wc oraz kuchni. Mieszkanie jest po
remoncie generalnym. Wymienione
wszystkie instalacje wod-kan, elektryczne. Okna pcv.
Cena 118 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2543 Mega inwestycja
Karpacz !!! Szukając nowego
miejsca w życiu, a jednocześnie
pracy przynoszącej ogromne
dochody koniecznie przyjrzyj się
tej ofercie.
Cena 3 200 000 zł
Łukasz Ciechanowicz
536 440 330

Do wynajęcia pokój 1-osobowy dla studentów. Kontakt po 15-ej - 691 312 438
Do wynajęcia umeblowane 3-pokojowe w
centrum tel. 603 153 503
Kawalerka w Jeleniej Górze w pełni
umeblowana i wyposażona. Pokój z
oddzielnym aneksem kuchennym łazienka
garderoba przedpokój dodatkowo balkon
i piwnica. 200m od Kolegium. - 510 410
288
K awa l e r k a w s p o k o j n e j , w i l l o w e j
dzielnicy Sobieszowa po kapitalnym
remoncie, całkowicie wyposażona, osobne
liczniki, koszt ogrzewania wliczony w cenę
wynajmu. - 607 916 633
Mam do wynajęcia 2 pokoje 34m2, częściowo umeblowane 800zł najem ( w tym
ogrzewanie) + media, ul. Szymanowskiego
tel. 723 676 152
Mam do wynajęcia nowe umeblowane
2-pokojowe mieszk. 55 m kw. 5 minut od
centrum Jeleniej Góry (w cichej okolicy,
ul. Obr. Pokoju). Internet, TV n, parking.
Tanio - od 750 zł za miesiąc plus rachunki
- 602 311 589
Mam mieszkanie do wynajęcia od lutego
na Zabobrzu. Mieszkanie umeblowane, 2
pokoje, kuchnia, łazienka - 512 943 607
Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia
przy ul. Kochanowskiego - 888 364 511

Sprzedam kawalerkę, Zabobrze I tel.
792 069 245

Mieszkanie, 2 pokoje, osobna kuchnia,
50m2, nowe - świeżo po wykończeniu,
umeblowane, wszystkie media na życzenie, mile widziani studenci, świetna lokalizacja - 200 m od UE, cena do uzgodnienia
- 693 510 798

Sprzedam kawalerkę w centrum, 3 piętro, bez pośredników - 609 655 488
Sprzedam lub zamienię mieszkanie w
Karpaczu 110 m2 na parterze (5 pokoi, 2
łazienki,2 przedpokoje, ogród) zamienię na
mniejsze w Jeleniej Górze lub sprzedam.
Ogrzewanie gazowe. Czynsz 100 zł/m-c.
- 667 544 454
Sprzedam ładne, słoneczne, mieszkanie
94m2, po remoncie, 12km od Jeleniej
Góry w Pilchowicach. 1950zl/m2 - 501
409 444

Sprzedam mieszkanie bez pośredników.
50m w starym budownictwie, ul Świetojańska, 2 pokoje. - 606 493 620

ZEB 2644 Oferujemy Państwu kawalerkę w atrakcyjnej cenie na Zabobrzu II.
Mieszkanie o pow. 24m2 składa się
z salonu, kuchni, łazienki z wc oraz
balkonu oraz mieści się na 7pietrze.
Mieszkanie z przepięknym widokiem na
góry.
Cena 75 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710

Do wynajęcia mieszkanie z ogrodem, os.
Czarne, 2 pokoje, kuchnia z aneksem,
łazienka, korytarz, odrębne wejście i liczniki, parter, ogrzewanie gazowe, kaucjabez pośredników. - 507 704 066

Sprzedam apartament przy ul. Kochanowskiego o pow. 80 mkw. 3 pokoje (w
tym duży salon), kuchnia, łazienka, przedpokój, piwnica, miejsce parkingowe. Cena
296000zł brutto (z kompletnym wyposażeniem). - 609-086-800, 75-75-22-980

Sprzedam mieszkanie 50m bezczynszowe, po remoncie + ogród 70m2 . Nowe
instalacje. W mieszkaniu jest położona
deska Barlinecka, panele, w łazience (też
po remoncie) kafelki. Nowe okna. - 669
289 800

ZEB 2500 Oferujemy Państwu
połowę domu dzieloną w pionie
o powierzchni 97m2. Nieruchomość
bardzo ładnie położona w Rudawach
Janowickich na działce 690m2.
CENA 263 000
Anna Roziel 509 156 552

ZEB 2541 Oferujemy Państwu
bardzo ładny dom wolnostojący
o powierzchni 100m2 w okolicy
Gryfowa Śląskiego. Dom po gruntownym remoncie do wprowadzenia. Nieruchomość położona na
działce 1300m2 bardzo ładnie
zagospodarowanej.
Cena 240 000 zł
Anna Roziel 509 156 552

MIESZKANIA
KUPIĘ

Sprzedam mieszkanie
bez pośredników,
Kiepury, I piętro, po
remoncie 3 pokoje 64m2
tel. 880 053 714
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu ul.
Noskowskiego, 3 pokoje 63m2, II piętro,
blok po remoncie - cena 210 tys. zł tel.
600 346 516
Sprzedam słoneczne i przestronne
2-pokojowe mieszkanie o pow.68 m2 na
I piętrze kamienicy w Centrum Jeleniej
Góry. Ogrzewanie elektryczne, piwnica,
ogród. Czynsz 200 zł/m2. Cena:217.000
zł - 508 302 629
Sprzedam słoneczne i przestronne
2-pokojowe mieszkanie o pow.68 m2 na
I piętrze kamienicy w centrum Jeleniej
Góry. Ogrzewanie elektryczne, piwnica,
ogród. Czynsz 200 zł/m2. Cena:217.000
zł.N.Sudety - 508 302 629
Zabobrze mieszkanie 55,65 m2, I piętro
budynku po termomodernizacji, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon.
Wymienione drzwi wewnętrzne, okna PCV,
na podłogach panele i płytki.170 tys. Bez
pośredników - 668 191 148

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie
w Jeleniej Górze na ul Kiepury. W pełni
umeblowane 950zł + media + kaucja
1500zł - 695 250 581
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe
o powierzchni 83m2 na ul. Długiej dla
rodziny, w czerwono-bordowej kamienicy.
Cena 1150zl plus woda, gaz, prąd. Ogrzewanie centralne miejskie w czynszu. tel
506025851

Mieszkanie 3 pokojowe, w pełni umeblowane dla studentów w centrum. Cena do
uzgodnienia - 530 046 469

Pokoje dla studentów,
firm, pracowników - z
TV, internetem, siłownią,
salą gimnastyczną - 606
360 443, 75 75 25 017
Wynajmę 2 pokojowe na Zabobrzu III,
900 zł + media, tel. 888 764 120
Wynajmę dwupoziomowe mieszkanie
w nowym budynku przy ul. Wolności w
Cieplicach, salon z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka, balkon. Częściowo
umeblowane (wyposażona kuchnia +
kanapy w salonie) 850zł + opłaty - 607
992 208
Wynajmę kawalerkę 25m2 od stycznia
w centrum Jeleniej Góry wysoki standard.
Opłaty 650 czynsz + liczniki + kaucja 1000
zł. Kontakt po godz. 16.00 - 793 312 005
Wynajmę nowe umeblowane 2 pokoje,
pełne AGD w nowym budynku, balkon,
winda przy. ul Kochanowskiego tel 502
159 333
Wynajmę od zaraz mieszkanie na Zabobrzu, atrakcyjna lokalizacja 50m/kw. atrakcyjne warunki płatności. - 502 464 959
Wynajmę willowe 3 pokoje - Komfortowy
apartament 68 m z aneksem kuch. Umeblowany i wyposażony, piwnica, parking,
ogród, grill. Wrocławska - Maciejowa.
Faktura Vat. Tel kont. 503197955
Zabobrze - Atrakcyjna lokalizacja, 2
pok, kuch, łaź, przedp. Wynajmę mile
widziane małżeństwo z dziećmi. Dogodne
formy rozliczenia - 502 464 959
Zabobrze 50m/kw - Tanio od zaraz
wynajmę - 502 464 959

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Piękne mieszkanie własnościowe 38m
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, wc, co. cieple, słoneczne. Wysoki
parter po kapitalnym remoncie w bloku w
Piechowicach. Pilnie zamienię na większe
z dopłatą - 601 580 203
Zamienię mieszkanie 2-pokojowe (Zabobrze III) na mniejsze. - 665-165-559

ART-DOM Developer Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży:
ul. Szkolna 5/10, 58-500 Jelenia Góra
artdomjg@wp.pl ; www.artdomjg.eu
tel.: 697-397-297; 75/75-22-980
1. LOKALE - CENTRUM - SPRZEDAŻ
Oferujemy do sprzedaży lokale
w nowo budowanym obiekcie przy
ul. 1 Maja w Jeleniej Górze. Budynek
znajduje się obecnie w fazie realizacji,
co umożliwia dostosowanie powierzchni lokalu, wejść, itd. do indywidualnych
potrzeb.

2. LOKALE - CENTRUM - WYNAJEM
Oferujemy do wynajęcia lokale w nowo
budowanym obiekcie przy ul. 1 Maja
w Jeleniej Górze.
Cena najmu lokali już od 30 zł netto za 1 m2.

3. Sprzedam bądź wynajmę powierzchnię magazynową w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
4. Oferujemy do sprzedaży miejsce postojowe w parkingu podziemnym w nowo budowanym obiekcie przy ul. 1 Maja w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
5. LOKALE HANDLOWO-USŁUGOWE
PRZY UL. KARŁOWICZA 1A
Sprzedam wykończony lokal usługowy o powierzchni 80,00 m2
z długoterminową umową najmu. Nieruchomość zlokalizowana na
parterze w dzielnicy Zabobrze przy ul. Karłowicza 1A.
Cena 490.000,00 PLN netto

6. ATRAKCYJNE MIESZKANIA PRZY UL. SŁOWACKIEGO
Do sprzedaży lokale mieszkalne o powierzchni 71 m2 oraz
83 m2. Lokale znajdują się w oficynie na I piętrze w zielonej dzielnicy”.
Mieszkania są bardzo nasłonecznione, bezczynszowe (ziemia pod
budynkiem jest własnością). Ogrzewanie gazowe, woda zimna i ciepła
opomiarowana
jest
licznikami
znajdującymi się w mieszkaniu.
Na klatce schodowej znajdują się
liczniki gazu i energii elektrycznej.
W w/w mieszkaniach jest dostęp
do ogrodu z placem zabaw dla
dzieci i strefą wypoczynkową (grill,
miejsce na ogniska, ławki, hamak).
Tel.: 603-533-953
7. LUKSUSOWO URZĄDZONY APARTAMENT
W spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i jednoczenie
blisko centrum Jeleniej Góry. Na 80m2
powierzchni składają się stylowo urządzone: 3 pokoje (w tym duży salon),
kuchnia, łazienka i przedpokój.
Do lokalu przynależy piwnica. Przed
budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Apartament po generalnym
remoncie (m.in. wymieniona stolarka
i wszystkie instalacje). Apartament z nowym
wyposażeniem i umeblowaniem.
Opłaty dla wspólnoty tylko 180zł miesięcznie.
Cena wraz z kompletnym wyposażeniem
i umeblowaniem: 296.000 PLN brutto.
Tel. 609-086-800.
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. ATRAKCYJNE KOWARY 138.000!
MAR-MS-12462. Polecam Państwu przytulne
mieszkanie o pow. 42m2, które składa się z
salonu, pokoju, oddzielnej kuchni, łazienki z
wc i korytarza. Mieszkanie do wprowadzenia,
wykończona na wysoki standard. Bardzo atrakcyjna lokalizacja i oferta. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878
2. ATRAKCYJNE W PIECHOWICACH!
MAR-MS-12450. Mieszkanie o pow. 58m2, do
remontu, dwa pokoje, kuchnia i łazienka. I p.w
3-pietrowym bloku. Mieszkanie posiada piwnicę
i balkon. Ogrzewanie własne dla budynku. Po
remoncie można uzyskać bardzo ładne duże
M2. Cena 130.000 zł do negocjacji. Zapraszam
na prezentację. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911.
3. ATRAKCYJNA OFERTA !!!
MAR-MS-12468. Ostatnie 6 mieszkań w stanie
deweloperskim 2300zł/m2 - dwupoziomowe.
Mieszkania o pow. od 84,5m2 do 101,66m2, na
jednym z osiedli Jeleniej Góry, blisko centrum
miasta. Cisza i spokój z dala od zgiełku ulic.
W pobliżu sieć marketów, stacje benzynowe,
komunikacja miejska MZK. Zapraszam na prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
4. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2 POKOJE!
MAR-MS-12461. Oferujemy mieszkanie w bloku
na Zabobrzu II na drugim piętrze o pow. ok.
37m2 w skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia,
łazienka z wanną, wc oraz korytarz. Ogrzewanie
miejskie. Mieszkanie wymaga odświeżenia.
Bardzo dobra lokalizacja. Cena 115,000,- do
negocjacji. Polecam Leszek Środecki 790 418 318
5. OKAZJA BLISKO CENTRUM I ZABOBRZA!
MAR-MS-12421. Atrakcyjne o pow. 52,40m2
składa się z przedpokoju, pokoju dziennego,
sypialni oraz łazienki wraz z wc wyposażonej w wannę. Mieszkanie słoneczne ładnie
utrzymane, zadbane jedynie do odświeżenia.
Ogrzewanie piecem 2-funkcyjnym gazowym.
Bardzo ciekawa lokalizacja. Cena 185.000,- do negocjacji. Serdecznie
polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
6. MIESZKANIE BLISKO CENTRUM!
MAR-MS-12415. Mieszkanie 45,27m2, w kamienicy na 2 piętrze, mieszkanie 3 pokojowe,
kuchnia łazienka i wc. Mieszkanie przytulne,
jasne. Cicha okolica, niedaleko plac zabaw.
Blisko do komunikacji miejskiej i osiedlowego sklepu. Cena 155.000zł.
Zapraszam na prezentację Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
7. DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM – PIERWSZE PIĘTRO!
MAR-MW-12372. O pow. całk. 208,87m2 domu
dwurodzinnego w Jeleniej Górze. W skład
wchodzą 4 pokoje, duża kuchnia z jadalnią,
garderoba, łazienka, wc oraz korytarz. Ogrzewanie piec dwufunkcyjny. Do lokalu przynależy
grunt o pow. 677,23m2. Budynek po termomodernizacji. Serdecznie
polecam Marcin Środecki 883 797 878.
8. ATRAKCYJNE MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM!
MAR-MS-12043. Mieszkanie 3-pokojowe
rozkładowe z balkonem 85m2 w kamienicy
po remoncie, możliwość wykupienia garażu,
blisko centrum tylko 180.000. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.
9. LOKAL DO WYNAJĘCIA!
MAR-MS-12416. Dwupoziomowy o pow.
łacznej ok. 350m2. Lokal znajduje się przy
głównej ulicy Jeleniej Góry. Podłączone łącza
internetowe, linia telefoniczna, alarm, prąd i
woda. W czynsz wliczone ogrzewanie co jest
dodatkowym atutem. Serdecznie zapraszam
na prezentacje. Marcin Środecki 883 797 878
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metrohouse
Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra
ul. Wolności 150
Tel: 668 867 615
Godziny otwarcia:
Pon-pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
www.metrohouse.pl

1. NAJEMCA NIE PŁACI PROWIZJI Do wynajęcia
duży, dwupoziomowy lokal w okolicach Tesco.
Nadaje się idealnie na biuro lub pracownię. Istnieje
możliwość wykończenia pomieszczeń wg potrzeb
najemcy. Przy budynku są miejsca parkingowe.
Niewątpliwym atutem jest cena. Polecam i zapraszam na prezentację Cena 1500 zł/1 m-c, oferta nr
2039453, tel do doradcy 668867615
2. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. MIESZKANIE na Zabobrzu II, ciekawy rozkład, 2 balkony,
słoneczne, do nie wielkiego odświeżenia. Oferta
idealna dla osób z dziećmi; w pobliżu plac zabaw,
szkoła, hipermarkety. Dobra komunikacja z centrum
miasta. Możliwość zamiany na mniejsze z dopłatą,
najlepiej 2 pokoje ok 50 m2. Polecam Cena 210 tys
do negocjacji. Zapraszamy na prezentację! Nr oferty
2049083, tel do doradcy 668867615
3. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. DOM, środkowy segment, w okolicy liceum Żeromskiego. Na
parterze znajdują się 2 pokoje, kuchnia i weranda,
na piętrze 2 pokoje, balkon i łazienka. Łączna
powierzchnia ponad 100 m2, do tego poddasze, z
którego można zrobić dodatkowy pokój. Dom jest
podpiwnicziny. Z werandy widok na ogródek. Wymaga remontu. Zapraszam na prezentację, Cena
360 tys do negocjacji,
tel do doradcy 668867615
4. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Polecam
słoneczne, przytulne mieszkanie w Gryfowie Śląskim, z pięknym widokiem na góry. Nieruchomość
po remoncie i nie wymaga nakładów finansowych.
Idealnie nadaje się dla rodziny z dziećmi, pod wynajem lub jako lokata kapitału. Mieszkanie usytuowane
w zielonej, spokojnej okolicy, w sąsiedztwie lasu, a
zarazem blisko centrum miasta. Dodatkowy atut stanowi bliskość szkół i centrów
handlowych. Zapraszam na prezentację, Cena 160 tys, oferta nr 1752023, tel
do doradcy 668867615
5. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI malownicza
działka z budynkiem gospodarczym położona w
okolicy Jeleniej Góry, kilka km od centrum miasta.
Oferta ciekawa dla inwestora, który można rozbudować i dostosować wg indywidualnych potrzeb.
Plan zagospodarowania dopuszcza zabudowę
mieszkaniową, jak również usługi m.in. agroturystyka. Atrakcyjna cena i przepiękna okolica sprawia, że
jest to doskonała propozycja dla osób pragnących
prowadzić ośrodek rekreacyjny, rehabilitacyjny
bądź gospodarstwo agroturystyczne, Jest to bez wątpienia doskonałe miejsce
wypoczynku dla turystów. Cena 169 tys, oferta nr 2038393, tel do doradcy
668867615
6. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Polecamy
Państwu przytulne 2 pokojowe mieszkanie w zielonej dzielnicy Jeleniej Góry. Wyjątkowo słoneczne i
ustawne 2 pokoje, z balkonem, w pobliżu parku. Jest
to bardzo ciekawa propozycja dla osób ceniących
wygodę, spokój i bliskość terenów zielonych. Każdy
mieszkaniec ma miejsce parkingowe a nieruchomość jest ogrodzona. Dla osób z dziećmi - przedszkole jest dosłownie za płotem i niedaleko szkoła. Nie wymaga remontu - idealne
do zamieszkania od zaraz. Cena 178 tys do negocjacji, oferta nr 1857923, tel
do doradcy 668867615
7. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 3 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu II. Eleganckie, przestronne, z okien przepiękny widok na góry. Ustawne i
przestronne, na II piętrze. Doskonale nadaje się dla
starszych osób jak i dla rodziny z dziećmi. Budynek
po termoizolacji, nowa elewacja, czysta klatka schodowa. Polecam, Cena 188 tys, oferta nr 1823083,
tel do doradcy 668867615
8. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Na I piętrze
w „zielonej dzielnicy” bardzo nasłonecznione, bezczynszowe mieszkanie, 2 pokoje po 24m2, kuchnię i
łazienkę W każdym pomieszczeniu jest przynajmniej
jedno okno z widokiem na ogród lub park. Ogrzewanie c.o. zainstalowaneg. Jest dostęp do ogrodu
z placem zabaw dla dzieci i strefą wypoczynkową
(grill, miejsce na ogniska, ławki, hamak). Do centrum
na pieszo można dojść w 15 min. Cena 205 tys do
negocjacji, oferta nr 1301133, tel do doradcy 668867615
9. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI MIeszkanie
w uroczej dzielnicy Cieplic, w bliskiej okolicy parku.
Przestronne mieszkanie w zabytkowej kamienicy, z
zachowaną stolarką drzwiową, zabytkowych piecem
kaflowych z pewnością zauroczy każdego, kto docenia uroki oryginalnych wnętrz i stylowych budynków.
Na powierzchnię prawie 130 m2 składają się cztery
pokoje w tym jeden z garderobą, przestronny korytarz, dwie kuchnie, dwie łazienki oraz dwa balkony.
Budynek znajduje się na ogrodzonej działce, z altaną a do mieszkania przynależy
garaż. Mieszkanie jest bez czynszowe. Cena do negocjacji, oferta nr 1951433,
tel do doradcy 668867615.
10. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Na ul. Kadetów położone jest urocze 2 pokojowe mieskzanie.
Ta cicha i spokojna dzielnica cieszy się duzym
powodzeniem, a jej mieszkańcy mają zapewniony
spokój z dala od miejsckiego zgiełku, a zarazem 3
min od ścisłego centrum miasta. Mieszkanie jest do
delikatnego odświerzenia, posiada balkon i miejsca
parkingowe. Cena 156 tys do negocjacji, tel do
doradcy 668867615

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1. Mieszkanie ul Okrzei, 4 pokojowe, rozkładowe, zadbane
,ładne. Ogrzewanie gazowe oraz zachowany stary zabytkowy piec kaflowy. Balkon od strony ulicy. Doskonałe na
biuro, gabinet , kancelarię. Tel. 501736644 Remigiusz
Rychlewski
2. Oferujemy dom z 2002 r. na działce
720 m2, w Kowarach. Powierzchnia całkowita wynosi 260
m2, użytkowa 215 m2 i obejmuje na trzech kondygnacjach
duże pomieszczenie na garaż dwustanowiskowy, kotłownię
, pralnię i spiżarnię oraz wiatrołap, przedpokój, kuchnia z
salonem, cztery pokoje, dwie łazienki i wc. Przestronny
taras i balkon na piętrze. Dom bardzo ładnie utrzymany,
wymaga jedynie odświeżenia. Teren ogrodzony. Zapraszam na prezentację.
Kędziorek Anna tel: 667 219 752
3. Mieszkanie 100 m2, na parterze z werandą, możliwość
odtworzenia wejścia z podwórka. 3 pokoje, w bliskim
centrum Jeleniej Góry. Nadaje się na biuro, gabinet.
308 000 zł
Kędziorek Anna tel:667 219 752
MS-367
4.DS-375 Szklarska Poręba-Górna, dom-pensjonat 320 m
kw z budynkami gospodarczymi, na
działce 3501 m kw. doskonała lokalizacja. Cena 1.100.000,do negocjacji. 726290939
5.MS-335 Mieszkanie w Jeleniej Górze 75 m kw.: 3
pokoje, otwarta kuchnia, łazienka, duży taras.
Parter, dzielnica willowa. Cena 299.000,- do negocjacji.
726290939
6.MS-305 Jelenia Góra, mieszkanie 67,4 m kw. do remontu: 3
pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie piecowe, II piętro w przedwojennej kamienicy.
Cena 130.000,- do
negocjacji.726290939
7.Oferta DS-369.Piętro willi w Cieplicach z użytkowym
poddaszem i niezależnym wejściem.
Pow.całkowita 190m2 – 3 pokoje . Ogrzewanie gazowe
, ogród , altanka , garaż. Atrakcyjna
lokalizacja. Cena 290tys.zł. Polecam Bogdan Sondej
tel.602 732 135.
8.Pierwsze piętro, z balkonem.
Rozkładowe 5 pokojowe, po remoncie. Nowe drewniane
okna wysokiej klasy, odrestaurowana stolarka wewnętrzna, doskonale zachowane podłogi i piękny parkiet. Nowe
instalacje. Rozkładowe, garaż o powierzchni 25 m.kw
oraz pomieszczenia gospodarcze. Zadbana elewacja
i ładny stylowy charakter domu. Polecam Remigiusz
Rychlewski lic 9549 tel: 726 290 939
9. Centrum ul Długa / Krótka, mieszkanie 2 pokojowe,
przestronne, zadbane. 78 m.kw. Ogrzewanie miejskie,
nowe okna. Wygodne miejsce , mieszkanie w doskonałej
cenie 179000 zł Rychlewski Remigiusz 501736644
10. Bardzo ładna działka budowlana w centrum Jeżowa Sudeckiego
1000 m2. Usytuowana na lekko pochylonym terenie z
dostępem do mediów gaz, prąd woda. Dojazd droga
asfaltową, doskonała lokalizacja w pobliżu komunikacji
miejskiej, szkoły, sklepu. Słoneczna z częściowym widokiem na góry. Serdecznie polecam Rychlewski Remigiusz
501736644
11. Dwupokojowe na parterze bloku przy ul. Kiepury.
Pow. całk. 53,3m2 , duży salon ok.25m2 z dużym
balkonem. W cenie lokalu zabudowa kuchenna i duża
szafa Komandor w p.pokoju. Do wprowadzenia bez
dodatkowych kosztów .Cena 170.000zł. . Kontakt
Bogdan Sondej tel.602 732 135.Oferta MS-393
12.Dwupokojowe mieszkanie w Piechowicach. Mieszkanie do remontu , na parterze (z przechodnimi pokojami)
o pow. Ok 41m2 2 pokoje. Ogrzewanie piecem kaflowym
( możliwe gazowe). W cenie lokalu dwupoziomowe pom.
gospodarcze (położone obok na terenie Gminy - możliwa
adaptacja na garaż) wraz z niewielkim terenem zielonym. Zarządza wspólnota. Czynsz miesięczny ok.120zł.
( w tym f.remontowy , wywóz śmieci , zarządząnie itp). Wygodna lokalizacja
w centrum miasta. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
13. KOMARNO- świetna oferta inwestycyjna.
Świetne dwie działki budowlane (1000 m.kw. + 1330
m.kw.) w tym z rozpoczętą budową. Piękny widok,
doskonały dojazd do centrum Jeleniej Góry oraz
wygodny wyjazd w kierunku Wrocławia. Nowy asfalt,
woda, prąd, kanalizacja.
Fabiś Robert 502175903

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
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zdrowie i uroda / aktualnoŒci
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA

JELENIA GÓRA Eskalacja konfliktu między miastem i przedszkolem ZDROWE RADY
Do jeleniogórskiej prokuratury wpłynęło doniesienie
o rzekomo bezprawnym
wejściu na wykonawcy Term
Cieplickich, firmy TIWWAL
na plac zabaw przedszkola
Zaczarowany Parasol w Cieplicach.
Firma TIWWAL weszła na plac
zabaw przedszkola 19 grudnia br. forsując ogrodzenie. Najpierw ogrodziło
teren, a następnego dnia rozpoczęło
wycinkę drzew. Nie pomogła interwencja policji, która przyznała dyrekcji przedszkola rację, ale uznała,
że spór powinien być rozwiązany w
drodze postępowania cywilnego.
– Teren przedszkola zgodnie z prawem jest przeze mnie dzierżawiony
i opłacony. Nikt nie ma prawa wejść
na niego i go dewastować. Zgodziłam
się na podpisanie porozumienia z
miastem i udostępnienia terenu w
zamian za plac zastępczy, jednak
miasto takiego placu mi nie przekazało. Proponowany na początku
grudnia przez miasto teren jest
bowiem drogą przeciwpożarową dla
term – mówi Dorota Czekaj, dyrektor
przedszkola.
Wspomniany teren jest niedostępny, bo odgrodzony płotem, a z dwóch
stron jest otwarty na plac budowy.
Jest tam hydrant i wysokie krawężniki, dlatego dyrekcja odstąpiła od
porozumienia z miastem. Samorządowców o tym poinformowano, ale
reakcji nie było.

JELENIA GÓRA

Zdaniem dyrekcji przedszkola wejście inwestora
na teren placówki było bezprawne.
Zdaniem dyrekcji przedszkola podczas wycinki drzew zdewastowane
zostały urządzenia, które znajdowały się na placu zabaw, a zostały
zakupione z pieniędzy dzierżawcy.
– Kilkakrotnie wyciągałam rękę, proponowałam zmianę lokalizacji przedszkola. Miasto robi jednak wszystko,
żebym zamknęła placówkę i problem
wówczas sam się rozwiąże. Obecnie
mam już o połowę mniej dzieci, niż
w latach ubiegłych – rozkłada ręce
Dorota Czekaj.
W sprawie przedszkola działać
próbują też rodzice. W styczniu problem przedszkola ma być omawiany
też na sesji rady dzielnicy Cieplice.
Tymczasem Cezariusz Wiklik,
rzecznik prasowy urzędu miasta
wyjaśnia, że konflikt na tle wejścia
na plac budowy wykonawcy w dniu
20 grudnia 2011 r. zaistniał na skutek
braku komunikacji między dyrekcją
przedszkola i wykonawcą, który –
mimo starań – nie zdołał uzgodnić

Ludzi dobrych woli było wielu

Fot. Agrafka

W hotelu Mercure w Jeleniej Górze uroczyście podsumowano XI edycję akcji
„Zostań z Nami Świętym
Mikołajem”.

ne przepisy np. na ciasto marchwiowe,
ziemniaki po cygańsku, czy też gołąbki
bez pomidorowego sosu.
Konkurs zorganizowany został
z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Zdrowego Gotowania i
Jedzenia.
(Agrafka)

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych
i Usługowych (na zdjęciu) z ośmiu
klas wzięli udział w czwartej już edycji
konkursu „Zamień buły na brokuły”,
który odbył się pod hasłem „Slow
food, nowy trend w żywieniu”. Młodzi
kucharze sięgnęli do staropolskiej,
zdrowej kuchni i odświeżyli zapomniaK
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Fot. Angela

mieście i powiecie, wpierali akcję
różnymi działaniami oraz pracowali
w charakterze wolontariuszy.
– Kiedy jedenaście lat temu zaczynaliśmy tę akcję, nie spodziewaliśmy
się, że przybierze ona taki rozmiar.
Na wielkiej gali nagrodzono tych, Cieszymy się, że ta idea pomocy
którzy własną pracą przyczynili najuboższym dzieciom przetrwała.
się do poprawy bezpieczeństwa w Zebraliśmy 1200 paczek, które rozdaliśmy w Jeleniej Górze i Piechowi-

E

harmonogramu przedsięwzięć. Jak
podkreśla rzecznik, na spotkanie z
inwestorem, które miało się odbyć 4
grudnia 2011, przedstawiciele przedszkola nie dotarli, choć zostali o nim
powiadomieni. Nie było też reakcji na
pisma wysyłane później.
Ratusz – utrzymując, że firma
miała prawo wejść na teren dzierżawiony przez „Zaczarowany parasol”
– przypomina też o porozumieniu w
sprawie ustalenia warunków korzystania z nieruchomości w związku
z realizacją Term, podpisanym 28
stycznia ubiegłego roku. Podkreśla,
że miasto wywiązało się ze swoich
zobowiązań: zbudowało parking,
przyłącza kanalizacyjne oraz nieprzewidywaną w pierwotnym planie
– furtkę w ogrodzeniu dzielącym
przedszkole i Park Zdrojowy, ścieżkę
do Parku od strony przedszkola i
wykonało kilka innych prac.
Do sprawy wrócimy.
(Angela)

JELENIA GÓRA Dziękowali dobroczyńcom akcji świątecznej

Spiesz się powoli z jedzeniem

R

Fot. Archiwum

Gorąco wokół Zaczarowanego Parasola

A

Galę uświetnił występem Chór
Parafialny „Harfa”.

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Ocena stanu zdrowia z tęczówki oczu.
Irydolog. tel.510105442
Stylizacja rzęs w Twoim domu - Stylizacja rzęs w Twoim domu tel.500-505012, certyfikat, doświadczenie, produkty
profesjonalne i antyalergiczne 100%
zadowolonych klientek. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewna jakości i dobrej
ceny - 500 505 012

Opalanie natryskowe - bezpieczne dla
Twojego ciała. Serdecznie zapraszam piękny wygląd na święta i sylwestra - 889
853 585

Joga dla kręgosłupa
Jelenia Góra, ul.
Konopnickiej 21, tel. kom.
510 052 569 www.candra.pl

cach. Z roku na rok społeczeństwo
nam ubożeje, co odczuła też nasza
akcja, jednak ludzi dobrej woli jest
naprawdę wielu. Liczymy na kolejne działania w następnych latach
– powiedział Grzegorz Rybarczyk
ze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze
oraz pomysłodawca i koordynator
akcji „Zostań z nami Świętym Mikołajem”.
Przed wręczeniem podziękowań i wyróżnień
dla gości wystąpili: sekcja
smyczkowa Szkoły Muzycznej im. J. Garści w
Cieplicach z nauczycielem
Jolantą Popielarz oraz
Chór Parafialny „Harfa”,
którzy zachwycili publiczność muzyką i śpiewem
oraz wprowadzili gości
niezwykłą świąteczną
atmosferę. Na koniec
złożono sobie życzenia
świąteczno-noworoczne.
Pełną listę wyróżnionych
dobroczyńców znajdziecie
na www.jelonka.com
(Angela)
Wykonuję manicure i pedicure, tipsy oraz paznokcie
żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio
szybko i solidnie. Zawsze pewna
j a k o ś c i i d o b r e j c e n y. - 5 0 0
505 012
W y k o n u j ę t i p s y, p a z n o k c i e
żelowe, przyjadę i zrobię w
t w o i m d o m u . Ta n i o s z y b k o i
solidnie. Zawsze pewna jakości i
dobrej c eny. - 500 505 012

Maseczka z avocado
na zimowe chłody
Jest prościutka w wykonaniu i
tania, a działa zbawiennie na suchą skórę, której szkodzą zimowe
temperatury. Wystarczy avokado
i odrobina dobrej oliwy z oliwek.
Miąższ z avocado trzeba porządnie
rozgnieć i wymieszać z paroma
kroplami na gładka konsystencję.
Taka papkę kładziemy na twarz
i po 25 minutach zmywamy. Ta
maseczka dostarcza skórze wielu witamin, minerałów oraz składników
zmiękczających, które będą łagodzić
suchość skóry.

Gryź pestki z winogron
To prawdziwe kapsułki zdrowia,
zawierające mnóstwo witamin.
Komu przeszkadza ich gorzki i
cierpki smak, niech je zastąpią olejem z pestek winogron. To zdaniem
lekarzy, naturalny środek przeciwko
miażdżycy i chorobom serca. Z kolei
wysoka zawartość kwasu linolowego, w tym oleju obniża poziomu
„złego” (LDL) cholesterolu we
krwi. Kwas ten, niezwykle ważny
dla ludzkiego organizmu, nie jest
produkowany przez organizm
człowieka. Tymczasem pełni on rolę
naturalnego „transportera” tłuszczów nasyconych, dzięki któremu
są one przenoszone w miejsca odpowiednie do ich magazynowania,
a więc usuwane z żył, powodują
powstawanie zatorów.

Nie da rady bez soli
Każdy z nas słyszał, że należy
ograniczać spożycie soli, bo m.in.
serce nie bardzo ją lubi. Tymczasem
najnowsze odkrycia wskazują, że
nie tylko zbyt wysoki, ale też niski
poziom soli może jeszcze bardziej
narazić na problemy kardiologiczne
i naczyniowe osoby cierpiące na
choroby serca lub cukrzycę. Poddają
one w wątpliwość aktualne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) dotyczące spożycia soli,
które zalecają spożywanie mniej niż
2,3 grama dziennie.

Mięta z miodem
gasi pragnienie
Herbatka miętowa z miodem
(prawdziwym, tych za grosze w
supermarketach nie kupujmy) i
sokiem z cytryny, nie tylko świetnie
gasi pragnienie, ale też ogrzeje w
zimowe chłody. A przy tym jest
smaczna i zdrowa. Do jej przyrządzenia szklanki takiego napoju
potrzebujemy świeżo zaparzoną
miętę, którą (do smaku rozcieńczamy wrzątkiem), dodajemy dwie
płaskie łyżeczki miodu i kilka kropel
cytryny (albo dwa cienkie plasterki). I gotowe. Taka herbatkę chętnie
też piją dzieci.
(bc)
Prywatny gabinet
internistyczny. Specjalista
chorób wewnętrznych
lek. med. Jan Karp.
Przyjmuje - środy od 16.30
Jelenia Góra ul. Letnia 2.
Badania kierowców, EKG rejestracja telefoniczna tel.
606 244 313

PISANE Z UKOSA

Życzenie noworoczne
Zdrowia, szczęścia, pomyślności.
Pieniędzy, komputera, aparatu,
kablówki oraz szybszego Internetu.
Ot, życzeń noworocznych kilka
przykładów z życia wziętych. Zasłyszanych, jak i otrzymanych via sms.
Do tego pakietu dokładam jeszcze
jedno życzenie – żeby z ulicy 1-go
Maja wreszcie zniknęli typki spod
ciemnej gwiazdy!
No to się wprost w głowie nie
mieści, że mimo licznych apeli
niemal wszystkich mieszkańców
ulicy 1-go Maja w Jeleniej Górze
– a przynajmniej jej najbardziej
reprezentatywnej części, tj. między
dawnym Kościołem Garnizonowym
a Bramą Wojanowską, typy spod
ciemnej gwiazdy ciągle męczą
ludzi poruszających się głównym
deptakiem. Męczą, dręczą, zaczepiają ot tak, i bez jakichkolwiek
konsekwencji, i z właściwą sobie
gorliwością. W świątek, piątek i
niedzielę. Pieniędzy chcą wiecznie
i „zapalili by coś”, jak to mawiają. Ja
proszę, ja życzę sobie i innym, żeby
tych wreszcie nie było!
Jako mieszkaniec ulicy 1-go
Maja wraz z szerokim gronem

mieszkańców mi podobnych życzę
nam wszystkim jak najszybszego
zniknięcia z deptaka przedstawicieli nizin społecznych – tych z
wyboru, wszelkiej maści! Młodych,
starszych, alkoholików, palaczy-żebraczy, notorycznych i niemożliwie
natrętnych „złotówkowiczów”
itp. Ludzi uprzykrzających nam
wszystkim życie, a przy tym (jak
się okazuje) zupełnie bezkarnych.
I coraz bardziej niebezpiecznych
– i to mimo, o czym mówią zarządzający miastem, zdecydowanie
większej liczby patroli policji oraz
straży miejskiej.
Innymi słowy, czteroosobowa w
porywach do pięcioosobowej grupa
meneli zawładnęła ulicą 1-go Maja.
Choć przez większość czasu mobilna, za główną siedzibę obrała sobie
ławki oraz bramę naprzeciw Galerii
Chińskiej. Czy tak być musi? Nie
musi! Wcale a wcale i trzeba z tym
w końcu coś zrobić. Nowy rok, nowe
nadzieje. Z nadzieją spoglądam na
deptak i życzę sobie. I żądam też
trochę właśnie z okazji nowego
roku A. D. 2012.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU Cii

Niepokój oczekiwania
– Czułam, że coś złego mu się
przydarzy. Teraz jeden siedzi w celi,
a drugi zniknął! Przecież już dawno
powinien wrócić! – Inge płaczliwym
szeptem wyrzucała pretensje do ucha
Teodora Drzewieckiego. Rzeczywiście:
od wyjścia Stefana po „aprowizację”
do mieszkania Teodora upłynęły już
prawie dwie godziny. I Starzecki nie
wracał. Niepokój wzmógł się także w
samym Drzewieckim. Zaczęło go gryźć
sumienie, że przystał na ten wariacki
plan nadpobudliwego mężczyzny,
który za wszelką cenę chciał zgrywać
chojraka, choć akurat okoliczności
wcale ku temu sprzyjającymi nie były.
Coś się musiało stać! W sumie wypad
nie powinien mu zająć więcej niż pół
godziny, no, czterdzieści minut. A tu
tyle czasu, a go nie ma.
– Uspokój się wnusiu, najwyżej
– jak nie wróci w ciągu najbliższych
dwóch kwadransów, pójdę po niego
– Drzewiecki próbował ułagodzić
dziewczynę.
– Mowy nie ma! Jeszcze ciebie stracę

i dopiero będzie! Pójdziemy. Razem
pójdziemy. Co tam, w końcu to jego
bardziej szukają niż nas – tym razem
bardzo stanowczym szeptem Inge
dała do zrozumienia, że nie zmieni
zdania.
– A gdzie to pan Stefan? Potrzebuję
jego silnej dłoni – z niepokoju oczekiwania wyrwał ich donośny głos
księdza proboszcza.
Drzewiecki zmieszał się przypomniawszy sobie solenną obietnicę
daną duchownemu, że nie tylko nie
wyjdą poza plebanię, ale nawet nie
podejdą do okna. By nie prowokować
wroga. A tymczasem…
Teodor przegryzł wargi i jąkając się
półgłosem powiedział proboszczowi
o szalonym pomyśle Starzeckiego.
Ksiądz zafrasował się. – Oby tylko go
nie dorwali! Poszedł do pańskiego
mieszkania? Spokojnie, coś się wymyśli – w tonie księdza wyraźnie było słychać niepewność: nie bardzo bowiem
wiedział, jak pomóc zbiegowi.

Ciąg dalszy za tydzień.
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PLOTKI I FAKTY
Szkodliwe dla radnych?

Niemal dziesięć godzin trwały w ostatnią środę roku obrady
Rady Miasta w Jeleniej Górze.
Co bardziej zirytowani przeciągającym się czasem nasiadówki rajcy snuli w umysłach
plany uchwały o szkodliwych
warunkach pracy i o odpowiednich kwotach pieniężnych w
ramach rekompensaty. Bo jak
tu można wysiedzieć dziesięć
godzin słuchając, jak panowie,
a to z lewa, a to z prawa, dyskutują, przy czym i tak z góry
wiadomo, jaki będzie wynik
głosowania? Nawet emocji nie
ma! Do tego ratuszowej sali
potrzebny jest pilny remont,
bo stan techniczny pozostawia
wiele do życzenia. Pogarszają
go jeszcze negatywne emocje
samorządowców. Ostatecznie
z planów o szkodliwym nic nie
będzie, bo na otarcie łez rajcy
przyznali sobie podwyżkę diet.

– Jureczku, spójrzmy na to
optymistycznie!

Hity roku 2012

Urzędnicy magistratu dostali
podobno do wypełnienia ankietę, w której mają wskazać,
co najbardziej podobało im się
w Jeleniej Górze w minionym
roku. Ekscytację wzbudziła
jedna z rubr yk. Otóż obok
powołania nowych wydziałów
w ratuszu, oddania do użytku
fontanny przy al. Wojska Polskiego i ul. Wolności, kończącej
się rewitalizacji Parku Zdrojowego, pojawiła się propozycja
najprzystojniejszego urzędnika
i najurodziwszej urzędniczki.
Oczywiście, bez żadnych wątpliwości, palmy zwycięstwa
należą się Mirosławie Dzikiej i
Marcinowi Zawile. Ale – lepiej
nie uprzedzajmy faktów. Rozstrzygnięcie – za tydzień.
(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów do zdarzeń, które mają miejsce
w rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z dużym
przymrużeniem oka.
Redakcja

– Zapowiadany na 2012 rok
koniec świata to przecież

– także koniec problemów w
mieszkaniówce!

Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Lenard, dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki KomunalnoMieszkaniowej
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Mieć albo nie mieć
Postęp techniki przerasta możliwości człowieka, który – paradoksalnie – tę technikę sam napędza. I
wpuszcza samego siebie w pułapkę,
bo w razie awarii kabelków czy
innych elementów machiny współczesności – jest bezradny. I – miast
być podmiotem – gubi się w mroku
technicznych zależności.
To nawet nie postęp, to galopada.
Nowości gonią nowości. Nowinka
techniczna kupiona wczoraj, dziś
już nie jest najnowsza, a jutro będzie przeżytkiem. Zastąpi ją kolejna
nowinka, która – raczej prędzej niż
później – także wyląduje w demo-

bilu strącona tam przez coś jeszcze
bardziej finezyjnego.
Taki proces, który jest przecież
naturalny, trwał jeszcze nie tak
dawno temu dziesięciolecia. Przedmioty służyły ludziom bardzo długo, pielęgnowane, pieszczone. I w
takim stanie dziś trafiają na giełdy
staroci. A czy za lat kilkadziesiąt dzisiejsze wyroby będą sprzedawane
na pchlich targach jako osobliwości
z historią? Wątpliwe.
Dziś wszystko jest znacznie mniej
trwałe i – co za tym idzie – gorszej
jakości. Bo przecież trzeba na
kliencie wymóc, aby nie pieścił zbyt

długo takiego, na przykład, aparatu
fotograficznego, ale w te pędy wymienił go na nowy, jeszcze bardziej
nafaszerowany układami scalonymi
i możliwościami, których i tak nikt
nie wykorzysta w pełni. Nic zatem
dziwnego, że puchną śmietniki, za
których opróżnianie społeczeństwo
coraz więcej płaci.
Ale i ten argument nie trafia do
entuzjastów nowości i szpanerów,
którzy „muszą” mieć wszystko z
górnej półki i to wbrew mrożącym
portfele wieściom o kryzysie. Za
nic sobie biorą powiedzenie, że
świr na punkcie usprzętowienia
prowadzi do impotencji twórczej
w każdym zakresie. I kupują – zapożyczając się po uszy – coraz to

nowsze zabawki, stając się zarazem siłą napędową rozkręcającej
się produkcji.
Błędne koło! Bo przecież produkować trzeba, by świat się jakoś
w tym obłędzie kręcił. Trzeba też
sprzedawać. A że we współczesnym świecie „mieć” stało się ważniejsze od „być”, widać najlepiej
podczas galeryjnych wyprzedaży.
Galopującego dzikiego tłumu żądnego taniochy w Jeleniej Górze
jeszcze nie ma, bo brak galerii z
prawdziwego zdarzenia, jednak
obrazki w telewizji przekonują
wystarczająco, że dla posiadania
człek szary gotów jest na największe poświęcenie.
Zastanawiająca jest przy tym

uczciwość handlowców, bo jakoś
trudno uwierzyć w to, że dana
rzecz przed świętami kosztowała
krocie, a po świętach – oddaje się
ją za bezcen. Cuchnie to mocno
wykorzystywaniem koniunktury.
Najpierw wyżyłować tych o nieco
zasobniejszych kieszeniach, a
potem – rzucić resztki uboższemu
tłumowi. Niech się nachapie!
W tym całym pędzie zapomina
się, że techniczne udoskonalenia
wcale nie sprawiają, że życie staje
się w sensie „egzystencji” prostsze. Wystarczy… brak napięcia w
gniazdkach, lub baterii w aparatach, aby przekonać się, ile wart
jest ten super-sprzęt. Ludzkość
z przyzwyczajenia, że energia

elektryczna należy się każdemu
jak psu zupa, nawet nie bierze pod
uwagę sytuacji, kiedy – z powodów
różnych – prądu może zabraknąć
na dłużej niż pół godziny.
Biorąc pod uwagę przestarzały
system przesyłu energii w naszym kraju, choćby w regionie
podgórskim, nie jest to wizja z
fatalistycznego filmu katastroficznego. Kiedy wyczerpią się baterie
latarek, wielu z nas na próżno
będzie szukało wyrzuconych do
lamusa świec i lamp naftowych.
Prymitywnego, ale jakże cennego
źródła światła w mroku ciemności
tak bardzo postępowego (nie tylko
technicznie) świata.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com
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JELENIA GÓRA

Zwierzęta pod specjalnym nadzorem Gminy zapłacą
Fot. Angela

za dzieci

Czy ustawa polepszy byt niechcianych
czworonogów?
Wyższe kary za znęcanie się nad
czworonogami to najważniejszy
z zapisów, jakie zgodnie z nową
ustawą o ochronie zwierząt obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.
Zmiany zdelegalizowały handel
psami i kotami na targowiskach i
giełdach. Będzie to możliwe tylko
miejscach ich chowu, a także w
schroniskach. – Na targowiskach
sprzedawano tysiące szczeniąt,
które były dosłownie „produkowane”. Suki były zamknięte w
klatkach piętrowych tylko po to,
by rodziły młode. Zakaz handlu
psami i kotami oraz zapis, że
każda hodowla musi być zarejestrowana w Państwowej Inspekcji
Weterynaryjnej z pewnością ukróci ten proceder – mówi Eugeniusz
Ragiel, Prezes Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce.
Wykroczeniem będzie natomiast trzymanie psa na łańcuchu
krótszym niż trzy metry czy przez
czas dłuższy niż pół doby. – Z egzekwowaniem tych zapisów może
być problem. O ile długość łańcucha można zmierzyć, o tyle trudno

będzie udowodnić właścicielowi,
że pies jest na uwięzi dłużej niż 12
godzin – dodaje prezes E. Ragiel.
Nowa ustawa o ochronie zwierząt nakłada również na każdą
z gmin obowiązek opracowania
programu walki z bezdomnością zwierząt, któr y musi być
wysłany i zatwierdzony przez
TOnZ oraz Państwową Inspekcję
Weterynaryjną. Gmina musi też
wskazać schronisko, w którym
współpracuje.
– Cały czas postulujemy też o
stworzenie jednej ogólnopolskiej
bazy zwierząt znalezionych, tak
jak jest to np. w Niemczech.
Obecnie w Polsce tych baz jest
kilkanaście i właścicielowi trudno
jest odnaleźć zagubione zwierzę –
wyjaśnia Eugeniusz Ragiel.
Ustawa zaostrzyła też kar y
z roku do dwóch lat więzienia
dla osób, które znęcają się nad
zwierzętami, oraz z dwóch do
trzech lat dla tych, którym udowodnione zostanie szczególne
okrucieństwo.
(Angela)

Miasto deklaruje dalszą opiekę
nad dziećmi rodzin mieszkających w gminie Jeżów Sudecki, a
uczęszczających do przedszkoli
w Jeleniej Górze, ale będzie
zabiegało o refundację kosztów.
Do tej pory różnicę pomiędzy
kosztami pobytu dzieci w przedszkolu ponad pięć godzin dziennie, a opłatą wnoszoną przez
rodziców pokrywał samorząd.
Nie będzie jednak już to możliwe, bo zmieniają się przepisy.
Za dzieci swoich mieszkańców
powinna płacić każda gmina.
Konieczna do refundowania
kwota jest różna w każdym z
przedszkoli, do których uczęszczają dzieci spoza Jeleniej Góry,
bo zależy to od indywidualnych
kosztów. Waha się ona od 199
(w Przedszkolu Miejskim nr 2,
czy 19), do ok. 500 zł w Przedszkolu Miejskim nr 14. Skąd
gminy wezmą pieniądze? Nie jest
wykluczone, że poszukają ich w
kieszeniach rodziców.
(RED)

Śniadania
Dania kuchni międzynarodowej
Alkohole świata, drinki, koktaile
Organizacja imprez okolicznościowych
Pl.Ratuszowy 50

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38
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2011-12-16 godz. 17.00 - 2011-12-30
godz. 15.30
PRACA
DAM PRACĘ
Avon oferuje prostą i wygodną
formę dodatkowego zarobku jako
konsultantka, profesjonalne szkolenia
kosmetyczne, konkursy, nagrody,
możliwość awansu. brak opłaty wpisowej, GG 6402836, tel 692494164
Firma Gwarant zatrudni pracowników ochrony, wymagane zaświadczenie o niekaralności. Jelenia Góra
i okolice. Mile widziane doświadczenie. - 695 503 123
Firma zatrudni osoby niepełnosprawne na stanowisko operator
maszyn przetwórstwa tworzyw
sztucznych - 609 492 718
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
kelnerów. CV prosimy wysyłać na
e-mail : kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem kelner. Kontakt telefoniczny : 757670715. - 503 011 950
Gościniec Leśny Dwór w Karpaczu
pilnie zatrudni kelnerów. CV prosimy
wysyłać na e-mail : lesnydwor.karpacz@gmail.com z dopiskiem kelner.
- 757 619 309

Gościniec Leśny Dwór w Karpaczu pilnie zatrudni pracowników do
kuchni. CV prosimy wysyłać na e-mail
: lesnydwor.karpacz@gmail.com z
dopiskiem kucharz. - 757 619 309
Hotel Dziki Potok zatrudni pokojową na umowę o pracę. - 605 154
020
Hotel w Karpaczu zatrudni
osobę do pracy na recepcji oraz w
szatni - Praca w nocy - 509429835,
506027079
Karpacz - Zatrudnię kelnerkępokojową oraz pomoc kuchenną z
doświadczeniem w pracy w pensjonacie. - 604 287 331
Kelnerka na Sylwestra tel.
602554493
Pensjonat w Karpaczu przyjmie
do pracy pokojową i pomoc kuchenną
- 504 015 783
Perła Karkonoszy poszukuje
kucharza z doświadczeniem do
poprowadzenia restauracji. Aplikacje
proszę wysyłać na adres marketing@
palacmargot.pl - 609 042 035

Poszukiwany pomocnik kucharza
oraz pomoc kuchenna. Mile widziane
doświadczenie. Praca w restauracji w
Szklarskiej Porębie. - 502 529 732
Poszukuje osób, które w ostatnich
latach pracowały w firmie Iwo-Bau.
Proszę o kontakt w godzinach 8-20.
- 757 133 159
Poszukujemy na stałe opiekunki
z doświadczeniem dla półrocznego
synka. Jelenia Góra-Zabobrze - 889
485 930
Poszukuję konkretnych osób
do pracy na stanowisku barman/
ka-kelner/ka z doświadczeniem. CV
na adres mailowy. W razie pytań proszę dzwonić 605 515 794. - poczta@
czekoladziarnia.eu
Praca dla emeryta lub rencisty, przy
ochronie obiektu w Jeleniej Górze w
systemie całodobowym 24/48 dla
osoby niekaranej, odpowiedzialnej i
o nienagannym wyglądzie bez nałogów. 604 311 926
Praca na zlecenie dla pani sprzątającej w pensjonacie - Szklarska
Poręba - 602 712 307
Praca na zmywaku. W restauracji w
Szklarskiej Porębie. - 502 529 732
Praca przy sprzątaniu - Przyjmę
do pracy przy sprzątaniu. Oferta dla
osób z orzeczoną II grupą niepełnosprawności- umiarkowaną (zakład
pracy chronionej) Kontakt Tel 512
346 915, 501 164 349
Przedstawiciel handlowy do
biuro-serwisu - rejon Jelenia Góra.
Niezbędne prawo jazdy kat. B,
umowa o pracę. Oferty pisemne z
klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: praca@
infobiurobis.pl
Salonik Prasowy w Karpaczu
zatrudni studentkę(a)studiów zaocznych w charakterze sprzedawcy,
CV na adres izula7@vp.pl - 693
330 358
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Związkowiec w Jeleniej Górze
zatrudni inspektora ds. technicznych
- pełny etat. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne. - 696
855 865

Zatrudnię osobą na stanowisko
kelnera/ki, recepcjonisty/ki, kucharza,
pomocy kuchennej - 665 556 042
Zatrudnię osobę do gotowania
i wydawania potraw w RestauracjiPizzerii „Di Gusto” w Szklarskiej
Porębie. Możliwość zakwaterowania.
- 669 488 951

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Podejmę pracę stałą. Kobieta lat
28, na umowę o pracę, wyksztal. wyższe socjologiczne, zawód wyuczony
-technik ekonomista o specj. rachunkowość i finanse. Jestem osobą
sumienną, uczciwą, ambitną. marlena.s1101@wp.pl - 781 434 500
Rencistka poszukuje pracy na
terenie Jeleniej Góry tel. 793 927
516

ANONSE
MATRYMONIALNE
24-chłopak bi szuka kobiet od 18
do 65 lat sponsorek i sponsorów mam wolne pokoje pod Lwówkiem
Śl. 792671802
30-letni mężczyzna do wynajęcia
dla starszych pań-24 ha, satysfakcja
gwarantowana - 532 425 345

Dawid 36 lat - pomogę kochance 727 538 344
Pomogę finansowo szczuplej, eleganckiej dziewczynie w wieku 18-24
lat. - 790 415 410
Poszukuje stałej partnerki do
miłych spotkań. Ja 36 lat szczupły.
- 782 861 304
Poznam szczupłą i elegancką
dziewczynę, kobietę. - 883 418 736
Przystojny brunet dla pań - 726
052 427
Starszy pasywny, uległy oczekuje
propozycji od aktywnych do 40 lat.
Muflon - 757328603, 601167505
Sympatyczna 40-latka niezależna
finansowo pozna samotnego pana z
poczuciem humoru, na dobre i na złe.
Tylko poważne oferty. - 510 406 615
Szukam kochanki, mam 32 lata,
atrakcyjny, spełnię twoje marzenia,
kobiety dzwońcie, piszcie pełna
dyskrecja 663128075
Tomek dla pań tel. 511 605 891
Tomek dla samotnych pań tel. 508
470 836

USŁUGI
BUDOWLANE

Ciesielstwo - dekarstwo
- naprawa, konserwacja,
nowe. Fachowość,
doświadczenie. Dachówka,
papa, blacha
tel. 516 896 394

Dachy, poddasza - ocieplanie,
naprawa, wentylacja 666 202 011
Dachy, remonty. Naprawy dekarskie
wszelkiego rodzaju, cieknące kominy,
uszkodzone rynny itp. Nowe więźby i
pokrycia dachowe. Remonty mieszkań. - 669 034 781
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka, obróbki.502 953 366
Drobne prace naprawcze - Malowanie, gładź, naprawy hydrauliki,
elektryka itp. - 697 368 868
Elektryk A-Z i awarie, instalacje,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Szybko, tanio i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny
- 500-505-002

14

2 stycznia 2012 r.

Gaz Serwis - Junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny. - 500-505-002
Glazurnik - Płytki łazienki, balkony, tarasy, fachowo. - 781 171
107
Hydraulik - Tanio i solidne usługi
hydrauliczne. Naprawa, wymiana,
przeróbki inst.wod.-kanalizacyjnej. 791 001 236
Hydraulik - technika grzewcza
- Montaże, modernizacje, montaż
nowych instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych, centralne, podłogówki.
Naprawa i montaż urządzeń gazowych. Serwis 24h Posiadam wszystkie uprawnienia - 793 511 444
Hydraulik A-Z - Awarie, montaże,
usterki, naprawy modernizacje,
montaż nowych instalacji gaz, woda
kanalizacja, centralne itp. Naprawa i
montaż urządzeń gazowych. - 500505-002
Junkersy Serwis - Junkersy, termy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny. - 500505-002
Kominki, kompleksowe remonty Obudowy kominkowe z rozprowadzeniem ciepła, hydraulika, zabudowy
i ściany KG bezpyłowo, gładzie
bezpyłowo, kafelkowanie, panele,
malowanie. Remonty kompleksowe
mieszkań i biur. Referencje - 797252-379
Kostka brukowa, klinkier - Beton
i granit, ogrodzenia, mury oporowe, drenaże, suche zabudowy,
malowanie, tapetowanie, mur. klinkierem, profesjonalne doradztwo,
Faktura VAT. Szybko, tanio i solidnie
- 787210943 lub 511545064
Kuchenki gazowe montaż. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie,
naprawy. Próby szczelności instalacji
profesjonalnie. Szybko i bezpiecznie.
Podbijamy książeczki gwarancyjne 500-505-002
Ocieplanie dachów, poddaszy wentylacja i naprawa 601 872 363
Odśnieżanie parkingów, placów,
za pomocą koparko-ładowarki. Tel.
kontaktowy 603 937 213
Oferuje usługi w zakresie naprawy
i wymiany instalacji elektrycznej w
betonowych blokach i budynkach z
końcowymi protokołami pomiarów
danej instalacji. Tanio, szybko i solidnie 886267099
Osuszanie mieszkań wynajem
- Zaleta przyspieszenie prac budowlanych - po pracach malarskich, tynkarskich. Osuszanie wylewki gładzie
po zalaniach wydajność osuszacza
10-20 litrów/doba Ceny 1-4dni/50 500-505-002
Poddasza - ocieplenia - adaptacje
tel. 601 884 480
Prace remontowe, różne
- Łazienki, kuchnie, panele,
regipsy, malowanie, awarie itp.
Płytki, podłogi, hydraulika, elektryka. 20 lat doświadczenia,
własne narzędzia i transport. 505 313 667
Przebudowa i budowa pieców
licowanych kaflami i trzonów
kuchennych, budowa kominków
z paleniskiem otwartym, pieców
chlebowych - 789 312 781

og£oszenia / reklama
Remonty - kompleksowo, tanio i
solidnie tel. 721 647 789
Remonty mieszkań - Gładzie,
malowanie, remonty, solidnie i niedrogo. - 697 368 868
Remonty, malowanie - Dekoracyjne
malowanie ścian, tynki strukturalne,
tapetowanie, dobór materiałów, aranżacja wnętrz, doradztwo i wykonanie
dekoratora 603-509-513
Remostyl oferuje zakres robót
budowlanych - okna, drzwi, bramy,
rolety, regipsy, gładzie, parapety,
szafy zabudowywane, adaptacje
poddaszy, elektryka, prace malarskie,
biały montaż, panele szybko i solidnie
- 665 317 134
Spawacz - hydraulik - Spawanie
gazowe, wod-kan, co, klimatyzacja,
gaz, para, wszystkie systemy w
UE uprawnienia NOT, UDT - 664
810 257
Sprzedajemy i instalujemy tarasy
zapraszamy do naszego saloniku,
chętnie odwiedzimy Państwo doradzimy w wyborze deski i zaaranżowaniu przestrzeni pod taras - 785
001 137
Szafy, garderoby, kuchnie na
wymiar, zabudowy skosów, duże
doświadczenie, projekt , dojazd gratis
- 692 265 128
Termet Serwis - Termy, junkersy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny. - 500505-002
Wodomierze i legalizacja,
wymiana, montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500505-002
Wuko udrażnianie kanalizacji Szybkie usuwanie awarii 1-4 godz
od zgłoszenia, oferujemy przepychanie rur zapchanych odpływów
pralek, umywalek, zlewów oraz WC.
Czyszczenie i spiralowanie pionów
kanalizacyjnych, czyszczenie ciśnieniowe - 500-505-002
Wykonuje wszelkie prace budowlane. Remonty mieszkań od A do Z.
Tanio i solidnie. - 516 171 460
USŁUGI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Solidny elektryk. Montaż instalacji w domu, mieszkaniu. Drobne
naprawy, pomiary. Podłączenie płyty
grzewczej - podbicie gwarancji. - 601
717 759
Systemy alarmowe, kamery, monitoring. Koncesja MSWiA. Systemy
alarmowe od 1zł. Monitoring z reakcją
grup interwencyjnych do 3-cy gratis.
Zadzwoń po szczegóły oferty oraz
promocji. Tel. 601 143 143

Zespół Prestiż - wesela - Profesjonalny 2-3 osobowy zespół na
wesela eventy, imprezy karaoke.
Promocyjne ceny. Ciekawe zabawy
weselne, bardzo dobre nagłośnienie
i oświetlenie. Demo na naszej stronie
e-mail:kontakt@zespolprestiz.pl 517 900 425

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Opiekunki osób starszych do pracy
w Niemczech zatrudni na umowę o
pracę firma DoraMed z Jeleniej Góry.
- 691 104 999

Profesjonalny fotograf ślubny.
Justyna Tyczyńska - 601 552 328

USŁUGI
RÓŻNE

USŁUGI
MUZYCZNE
Producent muzyczny - Własne
studio, produkcja profesjonalnych
beatów hh. Pracuję na żywym Hardware, Cubase 4, Focursite, Korg M3
Expanded, Yamaha hs80m, Fender
Rhodes Mk1, Yamaha S90XS, Hammond XK1, Novation X. Zapraszam
- 515 144 017
Wesela, imprezy, muzyka instrumentalno wokalno akordeonowa.
Repertuar polski, zagraniczny, światła. Ceny umowne „Muzyk-Orkiestra”
tel. 75 75 33 921, kom. 692 046 727
Zespół muzyczny duet damskomęski. Naprawdę tanio i profesjonalnie. - 509 374 298

Anteny TV-SAT full - serwis. Także
w niedziele - 886 501 219
Biuro Rachunkowe Siódemka
- Oferujemy usługi księgowe i finansowe w naszych biurach w: Kowarach, Jelenia Góra, Kamienna Góra,
Lubawka. - 667 899 388
Biuro rachunkowe. Szeroki zakres
usług, ul. Parkowa 12/2 Jelenia GóraCieplice biuro@ksiegowosc.jgora.
pl - 75 64 677 89
Chcesz kupić dom, mieszkanie,
potrzebujesz kredytu a nie wiesz jak
się za to zabrać. - 784 993 919
Doświadczona księgowa poprowadzi pełną księgowość za rozsądną
cenę. - 605 248 272
Elektryk - awarie, instalacje, montaże, usterki, naprawy, modernizacje
itp. Szybko, tanio i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002

EDUKACYJNE
Korepetycje wszystkie przedmioty od szkoły podst. po studia,
kursy maturalne. Centrum Korepetycji Platu Jelenia Góra - 600153322
Kursy dla opiekunek osób starszych, opiekunek do dzieci oraz
inne zawody do pracy w Niemczech.
W tym nauka j. niemieckiego –
600153322
Nauczamy za darmo: Medytacja,
Relaksacja, Nauka gotowanie(kuchnia wegetariańska), Nauka pisanie
książek, Nauka obsługi komputera
podstawy, Nauka grania na keyboardzie podstawy. Więcej informacji pod
telefonem - 791 981 360
Udzielę korepetycji z chemii. Gimnazjum, liceum, matura. Pomogę w
zaliczeniu semestru. - 793 443 004

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Wójt Gminy Podgórzyn
informuje, że

na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Podgórzyn w dniu
2 stycznia 2012 r. zostały wywieszone na okres 21 dni
wykazy w sprawie wyznaczenia do sprzedaży n/w nieruchomości:
1. działki w Przesiece (przetarg)
- nr 313/6, 313/7, 313/8, 313/9 i 313/10.
2. udział 6,48 % w budynku nr 132 w Miłkowie wraz
z częścią działki nr 426/1 o powierzchni 0,0152 ha
w udziale 6,48% (na poprawę zagospodarowania
lokalu mieszkalnego nr 1)
Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu
lub na stronie www.podgorzyn.pl

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia GóraZabobrze
Kaufland - Jelenia GóraZabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego
Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia
Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego
Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
Firany, zasłony - Sklep Wisan

Gaz serwis - Junkersy, kotły,

zaprasza: firany metrażowe i

kuchenki gazowe. Naprawa konser-

gotowe, tkaniny zasłonowe i dekoracyjne, porady dekoratora i usługi
szycia, promocje. ul. Poznańska

wacja i montaż urządzeń gazowych.
Podbijamy książeczki gwarancyjne.

26, obok dworca PKS (pod arka-

Zawsze bezpiecznie pewni jakości i

dami) - 603 509 513

dobrej ceny. - 500 505 002

og£oszenia / reklama
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Hydraulik awarie - Awarie, montaże, usterki, naprawy, modernizacje,
montaż nowych instalacji gaz, woda
kanalizacja, centralne, itp. Naprawa
i montaż urządzeń gazowych. - 500
505 002
Junkersy serwis - Junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny. - 500 505 002
Komis meblowy, skup - sprzedaż
75 75 577 94 ul. Wolności 181 (obok
Gorzelni ) Jelenia Góra
Kreacje na karnawał - Przeróbki,
szycie na miarę. Laboratorium Mody
- Urszula ul. Noskowskiego 3/98a 504 600 685
Kuchenki gazowe montaż - Bezpieczne odłączenie i przyłączenie,
naprawy. Próby szczelności instalacji
profesjonalnie. Szybko i bezpiecznie.
Podbijamy książeczki gwarancyjne 500 505 002
Naprawy blacharsko lakiernicze,
naprawy bieżące tłumiki, hamulce,
zawieszenia. Tanio i solidnie. - 509
477 727
Naprawy w domu i ogrodzie - tanio
i solidnie tel. 889 490 900
Osuszanie mieszkań wynajem
- Zaleta przyspieszenie prac budowlanych - po pracach malarskich, tynkarskich. Osuszanie wylewki gładzie
po zalaniach wydajność osuszacza
10-20 litrów/doba. Ceny 1-4dni/50zł
- 500 505 002
Roznoszenie ulotek - ekipa - Roznoszenie ulotek na terenie Jeleniej
Góry i okolic. Blokowiska i osiedla
willowe. 100% pewność, dokumentacja zdjęciowa, raporty. Doradzimy
w sprawie lokalizacji i terminów. Ceny
do negocjacji. - 514 724 994
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd
do klienta, wycena i transport - gratis
tel. 880 044 951
Termet serwis - Termy, junkersy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny. - 500
505 002

Usługi krawieckie, szycie na
miarę, przeróbki. Laboratorium Mody
„Urszula” ul. Noskowskiego 3/98a 504 600 685
Wodomierze i legalizacja - Wodomierze i legalizacja, wymiana montaż,
przeróbki. Plombujemy legalizujemy,
wyręczamy z wszystkich formalności.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny
- 500 505 002
Wuko udrażnianie kanalizacji Natychmiastowa interwencja 1-4
godz przepychanie odpływów, pralek, umywalek, zlewów oraz WC
czyszczenie pionów kanalizacyjnych.
Szybko i profesjonalnie, posiadamy
odpowiedni sprzęt i działamy skutecznie - 500 505 002
Wymiana grzejników - Wymienić
usunąć stary grzejnik? Mieszkanie
jest w bloku wieżowcu? Wymienimy
nawet jeden grzejnik. - 500 505 002
Wynajem aut do ślubu, posiadamy
czarnego Lincolna Town Car executi,
zabytkową Warszawę 224 oraz kultowego Fiata 125p, wolne terminy na
2012r - 695 435 020

Przeprowadzki - transport
mebli. Tanio, szybko, solidnie.
Duży samochód - mała cena. Promocja na styczeń. - 511 160 252
Przeprowadzki, transport
mebli, bus 1,1t + 2 miejsca dla
pasażerów. Pomoc w załadunku,
rozładunku oraz montażu mebli.
Szybko, sprawnie, pewnie. - 607
232 258
Przeprowadzki, transport
towarowy - miasto, kraj, zagranica, streczowanie, przygotow.
do transp. bez dopłat tel. 880
044 951
Przewozy do Niemiec i Austrii
„Maxim”, z adresu na adres tel. 75
75 229 40, 663 226 009
Przewozy osobowe „Dario” Niemcy, Austria tel. 75 78 127 46,
604 672 112
Usługi transportowe - przeprowadzki kompleksowe 3.5 tony.
Tanio - 511 160 252

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Multimedialny laptop HP Pavilion dv 6 legalny win vista 64 Bit 4
GB RAM AMD Athlon 2,.1 Ghz dual
core HDD 220 GB, gwarancja do
07.2012, stan bdb - 1100zl - 512
110 081
Sprzedam junkers Valliant, używany w bardzo dobrym stanie,
tanio. - 881 326 320
Sprzedam magnetowid Bluesky
6 głowicowy HI-FI stereo + pilot,
stan bardzo dobry, dodatkowo 79
kaset VHS, cena 200 zł tel. 883
410 444
Sprzedam pianino marki Rubinstein - Sprzedam pianino marki
Rubinstein tel. 514 893 866, 75
64 209 45 - 514 893 866, 75 64
209 45

Sprzątanie, domki, mieszkania,
biura itp - 787 008 679

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autobus do wynajęcia - Mercedes
33 miejsca + pilot. Wycieczki, wesela,
szkoły, sportowcy, inne email victoriaimprezy@wp.pl - 604 229 350
Lotniska - przewozy: Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice,
Poznań. F-ra VAT. Door to door - 607
763 204
Przeprowadzki kompleksowo, cała
Europa, 3 samochody,
różne gabaryty tel. 535
044 951
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RÓŻNE
SPRZEDAM

DOMY
SPRZEDAM
Budowa domów pod klucz tel.
504 831 342
Dom na sprzedaż - 167m², wolnostojący z garażem oraz budynkiem
gospodarczym w MiędzyrzeczuBobowicko. Działka 680m², widok
na jezioro. - 885 342 947
Dom poniemiecki 170.000 zł - Wleń-okolice o pow.180 m2 z zabudowaniami gospodarczymi (130 m2)
+ działka o pow.2,61 ha oddalony
14 km do Jeleniej G.óry. Koszt
budynku wraz z działką tylko 6,50
zł/m2.N.Sudety. - 667 544 454
Dom wolnostojacy w Janowicach
Wielkich 200m2 - 475tys, negocjacje - 607 964 369
Nowy dom w Kostrzycy, 240 m2
powierzchni, 5 pokoi, 2 łazienki,
salon, kuchnia, kominek, taras
na działce 900 m2, 563 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

Pięknie położony przestronny
i nowocześnie urządzony dom o
pow. 420 m2 (13 pokoi, 3 kuchnie, 3
łazienki), stodoła, działka 0,39 ha w
okolicy Jeleniej Góry z przepięknym
widokiem na góry. N.Sudety. - 508
302 629
Sprzedam 2 domy o łącznej
powierzchni 1400 m2 + działka
siedliskowa 5ha z czego działki przemysłowej 2ha + 2 stawy hodowlane w
okolicach Bolesławca. Cena:650.000
zł. N.Sudety - 508 302 629
Sprzedam atrakcyjną szeregówkę
- lokalizacja Zabobrze, gotowa do
zamieszkania, elegancko wykończona, 120 m2, rok budowy 2006,
stan bardzo dobry, Jelenia Góra tel.
501 099 367
Sprzedam atrakcyjny dom w Łomnicy 130 metrów plus działka 1200 m.
za 3700 zl metr - 665 073 322

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Bezczynszowe - Z powodu
wyjazdu za granicę odstąpię dom
wraz z całym wyposażeniem do
zamieszkania, jest to dom bez czynszu, opłata tylko prąd, śmieci, więcej
informacji pod tel. Dom znajduje się
w Podgórkach - 12 km od Jeleniej
Góry. - 722 374 372

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Bukowiec działka budowlana 12
zł/m2 o pow. 2,42 ha-widokową, położona w cichej, spokojnej okolicy, gwarantowany kontakt z naturą. W skład
działki wchodzi las o powierzchni
ok 1,6 ha. Cena:300.000 zł - 792
434 657
Ciechanowice budowlana 11 zł/
m2 o pow.7600 m2 gm. Marciszów
położona przy drodze asfaltowej
relacji Jelenia Góra - Marciszów. Nr
działek 29; 30/2. Cena:85.000 zł. 667 544 454
Działka budowlana 1019m² w Jeleniej Górze Dziwiszów - osiedle Leśne
Zacisze. Idealny prostokąt, media
przy działce. Widok na Śniężkę. - 885
342 947
Działka budowlana 16 zł/m2Jelenia Góra o pow.1,8043 ha w tym
1500 m2 działki budowlanej. Większa
część nieruchomości to drzewostan
mieszany. Nr działki 2/3 AM 65. Cena:
300.000zł - 501 636 992
Działka rolna 4 zł/m2 o pow.1,98 ha
położona w spokojnej miejscowości
Chromiec (gmina Stara Kamienica).
Dojazd drogą gruntową, graniczy
z terenami rolnymi i leśnymi. Nr
działki: 161/2. Cena 80.000 zł - 667
544 454
Działka rolna Chromiec 10zł/m2
o pow.0,72 ha gm. Stara Kamienica,
widokowa. Znajduje ok.300 m od
zabudowań. Drzewostan: klon, jesion,
jawor, brzoza. Dojazd do drogą gruntową. Nr działki: 170/3.Cena 72.000
zł - 667 544 454

Działka rolna o pow.1,4011 ha w
Kowarach. Posiada widok na panoramę Karkonoszy. Istnieje możliwość
wydzielenia geodezyjnego części
działki. Działka uzbrojona.Cena:30 zł/
m2 - 501 636 992
Komarno-działka budowlana 44
zł/m2 o pow.3391 m2 w miejscowości
Komarno gm. Janowice W., znajduje
się w przepięknym, cichym miejscu
z cudnym widokiem na góry. Nr
działki: 515/7. Cena 150.000 zł. - 792
434 657
Rolna, Siekierczyn 1,75 zł/m2 Sprzedam działkę rolną o pow. 5,72
ha w gminie Siekierczyn. Nieruchomość uprawiana rolniczo - w 2011 r.
uprawiano rzepak i pszenicę. Dojazd
drogą gruntową. Nr działki:60/3 AM2.
Cena: 100.000 zł. - 501 636 992
Sprzedam dwie działki rolne o
łącznej pow.4900 m2 położone w niedalekiej odległości od drogi Kamienna
Góra - Jawiszów, usytuowana wśród
pięknych, zielonych terenów. Nr
działek:3/3 i 3/4. Cena 23.000 zł - 501
636 992
Sprzedam działkę budowlaną, warto
tam zamieszkać. Działka budowlana
1250m2 w Jeżowie Sudeckim z dostępem do drogi. - 881 326 320
Sprzedam działkę rolną o pow.1.12
ha w Janówku, gm.Jeżów Sudecki
obok drogi asfaltowej, graniczy z zabudowaniami. Dojazd drogą utwardzoną.
Istnieje możliwość przekwalifikowania
na działkę budowlaną. Cena:55.000
zł - 501 636 992
Sprzedam działkę rolną o pow.6800
m2 położoną w Ciechanowicach przy
drodze asfaltowej relacji Janowice
Wielkie-Marciszów. Najbliższa okolica
to łąki i lasy. Działka słoneczna. Nr
działki:503 AM3. - 667 544 454
Sprzedam grunt rolny o pow. 2,04
ha położony w Ciechanowicach. Teren
doskonale nadaje się np. na hodowlę
koni. Dojazd drogą asfaltową. Nr
działki: 109/1 i 111 obr. Ciechanowice
gm. Marciszów. Cena 120.000 zł - 667
544 454
Sprzedam pilnie 0,5 ha - 250.000
- 535 303 007
Wleń działka budowlana 6,50 zł/m2
o pow.2,61 ha z domem poniemieckim
o pow.310 m2. Cena: 170.000 zł.
Koszt budynku wraz z działką tylko
6,50 zł/m2. N. Sudety, nr oferty:412
- 508 302 629

DZIAŁKI/GRUNTY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję do dzierżawy gruntów
powyżej 100 ha. - +48533127299

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia 0,5 ha w Podgórzynie. - 535 303 007

LOKALE
SPRZEDAM
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Odstąpię funkcjonujący sklep
alkoholowy na Zabobrzu pilne tel
721824886
Sprzedam lokale handlowo-usługowe w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. Lokale idealnie nadają się pod
gabinety lekarskie, biura, kancelarie
itd. Cena już od 3.000,00 PLN netto /1
mkw. - 697-397-297, 757522980
Sprzedam pawilon handlowy
o pow 38m2 w Karpaczu przy ul.
Nadrzecznej (woda, prąd 380V,
wyposażenie) cena do uzgodnienia,
tel 506 696 432

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal usługowo - biurowy, pierwsze piętro, 45 m centrum,
PL. Wyszyńskiego 46 - 609 655 488
Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy, parter, centrum, PL. Wyszyńskiego 46, 40 m - 609 655 488
Magazyn 330m2 i 100m2 z rampą
w Jeleniej Górze - 604 569 485
Wynajmę duży lokal handlowousługowy o pow. 150 m kw zlokalizowany w ścisłym centrum JG - róg
ul.1 Maja/Klonowica. Lokal znajduje
się na parterze z wielkimi witrynami.
Cena najmu 6.000, 00 netto. - 697397-297, 757522980
Wynajmę pomieszczenia pod
usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
biurowe, gabinety lekarskie tel. 600
385 142

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam halę, idealna na warsztat samochodowy - 721 026 563
Wynajem/sprzedaż
hal 1000m2 + 2000m2 oraz
pomieszczeń biurowych,
dobra lokalizacja - wyjazd
na Wrocław, tel. 603-851936 lub 75 648 14 43

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę lub kupię garaż ul. Wiejska
przy estakadzie - +48605458999

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia pomieszczenie
garażowe 400pln - 535 303 007
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Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Sfotografowane przed trzema laty z pokładu samolotu kamienice przy ulicy Złotniczej i Drzymały, dziś w części wyglądają znacznie lepiej niż w tamtym momencie. To skutek przywrócenia w minionym roku pierwotnej świetności elewacjom
niektórych z budynków wzniesionych na przełomie XIX i XX wieku w tej części miasta, za torami, uważanej pierwotnie za przedmieścia. Środki udało się pozyskać samorządowcom z poprzedniej kadencji z funduszy unijnych. Dołożyły się
także wspólnoty lokatorskie. Na ekipy konserwatorów czeka jednak jeszcze sporo zaniedbanych domów, nie tylko w tej części Jeleniej Góry.
(RED)

Fot. M T/red
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