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Na stadionie wciąż bardzo źle się dzieje – gasną światła, stoi woda…

Podczas uroczystej sesji rady
miejskiej uhonorowano tych,
którzy w sposób wyjątkowy zasłużyli się dla Jeleniej Góry.

Strona 4
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Światowo
w książnicy

Kibice piłkarscy tracą już cierpliwość. Wybudowany z opóźnieniem - niemal od początku sprawiający problemy z wodą,
a ostatnio z prądem - obiekt przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej
Górze „zasłynął” po raz kolejny. Ponownie odwołano prestiżowy mecz. Przyczyny nieodprowadzania wody wciąż nie
są znane, a na wskazanie winnych i poniesienie przez nich
odpowiedzialności być może jeszcze długo poczekamy.
Na piątkowej (20.11) konferencji
prasowej prezes spółki Termy Cieplickie (zarządzającej obiektem) Zbigniew Kubiela starał się tłumaczyć
zaistniałą sytuację i przepraszał za
taki stan rzeczy, jednak na spotkaniu
z dziennikarzami nie pojawił się nikt
z władz Miasta, szczególnie z nadzoru
nad inwestycjami. Należy zaznaczyć,
że spółka, której we władanie Miasto
przekazało stadion, jedynie zarządza
tym, co dostała, więc winnych trzeba
szukać po stronie Miasta, które jest
właścicielem obiektu, generalnego
wykonawcy (firma Tamex) lub
w fazie projektowania. Od dwóch
lat problemy z murawą, na której
przy niewielkich opadach deszczu
stoi woda, a ostatnio przy okazji
meczu kobiecej reprezentacji Polski

zgasło światło (nadal nie
jest wskazana jednoznaczna przyczyna) – dla władz
Jeleniej Góry
wydają się być
nierozwiązywalne. Kibice
już przerzucają się hasłami
„ u t o p i o n o 16
milionów”, „Lamp
Nou”, czy porównując
nasz obiekt do „basenu na Narodowym”. Czy ten komediodramat
kiedyś się zakończy i będzie można
spokojnie planować kolejne imprezy?
- Zleciliśmy dokonanie analizy
projektu i wykonania niezależnej

firmie. Wynika z niej, że przyczyną
awarii oświetlenia były błędy na
etapie wykonawstwa lub projektowania instalacji – powiedział
lakonicznie Zbigniew Kubiela, który
nadal nie wie, czy PZPN zapłaci za
niedokończony (przerwany po 1.
połowie) mecz reprezentacji Polski
z Holandią.
- Po zakończeniu rozgr ywek
chcemy podjąć
wszelkie działania – zarówno z zaangażowaniem
służb miejskich Wydziału Inwestycji, a
także generalnego
wykonawcy i projektanta – by wykluczyć wszelkie
możliwe przyczyny, w wyniku których na murawie po intensywnych
opadach deszczu utrzymuje się
woda – zapowiedział prezes Term
Cieplickich.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko

Tragifarsa na Złotniczej

I po piłkarskim święcie
Zaplanowany na niedzielę (22.11) ostatni tegoroczny mecz piłkarski, który miał
być wielkim świętem na trybunach (derby Sudetów z Górnikiem Wałbrzych) został
odwołany.

Czytelnicy korzystający z
Książnicy Karkonoskiej mogą już
cieszyć się z wygody przy wypożyczaniu i oddawaniu książek.

Strona 5

JELENIA GÓRA Pięć godzin trwała dyskusja nad propozycjami prezydenta miasta

SPORT

Ostatnia (17.11) sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry toczyła wydaje się na egzekucję, więc na
się w napiętej atmosferze. Służby prezydenta prowadziły czysto wychodzi 42 tys. zł.
Kolejny punkt porządku obrad poz radnymi przeciwnych obozów długą polemikę na temat
woli podgrzewał atmosferę. Wniosek
zmian różnych opłat.

KPR walczył
z faworytem

Burzliwa debata o podwyżkach
Na początek radni na wniosek
prezydenta podjęli uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały nr 120/
XVIIl/2007 Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 3 listopada 2007 roku w
sprawie określenia dziennych stawek

opłaty miejscowej. Tym samym, od 1
stycznia 2016 r. opłata miejscowa nie
będzie już pobierana. Jak podkreślała
skarbnik Miasta Janina Nadolska
– rocznie do budżetu trafia z tego
tytuły 50 tysięcy zł, z czego 8 tysięcy

prezydenta podnosił opłatę uzdrowiskową na 3,5 zł/ dobę, zaś przewodniczący RM Leszek Wrotniewski
zgłosił poprawkę, by stawkę określić
na maksymalnej wysokości dopuszczalnej ustawą, czyli 4,27 zł. - Opłata
uzdrowiskowa nie była zmieniana od
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Będzie czuć gaz
W poniedziałek i wtorek (23-24.11) w
części Jeleniej Góry (Cieplice, Sobieszów,
Jagniątkowie), ale też w Zachełmiu, Górzyńcu, Przesiece, Podgórzynie gazownicy przeprowadzą akcję „przewonienia”
gazu ziemnego. Próba polega m.in. na
zwiększeniu ilość środka nawaniającego
w sieci, przez co zapach gazu stanie się
bardziej intensywny. To ułatwi wykrywania ewentualnych nieszczelności.
Jeśli w jakimś mieszkaniu wystąpi takie
zjawisko, trzeba zamknąć gaz i powiadomić pogotowie gazowe (tel. 992).
(UM)
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2007 r. - podkreślali wnioskodawcy.
Roczne wpływy do budżetu miasta
to ok. 350 tys. zł i stanowią one
do podstawę do uzyskania takiej
samej kwoty z budżetu państwa na
działalność uzdrowiskową (miasto
uzyskuje równowartość pobranej
opłaty uzdrowiskowej z budżetu
państwa, którą może przeznaczyć
na dowolny cel).
Więcej na stronie 3
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Opłata targowa (jednak) bez zmian
Kupcy z Targowiska Zabobrze
doszli do porozumienia z prezydentem ws. opłat targowych. - Nie
jest to idealne rozwiązanie, ale
cieszymy się, że nie trzeba będzie
płacić więcej – mówi prezes spółki kupieckiej Stanisław Sudoł.
Obecnie za jeden metr kwadratowy na jeleniogórskim Targowisku Zabobrze kupcy płacą
czynsz Miastu. Płacą również
podatek od gruntu za ten sam
metr kwadratowy, a także od

budowli za metr kwadratowy, na
którym ta budowla stoi i jeszcze
płacą opłatę targową, która miała
być podwyższona. - Cztery opłaty
za jeden metr kwadratowy to
niebywałe – twierdzi Stanisław
Sudoł.
- Ponieważ zgłoszono poprawki, które nie uszczuplają w sposób
zasadniczy dochodów miasta,
zdecydowaliśmy się je przyjąć –
mówi prezydent Marcin Zawiła.
(Przemo)
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Przebudowę nadzorują pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego

2015/2016



- Wszystkie prace są prowadzone
pod czujnym okiem pracowników
Karkonoskiego Parku Narodowego,
bo oczyszczalnia ścieków znajduje się na obszarze chronionym w
ramach europejskiej sieci NATURA
2000 - mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska we
Wrocławiu.
Stara oczyszczalnia, która pochodzi
jeszcze z lat osiemdziesiątych, została
zniszczona przez postępującą korozję.
W tym roku podczas sezonu wakacyjnego uszkodzeniu uległ betonowy
zbiornik, a jego zawartość zaczęła się
REGION

Wszystko o spadkach
W ostatnią sobotę listopada kolejna edycja Dnia Otwartego Notariatu.
Tegoroczna akcja informacyjno–edukacyjna będzie poświęcona sprawom związanym z dziedziczeniem,
postępowaniami spadkowymi oraz
zmianami w prawie spadkowym,
które weszły w życie w tym roku. W
Jeleniej Górze będzie można porozmawiać o tym z notariuszem m.in.
w Książnicy Karkonoskiej, przy ul.
Bankowej.
28 listopada, od godz. 10.00 do
16.00, notariusze będą udzielać
bezpłatnych informacji w dwudziestu czterech miastach Polski. Tego
dnia odbędzie się szósta edycja akcji
„Porozmawiaj z notariuszem o”,
która cieszy się dużym zainteresowaniem.
Więcej informacji na: www.dzienotwarty.pl oraz www.krn.org.pl
(Org)
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przesączać bezpośrednio do gleby.
Groziło to skażeniem środowiska i
zamknięciem obiektu. Od tej awarii
ścieki są gromadzone w studni zbiorczej, skąd szambiarka wywozi je do
oczyszczalni ścieków w Kowarach.
Uszkodzony zbiornik zostanie
oczyszczony i uszczelniony, a wewnątrz niego zostaną umieszczone
nowe, stalowe komory. Inne planowane prace to m.in. montaż pompy

JELENIA GÓRA

usuwania osadów oraz dmuchaw
membranowych do napowietrzania
ścieków. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec lipca 2016
r. Wtedy to oczyszczone ścieki popłyną

szczelną instalacją do kolektora
kanalizacyjnego, a stamtąd do cieku
wodnego na granicy Karkonoskiego
Parku Narodowego.
(WFOŚiGW)

Wartość prac to ponad pół miliona złotych, w tym wsparcie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniesie 357
tysięcy złotych.

REGION

KPN od stycznia zwiększa swój obszar
Jedną z ostatnich decyzji ustępujących władz w Ministerstwie Środowiska było zwiększenie Karkonoskiego
Parku Narodowego. Zadowolenia
z tej decyzji nie kryją władze
parku.
Zgodnie z decyzją Rady
Ministrów od 1 stycznia
poszerzeniu ulega Karkonoski Park Narodowy
o powierzchnię ponad
370 hektarów.
- Jest to przede wszystkim obszar pomiędzy
Chojnikiem a głównym
kompleksem parku w Jagniątkowie – wyjaśnia dyrektor
KPN-u Andrzej Raj. - Są to bardzo
cenne drzewostany buczyny – celem
jest ochrona przyrody – podkreśla
szef karkonoskiego parku.
- Dla nas bardzo ważne było uzyskanie takiego przyrodniczego transektu od piętra pogórza, czyli od
Chojnika aż do piętra alpejskiego
w jednym układzie przyrodniczym
i organizacyjnym – kontynuował
dyrektor. - Dzięki temu powiększeniu
mamy możliwość monitorowania
zasobów przyrodniczych w układzie
hipsometrycznym – od 300 m n.p.m.

Miał być już, teraz nie wiadomo czy pojawi się w Karkonoszach

Pendolino nam odjeżdża w siną dal?
W trakcie kampanii wyborczej lokalni politycy przekonywali, że od grudnia br. do stolicy
Karkonoszy kursować będzie pendolino. Może będzie, ale tego na pewno nikt nie wie…
Jak poinformował wiceprezydent
Jerzy Łużniak sprawą dojazdu
pociągów pendolino
do Jeleniej Góry i
Kołobrzegu zainteresowała się
Komisja Europejska, która
pyta, dlaczego
w studium wykonalności stacją
docelową był m.in.
Wrocław, a teraz przebieg
jest wydłużony. W związku z tym na
przyjazd słynnego składu jeszcze
poczekamy.
- Na prośbę prezesa PKP Intercity
i ustępującego wiceministra Sługoc-

kiego wystosowaliśmy pismo razem
ze Starostwem z uzasadnieniem
dlaczego pendolino powinno przyjeżdżać do
Jeleniej Góry – poinformował na konferencji prasowej
zastępca Marcina
Zawiły. - Jelenia
Góra i Kotlina Jeleniogórska jest miejscem odwiedzanym w
dużej mierze przez turystów
i z roku na rok, jest ich coraz więcej,
co uzasadnia sens wydłużenia tego
jednego pociągu z Wrocławia do Jeleniej Góry – powiedział J. Łużniak,
który przekonuje, że szybkiego

połączenia ze stolicą doczekamy się
od marca 2016 r.
Jak przekonują przedstawiciele
władz miasta, problemem jest
tylko to, że w studium wykonalności był wpisany
Wr o c ł a w j a ko
stacja docelowa
i t e ra z t r z e b a
wydłużenie linii
formalnie uzasadnić. - Pendolino, które stałoby
we Wrocławiu i
czekało na poranny odjazd po
prostu nie pracuje, a w ten sposób
Fot. Przemek Kaczalko

Trwa przebudowa uszkodzonej oczyszczalni ścieków
przy popularnym schronisku „Strzecha Akademicka”.
Na specjalnych, niskopodwoziowych platformach
zostały tam przewiezione
ważące ponad 14 ton stalowe komory. Ustawiono je
przy pomocy samobieżnych
dźwigów.

Fot. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK

Nowa górska oczyszczalnia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

do ponad 1400 m n.p.m. (w tym
regionie najwyższym punktem jest
Śmielec i Wielki

Fot. Przemek Kaczalko
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Szyszak) – dodał
Andrzej Raj zastrzegając, że Karkonoski Park Narodowy nie zamierza
wprowadzać żadnych ograniczeń w
ruchu turystycznym, który dotychczas funkcjonował w tym terenie.
Przemek Kaczałko

Łącznie Karkonoski Park Narodowy
będzie obejmować od 1 stycznia 2016
roku powierzchnię 5951,4236 ha.
REGION

„Marycha” na strychu

47 sadzonek konopi indyjskich
zabezpieczyli policjanci z Kowar
podczas interwencji 16 listopada
mogłoby pracować – argumentuje
br. Strażacy poprosili funkcjonaMarcin Zawiła.
riuszy o pomoc w wejściu na strych
- Zapytanie Komisji Europejskiej
dwurodzinnego budynku. Z infornie było na „nie”, tylko wręcz na
macji wynikało, że właściciel nie
„tak” - oni są za tym, żeby wydłużyć,
chciał ich wpuścić, a mieszkańcy
ale potrzebne jest dodatkowe uzasadzgłosili, że z pomieszczeń wydobynienie – twierdzi Jerzy Łużniak.
wa się dym.
Przemek Kaczałko
Policjanci, którzy przyjechali na
miejsce znaleźli inne wejście i przez
nie dostali się na strych. Okazało się,
że ogień ugasił właściciel przed przy6(5'(&=1,('=,Č.8-(
jazdem strażaków, a pożar powstał
:6=<67.,0=$
w wyniku zapalenia się grzejnika.
2.$=$â(:63$5&,(
Po rozejrzeniu się po pomieszczeniu
,2''$1(*â26<
funkcjonariusze zorientowali się, że
urządzenie ogrzewało plantację konopi indyjskich. Właściciel uprawy
(321$')1$02-ć
zniknął, pojawił się w komisariacie
262%Č::<%25$&+
po dwóch dniach.
'26(1$78
(112)
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Powrót do Podgórzyna
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ROZMAITOŒCI

Rada Gminy Podgórzyn podjęła
uchwałę o powrocie do korzystania z
usług jeleniogórskiego MZK. Pozytywnie
odpowiedział na to Prezydent Jeleniej
Góry i na drogi Podgórzyna powrócą
„czerwone” autobusy. Teraz specjaliści
zajmą się uzgadnianiem przebiegów.
Trzeba też poczynić ustalenia dotyczące
harmonogramów jazdy, itp. - Jestem
przekonany, że to jest dobra decyzja. Idea
Aglomeracji Jeleniogórskiej zyskała konkretny dowód racjonalności istnienia
– mówi prezydent Marcin Zawiła.
(UM)

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

Adres:
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Śmieci… pod ziemię
W sferze zagospodarowania odpadów komunalnych rozpoczyna
się w Jeleniej Górze nowy etap, czyli
chowanie pojemników pod ziemię.
Pierwsze takie „gniazdo” pojawi
się w rejonie ul. Bankowej. Prace
przy jego budowie zaplanowano w
przyszłym roku.
– Budowa gniazd na odpady
komunalne w zabytkowych strefach Jeleniej Góry jest naturalną
potrzebą – wyjaśnia Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
– Musimy w systemowy sposób
zbierać odpady, w tym segregowane, a trudno jest wystawiać
pojemniki na nie przed zabytkami.
Stąd idea, by tam, gdzie brakuje
wygodnych dla mieszkańców, a
dyskretnie lokowanych pojemników, przy gęstej zabudowie,
wąskich przejściach, itp., po prostu
chować je pod ziemią. Pierwszy z
takich przetargów będzie dotyczył
rejonu ulicy Bankowej – informuje
Jerzy Łużniak. - Prace przy budowie
tego „gniazda” rozpoczną się najwcześniej w sierpniu przyszłego
roku – dodaje wiceprezydent.
Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, wybudowanie gniazda
i świadczenie usług serwisowych
przez okres 36 miesięcy od daty jego
przekazania do użytkowania. Wskazano konkretną działkę, której będzie
to dotyczyć. Ten, kto wygra przetarg
będzie musiał też dostarczyć karty
„czipowe” dla mieszkańców okolicznych domów, z funkcją zamykanie i
otwierania boksów.
(UM)
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Okłamano nas, że mamy najniższe stawki w regionie – mówili radni

Awantura o podwyżki
Dokończenie ze strony 1
W odpowiedzi radni Prawa i
Sprawiedliwości punktowali zapisy
projektu. Ustawa mówi o opłacie
na terenie miejscowości, a nie jej
części – mówił Oliwer Kubicki, z
którego opinią nie zgadzał się radca
prawny Ratusza Roman Słomski.
Na inny zapis zwrócił uwagę Józef
Rypiński, z czym zgodzili się wszyscy
zgromadzeni na sali. - Ustawa mówi
o opłacie przy pobycie powyżej doby, a
propozycja prezydenta dotyczy każdej
rozpoczętej doby – zauważył radny.
Dlatego wykreślono zapis „za każdą
rozpoczętą dobę”.
Na sesji obradowano także nad
zmianami w opłatach od środków
transportu, gdzie najlepiej obeznany w temacie był Wojciech Chadży
przestrzegający przed odpływem
przedsiębiorców np. do gminy Janowice Wielkie, gdzie opłaty z tego
tytułu to zaledwie 30 proc. tego, co
obowiązuje w Jeleniej Górze.
- Na komisji okłamano nas, że
mamy najniższe stawki w regionie
– mówili oburzeni radni. Wojciech
Chadży, który prowadzi firmę transportową przedstawił radnym jakimi
stawkami Gmina Janowice Wielkie
zachęca przedsiębiorców do rejestracji na ich terenie. W związku z tym
zdecydowano pozostawić obecne
stawki. - Była to próba przemycenia
nieuzasadnionej podwyżki. Sekretarz

gminy Janowice Wlk. sam obdzwania
wszystkich przedsiębiorców, czyli
robi dobry marketing i ściąga ich do
siebie pokazując nową uchwałę z 29
października br., która ma podatki
na poziomie 30 proc. jeleniogórskich – powiedział Wojciech Chadży
dodając, że pozostawienie podatków
od środków transportu na poziomie
z ubiegłego roku i tak skazuje Jelenią
Górę na ucieczkę przedsiębiorców.
W sprawie podatku od nieruchomości radni PiS złożyli wniosek
o pozostawienie kilku stawek na
starym poziomie, co według szacunków pani skarbnik dałoby znacznie
mniejszy dochód. Emocje sięgały już
w tym momencie zenitu. Prezydent
zaznaczył, że są braki w edukacji i
jest zagrożenie niższych dochodów
jeśli zostanie obniżona kwota wolna
od podatku.
- Powszechność tego podatku sprawia, że brak tych pieniędzy w budżecie
będzie problemem, a dla podmiotów
jest to np. przy 100 mkw. 10 zł więcej –
podkreślał Marcin Zawiła. Po przerwie
i rozmowach kuluarowych doszło do
głosowania. Za propozycją PiS-u, czyli
0,74 zł za 1 mkw. (prezydent proponował 0,75 zł) zagłosowało 12 radnych
(Chadży, Iwaniec, Kubicki, Ładziński,
Łojek, Miedziński, Rypiński, Sikora,
Szklarska, Szymański, Wrotniewski
i Ziętek), nieobecny na sesji był Wojciech Łużniak, a pozostali głosowali

Fot. Przemek Kaczalko
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za opłatą o 1 grosz wyższą. W sprawie
propozycji prezydenta dot. stawki dla
budynków i ich części pod działalność
gospodarczą w wysokości 22,06
zł troje radnych (Iwaniec, Sikora i
Szklarska) opowiedzieli się już głosem
„za” - w odróżnieniu od poprzedniego
głosowania. PiS wnosił tu o stawkę
21,32 zł. Z kolei przy głosowaniu o
pozostawienie stawki dla parkingów
wielopoziomowych na dotychczasowej wysokości – 21,32 zł (prezydent
wnioskował o obniżenie o połowę)
radni w identycznej konfiguracji, jak
przy pierwszej poprawce zdecydowali
się pozostawić stare stawki.
Poprawka PiS-u dot. podatku
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

również uzyskała większość głosów
(11 za, 9 przeciw, nie głosował J.
Kusiak). W ostatniej poprawce
mówiącej o podatku od pozostałych gruntów, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego zabrakło jednego głosu, by
propozycja PiS (0,41 zł/ m kw.)
weszła w życie (stosunek głosów
10 do 10, jeden wstrzymujący się
(Krzysztof Kroczak). Za stawką
proponowaną przez prezydenta
(0,43 zł) byli: Bałkowska, Dziedzic,
Iwaniec, Kusiak, Obaz, Paczóski,
Ragiel, Sikora, Wachowicz-Makieła
i Wójcik.
Przemek Kaczałko

23 listopada 2015 r.
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Nie tak miało być!
Z ogromnym oburzeniem spotkało
się zarządzenie prezydenta Jeleniej
Góry, który wyłączył ze sprzedaży
część mieszkań, choć na poprzedniej
sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali
o umożliwieniu wykupu mieszkań
Decyzją prezydenta wyłączono
ze sprzedaży mieszkania w części
budynków znajdujących się przy ul.
Jana Kiepury, Ignacego Paderewskiego, Tadeusza Sygietyńskiego oraz
Wrzosowej.
- Trochę mnie to zbulwersowało
– przyznaje jedna z zainteresowanych wykupem mieszkania. - Nasz
budynek jest w fatalnym stanie, może
jako wspólnota byśmy dali radę go
podnieść do porządnego użytku –
dodała, nie rozumiejąc powodów
decyzji prezydenta.
Nie dziwię się, że mieszkańcy są
oburzeni, bo każdy by chciał kupić
mieszkanie, które jest warto grubo
ponad 100 tys. zł – byłem jednym ze
współautorów uchwały dotyczącej
sprzedaży mieszkań za 1 proc., ale
to dotyczyło mieszkań budowanych
przed 1989 rokiem i te mieszkania,
które były zdekapitalizowane – powiedział wiceprezydent Jerzy Łużniak.
Zdaniem zastępcy Marcina Zawiły
część z tych mieszkań powinna być
sprzedana, ale z mniejszą bonifikatą.
- Gdyby dzisiaj prezydent zgodził się
na sprzedaż tych mieszkań o takiej
wartości, to by mógł mieć dyscyplinę
finansów publicznych, z tego względu, że uszczupliłby mienie Gminy
Jelenia Góra w sposób wyraźny –
dodał Jerzy Łużniak.
(Przemo)
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JELENIA GÓRA To połączenie Wieży Krzywoustego z Wieżą Książęcą

Jak mówił prezydent Jeleniej Góry,
jest to wypełnienie pewnych zobowiązań sprzed dwóch lat. Dzięki rewitalizacji kolejnej ścieżki spacerowej
wypełnia się połączenie Wieży Krzywoustego (tzw. Grzybka) z Wieżą
Książęcą w Siedlęcinie. - Tradycyjna
forma spaceru na Perłę Zachodu jest
nudna, gdy idzie się i wraca ta samą
drogą. Okazało się, że ścieżka poetów
(inaczej nimf) jest miejscem, którym
można wrócić, wykorzystując punkty
widokowe – mówił Marcin Zawiła.
Barierki zabezpieczające punkt
widokowy wykonała firma radnego

Fot. Przemek Kaczalko

Ścieżka poetów otwarta
Już we wrześniu br. informowaliśmy o otwarciu dawnej ścieżki poetów, będącej
alternatywą dla popularnej
drogi pieszo-rowerowej w
kierunku Perły Zachodu.
Przy punkcie widokowym
„Trafalgar” z tej okazji odbyło się 5 listopada spotkanie
dziennikarzy z inicjatorami
odbudowy szlaku.
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Zbigniewa Ładzińskiego, którego
prezydent nazwał specjalistą w robieniu czynów społecznych na rzecz
Miasta. - Teren Borowego Jaru to
szczególne miejsce dla Jeleniej Góry,
nie tylko dlatego, że jest związane
z Parkiem Krajobrazowym Doliny
Bobru – mówiła przedstawicielka
Dolnośląskiego Zespołu Parków Kra-

jobrazowych zwracając uwagę na połączenie Jeleniej Góry z Siedlęcinem.
Jako ośrodek edukacji ekologicznej
stworzyliśmy przy współpracy z
prezydentem, ścieżkę edukacyjną
o wartościach przyrodniczych i historycznych tego miejsca, które jest
blisko miasta.
Przemek Kaczałko

W planach są kolejne ścieżki, w tym prawą stroną rzeki Bóbr (w kierunku Perły
Zachodu), ale to „melodia bliżej nieokreślonej przyszłości”.

JELENIA GÓRA

Decydujemy, co budujemy!
W przyszłym, 2016 roku, podobnie
jak w tym, na budżet obywatelski
przeznaczono w naszym mieście 1,5
miliona złotych. Minął już termin
zgłaszania wniosków przez mieszkańców, na co te pieniądze przeznaczyć.
Prezentacje, w których każdy mógł
uczestniczyć odbywały się w Jeleniej
Górze i w Jeleniej Górze-Cieplicach.
Niestety, przy niskiej frekwencji.
Pełne opisy projektów dostępne
są na stronie Urzędu Miasta: http://
jeleniagora.pl/content/jbo-2016-publiczne-prezentacje-wnioskow
Teraz głosujemy! Jak i kiedy?
Głosowanie będzie się odbywać od 23
listopada br. (godz.10.00) do 30 listopada br. (godz.10.00) drogą internetową.
Osoby, które mają utrudniony dostęp
do komputerów będą mogły wybrać
swojego faworyta w jednym z dziesięciu
punktów na terenie miasta – ich lista
oraz godziny otwarcia opublikowano na
stronie: http://jeleniagora.pl/content/
jbo-2016-stanowiska-do-glosowania
Aby zagłosować należy podać imię,
nazwisko oraz numer pesel. Zadania
dodatkowe, które w rozpisce są oznaczone literką „D” nie podlegają głosowaniu,
bowiem wszystkie projekty poniżej 50
tys. zł jakie zostały pozytywnie zweryfikowane – nie przekraczają sumy 500 tys.
zł, co znaczy, że zostaną zrealizowane.
Głosować będziemy na jeden wybrany
projekt z literką „P”, czyli priorytetowy.
Głosować może każdy mieszkaniec
Jeleniej Góry (zameldowany na stałe
lub tymczasowo), który ukończył
szesnasty rok życia.
4 ZU]HĞQLDU (Red)

JELENIA GÓRA

Oni zasłużyli się dla miasta
W sali widowiskowej Jeleniogórskiego
Centrum Kultury
odbyła się 30 października uroczysta
sesja Rady Miejskiej
Jeleniej Góry, podczas
której wręczono odznaczonym w ostatnich 12 miesiącach
osobom, pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody.
- Chciałabym podziękować prezesom
Towarzystwa Walki z Kalectwem za to,
iż dostrzegli moją działalność na niwie
pomocy ludziom potrzebującym. Moja
pomoc nie byłaby możliwa, gdybym na
drodze swojego życia nie spotkała szlachetnych ludzi – mówiła wyróżniona
tytułem „Zasłużonej dla Miasta Jeleniej
Góry” Ewa Pelzer.
- Mamy jeden, podstawowy cel –
wyciągnąć ludzi z domu. Przez każdy
promyk – spotkaniem z drugim człowiekiem – przedłużamy sobie życie,
wypełniamy je także potrzebą pomagania drugiemu człowiekowi. Dokonania
Sejmiku nie byłyby możliwe, gdyby nie
ogromna rzesza wolontariuszy – podkreślał prezes Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych Stanisław
Schubert, który również otrzymał tytuł
„Zasłużonego dla Miasta Jeleniej Góry”.
W gronie zasłużonych był również
ksiądz dziekan Krzysztof Kowalczyk.
- Nie wyobrażamy sobie stycznia bez
spotkania świątecznego osób niepełnosprawnych. To się wpisało na stałe w
program miasta i życie mieszkańców

– mówił. Kolejnym zasłużonym został
Stanisław Gmyrek – twórca Ośrodka
Edukacji Ekologicznej „Jeleniówka” w
Chromcu. - My nie zastępujemy nauczycieli w edukacji przyrodniczo-leśnej, ale
próbujemy wzbudzić w młodych ludziach zainteresowanie przyrodą – podkreślał. Tytuł taki powędrował w ręce
Franciszka Koscha, który był ostatnim z
obecnych na sali z grona „Zasłużonych
dla Miasta Jeleniej Góry”.
W dalszej kolejności wręczano nagrody finansowe Miasta, które powędrowały do Teresy Adamowicz (w dziedzinie
działalności społecznej), Adama Wolaka
(kultura i sztuka) oraz Janusza Lewińskiego (sport i turystyka). Wyróżniono
także Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.
Ostatnim z odznaczonych był Wiktor
Marconi – Honorowy Obywatel Miasta
Jeleniej Góry. - Najważniejsze co robimy
w życiu jest to, co robimy dla innych. To
stało się nie tylko moją dewizą, ale myślę,
że wszystkich dzisiaj wyróżnionych i
zgodnie tą dewizą staram się na co dzień
i będę się starać, kierować w swoich
działaniach – powiedział .
Przemek Kaczałko
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Powstanie herb z berberysu i bluszczu

Twórca smoka z parku przy
ul. Głowackiego wykonał
kolejne dzieło. Tym razem
Piotr Hamowski z pomocą ojca i brata stworzył z
prętów herb Jeleniej Góry.
Konstrukcja ma cztery metry wysokości i po kilku
latach będzie wypełniona
roślinami.
Stalowa konstrukcja ma być
wypełniona berberysem thunberga
w odmianie atropurpurea oraz
winobluszczem pięciolistkowym.
Wypełnienie herbu zajmie roślinom około 7-8 lat. Roczny przyrost
krzewu, który wypełni jelenia to
ok. 40-50 cm. Pnącze na obudowie
ma rosnąć dużo szybciej – ok. 2
metry na rok.
- Smok był dużo łatwiejszy, a
teraz postanowiłem zrobić coś
trudniejszego – powiedział kierownik działu zieleni miejskiej w
MPGK Piotr Hamowski. - Chcę, żeby
było coś oryginalnego w mieście,
coś czym Jelenia Góra by się wy-

Fot. Przemek Kaczalko

Zielone dzieło ozdobi miasto

różniała - dodał twórca stalowych
konstrukcji.
- Nasz pracownik oprócz zajmowania się swoimi obowiązkami ma
też takie hobby, które jak widać
umie robić – powiedział rzecznik
MPGK Zbigniew Rzońca. Twórcy
chcieliby, aby herb ozdobił jeleniogórski Rynek, ale decydujący
głos w sprawie lokalizacji będą

JELENIA GÓRA
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Fot. Przemek Kaczalko

Książkomaty i biblioboxy w Książnicy
Czytelnicy korzystający z Książnicy Karkonoskiej mogą się już cieszyć
z wygody przy wypożyczaniu i
oddawaniu książek. Za sprawą
inwestycji sfinansowanej z miejskich środków oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
na terenie obiektu przy ul. Bankowej zainstalowano książkomaty i
biblioboxy.
Zadanie pt. „Nowoczesna biblioteka – zakup wyposażenia
podnoszącego jakość świadczonych
usług bibliotecznych” o wartości
330 tys. zł., w kwocie 110 tys. zł.
sfinansowało Miasto Jelenia Góra,
a główną część wzięło na swoje
„barki” Ministerstwo. Jak podkreśla
dyrektor Książnicy Karkonoskiej
Danuta Sawicz, nie ma zagrożenia
miejsc pracy w związku z nowym
sprzętem. - Jest to ułatwienie dla
czytelników, natomiast dla bibliotekarzom przybywa pracy. Czytelnik
może przyjść, samodzielnie oddać
książkę, ale bibliotekarz musi tę
książkę odłożyć na półkę, a książki
z wrzutni musi zdjąć z konta - uspokaja szefowa Książnicy. - Do wrzutni
(tzw. biblioboxu) można wkładać
książki z terenu całej Jeleniej Góry,
więc jak ktoś wypożyczył w innej
filii – może ją wrzucić tutaj – wtedy
musimy ją zdjąć z konta i odwieźć do
filii. To dla nas dodatkowe zajęcie,
ale z myślą o wygodzie czytelników
– podkreśla Danuta Sawicz.
Aby skorzystać z książkomatu
należy włożyć kartę biblioteczną
do czytnika, bądź w przypadku

miały władze miasta. - Takie rzeczy
budują atmosferę miasta. Wrocław
ma krasnoludki, Jelenia Góra może
mieć jelenie – dodał Z. Rzońca
dodając, że w przyszłości można
np. stworzyć konstrukcje rowerów
do każdej z dzielnic skoro władze
nazywają nasze miasto rowerową
stolicą Polski.
Przemek Kaczałko

Ulica Łomnicka gotowa
Część ulicy Łomnickiej (od ul. Wincentego Pola do przejazdu kolejowego
koło lotniska) jest już przejezdna.
Zakończył się pierwszy etap remontu
zaniedbanej przez lata ulicy łączącej
Jelenią Górę z gminą Mysłakowice.
Droga została zrealizowana w 85
proc. ze środków unijnych. - zaznaczył
wiceprezydent Jerzy Łużniak. Wartość
inwestycji wyniosła 6,8 mln zł., z
czego niemal 6,1 mln to dofinansowanie z UE. Wybudowany odcinek
ma długość 1280 metrów, szerokość
jezdni wynosi od 6 do 6,5 metra,
chodnik jest jednostronny, dodatkowo
wybudowano dwa przystanki autobusowe. Wykonano też oświetlenie
w technologii LED z oprawami 63 W.
Wniosek o dofinansowanie drugiego
etapu ulicy Łomnickiej został złożony
do programu „schetynówek”. Liczymy na to, że uzyska akceptację tym
bardziej, że zgodnie z podstawowym
wymogiem tego konkursu jest to,
żeby łączyła gminy – zapowiedział
prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła
mając nadzieję, że inwestycja zostanie
zrealizowana w przyszłym roku.
Drugi etap (w obszarze miasta
Jeleniej Góry) według szacunków ma
kosztować ok. 5,7 mln zł.
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Szaleli motorami po lesie i wpadli
Mandatem w wysokości 500
złotych zakończyła się wyprawa
do lasu ośmiu motocyklistów
crossowych, z czego sześciu to
obywatele Niemiec, jeden z Afganistanu oraz jeden z Polski. Zdjęcia z
momentu zatrzymania dostaliśmy
od Czytelnika.
- Funkcjonariusze Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

wraz z funkcjonariuszami służby leśnej Leśnictwa Staniszów
zatrzymali grupę motocyklistów
crossowych na terenie powyższego leśnictwa. Policjanci ukarali
każdego z motocyklistów mandatem karnym w kwocie 500 złotych
- wyjaśnia podinsp. Małgorzata
Gorzelak z KMP w Jeleniej Górze.
(Przemo)

Renata Pałys i Maciej Tomaszewski debiutowali na deskach „Norwida”

Powrót do miasta z Schaefferem
„Audiencja III czyli Raj Eskimosów” to kolejna propozycja Aliny Obidniak i pani profesor Mie- to naprawdę było dla mnie fantaTeatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze, a zarazem senty- czysławy Walczak, które zaprosiły styczne przeżycie – argumentował
mnie tutaj – młodego chłopca po wybór autora reżyser Wojciech
mentalny powrót artystów do Jeleniej Góry.
W sztuce Bogusława Schaeffera, w
reżyserii Wojciecha Ziemiańskiego,
grają Renata Pałys i Maciej Tomaszewski – aktorzy, którzy swoje debiuty mieli na deskach „Norwida”.
- Pierwsza moja praca po szkole
teatralnej była właśnie tutaj, w teatrze
w Jeleniej Górze – powiedziała Renata
Pałys wspominając swój debiut sprzed
35 lat. - Co prawda tylko jeden sezon,
ale był to bardzo ważny dla mnie
czas i bardzo chciałam tu wrócić. Pan

starszych kart zeskanować kod
kreskowy, następnie położoną na
blat książkę wypożyczyć lub oddać
(opcje na monitorze). Istnieje
możliwość wydrukowania paragonu, na którym widoczna będzie
wymagana data zwrotu książki.
Osoby, których karty są na tyle
stare, że automat ich nie odczytuje
– mogą bezpłatnie je wymienić na
nowsze.
Wrzutnie, czyli tzw. biblioboxy
mają służyć osobom, które z różnych przyczyn nie mogą oddać
książki w czasie otwarcia Książnicy.
O dowolnej porze mogą zwrócić
wypożyczoną pozycję do jednego
z dwóch pojemników na terenie
miasta – przy głównej siedzibie KK
(ul. Bankowa), bądź przy filii nr 3 na
Zabobrzu (ul. Różyckiego).
Przemek Kaczałko
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dyrektor Piotr Jędrzejas umożliwił mi
taki powrót sentymentalny – dodała
założycielka Fundacji „Wreszcie”,
współorganizatora przedstawienia.
- Warto zobaczyć ten spektakl, żeby
oderwać się od szarej codzienności,
pośmiać się, nabrać dystansu do
siebie, do życia i spędzić czarujący,
uroczy, komediowy wieczór – zachęcała do obejrzenia sztuki.
- Byłem chłopięciem, kiedy dostałem wspaniały list od pani dyrektor

maturze – ażebym został adeptem. Skorzystałem z tej okazji,
nie wiedząc jaki świat się przede
mną otwiera i do dzisiaj pamiętam
to jako jeden z najpiękniejszych
roków mojego życia – wspominał
swój pobyt w „Norwidzie” Maciej
Tomaszewski.
- Będąc w szkole teatralnej byłem
zafascynowany twórczością Schaeffera. Moim wykładowcą był Jan
Peszek, który zaprosił nas na jeden
z utworów Bogusława Schaeffera i

Ziemiański. - Kiedy w nasze ręce
trafił tekst „Audiencja III...” to
postanowiliśmy z moją koleżanką Ewą Sobiech – kiedy byliśmy
aktorami tego teatru – zrobić go
tutaj. Zaprezentowaliśmy go pani
dyrektor Alinie Obidniak, która
wzięła go do repertuaru. Od tamtego
czasu powracam do twórczości B.
Schaeffera – dodał reżyser, którego
drugim miejscem pracy aktorskiej
był jeleniogórski teatr.
Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczalko

JELENIA GÓRA

5

23 listopada
2015 r.
w SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Fot. Czytelnik

w poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
ZU]HĞQLDU

SPORT

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Fot. Użyczone

Furman wygrywa w Niemczech

Nieopodal holenderskiej granicy
w niemieckiej miejscowości Wenden
odbyła się 14 listopada zawodowa
gala K–1 zorganizowana przez
federację WFMC oraz Energy Gym–
Niemny. Polskę reprezentowało
trzech zawodników: Kacper Stemplewski i Mateusz Nowak (Shidokan
Jelenia Góra) oraz Krystian Bajerski
(Żagań).
Trenerami naszej reprezentacji
byli Paweł Malinowski, a także
Mariusz Ligiżyńki. Biało-czerwona
kadra została bardzo mile powitana
przez organizatora gali Wadima Blagoweschenskij’a. Impreza rozpoczęła
się przed-walkami amatorskimi klasy
D i C, półzawodowymi i zawodowymi, w których wzięli udział nasi
zawodnicy. W hali wypełnionej po
brzegi nie zabrakło także mocno dopingujących Polaków mieszkających
na stałe w Niemczech.
Niestety w dniu imprezy okazało
się, iż z niewiadomych przyczyn nie
dojechał zawodnik z Holandii - rywal
Kacpra Stemplewskiego. Pierwszy
z naszych zawodników Mateusz

JELENIA GÓRA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Furman zmierzył się z zawodnikiem
z Niemiec Kasju Denejem z klubu FC
Offenbach. Po dobrej walce decyzją
sędziów 3:0 nasz zawodnik pewnie
wygrał pojedynek z przedstawicielem naszych zachodnich sąsiadów.
Nadmienić trzeba, iż jeleniogórzanin
w październiku tego roku zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata
WFMC. Kolejny Polak Krystian Bajerski (senior) walczący w jednej z walk
wieczoru z przeciwnikiem Aydinli
Burhanem z klubu FC Offenbach, po
bardzo wyrównanym boju i długich
konsultacjach sędziowskich przegrał
na punkty 1:2.
- Podziękowania dla firmy BonioReklamy, Miejskiego Ośrodka Sportu
i Miasta Jelenia Góra za pomoc w
przygotowaniu się i wyjazdu na
imprezę - powiedział po starcie w
Wenden trener Mariusz Ligiżyński.
Kolejny start naszych fighterów już
28 listopada. Tego dnia odbędą się
w Gliwicach Mistrzostwa Świata
WFMC. Liczymy na kolejne udane
występy jeleniogórzan.
(MDvR)

Trenowali w Pradze
Nasi kajakarze freestyle’owi Zofia
Tuła i Tomasz Czaplicki (Karkonoski
Klub Kajakowy Jelenia Góra) spędzili
pierwszy weekend listopada w Pradze.
Treningi pomimo dość zaawansowanej
jesieni odbywały się przy bardzo ciepłej,
jak na tę porę roku temperaturze i
może właśnie dlatego, zajęcia okazały
się bardzo owocne.
Już na sobotnim rozpływaniu Tomek zaczął wykonywać kombinacje
figur, które dały mu w tym miejscu
wygraną we wrześniowym Pucharze
Europy. - Bardzo lubimy trenować w
Pradze, bo tutaj zawsze można dobrze
popływać. Odwój Tlama działa nawet
przy bardzo niskim stanie wody i
teraz jest chyba jedynym miejscem w
promieniu 400-500 km, gdzie można
spokojnie potrenować. Cieszy mnie, że
oboje z Zosią powracamy do treningów
po przerwie na regenerację w dobrej
dyspozycji - mówi Tomasz Czaplicki.
Bardzo dobrą dyspozycją pomimo
przerwy może pochwalić się Zosia,
która wykonała prawdopodobnie,
jako pierwsza kobieta figurę Trophy
Move Space Godzilla do Front Loop’a. Nadchodzący sezon zaczyna się dla nas
dość wcześnie. Już na początku czerwca weźmiemy udział w Mistrzostwach
Europy w Plattlingu. Oznacza to, że
cykl przygotowań zaczynamy już teraz.
Odwój Tlama w Pradze nie należy do
najprostszych, ale pomimo tego jest
jednym z moich ulubionych. To właśnie
na torze kajakowym w Pradze, gdzie
znajduje się odwój Tlama odniosłam
moje pierwsze zwycięstwo w karierze
w zawodach Pucharu Europy. Tam też
wykonałam mojego pierwszego SpaceLoop’a - dodaje Zofia Tuła.
W nadchodzącym sezonie poza Mistrzostwami Europy nasi reprezentanci
we freestyle’u kajakowym wystartują
również w zawodach Pucharu Świata,
które tym razem odbędą się w Argentynie i Brazylii oraz innych prestiżowych
imprezach w Europie.
(MDvR)

Na starcie w stanęło aż 150 biegaczy

Niespełna 10 km mieli do
pokonania biegacze, którzy
zgromadzili się w sobotę,
14 listopada na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Najszybszy zawodnik
potrzebował 43 minut, by
znaleźć się na mecie. Ostatni
– niemal dwie godziny.
Druga edycja Run Extreme – Ledwie Dychy zgromadziła na starcie
150 zawodników, czyli maksimum
jakie przewidzieli organizatorzy.
Początkowo piękna, słoneczna aura
przeplatana była silnym, porywistym
wiatrem, ale gdy zawodnicy byli już
na trasie nie obyło się bez deszczu.
Tym samym miłośnicy aktywnego
trybu życia mierzyli się nie tylko z
trudną trasą (szczególnie podbiegami na Górę Szybowcową), ale i z
trudnymi warunkami atmosferycznymi. Na czele biegu bardzo szybko
uplasowało się dwóch zawodników:
Piotr Holly z Wałbrzycha i Pavel Brydl
z Trutnova. Obaj biegacze do samego
końca biegli razem, ale na finiszu
(ostatnie metry podbiegu na szczyt

Fot. Tomasz Raczyński

Ledwie dycha, ale jaka...

od strony Zabobrza) więcej sił zachował wałbrzyszanin, który z czasem
43:04 przekroczył linię mety. Jego
towarzysz ucieczki ukończył bieg
9 sekund później. Trzecie miejsce
zajął z kolei Bartłomiej Waloszczyk ze
Świętoszowa, tracąc do zwycięzców
dwie minuty.
Wśród kobiet zdecydowane zwycięstwo odniosła Anna Mysłek z
Jeleniej Góry – czas 58:18, która z
przewagą niemal dwóch minut nad
Brygidą Szymańską zameldowała się
na mecie. Na trzeciej pozycji dobiegła
kamiennogórzanka Dominika Łabu-

da. - W pierwszej edycji nie biegłam.
Mieszkam tutaj, więc trasę znam
mniej więcej, ale było bardzo ciężko.
Zbiegi były cięższe niż te podbiegi.
Wiatr przeszkadzał, cały czas wiał w
twarz, ale impreza przyjemna, fajnie
zorganizowana. Jestem zadowolona
– powiedziała na mecie zwyciężczyni
klasyfikacji kobiet Anna Mysłek z
Jeleniej Góry.
Najstarszym zawodnikiem, który
pokonał „Ledwie Dychę” był Józef
Żuk z Wałbrzycha (rocznik 1940) –
czas: 1:30:30.
(Przemo)
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Nasze szczypiornistki wykazały dużą wolę walki

KPR powalczył z faworytem
Skazywane na wysoką porażkę szczypiornistki KPR–u
Jelenia Góra pozostawiły po
sobie pozytywne wrażenie
w meczu z Pogonią Szczecin,
jednak z przekroju całego
sezonu statystyki są nieubłagane. Jeleniogórzanki jako
jedyny zespół w Superlidze,
z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę. Następne spotkanie w styczniu,
a zarząd klubu zdaje się nie
mieć recepty na ratowanie jedynej w stolicy Karkonoszy
drużyny ekstraklasowej.

Fot. Tomasz Raczyński
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Ku uciesze wiernych kibiców
żółto-niebieskie od początku sobotniego (21.11) spotkania kontrolowały przebieg gry utrzymując
około trzybramkowe prowadzenie.
Już w 7. minucie było 4:1 dla miejscowych, dziesięć minut później
7:4, a w 22. minucie nawet 10:6. Z
bardzo dobrej strony pokazywała
się Ania Mączka, która w pierwszej
części gry zdobyła aż 7 bramek.
Zdziwienie mogły budzić decyzje
trenerki Alicji Łukasik, która po
wykorzystanych trzech rzutach
karnych przez „Mąkę” do kolejnego karnego postanowiła wpuścić
powracającą do gry Joannę Załogę,
która bramki ze stałego fragmentu
nie zdobyła. Ponadto po raz kolejny
słabe spotkanie rozegrała Tetiana
Bilenia, której rzuty z łatwością
broniła nasza była bramkarka Martyna Kozłowska. Mimo to, trenerka
ściągnęła Bilenię dopiero w końcówce meczu, gdy było praktycznie
„po zawodach”. Wyraźnie było też
widać, że jeszcze dużo czasu do powrotu do formy potrzebują Załoga
i Kobzar - mimo to wchodziły na

boisko notując straty. Po raz kolejny
cały mecz na ławce spędziła Justyna
Fijałkowska - nasza „wieża”, która
gdy dostała szansę gry pod koniec
września (przeciwko Łączpolowi
Gdańsk) zdobyła 9 bramek.
Wracając do przebiegu gry należy
podkreślić ogromną wolę walki
KPR-u. Indywidualnego krycia doczekała się Ania Mączka, przez co
w drugiej połowie tylko dwukrotnie
wpisała się na listę strzelczyń. Do
44. minuty kibice przecierali oczy
ze zdumienia, „czerwona latarnia”
rozgrywek walczyła zaciekle o pokonanie wiceliderek. Na tablicy wyników było wtedy 17:15, ale kolejne 7
trafień zaliczyły przyjezdne (17:22)
i wydawało się, że to koniec emocji.
Ambitne jeleniogórzanki podjęły
jednak walkę i dopisały do swojego
dorobku 3 gole, przez co kibice
uwierzyli, że nie wszystko stracone.
Mimo kilku okazji żółto-niebieskie
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ŒWIERZAWA

Mamy mistrza Polski
Zawodnik MKS–u Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra
Wojciech Chmielewski sięgnął
w łotewskiej Siguldzie po złoty
medal Mistrzostw Polski. W walce
o najwyższy stopień podium w
kategorii jedynek mężczyzn, nasz
saneczkarz okazał się lepszy od
olimpijczyka z Vancouver i Sochi
Macieja Kurowskiego, wychowanka jeleniogórskiego klubu.
Wynik Wojtka cieszy, ponieważ
jest to jego pierwszy sezon w
seniorskiej karierze. Trenerem
klubowym jest Przemysław Pochłód, obecnie opiekujący się kadrą
Polski przygotowującą się do II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich
w Lillehammer 2016. Zwycięzca
wyprzedził o pół sekundy drugiego
w stawce doświadczonego Macieja
Kurowskiego. W kategorii pań
triumfowała Natalia Wojtuściszyn
z UKS-u Nowiny Wielkie. Mamy
nadzieję, że Wojciech Chmielewski
utrzyma swoją wysoką dyspozycję i
uda mu się wywalczyć przepustkę
na najbliższe Zimowe Igrzyska
Olimpijskie, które odbędą się w
2018 roku w koreańskim Pyeongchang.
(MDvR)

nie zbliżyły się do rywalek na jedną
bramkę, a wynik na 20:23 ustaliła w
58. minucie Yashchuk. KPR Jelenia
Góra po jedenastu seriach spotkań
zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i
jest jedyną ekipą w rozgrywkach,
która jak dotąd nie wywalczyła
jeszcze choćby punktu. Kolejny mecz
zaplanowano na 6 stycznia - jeleniogórzanki podejmą wtedy we własnej
hali Zagłębie Lubin.
KPR Jelenia Góra - Pogoń Baltica
Szczecin 20:23 (12:9)
KPR: Demiańczuk, Hoffman A. Mączka 9, Uzar 3, Bilenia 3,
Grobelska 2, Jasińska 2, Michalak
1, Nowicka, Tomczyk, Oreszczuk,
Załoga, Kobzar.
Pogoń: Kozłowska, Orowicz Szczecina 7, Zimny 4, Yashchuk
4, Sabała 3, Gadzina 2, Stasiak 1,
Masna 1, Kochaniak 1, Głowińska,
Koprowska, Zawistowska.
(Przemo)

Charytatywne granie dla Julii
Klub Sportowy Pogoń Świerzawa
zaprasza na Mikołajkowy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej.
Imprezę przewidziano na dwa dni
– w sobotę, 5 grudnia na parkiecie
zaprezentują się żaki (zawodnicy z
rocznika 2007 i młodsi), dzień później do rywalizacji przystąpią orliki
(rocznik 2005–2006).
W obu przypadkach turniej rozpocznie się o godz. 10:00. Organizator zapewnia wiele niezapomnianych atrakcji dla dzieci, poczęstunek

oraz pamiątkowe medale, dyplomy i
puchary. Wpisowe na turniej 100 zł
od drużyny. Zgłoszenia drużyn prosimy wysyłać na adres mailowy: pogon-swierzawa@wp.pl - o udziale w
turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
Podczas obu turniejów piłkarskich
dla młodych adeptów futbolu będą
zbierane środki na leczenie 2,5-letniej
Julii Kaziuk, dziewczynki chorej na
białaczkę. Zachęcamy do wsparcia
tej inicjatywy.
(MDvR)
Fot. Użyczone
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Galeria Gwiazd®; www.galeriagwiazd.com
- zwiedzanie w godz. 11.00-17.00 codziennie oprócz
poniedziałku, ul. B. Zwycięzcy 1 (bilet: 10 zł; dla grup
pow. 10 osób 9 zł, dzieci do lat 6 wstęp wolny)

1 GRUDNIA - 17 STYCZNIA
wystawa fotografii Jordan Plis „Jesienne impresje”;
www.galeriawtle.blogspot.com - Galeri@ w Tle, monitory
komputerowe, ul. Bankowa 27
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

www.jeleniagora.com

19 GRUDNIA - SOBOTA
otwarcie wystawy fotografii „Obok mnie” - efekt
konkursu fotograﬁi mobilnej dla dzieci - godz. 16.00 Galeria
„Pod Brązowym Jeleniem”, ul. 1 Maja 60 (ekspozycja czynna
do dnia 31 stycznia)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury
DO 20 GRUDNIA
wystawa fotograﬁi Ryszarda Literackiego „Cieplice”
- Filia 4, Plac Piastowski 32
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

DO 31 GRUDNIA
wystawa „Trzy spojrzenia” Natalia Kryszpin, Wiktor Staszak, Olga Orlińska-Szczyżowska
- Galeria Na Górze, ul. J. Matejki 28
Muzeum Karkonoskie

DO 31 GRUDNIA
wystawa „Tradycja w przestrzeni czasu.
70-lecie Wielkiej Wędrówki” - ul. J. Matejki 28
Muzeum Karkonoskie

II Salon Zimowy: świąteczna galeria artystów - Galeria
Szlaku Sztuki, ul. Bankowa 27 (poniedziałek-piątek
godz. 12.00-18.00, sobota godz. 9.00-14.00)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

2 - 9 GRUDNIA

DO 5 GRUDNIA

DO 15 STYCZNIA
wystawa malarstwa Matyldy Koneckiej - Galeria „Muﬂon”,
ul. Cieplicka 172
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

DO 3 STYCZNIA
wystawa współczesnej grafiki z kolekcji Jana Hałuszki
- ul. Michałowicka 32
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta
Hauptmanna”

DO 31 GRUDNIA
ekspozycja prac dzieci ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Jeleniej Górze - Maskotka Wypożyczalni
Książki Mówionej - I piętro, ul. Bankowa 27
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

DO 31 GRUDNIA
wystawa fotografii Janusza Moniatowicza „Z pracowni
Józefa Sudka” - Galeria „Korytarz”, ul. Bankowa 28/30
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

DO 31 GRUDNIA
wystawa malarstwa i szkła artystycznego „Rozrost” Aleksandra Kujawska, Sandra Rzeszutek - Galeria „Promocje”,
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

DO 31 GRUDNIA
wystawa fotograﬁi Zygmunta Trylańskiego i Andrzeja
Woźniaka „Pejzaż tatrzański” - Galeria „Hall”, ul. K. KomedyTrzcińskiego 12
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

DO 31 GRUDNIA
wystawa „Berlin 1945 - 70. rocznica upadku hitlerowskich
Niemiec” - Muzeum Historii i Militariów, ul. Sudecka 83
Muzeum Karkonoskie

wystawa fotografii Jerzego Wiklendta „Ksiądz Jerzy
Popiełuszko - pożegnanie i kult” - Galeria Małych Form,
ul. Bankowa 27
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

5 GRUDNIA - SOBOTA
otwarcie wystawy fotograﬁi Tomasza Skorupki „Smoki
w stawie i na trawie” - godz. 17.00 ul. Cieplicka 11A
(ekspozycja czynna do dnia 29 lutego)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

DO 12 GRUDNIA
wystawa - Aleksandra Ska. Dom muz
- ul. Długa 1 (wystawa czynna poniedziałek-piątek
godz. 9.00-17.00; sobota godz. 10.00-16.00; bilety: grupy,
młodzież szkolna - 2 zł, dorośli - 5 zł; sobota - wstęp wolny
oraz cały tydzień - karta dużej rodziny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

DO 15 GRUDNIA
polsko-czeska wystawa prac powarsztatowych „Duety” Galeria „Pod Brązowym Jeleniem”, ul. 1 Maja 60
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

15 GRUDNIA - WTOREK
otwarcie wystawy fotografii „Góry nasze spiętrzone
marzenia” - godz. 17.00 Galeria Małych Form, ul. Bankowa
27 (ekspozycja czynna do dnia 15 stycznia)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, Sudecki
Klub Wysokogórski

18 GRUDNIA - PIĄTEK
otwarcie wystawy malarstwa Urszuli Broll
- godz. 17.00 ul. Długa 1 (wystawa czynna do dnia 23 stycznia
poniedziałek-piątek godz. 9.00-17.00; sobota godz. 10.0016.00; bilety: grupy, młodzież szkolna - 2 zł, dorośli - 5 zł;
sobota - wstęp wolny oraz cały tydzień - karta dużej rodziny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

DO 20 STYCZNIA
wystawa dziecięcych graﬁk „Koty przed płoty”
- Galeria „Kolor”, ul. Cieplicka 172
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty na dzień
17 listopada 2015 r. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez,
które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

Pobierz
na telefon!

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych
24 listopada – 31 grudnia

30 grudnia - środa
GALA SYLWESTROWA

A

11 grudnia - piątek
DOMOWE MELODIE

31 grudnia - czwartek
SYLWESTER
POD RATUSZEM
- DISCO PARTY

Z A P R A S Z

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

MARCIN ZAWIŁA

20 grudnia - niedziela
KABARET
PARANIENORMALNI

KALENDARZ

koncert STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO:
Krzysztof Myszkowski - śpiew, gitara, harmonijka ustna;
Bolo Pietraszkiewicz - gitary; Roman Ziobro - kontrabas,
gitara basowa, cymbałki - godz. 19.00 ul. Bankowa 28/30
(bilety: 40 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

Rozgrywki II Ligi Piłki Koszykowej Mężczyzn.
Mecz KS Sudety Jelenia Góra - Górnik Trans Eu. Wałbrzych
- godz. 19.00 ul. Sudecka 42
Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra

spektakl „Pierścień Wielkiej Damy“ C. K. Norwid,
reżyseria Piotr Jędrzejas - godz. 19.00 scena studyjna,
al. Wojska Polskiego 38 (DOLNY ŚLĄSK ZA PÓŁ CENY;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

DOLNOŚLĄSKA AKCJA ARTYSTYCZNA „Czytajmy
dramaty”
- godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

spektakl dla Najnajów „Łódeczka”;
reżyseria Alicja Morawska-Rubczak - godz. 11.00
al. Wojska Polskiego 38 (DOLNY ŚLĄSK ZA PÓŁ CENY;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

www.jeleniagora.com

Akademia Rozwoju Rodziny „Mama - Tata - Dziecko”;
DLA MAM „Mapa marzeń” prowadzi Anna Rutkowska
- godz. 10.00-13.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12
(wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona; zapisy
tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

28 LISTOPADA - SOBOTA
rekreacyjny bieg parkrun; www.parkrun.pl
- godz. 9.00-10.00 Park Wzgórze Kościuszki

koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”;
www.muzykaserc.pl, tel. 502-212-638 - godz. 19.30
ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze

koncert muzyki i tańca irlandzkiego - Celtic Dream:
Anna Faber - harfa, Anna Buczkowska - vocal, zespół
Carrantuohill, zespół taneczny SALAKE - godz. 19.00
ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 60 zł, 50 zł)
Filharmonia Dolnośląska

30 LISTOPADA - PONIEDZIALEK
prelekcja z pokazem multimedialnym „Buenos Aires
- Miasto Pomyślnych Wiatrów, cz. V” Stanisław Dąbrowski godz. 17.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

spektakl „Pierścień Wielkiej Damy“ C. K. Norwid,
reżyseria Piotr Jędrzejas - godz. 17.00 scena studyjna,
al. Wojska Polskiego 38 (DOLNY ŚLĄSK ZA PÓŁ CENY;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

spektakl dla Najnajów „Łódeczka”;
reżyseria Alicja Morawska-Rubczak - godz. 11.00
al. Wojska Polskiego 38 (DOLNY ŚLĄSK ZA PÓŁ CENY;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

29 LISTOPADA - NIEDZIELA
FILHARMONIA FAMILIJNA „Perły baroku”;
26 LISTOPADA - CZWARTEK
koncert pod dyrekcją Artura Kozy (prowadzenie): Bożena
prelekcja z pokazem multimedialnym „Gruzińska Wasiucionek - altówka, Mateusz Wasiucionek - altówka,
Maciej Kolendo - wiolonczela, Barbara Sas - klawesyn,
Supra”
Symfoniczna
Filharmonii
Dolnośląskiej;
Tomasz Jamiołkowski - godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A Orkiestra
w programie: J. S. Bach - Aria na strunie G z III Suity
(wstęp wolny)
Orkiestrowej D-Dur, VI Koncert brandenburski B-dur,
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze
J. Pachelbel - Kanon D-Dur - godz. 10.30 ul. J. Piłsudskiego
60 (bilety: 11 zł)
27 LISTOPADA - PIĄTEK
Filharmonia Dolnośląska
spektakl „Pierścień Wielkiej Damy“ C. K. Norwid,
reżyseria Piotr Jędrzejas - godz. 19.00 scena studyjna, Rozgrywki Młodziczek w Piłce Koszykowej.
al. Wojska Polskiego 38 (DOLNY ŚLĄSK ZA PÓŁ CENY; Mecz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - MOS Wrocław
www.tiketto.pl)
- godz. 11.00 SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Miasto Jelenia Góra,
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
Ośrodka Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra

koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”;
www.muzykaserc.pl, tel. 502-212-638 - godz. 19.30
ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze

przyrodnicze warsztaty szklano-plastyczne
„Odlotowo”
dla dzieci w wieku 6-12 lat „Większy kawałek słońca”;
prowadzi Edyta Kulla - godz. 16.30-18.00 ul. K. KomedyTrzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona,
zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

25 LISTOPADA - ŚRODA
Klub Seniora „Młodzi duchem”
prelekcja „Podróże rowerowe po Europie” Bolesław Osipik
- godz. 16.00 ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny)1
Miasto Jelenia Góra, Przystań Twórcza - Cieplickie
Centrum Kultury

projekcja filmu DKF „Klaps” - „Ognie w polu”,
dramat wojenny; reż. Shinya Tsukamoto (Japonia, 2014)
- godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30 (wejściówki 10 zł, karnet
28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

24 LISTOPADA - WTOREK
spotkania z uważnością (mindfulness);
Agnieszka Marszałek - godz. 18.00-20.30 ul. Cieplicka 11A
(tel. 609-560-640)

2

30 GRUDNIA - ŚRODA
BIBLIOstacja smyka
dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz z opiekunami
- godz. 11.00 ul. Bankowa 27 (wstęp wolny; zgłoszenia
tel. 75-753-35-35)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

Prezydent miasta jeleniej góry
marcin zawiła

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
nadchodzacego Nowego Roku składam Mieszkańcom
i Turystom najlepsze życzenia zdrowia, pogody
ducha i samych radosnych dni. Czas spędzony przy
wigilijnym stole niech będzie wytchnieniem od
codziennych zmagań i trosk, a wigilijna noc w gronie
najbliższcyh, wypełniona melodią kolęd, przyniesie
miłość i porozumienie.
W nadchodzącym Nowym Roku życzę, by pokój,
szczęście i pomyślność we wszelkich przejawach
życia były obecne każdego dnia, życzę siły
i wytrwałosci w dążeniu do realizacji wszelkich
zamierzeń i najśmielszych marzeń.
Niech świat w Nowym Roku będzie przyjazny
i bezpieczny, a w naszych domach panuje miłość,
szacunek i zrozumienie.
Dosiego Roku!
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31 GRUDNIA - CZWARTEK
SYLWESTROWY SPEKTAKL PRZEDPREMIEROWY
„Czego nie widać” Michael Frayn,
reżyseria Adam Biernacki; po spektaklu toast - godz. 20.00
duża scena, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: dla pary
100 zł, 1 os. 60 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
SYLWESTER POD RATUSZEM DISCO PARTY
- godz. 22.00 TOMSKI i HELLO MY SUNSHINE,
godz. 22.40 CZADOMAN, godz. 23.15 AFTER PARTY,
godz. 23.55 życzenia noworoczne, godz. 00.00 pokaz
sztucznych ogni, godz. 00.05 TOMSKI i HELLO MY
spotkania z uważnością (mindfulness);
Agnieszka Marszałek - godz. 18.00-20.30 ul. Cieplicka 11A SUNSHINE - Plac Ratuszowy
MultiEventer Jelenia Góra,
(tel. 609-560-640)
Mecenat Miasta Jelenia Góra

29 GRUDNIA - WTOREK
projekcja filmu DKF „Klaps” - „Taxi-Teheran”,
dramat; reż. Jafar Panahi (Iran, 2015) - godz. 18.00
ul. Bankowa 28/30 (wejściówki 10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

koncert „Jazzowe kolędowanie”:
Zbigniew ‘Levandek’ Lewandowski - perkusja, Łukasz
Perek - fortepian, Jakub Olejnik - kontrabas, Jacek
Szreniawa - śpiew, gitara; w programie kolędy, piosenki
świąteczne i zimowe - godz. 19.00 Park Zdrojowy 1
(bilety: 40 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

GALA SYLWESTROWA, koncert pod dyrekcją Dariusza
Mikulskiego (prowadzenie):
Tapalin Charoensook (Tajlandia) - wiolonczela, Nikos
Xanthoulis (Grecja) - lira, Małgorzata Kulińska spotkania z uważnością (mindfulness);
Agnieszka Marszałek - godz. 18.00-20.30 ul. Cieplicka 11A sopran; w programie: W. A. Mozart - Uwertura do opery
Czarodziejski ﬂet KV 620, J. Haydn - Koncert nr 1
(tel. 609-560-640)
na wiolonczelę i orkiestrę C-Dur Hob. VIIb:1, N. Xanthoulis
- Koncert na lirę i orkiestrę - PREMIERA ŚWIATOWA,
23 GRUDNIA - ŚRODA
W. A. Mozart - Uwertura do opery Wesele Figara KV 492,
BIBLIOstacja smyka dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz Aria Vado, ma dove? oh Dei! KV 583, J. Strauss - Uwertura
z opiekunami
do operetki Noc w Wenecji, walc Życie artysty op. 316,
- godz. 11.00 ul. Bankowa 27 (wstęp wolny; zgłoszenia Uwertura do operetki Zemsta nietoperza, Aria Adeli Taki
tel. 75-753-35-35)
pan jak pan z II aktu operetki Zemsta nietoperza, TritschMiasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji Tratsch polka op. 214, czardasz Rozalindy z operetki
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
Zemsta nietoperza, marsz Radetzky’ego - godz. 19.00
ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 80 zł)
koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”;
Filharmonia Dolnośląska
www.muzykaserc.pl, tel. 502-212-638 - godz. 19.30
ul. Cieplicka 11A
koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”;
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja www.muzykaserc.pl, tel. 502-212-638 - godz. 19.30
Muzeum Przyrodnicze
ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze
27 GRUDNIA - NIEDZIELA

22 GRUDNIA - WTOREK
projekcja filmu DKF „Klaps” - „45 lat”,
dramat; reż. Andrew Haigh (Wielka Brytania, 2014) - godz.
18.00 ul. Bankowa 28/30 (wejściówki 10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

KABARET
PARANIENORMALNI
„Pierwiastek
z trzech”
- godz. 18.00 i 20.30 duża scena, al. Wojska Polskiego
38 (bilety: 80 zł parter, 60 zł I balkon, 40 zł II balkon;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

spektakl „Mąż mojej żony” Miro Gavran;
reżyseria
Henryk
Adamek;
Jacek
Grondowy,
Piotr Konieczyński - godz. 16.00 scena studyjna, al. Wojska
Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila
Norwida

Rozgrywki Młodziczek Piłki Koszykowej.
Mecz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - MKS
Polkowice - godz. 11.00 SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra

20 GRUDNIA - NIEDZIELA
Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej z udziałem dzieci
w wieku 5-6 lat
- godz. 8.00-16.00 Park Sportowy Złotnicza
Miejski Klub Sportowy „Karkonosze” Jelenia Góra

KALENDARZ

6

KALENDARZ

prelekcja z pokazem multimedialnym „Dookoła
świata...”
Stanisław Dąbrowski - godz. 17.00 ul. K. KomedyTrzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury
15 GRUDNIA - WTOREK
pokaz ﬁlmów zrealizowanych przez uczestników zajęć
teatralnych „Animowane opowieści”
- godz. 17.00 ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Młodzieżowy Dom Kultury
spotkanie autorskie z Janiną Peikert,
promocja książki „Na szlakach Matki Ziemi” - godz. 17.30
ul. Bankowa 27 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
projekcja ﬁlmu DKF „Klaps” - „Imigranci”,
dramat; reż. Jacques Audiard (Francja, 2015) - godz. 18.00
ul. Bankowa 28/30 (wejściówki 10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury
spotkania z uważnością (mindfulness); Agnieszka
Marszałek - godz. 18.00-20.30 ul. Cieplicka 11A
(tel. 609-560-640)
16 GRUDNIA - ŚRODA
BIBLIOstacja smyka dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz
z opiekunami - godz. 11.00 ul. Bankowa 27 (wstęp
wolny; zgłoszenia tel. 75-753-35-35)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
KLUB SENIORA; Przystaniowa Wigilia
- godz. 16.00 ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Przystań Twórcza - Cieplickie
Centrum Kultury
warsztaty plastyczne „Witaj pierwsza gwiazdko!”
dla dzieci w wieku 6-12 lat „Większy kawałek słońca”;
prowadzi Ewa Nyc - godz. 16.30-18.00 ul. K. KomedyTrzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona,
zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

12

koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”;
www.muzykaserc.pl, tel. 502-212-638 - godz. 19.30
ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze
17 GRUDNIA - CZWARTEK
Wigilia w Klubie Seniora
- godz. 17.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego
(wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

KONCERT ŚWIĄTECZNY
pod dyrekcją Chikara Imamura (Japonia):
Omiros Yavroumis (Grecja) - skrzypce, Agata Juryś altówka, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej;
w programie: J. Pachelbel - Kanon D-Dur, J. S. Bach - Aria
na strunie G z III Suity Orkiestrowej D-Dur, R. Wagner Idylla Zygfryda, W. A. Mozart - Symfonia koncertująca Esdur KV 364 na skrzypce i altówkę, F. Schubert - V Symfonia
B-dur - godz. 19.00 ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 30 zł)
Filharmonia Dolnośląska

www.jeleniagora.com

prelekcja z pokazem multimedialnym „Chiny i Tybet na styku dwóch kultur, część II” Renata Mięgoć
- godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze
18 GRUDNIA - PIĄTEK
pokaz małej akademii baletu;
przygotowanie Anna Krych
- godz. 17.00 ul. Cieplicka 172 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”
prapremiera ﬁlmu „Szwindler i Przekrętas”
Teatr Osób Uzależnionych KARAWANA - godz. 19.00
ul. Cieplicka 172 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”
spektakl „Dekameron” Giovanni Boccaccio,
reżyseria Petr Nosalek - godz. 19.00 Park Zdrojowy 1
(bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji
spektakl „Pierwszy raz”
Michał Walczak, Teatr Odnaleziony;
reżyseria Łukasz Duda - godz. 19.00 ul. Bankowa 28/30
(bilety: 20 zł, 10 zł tylko w kasie JCK; www.bilety.jck.pl)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury,
Stowarzyszenie Teatr Odnaleziony
koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”;
www.muzykaserc.pl, tel. 502-212-638 - godz. 19.30
ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze
DO 19 GRUDNIA
warsztaty
świąteczne
malowanie
bombek,
recyklingowe choinki
- ul. J. Matejki 28 (dla grup zorganizowanych, zapisy
tel. 75-645-50-78)
Muzeum Karkonoskie
19 GRUDNIA - SOBOTA
rekreacyjny bieg parkrun;
www.parkrun.pl - godz. 9.00-10.00
Park Wzgórze Kościuszki
Pracownia Świętego Mikołaja - rodzinne warsztaty:
malowanie bombek, stroiki z igliwia, ręcznie robione kartki
3D, anioły z masy solnej, zdobienie choinki z kartonu godz. 11.00-14.00 ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Przystań Twórcza - Cieplickie
Centrum Kultury
Betlejemskie Światło Pokoju; godz. 18.00 msza
św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego;
godz. 19.00 rozpalenie ogniska przed kościołem
i przekazanie światełka mieszkańcom
Karkonoski Huﬁec ZHP Chorągiew Dolnośląska
im. hm Stefana Mirowskiego w Jeleniej Górze
Rozgrywki II Ligi Piłki Koszykowej Mężczyzn.
Mecz KS Sudety Jelenia Góra - AZS Politechnika Poznań
- godz. 19.00 ul. Sudecka 42
Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra
spektakl „Mąż mojej żony” Miro Gavran;
reżyseria
Henryk
Adamek;
Jacek
Grondowy,
Piotr Konieczyński - godz. 19.00 scena studyjna, al. Wojska
Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

1 GRUDNIA - WTOREK
spektakl dla dzieci - Lekcja 4:
Scenograﬁa „Wymyślone podróże MO” Agata Biziuk,
reżyseria Przemysław Jaszczak - godz. 9.00 i 10.30
Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Mecenat
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
projekcja filmu DKF „Klaps” - „11 minut”,
psychologiczny/thriller; reż. Jerzy Skolimowski (Polska,
2015) - godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30 (wejściówki 10 zł,
karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury
spotkania z uważnością (mindfulness); Agnieszka
Marszałek - godz. 18.00-20.30 ul. Cieplicka 11A
(tel. 609-560-640)
2 GRUDNIA - ŚRODA
spektakl dla dzieci - Lekcja 4:
Scenograﬁa „Wymyślone podróże MO” Agata Biziuk,
reżyseria Przemysław Jaszczak - godz. 9.00 i 10.30 Park
Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Mecenat
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
BIBLIOstacja smyka dla dzieci w wieku 3-5 lat
z opiekunami
- godz. 11.00 ul. Bankowa 27 (wstęp wolny; zgłoszenia
tel. 75-753-35-35)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
warsztaty kartek świątecznych „Gwiazdka dla ciebie”
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat - godz. 15.00-18.00
ul. Cieplicka 172 (opłata: 20 zł; zapisy tel. 75-755-37-70)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon”
KLUB
SENIORA;
ćwiczenia
z
fizjoterapeutą
Beatą Trzepizur
- godz. 16.00 ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Przystań Twórcza - Cieplickie
Centrum Kultury
Rozgrywki Juniorek Starszych Piłki Koszykowej.
Mecz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - Ślęza Wrocław
- godz. 17.30 SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra
spektakl „Kontrabasista” Patrick Süskind,
reż. Krzysztof Pulkowski, wystąpi: Krzysztof Rogacewicz godz. 19.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury
GENIUSZ MOZARTA, koncert pod dyrekcją Dariusza
Mikulskiego (waltornia):
Justus Frantz (Niemcy) - fortepian, Maria Yavroumi
(Grecja) - fortepian, Ksenia Dubrovskaya (Rosja) skrzypce, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej;
w programie: W. A. Mozart - Uwertura do opery Wesele
Figara, Koncert waltorniowy Es-dur KV 447, Koncert
skrzypcowy D-dur KV 218, Koncert fortepianowy A-Dur KV
488, Koncert na 2 fortepiany Es-Dur KV 365 - godz. 19.00
ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 50 zł)
Filharmonia Dolnośląska
3 GRUDNIA - CZWARTEK
spektakl dla dzieci „Brzydkie Kaczątko”
wg H. Ch. Andersena, reżyseria Czesław Sieńko godz. 9.00 i 10.30 Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

KALENDARZ
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Konwersatorium Karkonoskie „Kotlina jeleniogórska migracje ludzi i idei”;
moderacja Janusz Korzeń;
www.konwersatoriumkarkonoskie.blogspot.com godz. 18.00 ul. Długa 1 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

VIII Ogólnopolska Gala Charytatywna
„Gwiazda na gwiazdkę”
pod patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry;
koncert KASI WILK i młodych artystów; prowadzenie
Roman Rogowiecki; www.blizejgwiazd.org - godz. 19.00
ul. J. Piłsudskiego 60 (cegiełki do nabycia w Fundacji ul. Jasna 11 poniedziałek-piątek w godz. 15.00-18.00,
tel. 536-704-700)
Fundacja Wspierania Młodych Artystów i Inicjatyw
Kulturalnych „Bliżej Gwiazd”, współorganizacja
Filharmonia Dolnośląska, Mecenat Miasta Jelenia
Góra

prelekcja z pokazem multimedialnym
„Zjednoczone Emiraty Arabskie - Dubaj”
Stanisław Dąbrowski - godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A
(wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

4 GRUDNIA - PIĄTEK

spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna“
Charles Dickens,
reżyseria Henryk Adamek - godz. 10.00 i 19.00 duża
scena, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 1 os. 20 zł,
2 os. 35 zł, 3 os. 50 zł, 4 os. 60 zł, pow. 4 os. po 15 zł;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

Strefa Kreatywna, Warsztaty z Włóczką, Spotkanie XV
- godz. 17.00 ul. Bankowa 27 (zapisy tel. 75-75-259-26)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

5 GRUDNIA - SOBOTA

rekreacyjny bieg parkrun; www.parkrun.pl godz. 9.00-10.00 Park Wzgórze Kościuszki

Akademia Rozwoju Rodziny „Mama - Tato - Dziecko”;
„HO HO HO... MIKOŁAJ JAKIEGO ŚWIAT NIE WIDZIAŁ”,
prowadzą Katarzyna Klafta, Urszula Szczepaniak,
Ewa Nyc - godz. 10.00-12.00 sala piernikowa, reniferowa
i skarpetkowa, ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp
wolny; liczba miejsc ograniczona; zapisy tel. 75-75-31-831;
w sprawie prezentów prosimy o kontakt z sekretariatem)
godz. 10.30, 11.00, 11.30 WIZYTY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
wraz ze Śnieżynką
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

Rozgrywki Kadetek Piłki Koszykowej.
Mecz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - AZS Gorzów
II - godz. 12.30 SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA; spektakl dla dzieci „Brzydkie
Kaczątko” wg H. Ch. Andersena,
reżyseria Czesław Sieńko - godz. 16.00 Park Zdrojowy 1
(bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

KALENDARZ

11.30

X Karkonoska Integracyjna Wigilia Literacka;
turniej literacki inspirowany ideą „Pokonać ból, uwolnić
radość”, prezentacja tomiku poezji Mieczysławy KłosKuligowskiej; koncert klawikordowy Marii Erdmann godz. 12.00 ul. Michałowicka 32 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta
Hauptmanna”

7 GRUDNIA - PONIEDZIAŁEK
spektakl „Wielki Teatr Legend Karkonoszy”,
reżyseria Bogdan Nauka - godz. 10.00 i
Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna“
Charles Dickens,
reżyseria Henryk Adamek - godz. 17.00 duża scena,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 1 os. 20 zł, 2 os. 35 zł, 3
os. 50 zł, 4 os. 60 zł, pow. 4 os. po 15 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

Rozgrywki I Ligi Piłki Koszykowej Kobiet.
Mecz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - Aleksandrów
Łódzki - godz. 17.00 SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra

koncert charytatywny „Zaczarowane święta z Tauron
Ekoenergia” pod patronatem Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry:
Małgorzata Ostrowska, Izabela Trojanowska, Monika
Urlik, Agata Dziarmagowska, Natalia Szroeder, Marek
Kaliszuk oraz ﬁnaliści Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
im. M. Grechuty Fundacji „Mimo wszystko” Anny Dymnej
- godz. 17.00-20.00 Park Sportowy Złotnicza (cegiełki
15 zł; dochód przeznaczony dla Miejskiego Integracyjnego
Przedszkola Nr 14 w Jeleniej Górze)
Agencja Reklamy i Promocji „DAMI” Spółka z o.o.
Jelenia Góra

Rozgrywki Młodziczek Piłki Koszykowej. Mecz MKS
MOS
Karkonosze Jelenia Góra - AZS II Gorzów - godz. 12.30
SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra

NIEDZIELA W MUZEUM „Rodzinne warsztaty
malowania bombek”
- godz. 11.00 ul. J. Matejki 28 (bilety: 6 zł od pierwszej
osoby, następne - 4 zł)
Muzeum Karkonoskie

6 GRUDNIA - NIEDZIELA
NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY
„Śpiąca królewna”;
zespół kameralny; Agnieszka Gierus, Dominika Łukasiewicz
- prowadzenie - godz. 10.30 i 12.30 ul. J. Piłsudskiego 60
(bilety: 11 zł)
Filharmonia Dolnośląska

spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna“
Charles Dickens,
reżyseria Henryk Adamek - godz. 17.00 duża scena,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 1 os. 20 zł, 2 os. 35 zł,
3 os. 50 zł, 4 os. 60 zł, pow. 4 os. po 15 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

4

11.30

warsztaty archeologiczne „Poznajemy prehistoryczne
ślimaki, amonity, trylobity”
dla dzieci w wieku 6-12 lat „Większy kawałek słońca”;
prowadzi Monika Burdka - godz. 16.30-18.30
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba
miejsc ograniczona, zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

KLUB SENIORA; wykonanie ozdób świątecznych
- godz. 16.00 ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Przystań Twórcza - Cieplickie
Centrum Kultury

BIBLIOstacja smyka
dla dzieci w wieku 3-5 lat
wraz z opiekunami - godz. 11.00 ul. Bankowa 27
(wstęp wolny; zgłoszenia
tel. 75-753-35-35)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum
Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica
Karkonoska”

spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna“
Charles Dickens,
reżyseria Henryk Adamek - godz. 10.00 duża scena,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 1 os. 20 zł, 2 os. 35 zł, 3
os. 50 zł, 4 os. 60 zł, pow. 4 os. po 15 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

9 GRUDNIA - ŚRODA
spektakl „Wielki Teatr Legend Karkonoszy”,
reżyseria Bogdan Nauka - godz. 10.00 Park Zdrojowy 1
(bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

spotkania z uważnością (mindfulness); Agnieszka
Marszałek - godz. 18.00-20.30 ul. Cieplicka 11A
(tel. 609-560-640)

prelekcja z pokazem multimedialnym „Podróże
rowerowe i motorowerowe po Europie Bolesława
i Mieczysława Osipików” Bolesław Osipik
- godz. 16.00 ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

projekcja ﬁlmu DKF „Klaps” - „Poznajcie Harolda”,
komediodramat; reż. Gunnar Vikene (Norwegia, 2014)
- godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30 (wejściówki 10 zł,
karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna“
Charles Dickens,
reżyseria Henryk Adamek - godz. 10.00 duża scena,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 1 os. 20 zł, 2 os. 35 zł, 3
os. 50 zł, 4 os. 60 zł, pow. 4 os. po 15 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

8 GRUDNIA - WTOREK
spektakl „Wielki Teatr Legend Karkonoszy”,
reżyseria Bogdan Nauka - godz. 10.00 i
Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

warsztaty cyrkowe „W zaczarowanym świecie
kuglarzy”
dla dzieci w wieku 6-12 lat „Większy kawałek słońca”;
prowadzi Rafał Biesiada - godz. 16.30-18.00 ul. K. KomedyTrzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona,
zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

www.facebook.com/MiastoJeleniaGora

Rozgrywki II Ligi Piłki Koszykowej Mężczyzn.
Mecz KS Sudety Jelenia Góra - Międzychodzki Klub
Sportowy - godz. 19.00 ul. Sudecka 42
Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra

spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna“
Charles Dickens,
reżyseria Henryk Adamek - godz. 17.00 duża scena,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 1 os. 20 zł, 2 os. 35 zł,
3 os. 50 zł, 4 os. 60 zł, pow. 4 os. po 15 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

Akademia Rozwoju Rodziny „Mama - Tato - Dziecko”;
warsztaty cukiernicze dla dzieci i rodziców, prowadzi
Marcin Goetz - godz. 10.00-12.00 (tu zapewniony transport)
i 12.15-14.15 Piernikarnia w Trzcińsku 67 (wstęp wolny;
liczba miejsc ograniczona; zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

12 GRUDNIA - SOBOTA
rekreacyjny bieg parkrun;
www.parkrun.pl - godz. 9.00-10.00
Park Wzgórze Kościuszki

koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”;
www.muzykaserc.pl, tel. 502-212-638 - godz. 19.30
ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze

II DNI MUZYKI AMERYKAŃSKIEJ,
koncert pod dyrekcją Piotra Gajewskiego (USA):
Neal Larrabee (USA) - fortepian, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Dolnośląskiej; w programie: L. Bernstein Symphonic Dances from West Side Story, G. Gershwin
- American in Paris, Concerto in F - godz. 19.00
ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 30 zł)
Filharmonia Dolnośląska

5

13 GRUDNIA - NIEDZIELA
PORANEK RODZINNY „Reksio odkrywa tajemnice
cywilizacji. Moda”
- godz. 10.00 i 12.00 ul. Cieplicka 172 (liczba miejsc
prelekcja z pokazem multimedialnym „Od chwały ograniczona, wstęp 10 zł/dziecko, opiekunowie wstęp
bezpłatny; rezerwacja tel. 75-755-37-70)
Maurów po strzelistość katedr, część I”
Tomasz Jamiołkowski - godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”
(wstęp wolny)
widowisko dla dzieci „Cyrk Doktora Dolittle”
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze
Hugh Lofting, reżyseria Libor Štumpf - godz. 16.00
Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
11 GRUDNIA - PIĄTEK
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji
spektakl dla dzieci - Lekcja 4: Scenograﬁa „Wymyślone
podróże MO”; tekst Agata Biziuk,
spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna“
reżyseria Przemysław Jaszczak - godz. 10.00 Charles Dickens,
Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
reżyseria Henryk Adamek - godz. 17.00 duża scena,
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Mecenat al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 1 os. 20 zł, 2 os. 35 zł, 3
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
os. 50 zł, 4 os. 60 zł, pow. 4 os. po 15 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna“
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
Charles Dickens,
reżyseria Henryk Adamek - godz. 10.00 duża scena,
14 GRUDNIA - PONIEDZIAŁEK
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 1 os. 20 zł, 2 os. 35 zł,
3 os. 50 zł, 4 os. 60 zł, pow. 4 os. po 15 zł; www.tiketto.pl) warsztaty mozaiki szklanej „Mikołajki, choinki, dzwonki
i bombki” dla dzieci w wieku 6-12 lat „Większy kawałek
Miasto Jelenia Góra,
słońca”; prowadzi Beata Chlebowska - godz. 16.30Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
18.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny;
koncert zespołu DOMOWE MELODIE
liczba miejsc ograniczona, zapisy tel. 75-75-31-831)
- godz. 19.00 ul. Bankowa 28/30 (bilety: 35 zł, 45 zł w dniu Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury
koncertu; www.bilety.jck.pl)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

Zdrojowe Czwartki z Filharmonią, PASTORAŁKI,
koncert: Krzysztof Rogacewicz - śpiew, prowadzenie,
Paweł Sikora - instrumenty klawiszowe, Maksymilian
Rogacewicz - fagot - godz. 19.00 Park Zdrojowy 1
(bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji,
Filharmonia Dolnośląska

spektakl „Podróż do świata wierszy” Teatr Agrafka
- godz. 17.00 ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Młodzieżowy Dom Kultury

spektakl „Scrooge. Opowieść wigilijna“
Charles Dickens,
reżyseria Henryk Adamek - godz. 10.00 duża scena,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 1 os. 20 zł, 2 os. 35 zł,
3 os. 50 zł, 4 os. 60 zł, pow. 4 os. po 15 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

10 GRUDNIA - CZWARTEK
WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA; spektakl dla dzieci „Brzydkie
Kaczątko”
wg H. Ch. Andersena, reżyseria Czesław Sieńko godz. 10.00 Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”;
www.muzykaserc.pl, tel. 502-212-638 - godz. 19.30
ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze

spektakl „Kontrabasista” Patrick Süskind,
reż. Krzysztof Pulkowski, wystąpi: Krzysztof Rogacewicz godz. 19.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

spektakl „Cudownie, Wundervoll, Úžasny”
Vojtěch Bárta, Szymon Bogacz, Zuzanna Bućko,
Stefanie Witzlsperger; reżyseria Karla Štaubertová godz. 19.00 scena studyjna, al. Wojska Polskiego 38
(bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

KALENDARZ
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2015-10-25 godz. 06.00 - 2015-11-20 godz. 13.00
PRACA
DAM PRACĘ

Biuro rachunkowe zatrudni

Administrator Zamówień
- AxPro Carpets zatr. osobę
do administrowania zamówień.
Wymagane b.dobra organizacja
pracy i duża samodzielność,
pr.jazdy/kat.B. Mile widziana
znajomość j.angielskiego. Praca
w Jeleniej i Kamiennej Górze 795 520 258 / egregorczyk@
axprocarpets.com

rze. - 756467789 / biuro@

Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika
ochrony z terenu Jeleniej Góry i
okolic. - 609 486 000
Agencja Ochrony zatrudni
Panie i Panów do sprzątania
(tylko pełnosprawne osoby)
Atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwość zatrudnienia na stałe.
- 533 617 913

księgową w niepełnym wymiaksiegowosc.jgora.pl
B ry g a d z i s ta w z a k ł a .
drzewny - P.W. Juro-Trans
zatrudni brygadzistę do zakładu
drzewnego w Kowarach. Wymagane doświadczenie w branży
drzewnej. CV proszę przysyłać
na adres: jurotrans@wp.pl. - 757
182 528
Dam pracę - poszukuję pracowników do wynoszenia gałęzi
teren Jelenia Góra telefon
601845401 od poniedziałku do
piątku od 7.00-16.00

Do działu rekrutacji i kadr Firma Regess poszukuje osoby
do działu rekrutacji i kadr.
Wymagania: doświadczenie
zawodowe na podobnym stanowisku, komunikatywna znajomość języka ang. lub niem,
zaangażowanie. CV: rekrutacja@regess.eu - 756 442 073
Doradca Finansowy - Praca! Chcesz współpracować z Firmą
z branży finansowej ? Lubisz
sprzedaż i kontakt z ludźmi?
Cechuje Cię pasja i zaangażowanie w realizację postawionych
celów? Wyślij CV - proficreditjg@wp.pl - 728 874 309
Doradca klienta (Bankowość)
- Zad. sprzedaż produktów bankowych pozyskiwanie klientów
weryfikacja wniosków kredytowych Wym. dośw. w sprzedaży
usług finansowych dobra org.
pracy praw. kat B umowa o
pracę, pełny etat, Jelenia Góra
- biuro@spectra.org.pl

Wydawca: HIGHLANDER`S GROUP Marek Tkacz Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra,
ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Firma Flywood w KarpniRedaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek kach zatrudni pracowników
(zastępca redaktora naczelnego), Przemek Kaczałko (dziennikarz), Karolina Matusewicz produkcyjnych przy produkcji
elementów gięto-klejonych.
(dziennikarz). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Ma- Praca w systemie 3-zmianowym
teusz Dzień vel Rakoczy (sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Lena Aksanowa, od poniedziałku do piątku. IstDTP: Marta Patraszewska Internet: www.jelonka.com Druk: Polskapresse Poligrafia nieje możliwość przyuczenia.
- office@flywood.pl
o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany:
Firma Open Finance poszukuje
10 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo kandydatów do pracy na stanodo skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie wisku doradca ds. ubezpieczeń.
0,1&$5(0$%<ý1$2*â26=(1,$&+235$&Č
Oferujemy umowę o pracę na
ponosi odpowiedzialności za treść
pełny etat. CV proszę wysłać na
ogłoszeń i reklam
adres: dominik.sniezek@open.
ROZMAITOŒCI

ZU]HĞQLDU
pl. - 667 940 256
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Firma poszukuje pracowników
do montażu stolarki otworowej.
Kontakt: sekretariat@sunet.
com.pl
Firma Regess Energy poszukuje osobę na stanowisko
sprzedawca mobilny. Wymagania: wykształcenie średnie
techniczne, prawo jazdy kat.
B, dyspozycyjność. CV proszę
wysłać na: marek.mroczkowski@regess.eu - 510 926 234
FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
pracownika na stanowisku Przygotowanie produkcji. Informacje
w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze.
- 513 153 665
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kelnerów/kelnerki.
Oferujemy pracę na umowę
i atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na e-mail
: kadryk@golebiewski.pl lub
dostarczyć osobiście do biura
kadr - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pokojowe. Oferujemy
pracę na umowę i atrakcyjne
wynagrodzenie. CV proszę
wysyłać na e-mail : u.hajduk@
golebiewski.pl lub dostarczyć
osobiście do działu kadr. - 503
011 976
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pomoce kuchenne.
Oferujemy pracę na umowę
i atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na e-mail
: kadryk@golebiewski.pl lub
dostarczyć osobiście do biura
kadr. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pracowników
do przygotowania śniadań.
Oferujemy pracę na umowę
i atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę wysyłać na e-mail
: kadryk@golebiewski.pl - 757
670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni recepcjonistkę
/ recepcjonistę. Wymagana
dobra znajomość przynajmniej
jednego języka obcego. Mile
widziane doświadczenie. CV :
a.stanislawska@golebiewski.
pl - 757 670 715
Hotel Gołębiewski zatrudni
menedżera marketingu. Wymagane wykształcenie wyższe,
znajomość dwóch języków(angielski, niemiecki rosyjski) CV
wysyłać na e-mail: kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem marketing. - 757 670 715

Znajdziesz nas m.in.:

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

Huta Julia w Piechowicach
poszukuje osób płynnie porozumiewających się w j. niemieckim
na stanowisko przewodnika.
Cały etat. CV na koordynator@
hutajulia.com - 513 023 729
Informacja dla Opiekunek/
Niemc - Informujemy, że oferty
pracy dla Opiekunek z dobrą
znajomością j.niemieckiego
znajdują się w przedziale cenowym: 1450€-1800€. Wynagrodzenie wypłacamy zawsze w
ustalonym terminie. Zapraszamy
do współpracy - 501 082 087

Instalator instalacji niskoprądowych - W związku z
dynamicznym rozwojem firma
Connect poszukuje osoby do
pracy na stanowisko instalatora
instalacji nisko-prądowych. CV +
zdjęcie + list prosimy wysyłać na
adres: connect@connect.jgora.
pl Więcej informacji na stronie
internetowej. Tel. 75 75 224 97
Instruktor narty snowboard - Zatrudnię instruktorów
narciarstwa w szkółce narciarskiej w Karpaczu a także osoby
umiejące jeździć na nartach
do przyuczenia do pracy w
przedszkolu narciarskim dobre
warunki, wysokie wynagrodzenie - 698 653 421
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Kelner/ka - Pałac na Wodzie
w Staniszowie poszukuje kelnera. Wymagane: ciepła, energiczna osobowość, umiejętność
pracy w zespole, dyspozycyjność. Oferowane: dobre zarobki,
stała praca. + Znajomość jęz.
obcych - 0048 885 919 661
Kelnerka - Sorrento Ristorante - Zatrudnimy kelnera/kę
z pasją i doświadczeniem w
gastronomii. Osobę sprytną,
wesołą i miłą. Praca na stałe.
Język obcy dodatkowym atutem.
CV proszę wysyłać na e-mail z
dopiskiem w tytule "Kelner" kontakt@sorrento.pl
Kierownik/czka recepcji
hotel - Pałac Margot w Karpaczu
zatrudni na stanowisko kierownika/czki recepcji, wymagana
znajomość angielskiego lub
niemieckiego, mile widziane
doświadczenie. Cv i LM na
adres marketingpalac@gmail.
com - 609 179 679
Konserwator potrzebny
od zaraz - Dom Wczasowy w
Szklarskiej Porębie zatrudni
od zaraz konserwatora - "złotą
rączkę" na stałe lub dorywczo
na godziny. - 665 365 510
Kucharz - Pałac na Wodzie w
Staniszowie poszukuje kucharza. Wymagane: wykształcenie kulinarne, chęć rozwoju,
umiejętność pracy w zespole.
Ofe rowa n e : ws p ó ł p r a c a z
doświadczonym personelem,
ciągły rozwój, umowa - 0048
885 919 661
Kucharz Sorrento Jelenia
Góra - Zatrudnimy kucharza z
doświadczeniem, najlepiej w
kuchni włoskiej. Praca w młodym
zespole w dobrej atmosferze.
Konkurencyjne wynagrodzenie.
CV wysły- łać na kontakt@sorrento.pl z dopiskiem "Kucharz"
Kucharz Szklarska Poręba Pensjonat w centrum Szklarskiej
Poręby zatrudni na stanowisko samodzielnego kucharza/
kucharkę. Wymagana aktualna
książeczka sanepid. CV na
adres rafal.jagusztyn@elbest.
pl tel. 605 631 599
Majster w Zakładzie Drzewnym - P. W. Juro- Trans zatrudni
majstra do zakładu drzewnego
w Kowarach z doświadczeniem
w branży drzewnej. CV proszę
wysyłać na adres: jurotrans@
wp.pl. - 757 182 528
Manager - Pałac na Wodzie
w Staniszowie poszukuje managera. Wymagane: umiejętność
współpracy oraz zarządzania
ludźmi, kreatywność, energia.
Oferowane: możliwość ogromnego rozwoju, praca w rozrastającym się hotelu - 0048 885
919 661
M a s a ż y s ta / K o s m e tyczka; SPA - Pałac na
Wodzie w Staniszowie poszukuje masażysty i kosmetologa.
Wymagane: doświadczenie,
dobry kontakt z ludźmi, kultura,
higiena osobista. Oferujemy:
praca na najlepszym, nowym
sprzęcie, szkolenia - 0048 885
919 661
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Opieka Niemcy zastępstwa
- W naszej ofercie znajdziecie
Państwo różne, sprawdzone
oferty pracy na krócej lub dłużej. Oferujemy wysokie zarobki
do 1800€, premie świąteczne
oraz zwrot kosztów dojazdu.
Serdecznie zapraszamy. - 733
228 601

Pomoc kuchenna - OSSiR
"Mauritius" w Szklarskiej Porębie poszukuje pracownika na
stanowisko pomocy kuchennej.
Wymagana aktualna książeczka
sanepid. CV proszę przesłać
na adres: rekrutacja.wroclaw@
poczta-polska.pl. - 71 34718-05

Opieka osób starszych Niemcy
- Agencja Pracy Tymczasowej
Senior-Partners Sp. z o.o.,
Grunwaldzka 12, 59-700 Bolesławiec zaprasza na rekrutację
do pracy do opieki osób starszych do Niemiec. Biuro czynne
pon.-pt. w godz. 8.30-15.30.
- 757 899 395

Pomocnik montażysty-montażysta - Zatrudnimy mężczyznę
do pracy przy montażu okien i
bram garażowych wymagane
prawo jazdy "b" CV prosimy
kierować:emil@fabrykarolet.
com.pl - 756 489 555

Opieka w Niemczech *Premia*
- Opiekunkom rozpoczynającym
współpracę z naszą firmą w
okresie 20.11.-20.12.2015 gwarantujemy dodatkową premię!
Oferujemy uczciwe warunki,
wysokie zarobki oraz pomoc w
każdej sytuacji. Dołącz do nas!
- 733 228 601
Opieka w Niemczech od zaraz
- Legalna praca przy opiece od
zaraz. Wynagrodzenie minimum
1200 e, plus zwrot za dojazd.
Zero prowizji za pracę. Szczegółowe info pod nr telefonu.
Zapraszamy panie i panów. - 511
844 939
Opiekunka w sali zabaw Przyjmę odpowiedzialne osoby
dyspozycyjne od poniedziałku
do piątku /w godz.10-21/ do
pracy w sali zabaw w Jeleniej
Górze/Galeria Nowy Rynek/ 513 270 450
P. W. J u r o - Tr a n s z a t r u d n i
mechanika maszyn-ślusarza
do zakładu drzewnego w Kowarach. CV proszę przysyłać na
adres: jurotrans@wp.pl. - 757
182 528
Pałac Margot w Karpaczu
zatrudni kucharza i pomoc
kuchenną. Mile widziane
doświadczenie. Atrakcyjne
wynagrodzenie, umowa o pracę.
CV na adres marketingpalac@
gmail.com lub tel. 609 179 679.
Pałac na Wodzie w Staniszowie poszukuje szefa kuchni.
Wymagane: umiejętność oraz
doświadczenie w zarządzaniu
kuchnią, kreatywność, energiczność. Oferowane: stałe
zatrudnienie, szkolenia, ciągły
rozwój - 0048 885 919 661
Pan "złota rączka"/ Rolnik - do
prac porządkowych, praca przy
zieleni, obsługa traktora, kosiarki
talerzowej. Wymagania: własne
auto, prawo jazdy kat. B, podstawowa znajomość j.ang. lub
niem. CV: rekrutacja@regess.
eu - 510 926 184
Pensjonat Karkonoski w
Karpaczu zatrudni recepcjonistkę-kelnerkę. Pełen etat, 1800zł
na rękę, wymagana znajomość
języka niemieckiego lub angielskiego. Tel. 502 333 379 lub
e-mail: biuro@karkonoski.com
Pomoc do starszego mężczyzny - opieka mężczyzna (Leżący
86l ) tel.w godzinach 8.00 do
9.00, okolice sądu ul Mickiewicza - 535 223 773

Poszukiwana osoba do prowadzenia sklepu z winem w
Karpaczu. Dobrze widziana znajomość branży gastronomicznej
i hotelarskiej. Znajomość języka
niemieckiego i/lub angielskiego
również mile widziana. - 717
357 771
Poszukujemy kierowców ciężarówek w transporcie międzynarodowym. Oferujemy: wysokie
zarobki, niemiecką umowę,
przyjazną atmosferę. e-mail:
Rekrutacja@asmo-solutions.
com Tel.: 00491632061946
Poszukujemy kierownika
-pracującego Serwisu Sprzątającego obiekt handlowy w
Jeleniej Górze . Mile widziane
doświadczenie na podobnym
stanowisku pracy. Tel. 661 970
123 - 601 156 466
Poszukujemy mobilnego
sprzedawcy do pracy. Wymagania: wykształcenie minimum
średnie techniczne, doświadczenie handlowe, znajomość branży
grzewczej i energii odnawialnej.
CV: rekrutacja@regess.eu - 756
442 073
Poszukujemy serwisanta - W
związku z dynamicznym rozwojem firma Connect poszukuje
osoby do pracy na stanowisku
serwisanta. CV + zdjęcie + list
prosimy wysyłać na adres: connect@connect.jgora.pl Więcej
informacji na stronie internetowej. Tel. 75 75 224 97
Powoli zbliża się czas Świąt
Bożego Narodzenia, a co za
tym idzie świątecznych zmian
naszych opiekunek. W naszej
ofercie znajdziecie Państwo
różne, sprawdzone oferty na
krócej lub dłużej. Wysokie
zarobki - 733 228 601
Praca - Regess Energy poszukuje agentów do obsługi klientów na oferowane urządzenia
grzewcze na pellet. Wymagania:
prowadzenie działalności gosp.,
znajomość lokalnego rynku. CV:
marek.mroczkowski@regess.
eu - 510 926 234
Praca od zaraz przy produkcji
plastików w Jeleniej Górze i
Kowarach. Wynagrodzenie netto
od 1350-2000zł. Tel. 756475564,
516587317
Praca przy budowie domów
drewnianych - do firmy zajmującej się budową domów
drewnianych, altan, wiat itp.
Mile widziana znajomość sztuki
budowania z drewna i prawo
jazdy kat. B lub po prostu kogoś
do przyuczenia . - 792 385 695

Praca w pensjonacie w Karpaczu - praca dorywcza. Przyjmę
do pracy Panią w pensjonacie
w Karpaczu. Wymagana jest
chęć do pracy, dyspozycyjność,
punktualność, rzetelne wykonywanie poleceń, mile widziana
książeczka zdrowia. Możliwość
rozwoju. - 889 632 772
Praca w Staniszowie - Zatrudnimy od zaraz przy produkcji
plastików w Staniszowie. Praca
na 3 zmiany - 516 574 375
Pracownik Działu Projektowego - AxPro Carpets zatrudni
do działu projektowego osobę
ze znajomością programu AutoCAD. Dodatkowy atut to znajomość programów Illustrator,
Photoshop, Corel. Praca w
Kamiennej Górze. - 795520251
email: krypinska@axprocarpets.
com
Pracowników ochrony
fizycznej - Zakład pracy chronionej zatrudni pracowników
ochrony z umiarkowanym i
znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją
narządu wzroku lub orzeczoną
całkowitą niezdolność do pracy
ZUS na narząd wzroku - 609
852 580
Pracowników, spawaczy,
Szkl.Por - Zatrudnimy pracowników fizycznych na produkcję
oraz spawaczy metodą MIG
MAG - możliwość przyuczenia.
Lokalizacja Szklarska Poręba.
Więcej informacji pod nr tel
.731-468-419
Progr. php widełki od 4000zl
- Szukamy do współpracy programisty php z dużym doświadczeniem. Wynagrodzenie OD
4000zł/mc. Forma współpracy
do uzgodnienia. Biuro w Jeleniej Górze. Tel. 509 20 20 60
lub: biuro@netfactory.pl - 509
202 060
Przedstawiciel firmy czeskiej - Robimy marketing dla
polskich firm w Czechach. Klientami są właściciele atrakcji, hoteli
i pensjonatów, restauracji i tym
podobnych w Polsce. Mamy unikalny produkt. Ciekawe zarobki.
Prosze wysłać CV - 661340459
/ espaun001@gmail.com
Przyjmę do pensjonatu w Karpaczu recepcjonistkę z obsługą
baru. Praca na stałe, umowa,
12zł/h, przeszkolenie. Wymagana komunikatywna znajomość
języka niemieckiego lub ang.
e-mail: biuro@karkonoski.com
- 502 333 379
Przyjmę do pracy na stanowisku kierowca ,osobę z prawo
jazdy minimum B, z doświadczeniem jako kierowca ... wiek
od 25-45 lat ( są to międzynarodowe przewozy osób więcej
informacji udzielę telefoniczni
- 604 744 869
Przyjmę do pracy w Karpaczu kucharzy oraz pomoce
kuchenne. Oferuję atrakcyjne
warunki pracy. Informacje pod
numerem telefonu 512 392 437
Przyjmę piekarza od zaraz
wszelkie informacje pod nr tel.
- 783 596 288
Recepcja/pokoje - Karpacz,
zatrudnimy panią w pensjonacie
w systemie 2 tygodniowym w
charakterze recepcja/pokoje tel.
500 011 363 - 500 011 363

Redaktor/ dziennikarz Znasz swój region? Masz dobry
głos radiowy i doświadczenie dziennikarskie? Oferujemy
pracę w redakcji Radia WAWA
w Jeleniej Górze. CV i próbkę
głosu należy przesłać na adres:
program@wawa.com.pl. - 694
404 000
Restauracja - Praca Restauracja w Szklarskiej Porębie zatrudni kelnerkę/kelnera
- gwarantujemy umowę o pracę,
dobre warunki pracy i płacy - 603
600 052
Senior24 Praca w Niemczech
- Legalna praca dla opiekunek
osób starszych, znajomość j.niemieckiego wymagana, prawo
jazdy będzie dodatkowym atutem, biuro ul. Groszowa 22a
(wejście od strony parkingu
Biedronka) - 757 141 099
Serwisant - Radio WAWA
- Znasz swój region? Masz
doświadczenie dziennikarskie i
dobry głos radiowy? Oferujemy
Ci pracę w redakcji Radia WAWA
w Jeleniej Górze. CV z próbką
głosu wyślij na adres: program@
wawa.com.pl. - 694 404 000

Specjalista ds. rekrutacji Stanowisko pracy w oddziale
firmy w Jeleniej Górze. Praca na
umowę o pracę. Wynagrodzenie do ustalenia indywidualnie.
Osoby zainteresowane prosimy
o wysłanie CV na adres: info@
mcare.pl - 12 422 24 94
Sprzedawca - Karpacz Netto Zatrudni sprzedawców w
Karpaczu. Zapraszamy osoby
pracowite, z chęcią do działania.
Oferujemy: pełen etat; pensja
+ premię uznaniową Prosimy
o przesłanie CV: mo148015@
netto.pl
Sprzedawca - Szklarska
Poręba - Netto zatrudni sprzedawców w Szklarskiej Porębie.
Oferujemy: pełen etat, pensję
2150 zł brutto + premię uznaniową do 250 zł brutto, zwrot
za dojazd do pracy Prosimy
o przesłanie cv: mg189509@
netto.pl
Sprzedawca Netto -Jelenia
Góra - Netto Zatrudni sprzedawców w sklepie w Jeleniej Górze.
Zapraszamy osoby pracowite, z
chęcią do działania. Oferujemy:
pełen etat; pensja + premię
uznaniową Prosimy o przesłanie
CV: ak177642@netto.pl
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5HJXODPLQ8VáXJL6HUZLVyZ606
KWWSZZZGRWSD\SOUHJXODPLQVHUZLVRZVPVSUHPLXP
/LQNGRIRUPXODU]DVáXĪąFHJRGRVNáDGDQLDUHNODPDFML
KWWSZZZGRWSD\SOUHNODPDFMH
:áDĞFLFLHO VHUZLVX +LJKODQGHU¶V *URXS 0DUHN 7NDF] ] VLHG]LEą Z -HOHQLHM *yU]H
SRG DGUHVHP  -HOHQLD *yUD XO :RáNRZD  1,3  5(*21

.RQWDNW]PRGHUDWRUHPRJáRV]HĔRJORV#MHORQNDFRP

og£oszenia
ROZMAITOŒCI

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

WR635$:'=21(1,(58&+202ĝ&,

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

52860521 $WUDNF\MQ\ GRP ZROQRVWRMąF\
PDORZQLF]R SRáRĪRQ\ QD áDGQLH ]DJRVSR
GDURZDQHM G]LDáFH P2 Z PDáHM miejVFRZRĞFL .DUSQLNL NP RG -HOHQLHM *yU\
'RP SU]HGZRMHQQ\ SLĊWURZ\ EDUG]R IXQN
cjonalny i przytulny gotowy do wprowadzeQLDRGXĪ\PSRWHQFMDOH&HQD
Anna Roziel 509 156 552

1$:<âć&=12ģý

52700521
Trzypokojowe mieszkanie
z balkonem o powierzchni 80.80m2 SRáRĪRQH
QD GUXJLP SLĊWU]H Z NDPLHQLF\ Z FHQWUXP
PLDVWD -HOHQLHM *yU\ 0LHV]NDQLH
]NOLPDWHPZ\PDJDQDNáDGyZILQDQVRZ\Fh.
&HQD]á
Dorota Tomasino 535 194 880

52480521 'RP Z ]DEXGRZLH EOLĨQLDF]HM
SRáRĪRQ\ Z 3LHFKRZLFDFK %XG\QHN SDUWHUR
Z\]XĪ\WNRZ\PSRGGDV]HPRSRZP 2,
SDUWHU GR ZSURZDG]HQLD SLĊWUR GR DGDSWDFML
QD FHOH PLHV]NDOQH ']LDáND R SRZLHU]FKQL
RNRáR P2 %XG\QHN ] FHJá\ RJU]HZDQLH
JD]RZH&HQD]á
Magda Czaprowska 601 852 382

1$:<âć&=12ģý

52690521 Mieszkanie trzypokojowe o pow.
50m2 SRáRĪRQH Z DWUDNF\MQHMF]ĊĞFL .DUSDF]D
/RNDO XV\WXRZDQ\ QD SLHUZV]\P SLĊWU]H
w solidnej, zdrowej kamienicy. Mieszkanie
SU]\WXOQH L FLHSáH JRWRZH GR ]DPLHV]NDQLD
&HQD]á
0DáJRU]DWD0X]\F]ND
31620521 ']LDáND EXGRZODQD R SRZLHU]FKQL
4000m2 ]SLĊNQ\PLZLGRNDPLQDJyU\]:$581
KAMI ZABUDOWY w Wojcieszycach. Dojazd
GURJąDVIDOWRZąSUąGSU]\G]LDáFH&HQD]á
Anna Roziel 509 156 552
52980521 3RQLHPLHFNLGRPZROQRVWRMąF\
SRVDGRZLRQ\ QD G]LDáFH R SRZ P 2
Z VSRNRMQHM F]ĊĞFL àRPQLF\ - 5 km od
-HOHQLHM*yU\'RPSLĊWURZ\ bez podpiwniczenia, parter po kapitalnym remoncie,
SLĊWUR GR Z\NRĔF]HQLD Budynek zdrowy
1$:<âć&=12ģý
stawiany ] FHJá\ GDFK NU\W\ EODFKą QRZ\
NRPLQ&HQD]áMagda Czaprowska 601 852 382
53110521 Mieszkanie o pow. 53 m2 SRáRĪR
QH Z -HOHQLHM *yU]H Z RNROLF\ ĩ(520$
8V\WXRZDQHQDSLHUZV]\PSLĊWU]HZNDPLHQLF\
Ogrzewanie gazowe, okna PCV. Lokal wymaga
QDNáDGyZILQDQVRZ\FK%XG\QHNSRNDSLWDOQ\P
UHPRQFLH&HQDGRUR]PyZ
0DáJRU]DWD0X]\F]ND 811

1$:<âć&=12ģý

53250521 Komfortowe mieszkanie
trzypokojowe usytuowane na drugim
SLĊWU]HZNDPLHQLF\Z-HOHQLHM*yU]HRNROLFH 0DáHM 3RF]W\ 0LHV]NDQLH
o pow. 67 m2 VNáDGDVLĊ]GZyFKORNDOL
NDĪG\ ] RVREQ\P QLH]DOHĪQ\P wejĞFLHP : FHQLH ]DEXGRZD NXFKHQQD
z Z\SRVDĪHQLHP&HQD]áMagda Czaprowska 601 852 382
53120521 $WUDNF\MQ\GRPZROQRVWRMąF\RSRZ
190m2 SRVDGRZLRQ\ QD EDUG]R áDGQLH ]DJRVSR
GDURZDQHM G]LDáFH P2 SRáRĪRQ\ Z FLFKHM
L VSRNRMQHM G]LHOQLF\ %XG\QHN GZXSLĊWURZ\
] SRGGDV]HP QLHXĪ\WNRZ\P EH] SRGSLZQLF]H
QLD 1LHUXFKRPRĞü SR NDSLWDOQ\P UHPRQFLH
Cena 430.000 Joanna Chabiniak 661 223 812
53040521 :\MąWNRZR áDGQH L SU]\WXOQH
mieszkanie dwupokojowe usytuowane na
WU]HFLP SLĊWU]H Z QRZ\P ] U EORNX
]ZLQGąZG]LHOQLF\ZLOORZHM&LHSOLF.RPIRU
towe z indywidualnym projektem, o pow.
52.50m2 SR SRGáRG]H P  :\NRĔF]RQH
wysokiej klasy PDWHULDáDPL&HQD]á
Magda Czaprowska 601 852 382

Sprzedawca- Pamiątki-Karpacz - Przyjmę od zaraz osobę
na stanowisko sprzedawcy w
małym, klimatycznym sklepiku
z pamiątkami w centrum Karpacza. Praca dobrze płatna i
długoterminowa. Mile widziana
osoba na emeryturze. - 606
397 579
Szukamy fryzjerów (nie
wymagamy doświadczenia,
zapewniamy szkolenia) - Studio
Fryzjerskie Trendy HF, ul. Kopernika 3, Jelenia Góra. Kontakt
500-084-244
Szwaczki-szwalnia Jelenia
Góra - Dynamicznie rozwijająca
się firma FX Sport Sp.z o.o.
producent odzieży sportowej,
posiadający szwalnie w Jeleniej
Górze i Łodzi zatrudni szwaczki
do oddziału w Jeleniej Górze. 756 450 830
W związku z dynamicznym rozwojem, firma Connect poszukuje
osoby do pracy na stanowisku
handlowca. CV + zdjęcie + list
prosimy wysyłać na adres: connect@connect.jgora.pl Więcej
informacji na stronie internetowej. Tel 757522497 - 75 75
224 97
Wysokie zarobki - Atrakcyjne
zajęcie dla osób pracowitych,
nastawionych na zysk i duże
zarobki. Wyślij CV - proficreditjg@wp.pl - 728 874 309
Zastępca Kierownika Sklepu
- Firma Netto Zatrudni Z-cę
Kierownika Sklepu w Karpaczu.
Wymagania: doświadczenie na
podobnym stanowisku w sieci
dyskontowej. Oferujemy: pełen
etat. Prosimy o przesłanie cv:
mo148015@netto.pl
Zatrudnię fizjoterapeutę Poszukuję osoby do pracy w
sklepie medycznym w J.G. na
stanowisku fizjoterapeuta-sprzedawca. Wymagania: licencjat z
fizjoterapii. CV proszę składać
na adres ewamielecka@provita-s.com.pl - 606 402 877
Zatrudnię kierownika budowy
– z uprawnieniami lub bez.
Wymagana znajomość branży
budowlanej oraz umiejętność
kierowania brygadą! - 780 031
120
Z at r u d n i ę k u c h a r z a z
doświadczeniem tel. 601 196
567
Zatrudnię kucharza, pizzera
serdecznie zapraszamy do
współpracy z super ekipa pizzerii "M". - 518 479 968
Zatrudnię kucharza/kucharkę
w Hotelu Krasnoludki, Sosnówka/k.Karpacza, na okres od
22.12.2015 do 03.01.2016 - 691
931 036
Zatrudnię sekretarkę z perfekt j. ang. w piśmie i mowie
w firmie export-import, dyspozycyjną, częste wyjazdy za
granice, CV na mail: horsepower55@wp.pl
Z at r u d n i ę s p a w a c z a z
doświadczeniem i umiejętnością
czytania rysunku technicznego
. Praca w pełnym zakresie
godzin, informacje w godzinach
7-16 - 602 377 991
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Zatrudnię sprzątaczkę w
zakładzie pracy .Praca na 1/2
etatu w Jeżowie Sudeckim.
Informacje w godzinach 7-16 606 777 080
Zatrudnię stolarzy, pomocników, pracowników do montażu skrzynek, oraz trakowych
i pomocników. Praca Pon-Pt
7-15. Kontakt telefoniczny, lub
osobiście w firmie WIMAR, ul.
Wiejska 54a, Jelenia Góra. - 607
307 913
Zatrudnię ślusarza-spawacza w pełnym wymiarze godzin.
Praca w Jeżowie Sudeckim
informacje 7-16 od pn do pt . 602 377 991
Zatrudnimy kelnerkę w renomowanej restauracji. Wymagany
podstawowy język niemiecki,
pogoda ducha, przyjazne usposobienie. Oferujemy umowę o
pracę. CV ze zdjęciem na adres
gospoda@wedlebuckow.pl - 504
052 020
Zatrudnimy konserwatora
dodatkowego na 0,5 etatu do
Hotelu w Karpaczu. W razie
zainteresowania pełen etat w
tym roku. Więcej informacji telefonicznie - 570 132 733
Zatrudnimy przy produkcji
plastików w Jeleniej Górze.
Praca na umowę zlecenie z
szybką możliwością przejścia
na umowę o prace w trybie 3
zmianowym 4 brygady - 516
574 375
Zdrowi-Med Sp.zo.o. Zatrudnimy pielęgniarki (Pielęgniarska
Opieka Długoterminowa w domu
Pacjenta). Oferujemy: wysokie
wynagrodzenie ,stabilne warunki
pracy. Kontakt tel.507326160.
Zapraszamy do współpracy

MOTORYZACJA
CZĘŚCI KUPIĘ
Skup katalizatorów ceramicznych, metalowych, filtrów cząstek stałych. Wycena według
katalogów, dojazd na miejsce,
gotówka od ręki. Polecam i
zapraszam. - 695 614 193
Skup złomu części itp. 794794-804 - Skupujemy alternatory
rozruszniki 2zl, felga aluminiowa
5zl, aluminium 4zl, plastiki 0.30,
silniczki 1zl itp

MOTORYZACJA
CZĘŚCI SPRZEDAM

XO0DMDORNWHO 
-HOHQLD*yUDELXUR#U\FKOHZVNLFRPSO


8OLFD :URFáDZND 0DFLHMRZD QDSU]HFLZNR
%LHGURQNL %XG\QHN R IXQNFML XVáXJRZHM
7U]\ NRQG\JQDFMH ] PRĪOLZRĞFLą DGDSWDFML
QD PLHV]NDQLH 1RZH VWURS\ ZLĊĨED LQVWD
ODFMH SRVDG]NL 'RGDWNRZD G]LDáND SU]\
GURG]H&HQD
5HPLJLXV]5\FKOHZVNL
 683(5 2)(57$ 7</.2   ]á GRP
RN  NP RG FHQWUXP -HOHQLHM *yU\ ']LDáND
SU]\ DVIDOFLH R SRZLHU]FKQL  P  'RP
SRGSLZQLF]RQ\ SDUWHU NXFKQLDGZDSRNRMH
XELNDFMD   L SRGGDV]H XĪ\WNRZH  SRNRMH 
:\PDJD UHPRQWX DOH QDGDMH VLĊ GR ]DPLHV]
NDQLDSRRGĞZLHĪHQLXWHO
 .DPLHQLFD Z FHQWUXP PLDVWD 8O .UyWND
PNZSRZ NRQG\JQDFML EXG\QHNSR
JUXQWRZQHM FDáNRZLWHM  PRGHUQL]DFML ] ZLQGą
QRZ\PL ĞFLDQDPL VWURSDPL LQVWDODFMDPL
RJU]HZDQLH PLHMVNLH 'RVNRQDáD QD ZV]HONą
G]LDáDOQRĞü]áOXEGRZ\QDMĊFLD
]áPLHVLĊF]QLHWHO

&LHSOLFH 2Ğ 3DQRUDPD Z\JRGQ\ GRP
RVWDWQL Z V]HUHJX =DGEDQ\ VáRQHF]Q\
]  RJURGHP RJU]HZDQ\ JD]HP L NRPLQ
NLHP  ] Z\G]LHORQ\P RVREQ\P PLHV]ND
QLHP,GHDOQ\ GOD URG]LQ\%OLVNR FHQWUXP
FLFKHVSRNRMQHPLHMVFH
WHO
 3LĊNQ\ GRP R Z\VRNLP  VWDQGDUG]LH Z -HĪRZLH 6XGHFNLP ']LDáND
 P 'OD Z\PDJDMąF\FK 6DORQ
] NRPLQNLHP ĞZLHWQD NXFKQLD JDELQHW
áD]LHQNLV\SLDOQLHJDUGHUREDJDUDĪ
QD  DXWD 6ROLGQH PDWHULDá\ Z\VRNL
VWDQGDUG SLĊNQ\ ZLGRN 'RVNRQDáD
RIHUWD /LF  5\FKOHZVNL 5HPLJLXV]
WHO

 ']LDáND EXGRZODQD Z .RPDUQLH
3LĊNQH ZLGRNL GRVNRQDá\ GRMD]G 3R

ZLHU]FKQLDP &HQD W\ONRW\Ğ
3UąG ZRGD L NDQDOL]DFMD SU]\ JUDQLF\
G]LDáNLWHO

'ZDELXUD SU]\ JDOHULL 1RZ\ 5\QHN GR
Z\QDMĊFLD 2NQD RG VWURQ\ XOLF\ XO 3RG
ZDOH D áDGQ\ ]DGEDQ\ EXG\QHN
ZLGRF]QH PLHMVFH LGHDOQH GR NDĪGHM G]LD
áDOQRĞFLWHO 



Mam do sprzedania 4 opony
Firestone Winterhawk 3185/65
R15 używane tylko 1 miesiąc +
felgi stalowe gratis. cena 600 zł
do negocjacji informacje pod tel.
539278397
Sprzedam rozrusznik Mercedes 240D, po regeneracji tel.
500 168 910

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup dobre ceny
500403803 - Prowadzimy skup
samochodów wszystkich marek
w każdym stanie technicznym.
Płacimy gotówką. Kupimy od
Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki.
Auto skup dobre ceny
533533443

ZZZU\FKOHZVNLFRPSO

 0LHV]NDQLH  P XV\WXRZDQH QD
NRQG\JQDFMDFKNDĪGDIXQNFMRQXMHMDNR
RVREQH PLHV]NDQLH  NXFKQLH  áD]LHQ
NL  SRNRMH RJUyGHN 'RVNRQDáD  FHQD
 W\V .RPDUQR  PLQXW RG FHQWUXP
-HOHQLHM*yU\0=.WHO

 -HĪyZ 6XGHFNL G]LDáND  PNZ
W\ONR  8]EURMHQLH DVIDOW ZLGRNL
WHO


 ĝZLHWQ\ GRP ZROQRVWRMąF\
Z -HĪRZLH 6XGHFNLP %OLVNR =DER
EU]D SU]HVWU]HĔ ZLGRN WDUDV QDG
GXĪ\P JDUDĪHP SU]HVWURQQ\ VDORQ
] NXFKQLą NRPLQNLHP  V\SLDOQLH
JDUGHURED'RVNRQDáDFHQD
WHO
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Auto-skup samochodów osobowych i dostawczych starsze i
nowsze, sprawne i uszkodzone.
Gotówka i dokumenty potrzebne
do wyrejestrowania pojazdu od
ręki! Darmowy dojazd do klienta!
- 794 794 104

Prowadzimy skup samochodów wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez zbędnej
zwłoki - 787 009 777
Skup aut rozbitych 511-209408
Skup samochodów wszystkich
marek w każdym stanie technicznym. Płacimy gotówką. Kupimy
od Ciebie i odbierzemy własnym
transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki. - 794 794 804
Skup wszystkich aut 794794304
- Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez zbędnej
zwłoki.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Fiat 126p - Sprzedam malucha na chodzie ubezpieczenie
do końca roku przeglądu brak
99r pomarańczowy 1000zl za
prop. dam tyle a tyle dziękuję. 572969717, 601788719

og£oszenia
Mercedes C220, 143KM,
kombi - diesel, automat, srebrny,
2003rok, w kraju od 7lat,
przeb.216000 z tego 176000w
Niemcz. ABS, ESP, radio fabr.
nawigacja, komputer, 6 poduszek,
aut. klima dwustr, podgrzewane
siedzenia. Cena 13500 - 756
410 940
Renault Scenic MiniVan 1.9CDI
- Stan b.dobry. Wymieniono:
rozrząd, pompa wodna, świece
żarowe, olej. Samochód posiada:
automat klimatyzacje, elekt szyby
i lusterka, system tylnych siedzeń
do łatwego demontażu i dowolnej
konfiguracji. - 606 669 974
Sprzedam auto Panda 2003 r.,
niebieska, przebieg ok. 50000 km
cena 6500 zł tel. 603 509 421
Sprzedam megane, benzyna+gaz, 2003, poj. 1,6, sprawny,
ekonomiczny, idealny do jazdy
miejskiej, stan wizualny: dobry,
stan techniczny: bardzo dobry.
na bieżąco sprawdzany. - 504
225 917
Sprzedam Renault Magane 1.6
rok produkcji 1996. Przegląd do
października 2016. OC ważne.
Samochód w dobrym stanie.
Więcej informacji pod numerem
794535189.
VW Polo 6N2 rok 2000 1,4 16V
75KM Auto do niewielkich poprawek blacharsko-lakierniczych. Po
remoncie zawieszenia i układu
hamulcowego. Cena 5250 zł. 723 808 528

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ

Potrzebujesz 2 auta z
gazem: Opel Astra, Skoda Felicja
w pełni sprawne? Zamienię na 1
Ford Mondeo GHIA 2,5 sekwen- auto o podobnej wartości tel. 796
cja - Mondeo hatchback,GHIA 489 565
2,5 benzyna + gaz. Rok 2001,
ANONSE
el. szyby, lusterka, podgrzewane
MATRYMONIALNE
szyby i lusterka, skórzana tapi28 latek pozna starsza panią cerka, tempomat, klimatronik, Poznam starsza panią na stały
szyberdach, xenony. Auto na układ. Za mały sponsoring. Tylko
zimówkach. Cena 9500zł - 606 panie. Pozdrawiam. - 730 855
159
617 471
Mazda 323F 2002 r. stan bdb
- benzyna, bogate wyposażenie, serwisowana na bieżąco w
renomowanym warsztacie, stan
techniczny BDB. Cena 7500 do
negocjacji - 601-632-112

Poznam przyjaciółkę w celu
miłych spotkań raz w tygodniu. Ja
46 lat ,w związku wiec spotkania
bez zobowiązań. Proszę o sms
.Na pewno odpowiem. Lubań,
Jelenia Góra, Gryfów, Boleslawiec - 512 513 646

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

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy Solidne - Dachy od A do
Z. Pracujemy na każdym rodzaju
pokryć. Kryjemy papą, dachówką
i blachodachówką... wykonujemy
orynnowanie, kominy i wszelkiego
rodzaju naprawy bieżące Dojazd,
doradztwo i wycena gratis! - 880044-951
Do wynajęcia wywrotka 4x8 - 22t.
- 727 548 554
Do wynajęcia, roboty ziemne
koparko - ładowarka - 727 548
554
Firma od pokoleń oferuje : - piece
kaflowe tradycyjne nowoczesne kominki tradycyjne, nowoczesne
piece chlebowe, piece do pizzy
- piece szamotowe(naturalne
promieniowanie) ekskluzywnekominki@gmail.com - piece
kaflowe i kominki Gontowicz
607-999-477
Kominki, piecyki, kotły, salon
sprzedaży - Jelenia Góra ul.
Wolności 208. Duży wybór
kominków, piecyków, biokominków, kotłów z podajnikiem,
pieców na pellet - 753 000 032
Oferujemy usługi stolarskie schody balustrady podłogi
balkony bramy garażowe oraz
renowacje! - 732 848 415
Piece kaflowe kominki gontowic - Tradycja od pokoleń .
Nowoczesne systemy grzewcze
domów oraz mieszkań. Oferta:
kominki tradycyjne, nowoczesne -Piece Kaflowe, do pizzy,
piece szamotowe. Doradztwo
telefoniczne u mistrza zduństwa
- 607-999-477
Profesjonalne usługi
zduńskie. Budowa i przebudowa trzonów kuchennych i
pieców kaflowych, pogotowie
zduńskie, budowa kominków i
pieców chlebowych - 667 309
178
Remonty mieszkań - oferuje
zakres prac typu malowanie
szpachlowanie tynki gładkie
oraz montaż paneli podłogowych - 790 732 696
Remonty szybko tanio i solidnie. Od najmniejszych prac
napraw - 601 972 474

Szamba betonowe najtaniej
- Szamba betonowe szczelne,
monolityczne z atestem do
odbioru budowlanego. Zapewniamy transport i montaż i
2-letnią gwarancją. Zbiorniki
jedno i dwukomorowe, monolityczne, włazy żeliwne, płyty
najazdowe - Radosław 660
513 599
Tanie remonty w dobie kryzysu, remonty drobne, przeróbki budowlane na Twoją
kieszeń tel. 721 647 789
Zdun - budowa, naprawa
pieców kaflowych, kominków
i kominów dymnych - profesjonalne wykonanie tel. 510
172 730

USŁUGI
EDUKACYJNE
Korepetycje z angielskiego
- Absolwent anglistyki I stopnia
udzieli korepetycji dzieciom i
młodzieży. Korepetycji udzielam
w domu ucznia codziennie po
godz. 16:00. cena 30zl/h tel:
662709147
Kurs trenera personalnego Mistrz Świata w Kulturystyce
2013 Łukasz Kaźmierczak
zaprasza na: Kurs Trenera
Personalnego. Teoria 18 godz.
Praktyka 30 godz. Koszt 1400
zł. Możliwość zatrudnienia w
Fitness Klubie w Jel. Górze mm1459@wp.pl

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Naprawa pralek, odkurzaczy,
Jelenia Góra ul. Karłowicza 25
tel. 603 835 483

USŁUGI
FINANSOWE
Bank Ci odmówił ? U nas masz
szansę! Pożyczki ze stałą, miesięczną ratą. Spłata na konto.
Bez sprawdzania BIK, KRD.
Kwoty od 200 zł do 25.000 zł.
Decyzja w 15 minut, szybka
wypłata. Proszę dzwonić od
9-17 - 728 874 309
Elastyczna pożyczka na
dowolny cel do 25.000 zł.
Wystarczy sam dowód osobisty!
Dojeżdżamy do klienta. Dzwoń
! 531 358 181

Gotówka na dowód osobisty! - Chcesz dowiedzieć się
więcej? Zadzwoń! Akceptujemy
różne formy dochodów. Nie
sprawdzamy bazy dłużników
BIK, KRD. Raty miesięczne,
wysokie kwoty. Oddłużamy! 785 524 362
Gotówka na życzenie
- Pożyczka gotówkowa na
dowolny cel do 25.000 złotych, spłata nawet w 48 miesięcy. Minimum formalności.
Zadzwoń! - 731 911 010
Kasa dla Ciebie! - Mikołaj i
Święta za pasem, nie daj się
zaskoczyć! Szybka pożyczka
na oświadczenie do 6.000
złotych. Akceptujemy również
osoby wpisane do BIK I KRD.
Zadzwoń! - 730 739 124
Lekka pożyczka do 25 tyś.
Zadzwoń Tel. 728 874 309
Na oświadczenie! - Szybka
pożyczka na oświadczenie.
Szybko bezpiecznie uczciwie.
Tel.: 731 911 010
Pilnie potrzebujesz gotówki?
- Największy wybór firm pożyczkowych pozabankowych w Jeleniej Górze. Oferta wielu banków.
Nie pobieramy żadnych opłat za
nasze usługi. Biuro: Jelenia
Góra-Zabobrze, ul. Wiejska
29a/3 - 781 222 323
Potrzebujesz gotówki ?
- Udzielę wysokich pożyczek
pozabankowych, na oświadczenie. Minimum formalności.
Akceptowalne różne formy
dochodu. Zadzwoń ! - 731 911
010
Potrzebujesz gotówki?
Zadzwoń - Akceptujemy każdy
wniosek. Kwoty od 200 zł do
25.000 zł. Pożyczka dostępna
dla osób mających: umowę o
pracę, zlecenie, o dzieło, emeryturę, rentę, działalność gospodarczą, rolniczą. Zadzwoń 785
524 362

Potrzebujesz pieniędzy?
Gotówka do 25.000 zł! 531358-181
Pożyczka bez BIK i KRD
- Pożyczka - dopasuję ją dla
ciebie zadzwoń 724 489 840
Pożyczka na węgiel Zapraszam do skorzystania z
pożyczki na zakup opału na
zimę. Minimum formalności na oświadczenie. Specjalne
warunki, dogodny okres spłat,
niskie raty nawet na 4 lata.
Zadzwoń i dowiedz się więcej!
- 531 358 181
Pożyczka Profi Credit - Dla
pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka do 25.000 złotych.
Zadzwoń ! 731-911-010
Prosta Pożyczka - Dla pracującego i dla emeryta, prosta
pożyczka do 25.000 złotych.
Nawet na 48 miesięcy. Zadzwoń
! 730-739-124

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślub, sesje... Fotografia jest moją pasją ,od
wielu lat wykonuje zdjęcia do
publikacji, książek itp. ,Kocham
Ludzi " to pozwala mi wykonywać wyjątkowe niepowtarzalne
fotografie z Państwa udziałem.
Polecam usługi! - 606986380/
triada@dip.pl

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Naprawa domowa komputerów PC i laptopów. - 606
423 607
S e r w i s P C i L a p t o p y.
Dojazd. - Dyplomowany inżynier. Diagnostyka i naprawa
komputerów PC i laptopów.
Odwirusowanie, czyszczenie,
instalacja systemu. Wymiana
ekranów, gniazd zasilania laptopów. Aktualizacja do win10.
Odzyskiwanie danych. - 605
233 937

Auto skup, Auto kasacja
Auto złom, Szrot, Auto części
Skup złomu, Skup plastiku
tel. 794 794 104, 794 794 804

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl
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USŁUGI
KSIĘGOWE
Biuro Rachunkowe "Mar-Tax"
oferuje darmową pomoc przy
otwieraniu działalności oraz
atrakcyjne zniżki na obsługę
księgową m.in. -50% dla
nowych firm. Sprawdź naszą
pełną ofertę na stronie internetowej! - 793 022 001

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
B l a c ha r z - l a k i e r nik - Naprawy powypadkowe-zabytkowe Usługi na
wysokim poziomie - 572969717,
601788719

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, sylwester, zabawy.
Muzyka akordeonowa, repertuar
polski, zagraniczny, wokal DJ na
żywo, oświetlenie, nagłośnienie
"Muzyk Orkiestra", umownie tel. 75
75 339 21, 692 046 727
Zespół muzyczny+DJ ma wolny
termin na Andrzejki tel. 609 563
928

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Małżeństwo zaopiekuje
się starszą osobą w zamian za
zamieszkanie tel. 732 959 566
Opieka dla dzieci w noc sylwestrową. Czas trwania opieki
do 12 godzin. Np.od 20,00 do
8,00 rano. Cena opieki 200 zł za
jedno dziecko. Opieka w miejscu
zamieszkania opiekunki w Karpaczu. - 602 722 118

Zaopiekuje się dzieckiem,
starszą osobą, zrobię zakupy,
posprzątam tel. 513 246 763
Za opiek uj e si ę starszą
osobą w zamian za mieszkanie
tel. 732 959 566

USŁUGI
RÓŻNE
Meble na wymiar - Wykonuję
meble z drewna na wymiar
oraz różne dekoracje do domu.
Wszystko tworzone ręcznie z
pasją aby Twój dom był inny niż
wszystkie. - 510 247 467
Salon pielęgnacji psów i
kotów - W Jeleniej Górze przy
ul, Wolności 39 okolice /małej
poczty. rabaty, promocyjne
ceny, pełen zakres usług,
kąpiele, strzyżenie, pielęgnacja, zabiegi zdrowotne, piękny
salon, dogodna lokalizacja,
nowy sprzęt - 667 268 877
Zaproszenia ślubne - Indywidualne projekty zaproszeń i
dodatków ślubnych. Jesteśmy
w stanie stworzyć nawet najbardziej nietypowy projekt na
dowolnie wybranym papierze
i w niestandardowej formie.
info@nes-studio.pl - 692 092
205

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pięknie wyczyszczę dywany,
tapicerkę domowa i samochodowa. Profesjonalne środki
Karcher+wieloletnie doświadczenie, zapraszam - 607 155
751
Posprzątam nagrobek oraz
teren dookoła, usunięcie liści,
starych kwiatów, zniczy, chwastów. *cena bez mycia 25zł *z
myciem 45zł, lastriko 60zł *z
posprzątaniem terenu dookoła
70-90zł Więcej inf pod tel. - 515
289 545
Sprzątanie popołudniami
- mieszkania, domy, biura tel.
732 959 566

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Najtańsze, profesjonalne przeprowadzki. Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797
Najtańszy, profesjonalny transport. Możliwość negocjacji cen.
Tel.691 262 797
Przeprowadzki-profesjonalnie - kompleksowo miastokraj-zagranica 15 lat doświadczenia,
3 samochody , różne zestawy i
gabaryty doświadczona ekipa.
Dojazd, doradztwo i wycena gratis
880-044-951
Transport - Bus towarowy tel.
600 540 190
Transport, dostawy, przeprowadzki - Realizujemy zlecenia
transportowe kraj zagranica. VW
crafter bus 5ep mercedes 8ep plandeka. Dostarczamy towar, materiały
budowlane, przewozimy meble agd
rtv itp pomagamy w załadunku i
rozładunku. - 731 588 181
Transport, przeprowadzki,
tanio - Kompleksowe usługi transportowe, ekipa do przeprowadzek.
Samochód przystosowany do
wożenia mebli. 1zł za kilometr. 695604934 lub 513037187

USŁUGI
TURYSTYKA
Zatrudnię do hotelu na stanowisko kucharz, pomoc kuchenna,
pokojowa. - 698233793 lub
757174365
Gościniec Bobrówka - Siedlęcin,
zaprasza 28-11-2015r na zabawę
Andrzejkową tel. 601 196 567

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Bars- proces na ciało i umysł
- Sesja BARS to głęboki, transformujący proces energetyczny na
ciało uwalniający napięcia i blokady
zarówno w ciele jak i umyśle.
Cudownie relaksujący i odprężający. - 510 126 927
Vega Test - diagnostyka - wykrywanie pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów oraz zaburzeń pracy
organizmu. Usuwanie patogenów
częstotliwościami. Możliwość wizyt
domowych. - 510 126 927

KUPIĘ
Kupie różne monety przed i
powojenne srebrne złote( PRL
oraz 2 zl okolicznościowe od 1996
roku ) i inne starocie zalegające
na strychach w piwnicy kredensie
zdjęcia książki porcelanę mapy
obrazy. - 506 960 561
Kupię stare drewniane drzwi do
renowacji - 609 589 860

W komis przyjmujemy ładną,
modną odzież dziecięcą, damską,
buty, torebki. Przyjęcia w czwartki
i piątki. Sklep Sara ul. Różyckiego
4a. Zapraszamy na zakupy tel.
506 092 349

SPRZEDAM
Sprzedam bojer z wężownicą
100L- ocieplony, niedrogo. Dzwidrewno-80-lewe-niedrogo tel. 500
599 208
Sprzedam tanio łóżeczko dziecięce, drewniane, składane oraz
wózek dziecięcy. - 606 267 772
Sprzedam używany, sprawny
komputer Dell Optiplex 780 DT
Procesor-Core2Duo E8400
2X3,0GHz, Ram-4GB DDR3,
dysk-160GB SATA, Nagrywarka
DVD, klawiatura, mysz, Vista
Business lub XP, dostawa w JG
Cena350zł - 506 085 850
Zestaw Ludwik XVI - Rama
kanapy oraz foteli po renowacji.
Nowe obicia z aksamitu w kolorze butelkowy zielony. Wszystko
wewnątrz jak i na zewnątrz wymienione na nowe. Komplet obejmuje
2 fotele kanapę stolik oraz podnóżek. - 725 014 693

MIESZKANIA
KUPIĘ
3 pokoje, chętnie nowe - kupię
mieszkanie 3 pokojowe, chętnie
do wykończenia, ze zrobioną
łazienką, Jelenia Góra, do 180.000
zł tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
Kupię kawalerkę w Jeleniej
Górze, do 2 piętra, chętnie z
balkonem, bezpośrednio tel.733
590 500
Kupię M3 w Jeleniej Górze (ale
nie na Zabobrzu) w bloku, w pełni
rozkładowe i do 2 piętra. - 785
653 139
Kupię mieszkanie min.3 pokojowe, może być developerskie, lub
bdb standard, do 1 pietra, balkontaras, w dobrej lokalizacji, gotówka
tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek

MIESZKANIA
SPRZEDAM
4 pokoje 90m2, osobne wejście,
ogród, spokojne miejsce, bezczynszowe, okolice lotniska, sprzedam
lub zamienię na 50m2 Zabobrze II
lub III tel. 513 563 233
Staniszów, 4 pokoje- 180
000zl - Po kapitalnym remoncie.
4 pokoje, przedpokój, kuchnia
i łazienka z wc. Do mieszkania
przynależy również część strychu,
murowany garaż, komórka oraz
przestronny ogród do którego
wychodzi się z salonu. - 881 780
160

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 pokojowe - dobry standard - chcę
nająć mieszkanie 2 pokojowe, w
dobrej lokalizacji, umeblowane,
w bdb standardzie, super klient
tel. 666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
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Małżeństwo
pilnie
poszukuje
!
godziny
Nawet w 24
taniego
mieszkaniaszybko
do wynajęcia
i uczciwie
DOZ
tel. 732 959 566
*

668 682 335

Poszukuję do wynajęcia mieszKOSZT POČCZENIA ZGODNY
kanie
lub stancję www.wroclaw.proficredit.pl
w Szkl. Porębie
Z TARYFČOPERATORA
Dolnej lub Średniej. Od zaraz na
dłużej. - 602 402 185
TWOJEPIENIČDZe

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, łazienka, duży
balkon, słoneczne, umeblowane,
TV, pralka, lodówka, czynsz 1000
zł+liczniki, kaucja 1000 zł, koło ZUS
tel. 601 318 439
Dwa pokoje jednoosobowe dla
pań, z kuchnią i łazienką, po 350
zł+liczniki lub 230 zł za dwuosobowy
od osoby, okolica Plac Energetyki tel.
518 648 102
Mam do wynajęcia mieszkanie dwu
pokojowe,51m2,nieumeblowane,
na I piętrze, słoneczne, ciepłe, na
Zabobrzu, przy ul. Kiepury, w pobliżu
przystanku autobusowego. - 607
100 937
Nowe dwupokojowe z balkonem,
podziemny garaż za bramą ul. Mickiewicza, wynajmę tylko czystej osobie z
referencjami tel. 500 290 337
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje
kuchnia łazienka 56m kwadratowych po malowaniu blisko Kolegium
Karkonoskiego więcej informacji
0048600666232

DOMY
KUPIĘ
Kupię komfortowe mieszkanie piętro domu w Jeleniej Górze, w
dobrej lokalizacji, min. 3 pokoje, dobry
standard, gotówka tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę dom w Jeleniej Górze lub
okolicach, najchętniej na dłużej. Cena
do 1200 złotych. - 668 682 335

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Sprzedam - działka budowlana
10 arów, Czarne, Jelenia Góra oraz
działka budowlana 10 arów ze stodołą,
Czarne, Jelenia Góra. Koniec miasta,
za działką pole, droga wewnętrzna,
cicha, piękna okolica. - 794 435 372
Sprzedam grunty rolne o łącznej powierzchni 8 ha, z możliwością podziału gruntu na mniejsze
działki. Położenie: Krogulec, okolice
Bukowca. - 665 595 777

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam lokal handlowousługowy położony na parterze w
Cieplicach o pow.96m2:4pokoje,przedp.2łazienki i pom.gosp. Lokal
wyremontowany. Obecnie lokal jest
wynajmowany. Więcej info pod numerem 691221116
Sprzedam lokal użytkowy 27 m2
bezczynszowy w Cieplicach - 600
496 795
Sprzedam warsztat samochodowy
120m2 (dotąd elektromechanika
pojazdowa) wraz z działka w Kowarach, ulica rzemieślnicza 5. Cena
150.000zl - 691 508 215

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
100 m2, magazyn-sklep, 2200
zł - do wynajęcia od zaraz magazyn-sklep pow.100 m2, miejsca
parkingowe,szer.7,6m x dl.9,4m x
wys.3.3m, 1 brama wjazdowa,małe
biuro, pom.socj,cena-2.200 zł, kaucja tel.666 222 031 Nieruchomości
Jarząbek
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120m2 z parkingiem - Lokal w
Jeleniej Górze, klimatyzowany z
parkingiem, na każdą działalność.
Położony w bezpośrednim sąsiedztwie hipermarketu budowlanego i
Galerii. W cenie czynszu ogrzewanie i ciepła woda. - 504 165 873
40 m2, 1600 zł, parter, biuro - do
wynajęcia od zaraz komfortowe
biuro pow.40 m2, miejsca parkingowe, pom.socj,cena- 1600
zł w tym wszystkie media, nowy
budynek, kaucja tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Do wynajęcia lokal biurowy 52m2.
Centrum miasta. Nowe budownictwo, dostosowany do osób
niepełnosprawnych (winda). - 503
197 967
Do wynajęcia lokal II piętro (2
pomieszczenia ok. 62m2). Cena
10 zł brutto za m2/mc + media.
Wiadomość: Zrzeszenie Handlu
i Usług, ul. Wolności 82 Jelenia
Góra, tel. 75-75-266-36 w godz.
8-12.00 - 690 074 085
Do wynajęcia od zaraz hala o
pow.930 m2 w centrum Wlenia,
działka 1540 m2, 2 hale, częśc
biurowa i socj,2 garaże,cena-4.500
zł, kaucja tel.666 222 031 Nieruchomości Jarząbek
Hala 1230 m2, Jelenia Góra
- do wynajęcia od zaraz hala o
pow.1230 m2, działka 5800 m2,
wys.3,5 m - 4,2, 2 bramy wjazdowe, biura, pom.socj. ogrzewanie
CO,cena-15.000 zł tel.666 222 031
Nieruchomości Jarząbek
Lokal 30m2 centrum JG 750zł Wynajmę lokal w centrum, wejście
od ul. Wolności (przy Żabce). Duża
witryna w kamienicy z możliwością
powieszenia reklamy, parkowania
aut przed. Po remoncie, Internet,
tel, wc. Bezpośrednio t. 608 035
182
Lokal w atrakcyjnym miejscu
- Ładny lokal 30m2 Cieplice. Z
dużym parkingiem w kompleksie
handlowo usługowym. W sąsiedztwie Lidl, Netto, Rossmann, Centrum Medyczne. Cena 1200zł w
tym media (prąd, woda, ogrzewanie). Tel: 608860654 zapraszam
- 608 860 654
Mam do wynajęcia 15 m2,
pomieszczenie na magazyn, małą
produkcje, cena 300 pln Zabobrze
ul. Paderewskiego 68ab tel. 535
303 007
Mam do wynajęcia lokal 40 m2
Zabobrze ul. Różyckiego 4 a (1200
zł) tel. 535 303 007
Posiadamy do wynajęcia
pomieszczenia biurowe w bardzo
przystępnych cenach, Wygodna
lokalizacja, parking, możliwość
korzystania z sali konferencyjnejul. K. Miarki 18 Jelenia Góra - 537
538 300

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia magazyn 425m2,
w tym 75m2 biuro, ogrzewany tel.
500 168 910
Mam do wynajęcia miejsce garażowe w garażu w budynku przy
Kiepury 11. Cena 180zl - 734 182
249
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Tak świętowaliśmy niepodległość
W 97. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości w całym
kraju odbywały się bardziej i mniej
uroczyste obchody. W Jeleniej Górze
tradycyjnie spotkano się na Placu
Ratuszowym, skąd przemaszerowano pod kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego.
- Święto to przestało już być
tylko świętem jednego wydarzenia,
tego najważniejszego, w którym
uczestniczymy, ale stało się już wielodniowym działaniem, w którym
pamiętamy o Polsce, pamiętamy
o niepodległości, ale również się
bawimy – mówił do zgromadzonych
prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła.
Sztafetę wielkich bohaterów,
którzy zapłacili najwyższą cenę za
niepodległość od rozbiorów poprzez
krótki czasu niepodległości - 25 lat
II Rzeczypospolitej przez kolejne
powstania, działania konspiracyjne
– zamyka symbolicznie marszałek Józef Piłsudski, który 11 listopada 1918
r. z rąk Rady Regencyjnej przejmuje
władzę w Rzeczypospolitej. Od tego
momentu zaczyna się niepodległość i
my świętujemy ją do dzisiaj – opowiadał historyk z wykształcenia, Marcin

Zawiła skłaniając do refleksji - jak to
się stało, że wielka Rzeczpospolita
upadła? Jak to się stało, że z wielkiego
kraju musieliśmy dźwigać się z kolan
– niewoli, która trwała ponad 100
lat? - dodał włodarz miasta . Pamiętajmy o ludziach, którzy wierzyli, że
wolność szlachecka jest rzeczą najważniejszą odmawiając tej wolności
licznym grupom społecznym, które
później zdobywały niepodległość
– chłopom, mieszczanom, mniejszościom narodowym – kontynuował
prezydent. Egoizm, wiara w to, że
brak zmiany w momencie, kiedy
świat się zmienia jest naszą szansą,
był na pewno jedną z przyczyn
utraty niepodległości – podkreślał
Marcin Zawiła.
Na jeleniogórskim Rynku tradycyjnie nie zabrakło musztry
paradnej, czy orkiestry Filharmonii
Dolnośląskiej, która po przemówieniach poprowadziła marsz
głównym deptakiem miejskim.
Przy kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego złożono kwiaty
pod pomnikiem „Wolność i Niepodległość”, a następnie odbyła się msza
okolicznościowa.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko
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