Miesięcznik Regionalny

JELENIA GÓRA

Nakład
udokumentowany: 10 tys.
egzemplarzy

W co gra
Platforma?

Nr 3

(333)

JELENIA GÓRA

30 iii 2015 r.

Rok VIiI	ISSN 1896-5164	Indeks 224065

Egzemplarz
bezpłatny

2
97
OGŁOSZE
Ń

Radni poszli po rozum do głowy, czy może ugięli się pod presją mieszkańców?

Ludzie z Widoku odetchnęli
Nadszedł czas spłacania „długów” wyborczych. Kto już dostał
intratne stołki, a kto jeszcze na
nie czeka?
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Sudecka
na finale

Wiadomo, że oczekiwana
przez jeleniogórzan galeria zostanie otwarta na wiosnę, ale
daty nie ma.
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Rajdowcy
nie zawiedli

Remont tej jeleniogórskiej ulicy nie zostanie przerwany.
Za trzecim „podejściem” jeleniogórscy radni z Platformy
Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości zgodzili się
na przesunięcie budżetowych pieniędzy, niezbędnych do
skończenia robót na Widoku. „Szarpanina” o te pieniądze
trwała od ok. dwóch miesięcy.
Na miejskiej sesji, która odbyła
się 17 marca br. sprawa ul. Widok
znowu wróciła. Tym razem radni z
nieoficjalnej koalicji PO-PiS „zmiękli”
i wyrazili zgodę na dofinansowanie
robót, których nie było w kosztorysie.
Początkowo „szło” o 800 tys. zł, ale
teraz, na wniosek prezydenta miasta,
ta kwota została zmniejszona do 720
tys. zł. Natomiast za 80 tys. zł zostanie wykonany tymczasowy przejazd
między ulicami Małcużyńskiego i
Paderewskiego.
Co było powodem zmiany decyzji
radnych? W głosie klubowym wyjaśnił to Piotr Miedziński (PO). – Nasze
wcześniejsze stanowisko nie było
głosowaniem przeciw tej inwestycji,
ale działaniem o głęboko merytorycznym podłożu. Chodziło o wyjaśnienie
nieprawidłowości i ustalenie, gdzie
wystąpił błąd. Doprowadziliśmy do
tego, że prezydent rozpoczął kontrolę w Miejskim Zarządzie Dróg i
Mostów. Szczegółową kontrolę w tej
jednostce, głównie pod kątem prowadzonych inwestycji, przeprowadzi też
Komisja Rewizyjna. Dlatego dzisiaj z
czystym sumieniem możemy zagłosować za przesunięciem pieniędzy
w budżecie na przebudowę ulicy
Widok – mówił.

Przypomnijmy. Podczas przeglądu kanalizacji deszczowej przed
planowanym remontem ul. Widok
okazało się, że jest ona fragmentami
niedrożna i wymaga wymiany. Tego
zadania w projekcie nie było, więc
prezydent Marcin Zawiła zwrócił się
do rady, żeby zgodziła się przesunąć
w budżecie pieniądze na ten cel.
To wywołało burzę na tamtejszej
sesji. Radni chcieli wiedzieć, dlaczego sprawa uszkodzonej „deszczówki” wychodzi dopiero na tym etapie
i kto jest winny, że nie sprawdzono
jej odpowiednio wcześnie. Zażądali kontroli i ustalenia winnego.
Prezydent to obiecał, radni
jednak głosami PO-PiS nie
wyrazili zgody na przesunięcie budżetowych
pieniędzy, mimo że
wiceprezydent Jerzy
Łużniak informował
o grożących miastu
wysokich karach
umownych za przerwanie robót. – A kończenie tych prac bez
przebudowy kanalizacji
deszczowej, to wyrzucanie
pieniędzy w błoto – przekonywał.

Stanowiska radnych
PO-PiS nie zmieniły
kolejne sesje, w tym
jedna nadzwyczajna.
Przekonywali, że nie
jest ich zamiarem
szkodzenie mieszkańcom i twardo stali przy
swoim. Aż do teraz.
Mieszkańcy ul. Widok
doczekają się wygodnego
traktu.
Bożena Bryl-Chrząszcz

NASZ KOMENTARZ
Nie bez wpływu na decyzje radnych
był najpewniej fakt, że mieszkańcy
ul. Widok złożyli petycję o dołożenie
pieniędzy na przebudowę kanalizacji
deszczowej i kompleksowe dokończenie remontu. Czy tak było - tego już się
raczej nie dowiemy. Warto jednak, jak
pokazuje życie, o swoje powalczyć.
JELENIA GÓRA

Paszporty
gdzie indziej
Od poniedziałku, 30 marca
br., Delegatura Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze funkcjonuje w nowym
miejscu. Urząd przeniesiony został
z budynku przy ul. Wiejskiej 29 do
centrum miasta. Teraz mieści się
w budynku przy ul. Piłsudskiego
12. I to tutaj teraz należy zgłaszać
się miedzy innymi po to, by wyrobić sobie paszport.
(Jel)

Jerzy Tomaszczyk pochodzący
z Cieszyna i jeleniogórski pilot
Łukasz Włoch zdobyli V miejsce
w Pucharze Opla.
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Auto skup, Auto kasacja
Auto złom, Szrot, Auto części

www.jelonka.com

tel. 794 794 104, 794 794 804

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl
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POWIAT

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wielkie tragi turystyczne odwiedziło ponad 250 tysięcy osób

Pięć dni trwały największe targi turystyczne na świecie ITB
w Berlinie. Po raz pierwszy Powiat Jeleniogórski promował
się na stoisku Dolnego Śląska.
Na tragach prezentowało się
prawie 11 tys. wystawców ze
186 krajów.
W ramach porozumienia z Dolnośląską Organizacją Turystyczną na stoisku
oferowany był przewodnik po Karkonoszach i powiecie jeleniogórskim,
z propozycjami gotowych wycieczek
oraz materiały promocyjne Jeleniej
Góry, Karpacza i Szklarskiej Poręby.
Przedstawiciele Powiatu Jeleniogórskiego: starosta jeleniogórski Anna
Konieczyńska, przewodniczący Komisji
Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa Jacek Włodyga, przewodniczący
Komisji Turystyki i Sportu Grzegorz
Truchanowicz oraz Wiesław Dzierzba
dyrektor Wydziału Promocji Turystyki
i Sportu spotkali się z partnerami z
Aachen oraz Łużyc Górnych. Pani
starosta rozmawiała na temat dalszej
współpracy partnerów niemieckich.
Spotkała się ze starostą Regionu Miast
Aachen Helmutem Etschenbergiem
oraz z szefem departamentu współpracy Thomasem Königem.
Omawiano najbliższe programy
realizowane wspólnie m.in.: wymianę
praktyk młodzieży, współpracę w
zakresie oświaty oraz obchody 25-lecia
partnerstwa Powiatu Jeleniogórskiego

Fot. Archiwum Powiatu

Powiat na ITB w Berlinie

z Powiatem Aachen. Wkrótce bowiem
z tej okazji podczas Targów Turystycznych Euregiowirtschaft w Aachen
odbędzie się prezentacja powiatu z występem zespołu Karkonosze i wystawą
Zbigniewa Kulika „Karkonosze dawniej
i dziś”, zorganizowaną przez Muzeum
Sportu i Turystyki w Karpaczu. Powiat
Jeleniogórski również na tych targach
będzie promował region na swoim
stoisku. Uczestniczyć w nich będzie też
młodzież z liceum z Karpacza. Ponadto
delegacja niemiecka będzie gościć w

POWIAT

Wyremontują drogę w Łomnicy
Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze zawarło porozumienie z Gminą Mysłakowice o przebudowie drogi
w Łomnicy. – Zakończenie remontu
planowane jest na koniec wakacji,
więc zbiegnie się z pracami na drodze
łomnickiej w Jeleniej Górze, które
łączą miasto z Łomnicą – powiedział
Grzegorz Truchanowicz, radny powiatu z gminy Mysłakowice.
Przebudowana zostanie nie tylko
ponad 3-kilometrowa droga, ale
„zrobione” zostaną pobocza, odwodnienia, przepusty, mury oporowe
i wyremontowane zatoczki autobusowe. Jest to droga przelotowa z
Wrocławia do Karpacza.
- Chcielibyśmy, by pierwszego
września dzieci mogły już pójść do
szkoły utwardzonym poboczem,
które zwiększy bezpieczeństwo na
drodze w ruchu pieszym - mówiła
Anna Konieczyńska, starosta po-

wiatowy.
- Na usuwanie skutków powodzi
i nawałnic otrzymaliśmy od Wojewody Dolnośląskiego promesę w
wysokości 6 mln zł, którą chcemy
wykorzystać na przebudowę nie
tylko drogi w Łomnicy, ale również
między Wojcieszycami i Kromnowem
– dodała.
Od pierwszych planów remontu
drogi w Łomnicy minęło ponad 12
lat. - Dokładamy 15 procent kosztów
inwestycji, żeby można było szybko
rozwiązać problem dojścia dzieci do
szkoły - podkreślał Michał Orman,
wójt Gminy Mysłakowice.
To jednak nie koniec prac za
„powodziowe” w gminie Mysłakowice. – Za ponad 1 mln zł chcemy
przebudować mosty w Dąbrowicy i
Karpnikach oraz drogi w Mysłakowicach i Karpnikach – dodał.
(Mea)

powiecie jeleniogórskim w sierpniu.
Rozmawiano również o nowym projekcie Greg, na którego realizację został
złożony ponownie wniosek. Projekt
dotyczy współpracy nie tylko z Aachen,
ale również z innymi zagranicznymi
partnerami. Poruszano temat promocji regionu z redaktorem naczelnym
wydawnictwa turystycznego TTG oraz
z dyrektorem Zagranicznego Ośrodka
Polskiej Organizacji Turystycznej w
Berlinie. W hali saksońskiej odbyło się
spotkanie z Holmem Grosse, szefem

Marketingu Gesellaschaft Oberlausitz –
Niederschlesien, czyli niemieckiego stowarzyszenia turystycznego w Bautzen,
podczas którego poruszano sprawę
wspólnego udziału w projektach Unii
Europejskiej oraz dalszej współpracy
w Euroregionie Nysa.
Ostatnim punktem było spotkanie
z Klausem Kleppelem, dziennikarzem
organizującym podróże turystyczne
dla poczytnych pism w Niemczech na
terenie Karkonoszy.
(Mea/Ts)
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Prażanie jeżdżą
w Karkonosze
Przez cztery dni Powiat Jeleniogórski
promował się na Targach Turystycznych
Holiday World w Pradze pod hasłem
– Karkonosze. Prażanie korzystają z
ofert regionu jeleniogórskiego i chętnie
wędrują po naszych górach.
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze odbyli wiele
spotkań, podczas których omawiali
z partnerami kolejne działania m.in.
targi w Hradec Kralove, w Jabloncu nad
Nysą oraz Targi Tourtec w Jeleniej Górze.
Rozmawiali również z ambasador Polski
w Czechach Grażyną Bernatowicz
o promocji naszego kraju na terenie
Republiki Czeskiej.
Dwa dni były przeznaczone dla
turystów, którzy planują odwiedzić
Karkonosze. Pytali oni o oferty dla
rodzin z dziećmi, o trasy piesze i rowerowe, o Esplanadę, Park Miniatur czy
też Muzeum Karkonoskie. Na targach
promowano również oferty gmin i
miast, uczestniczących w Porozumieniu
Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta
Jelenia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego.
Przewodnik po powiecie jeleniogórskim
cieszył się dużym zainteresowaniem,
podobnie jak Marka Karkonosze i zbliżające się Targi Turystyczne Tourtec.
Czesi przychodzili na stoisko Starostwa Powiatowego i opowiadali, gdzie
ostatnio zwiedzali Karkonosze. Brali
materiały promocyjne. Mają bowiem
swoje domy wakacyjne po stronie czeskiej, gdzie śpią i na wycieczki wyruszają
na rowerach, pieszo lub pociągiem przekraczając granicę, by zwiedzić polskie
Karkonosze.
(Mea/Ts)

POWIAT

To już 25 lat współpracy z Aachen
20 osób z powiatu jeleniogórskiego pojechało na obchody 25–lecia
partnerstwa powiatu z Aachen. Z
tej okazji została otwarta wystawa
fotograficzna „Karkonosze wczoraj i
dziś” Zbigniewa Kulika oraz wystąpił
zespół folklorystyczny Karkonosze
. Ponadto odbyła się prezentacja
regionu na Targach Konsumenckich
Euregiowirtschaftsschau 2015.
Dokładnie 28 marca 1990 r. Wojewoda Jeleniogórski podpisał porozumienie władzami Powiatu Aachen.
Z okazji tego jubileuszu Anna Konieczyńska- starosta jeleniogórski oraz
Krzysztof Wiśniewski- wiceprzewodniczący rady powiatu ze strony
polskiej i Helmut Etschenberg- I
Radny Regionu Miast Aachen, a także
Axel Hartmann - oficjalny zastępca
I Radnego ze strony niemieckiej
podpisali oświadczenie o dalszej
współpracy.
Ponadto w jeleniogórskiej delegacji byli m.in. radny Grzegorz Truchanowicz - przewodniczący Komisji
Turystyki, Współpracy Zagranicznej i
Promocji Powiatu, Wiesław Dzierzba
- dyrektor Wydziału Turystyki i Sportu, Jarosław Hajndrych ze Starostwa,
grupa uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w
Karpaczu z opiekunką panią Kariną
Trojanowską-Kokoszką, Zbigniew
Kulik i zespół Karkonosze.
Na wystawie Zbigniewa Kulika,
która będzie prezentowana przez
miesiąc w Starostwie Powiatowym
w Aachen, znajdują się zdjęcia Karkonoszy jego autorstwa oraz stare

fotografie robione przez dawnych
fotografików. Wernisażowi towarzyszył zespół Karkonosze, grający
regionalne piosenki. Młodzież z
powiatu jeleniogórskiego oraz z
Aachen wzięła udział w debacie
poświęconej kierunkom współpracy
pomiędzy regionami partnerskimi.
Uczniowie z różnych szkół będą
brali udział w większości wspólnych
przedsięwzięciach, które planowane
są w kolejnych projektach. Z okazji
25-lecia wydana została broszura w
języku niemieckim upamiętniająca
różne przedsięwzięcia realizowane
przez te wszystkie lata.
Efektem wieloletniej współpracy
jest wniosek projektu Greg złożony
do Unii Europejskiej, którego wyniki będą w czerwcu. Region Miast
Aachen zadeklarował partnerską
współpracę z możliwością pomocy
finansowej. Zapowiedziano kontynuację wizyt obywatelskich po obu
stronach granicy oraz wymianę
nauczycieli i młodzieży, którzy będą
korzystać z praktyk.
(Mea/Ts)

Radni na razie uchwalili zamiar likwidacji placówki

Zniknie ośrodek socjoterapii?
Przedstawiciele władz powiatu jeleniogórskiego odwiedzili Zespół Placówek
Resocjalizacyjno–Wychowawczych w Szklarskiej
Porębie, by ocenić potrzebę
dalszego prowadzenia w
nim Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Zamiar
jego likwidacji uchwalili
radni powiatu.
W ramach działań Komisji
Oświaty władze powiatu jeleniogórskiego zapoznały się z pozytywnymi zmianami, które zachodzą
w Zespole od kilku miesięcy i
przedstawionymi przez nowego
dyrektora Katarzynę Zakrzewską,
możliwościami rozwojowymi.
Szczególną uwagę poświęcono planowanej reorganizacji, która ma
polegać na likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ze względu
na bezpieczeństwo młodzieży.
- Młodzież zdemoralizowana,
umieszczana na mocy postanowień sądowych, w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym (MOW)
ma bowiem negatywny wpływ na
młodzież zagrożoną demoralizacją
z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS). Dlatego rodzice
nie chcą posyłać swoich dzieci do
takich ośrodków. Jest to powodem
wykorzystywania jedynie 1/ 3
możliwości lokalowych MOS-u,

Fot. ZPR-W Szklarska Poręba
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gdy w MOW stan liczebny wychowanków utrzymywany jest od 1
września 2014 r. na maksymalnym
poziomie - stwierdziła Katarzyna
Zakrzewska. - Po likwidacji MOS-u
zyskalibyśmy budynek, w którym moglibyśmy otworzyć bursę
szkolną. Chcemy utworzyć też
więcej kierunków zawodowych i
prowadzić zajęcia praktyczne np.
przy remoncie naszego obiektu, czy
rewitalizacji parku przy placówce
– dodała. Nowa dyrektor zamierza
przede wszystkim rozbudowywać
MOW na pełne 120 miejsc jakimi
dysponuje placówka w miejsce
MOS-u, w którym przebywa tylko
21 wychowanków, przy zagwarantowaniu dotychczasowych miejsc
pracy i stworzeniu nowych (m.in

kadra pedagogiczna), co pozwoli
prowadzić placówkę w sposób bardziej ekonomiczny i bezpieczny.
- Osiągnięcie tego celu pozwoli
pogodzić potrzeby wielu podmiotów, zwłaszcza że motywem
przewodnim zmian jest rozwój
kształcenia zawodowego, jako
formy resocjalizacji praktycznej i
nauczania praktycznego, w tym:
zapewnienie ciągłości kształcenia
od klasy piątej szkoły podstawowej,
poprzez gimnazjum, zasadniczą
szkołę zawodową i technikum
budowlane oraz uruchomienie
nowych kierunków – mówiła
dyrektorka.
Całość projektu ma zostać wdrożona do 1 września 2017 r.
Agata Galas-Dudek

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ROZMAITOŒCI

ZU]HĞQLDU

3

AKTUALNOŒCI / REKLAMA

JELENIA GÓRA Dlaczego trakt pieszy pojawi się tylko na części remontowanej ulicy?

- Obecnie trwa remont Wojewódzkiej, na który czekaliśmy
wiele lat, ale nikt nie uwzględnił w nim budowy chodnika
– skarżą się mieszkańcy tej jeleniogórskiej ulicy . – Czy
naprawdę przy tak kosztownej inwestycji żal było komuś
pieniędzy na chodnik? Którędy mają chodzić piesi, a
szczególnie matki z dziećmi? – pyta Zdzisław Gonet. Władze jeleniogórskiego zarządu dróg i mostów wyjaśniają,
że chodnika na całej długości ulicy nie będzie nie przez
oszczędności, ale brak miejsca.
Jak już pisaliśmy, trwa remont
odcinka ulicy Wojewódzkiej o długości ponad kilometra (1,3 km): od
skrzyżowania z ulicą Dworcową do
skrzyżowania z Objazdową.
- Byliśmy informowani, że poza
nową nawierzchnią i oświetleniem,
po jednej stronie ulicy powstanie
chodnik – mówi Zdzisław Gonet z
ulicy Wojewódzkiej. – Prace jednak
idą na przód, a chodnika jak nie
było, tak nie ma. Dlatego w ostatnich
dniach poszedłem do wykonawcy i
zapytałem, kiedy zacznie budować
nam chodnik. Wielkie było moje
zdziwienie kiedy dowiedziałem się,
że projekt remontu tej ulicy, budowy
chodnika nie przewiduje. Poszedłem
więc do zarządu dróg i mostów,
gdzie usłyszałem, że projekt został
zrobiony po konsultacji z mieszkańcami, ale nikt o żadnym spotkaniu
konsultacyjnym nie wiedział. Usłyszałem też, że teraz nie można już
niczego zmienić. Którędy mają więc
chodzić piesi? Przecież wiadomo, że
po wymianie nawierzchni drogi na

nową, kierowcy będą jeździli jeszcze
szybciej niż dotychczas – dodaje Zdzisław Gonet z ulicy Wojewódzkiej.
Mieszkańcy zapowiadają złożenie
w tej sprawie pisma do prezydenta
miasta. Tymczasem władze
zarządu dróg i mostów
wyjaśniają, że nie
można było
w y b u d owa ć
chodnika
przy całej
długości
jezdni z
p r z yc z y n
technicznych. – Ulica
jest bardzo wąska, więc trzeba
było ją koniecznie
poszerzyć i na chodnik
już nie wystarczyło miejsca – wyjaśnia Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze. – Na odcinkach, gdzie
była możliwość, zrobiliśmy chodniki
najeżdżane czyli wydzielone zostało

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Wojewódzka bez chodnika

natomiast utwardzone pobocze,
którym piesi będą mogli chodzić.
Po zakończeniu inwestycji
będzie to ciąg pieszo – jezdny,
więc kierowcy będą musieli
uważać na mieszkańców.
Innego rozwiązania nie
można było tam zastosować - dodaje wiceszef
zarządu dróg i mostów.
Angelika GrzywaczDudek

miejsce dla pieszych, ale z obniżonym
krawężnikiem, tak by samochody w
razie potrzeby mogły na ten chodnik
najechać, żeby minąć się z pojazdami
jadącymi z naprzeciwka. Będzie
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Nowa fontanna do poprawki
Miasto ogłosiło zapytanie ofertowe na wyprofilowanie niecki, wymianę popękanej kostki i uszczelnienie kratek wentylacyjnych przy
fontannie u zbiegu ulic Wolności
i Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. Prace mają się zakończyć do
27 kwietnia br. - Kto zapłaci za
naprawę usterek fontanny, która
została całkowicie przebudowana
w 2011 roku za 1,1 mln zł? – pyta
pan Adam z Jeleniej Góry.
Chodzi m.in. o podniesienie
niecki w miejscach, gdzie woda
spływa na trawniki, a nie do środka fontanny, uszczelnienie kratek
wentylacyjnych, a także wymianę
popękanej kostki w kilku miejscach
niecki. Obecnie woda z fontanny
zalewa i niszczy trawniki.
- To zadanie zostanie zlecone
jako tzw. wykonawstwo zastępcze, ale w ramach gwarancji i z

pieniędzy wykonawcy głównego
– wyjaśnia Mariola Jakubów, p.o.
naczelnika Wydziału Inwestycji
UM w Jeleniej Górze.
– W chwili podpisywania umowy, takie środki zostały zabezpieczone na koncie depozytowym
w ramach tzw. należytego wykonania umowy. Są one do naszej
dyspozycji przez cały czas trwania
gwarancji, która jeszcze się nie
skończyła. Główny wykonawca
był trzykrotnie przez nas wzywany do usunięcia usterek, ale
nie wywiązał się z tego. Dlatego
zadanie zostanie zlecone innej firmie, której zapłacimy pieniędzmi
wykonawcy głównego – dodaje
naczelnik inwestycji.
Przypominamy, że przebudowę
fontanny wykonywała firma Anti
z siedzibą w Wysokiej.
Angelika Grzywacz-Dudek

Prace przy remoncie ulicy Wojewódzkiej mają się zakończyć w połowie roku.
Wykonuje je Sudeckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych. Koszt tej inwestycji
to 1 mln 400 tys. zł.

JELENIA GÓRA

Polacy przepłacają za OC!
Chociaż jego zakup jest obowiązkowy i nieunikniony, to większość zmotoryzowanych nie
ma czasu, by śledzić, który spośród Ubezpieczycieli oferuje najniższe stawki. Efektem jest
masowe przepłacanie Polaków za polisy OC. Z danych multiagencji CUK Ubezpieczenia
wynika, że cena tego samego ubezpieczenia w różnych Towarzystwach może różnić się
nawet o 360 zł!
Aby mieć pewność, że polisa, którą
kupujemy jest najkorzystniejsza, warto
porównać ją z innymi. Najprościej wybrać się do multiagencji, gdzie doradca
bezpłatnie przeprowadzi kalkulację
cen OC i AC spośród ofert różnych
Towarzystw. Może się okazać, że OC
może kosztować nawet 300 - 400 zł
mniej – mówi Adrian Kościuk, Doradca
multiagencji CUK Ubezpieczenia.
Większość Polaków nie ma czasu, żeby śledzić oferty różnych Towarzystw. Często Ubezpieczyciele
kuszą nas promocjami, z których
korzystamy pod wpływem emocji, nie
wiedząc nawet, że porównując ceny
OC moglibyśmy kupić ubezpieczenie
zdecydowanie taniej.
Niektóre firmy działają z zaskoczenia, w oparciu o sprzedaż telefoniczną.
Wiedząc, że wkrótce kończy się nam
ubezpieczenie, starają się w rozmowie
telefonicznej sprzedać polisę, pozbawiając nas możliwości porównania i
narażając nas na przepłacanie.
Kupując ubezpieczenie powinniśmy pamiętać, że Ubezpieczyciele
przewidują liczne zniżki. Często taniej
wychodzi zakup pakietu. Niezależny
doradca jest w stanie sprawdzić i
porównać, w którym Towarzystwie
otrzymamy najkorzystniejszą cenę.

Decydując się na kupno polisy
OC czy AC, za pośrednictwem CUK
Ubezpieczenia, można podzielić ją aż
na 11 rat, a za pierwszą z nich zapłacić
dopiero po 3 tygodniach – dodaje
Kościuk. Jak nie przepłacić za OC?
Jest sposób - należy zadzwonić na
infolinię o numerze 22 33 00 300 lub
odwiedzić placówkę CUK w swoim
mieście osobiście.

Cuk w Jeleniej Górze
ul. Podwale 12
tel: 75 742 39 49
godziny otwarcia :
pon.-pt. 8.00-16.00
sobota: 9.00-12.00
Adresy i godziny otwarcia pozostałych
placówek w regionie dostępne są na
www.cuk.pl
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Bez Korwin-Mikkego
W regionie jeleniogórskim odejście z Kongresu Nowej Prawicy
jej założyciela, Janusza Korwin–
Mikkego nie pociągnęło za sobą
wielkich zmian. Lokalni działacze
postanowili w większości pozostać
w partii i rozpoczynają zbiórkę
podpisów poparcia dla kandydata
na Prezydenta RP – Jacka Wilka.
Po rozstaniu na szczeblu ogólnokrajowym wielu działaczu
postanowiło pozostać w Kongresie
Nowej Prawicy, a w terenie doszło
do reorganizacji. Decyzją władz
wojewódzkich oddzielono region
jeleniogórski od legnickiego i
wybrano nowe władze jeleniogórskiego KNP. Prezesem lokalnych
władz został Marcin Krzyżowski,
który wkrótce (zgodnie ze statutem) wybierze sekretarza i skarbnika, a na szefa komisji rewizyjnej
wybrano Tomasza Elbla.
Dlaczego działacze, których
do polityki przyciągnął Janusz
Korwin-Mikke nie zdecydowali się
pójść za nim? - My nadal podzielamy jego poglądy, jesteśmy „korwinistami” w tym sensie, że Janusz
Korwin-Mikke był prekursorem
myśli konserwatywno-liberalnej,
wolnościowej. Natomiast tutaj
poszło o kwestie personalne. Źle
się stało, że nastąpił ten podział
akurat w roku wyborczym – wyznał Tomasz Elbl.
Kandydatem Kongresu Nowej
Prawicy na Prezydenta RP jest
adwokat Jacek Wilk.
Przemo
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Trzech z czterech wymienianych przez nas osób otrzymało stanowiska

JELENIA GÓRA

W co gra Platforma?

W PSL-u „drzemka”.
Jak długo to potrwa?

Z końcem lutego br. pisaliśmy o politycznej giełdzie stanowisk. Nasz informator donosił wówczas, że nadszedł czas
spłacania długów wyborczych dla tych członków PO, którzy
w podzielonej Platformie popierali J. Protasiewicza. Padły
nazwiska członków PO: H. Papaja, P. Miedzińskiego, L. Wrotniewskiego i członka koalicyjnego ODŚ – M. Sajnoga.
Wszyscy wymienieni zarzekali
się wówczas, że nie dostali żadnych propozycji i nie zamierzają
korzystać z takiej formy nominacji,
a tymczasem Hubert Papaj na początku marca br. został dyrektorem
szpitala w Janowicach Wielkich,
Piotr Miedziński objął stanowisko
dyrektora Karkonoskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, a Miłosz
Sajnog został wiceprezesem spółki
Termy Cieplickie.

Niejasne przetasowanie na
stołkach KARR

Grzegorz Rychter został w połowie marca (13.03) br. odwołany
z funkcji prezesa Karkonoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego w
Jeleniej Górze – taką informację
otrzymaliśmy od anonimowego
informatora. G. Rychter odpowiadał: To nie do końca prawdziwa
informacja i dodał: wszystkie
informacje posiada Hubert Papaj,
przewodniczący rady nadzorczej
KARR, do którego odsyłam. Ja nie
będę tego komentował, bo tu nie

ma czego komentować. Tymczasem Hubert Papaj twierdził, że
G. Rychter sam złożył rezygnację
ze swojej funkcji, a na pytanie o
nowego prezesa zmienia temat, po
czym… stracił zasięg w telefonie komórkowym. Tymczasem wiadomo
było, że nowym szefem KARR został
Piotr Miedziński, który jeszcze dwa
tygodnie temu zarzekał się, że nie
zamierza odchodzić z pracy w
Termach Cieplickich, bo „świetnie pracuje mu się w młodym i
kreatywnym zespole”.
– Potwierdzam, że rada nadzorcza powołała mnie na prezesa
KARR, ale umówiłem się z członkami zarządu i rady, że szczegółowych informacji na ten temat
udziela tylko przewodniczący rady
nadzorczej czyli Hubert Papaj.
Tym bardziej dziwi wypowiedź
H. Papaja - „Nie wiem, jaka była
przyczyna rezygnacji G. Rychtera,
bo pan prezes sprawował swoją
funkcję od 2008 roku, ale podczas
dzisiejszego posiedzenia rada
nadzorcza przyjęła tę decyzję i
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podziękowała panu prezesowi za
dotychczasową pracę”. Wiadomo
przecież, że P. Miedziński jest
prawą ręką H. Papaja, przewodniczącego jeleniogórskiej Platformy
i zagorzałego zwolennika Jacka
Protasiewicza.

Deja Vu w Platformie?

Nie inaczej wyglądało też nominowanie Huberta Papaja na
stanowisko p.o. dyrektora Zespołu
Profilakt yki i Rehabilitacji w
Janowicach Wielkich. Przez długie tygodnie ta informacja była
tajemnicą poliszynela. Najpierw
H. Papaj zaprzeczał, że dostał
stanowisko, następnie nie odbierał
telefonu, po kilku dniach ogłosił,

że jest tylko zastępcą dyrektora.
A od 9 grudnia minionego roku
wiadomo było, że dotychczasowa
dyrektor placówki w Janowicach
Wielkich Małgorzata Mrożek złożyła rezygnację ze swojej funkcji
i jest na trzymiesięcznym okresie
wypowiedzenia.
Prowadzenia rozmów na temat
nowego stanowiska wypierał się
także Miłosz Sajnog z ODŚ, który
18.marca został powołany na
wiceprezesa Term Cieplickich. Wszyscy się dopatrują otoczek, ale
tak naprawdę chodzi o program
rozwoju bazy sportowej w Jeleniej
Górze w oparciu o spółkę Termy
Cieplickie – mówił Miłosz Sajnog.
Angelika Grzywacz- Dudek

Przed wyborami samorządowymi w lokalnych strukturach
Polskiego Stronnictwa Ludowego
toczyła się zaciekła walka o władzę, w wyniku której dotychczasowy szef miejskiego koła Roman
Kuty został odsunięty i startował
bez powodzenia z komitetu „Aktywna Polska”. Po wyborach miały
zapaść ostateczne decyzje, ale
minęły cztery miesiące, a decyzji
wciąż brak...
Nic się nie zmieniło, nie ma
orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL – poinformował nas
Roman Kuty, którego zapytaliśmy,
czy zapadły już wiążące decyzje. Z
kolei na decyzję niższego szczebla
(Prezydium Zarządu Wojewódzkiego) czekają działacze nowych
władz klubu w Jeleniej Górze:
- Sprawa p. Romana Kutego
znajduje się obecnie w gestii Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
PSL we Wrocławiu. Zgodnie z
obietnicami kierownictwa ZW
powinna być zakończona w ciągu
najbliższych dni. Członkowie
jeleniogórskiej organizacji Stronnictwa z niecierpliwością oczekują
na jej ostateczne rozwiązanie –
czytamy w komunikacie zarządu
miejskiego PSL z 10 marca br. Jak
się okazuje, sprawa nadal nie jest
rozwiązana, a Roman Kuty na
pytanie, czy nadal chce działać w
PSL-u, czy może stracił wiarę w tę
partię odmówił odpowiedzi.
Przemo

zaprasza

Inspirujemy
nowe pokolenie odkrywców
601 751 089

606 949 233

www.firma-arcus.pl/cyfrowa-akademia
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Interpelacja dla krwiodawców
Jeleniej Górze, trzeba tej krwi oddać
aż o 10 litrów więcej. W styczniu
br. zarówno wiceprezydent Jerzy
Łużniak, jak i przewodniczący Rady
Miejskiej w Jeleniej Górze Leszek
Wrotniewski deklarowali chęć podjęcia tematu i zmniejszenia ilości
oddanej krwi, uprawniającej do
bezpłatnych przejazdów. Temat nie
został jednak podjęty.
- W sytuacji, gdy w Polsce dramatycznie brakuje krwi, powinniśmy
zachęcać do jej oddawania, a nie
tworzyć prawo, które dyskryminuje
honorowych krwiodawców i odbiera im przywileje, które bezdyskusyjnie im się należą. Tym bardziej, że
Niemcy za pół litra krwi płacą 20
euro, a za trzy czwarte litra osocza
15 euro, co powoli staje się źródłem
zarobkowania wielu ludzi – pisze
radny Rafał Szymański.
(Angela)

Fot. Angela

Radny Rafał Szymański złożył
interpelację o wprowadzenie do
cennika Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze
bezpłatnych przejazdów dla krwiodawców, którzy oddali co najmniej
5 litrów krwi (w przypadku kobiet)
i 6 litrów (w przypadku mężczyzn).
Obecnie bezpłatna jazda należy się
tylko osobom, której tej krwi oddały
aż 25 litrów.
O sprawie pisaliśmy 21 stycznia
br. w artykule: „W kwestii krwiodawstwa mamy wiele do zrobienia”
. Informowaliśmy, że w Bolesławcu,
Świdnicy, a od marca br. również
w Wałbrzychu wszyscy honorowi
krwiodawcy pierwszego stopnia,
czyli kobiety pod oddaniu 15 litrów
krwi, a mężczyźni po oddaniu 18
litrów krwi, mają darmowe przejazdy komunikacją miejską przez cały
rok. Żeby z takiej ulgi skorzystać w
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Wiadomo, że obiekt zostanie otwarty wiosną, ale daty jeszcze nie ma

Galeria Sudecka na finale
Do końca marca br. mają
zakończyć się prace przy
przebudowie układu komunikacyjnego przy rozbudowywanej Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze. - Realizacja samej
galerii przebiega zgodnie z
harmonogramem, inwestycja
jest na ukończeniu. Obecnie
trwają prace wykończeniowe
obiektu, a najemcy urządzają
swoje lokale – informuje
Paweł Słupski z Echo Investment S.A.

Fot. Inwestor
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Jednak nadal nie znamy daty otwarcia obiektu. Na nasze pytanie w tej sprawie, inwestor odpowiada: „Otwarcie
Po rozbudowie galerii ma się w niej punktów usługowych, a także kino
Galerii Sudeckiej odbędzie się wiosną
br. Wkrótce podamy dokładną datę ”. mieścić około 100 sklepów, butików i Helios i największy klub fitness Fabryka Formy.
Przebudowa układu drogowego
zakłada natomiast m.in. przedłużenie
ul. Sygietyńskiego i budowę ronda.
Będzie ono stanowić centralny punkt
układu komunikacyjnego okalającego

Galerię Sudecką od strony zachodniej
i północnej, łączący się z ul. Legnicką
oraz z drogą wojewódzką w kierunku
Wrocławia. W przyszłości rondo ma
stanowić istotny fragment zachodniej
obwodnicy miasta i trasy wylotowej w
kierunku Legnicy.
Angelika Grzywacz-Dudek

To nie koniec rozbudowy
W ostatnim czasie spółka dokupiła tereny przy galerii, na których planuje wybudować
retail park. W pierwszym etapie powstanie market Leroy Merlin o powierzchni całkowitej 15 000 mkw. (z parkingiem na blisko 500 miejsc). W drugim - inwestor planuje
stworzyć miejsce na centrum dekoracji wnętrz i centrum sportowe.

Człowiek
– publicznej
najlepsza
inwestycja
„Modelowa współpraca
administracji
i organizacji
pozarządowych w Jeleniej Górze”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Współpraca dla rozwoju jeleniogórskich organizacji
CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA

Każdy z nas coś słyszał o organizacjach pozarządowych. Niejeden pewnie się zaangażował w ich działalność
a część skorzystała z ich pomocy. Trzeci sektor, tak potocznie mówi się o stowarzyszeniach i fundacjach, które
działają w naszym mieście. Zajmują się wszystkim, czego nasze społeczeństwo potrzebuje. Odpowiada na społeczne oczekiwania w obszarach, w których biznes nie widzi korzyści a samorząd potrzebuje wsparcia. Jedni
prowadzą szkoły, do których chodzą nasze dzieci, czy rodzeństwo inni zajmują się kulturą i organizują ciekawe
wydarzenia. Jeszcze inne pomagają osobom niepełnosprawnym, potrzebującym czy kształcą przyszłych olimpijczyków. Organizacje pozarządowe dają również miejsca pracy, do realizacji swoich zadań zatrudniają naszych
mieszkańców, uczą pracy poprzez wolontariat czy wspierają prawa pracowników.
To wszystko i wiele innych czynników sprawia, że stają się poważnymi
aktorami na naszej jeleniogórskiej
scenie społecznej. Ich kluczowym
partnerem w działaniach jest samorząd. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze realizują zadania
publiczne, po drugie dysponują
środkami samorządów. Naszymi
pieniędzmi.
Dlatego zarówno dla organizacji
jak i Urzędu Miasta niezwykle istotne
jest określenie zasad współpracy.
Niestety nie wszystko regulują nasze
przepisy, dlatego Fundacja „Jagniąt-

ków” wspólnie z Urzędem Miasta
Jelenia Góra i Dolnośląską Federacją
ponad rok temu rozpoczęła pracę
nad określeniem standardów wspierania organizacji.
Jak zwykle, żeby coś poprawić
istotne było przyjrzenie się temu jak
jest. Rozpoczął się żmudny proces
diagnozy, spotkania, ankiety, grupy
robocze, które próbowały odpowiedzieć na pytania:
co jeszcze możemy usprawnić
we współpracy, jakich warunków potrzebują organizacje, żeby
działać jeszcze sprawniej, gdzie

jeszcze możemy wspomóc samorząd w zarządzaniu kapitałem
społecznym naszego miasta. I te
wiele innych pytań pozwoliło ekspertom stworzyć raport z diagnozy,
który obecnie konsultuje Fundacja
„Jagniątków”. „Raport i warsztaty,
które jeszcze przed nami pozwolą
na stworzenie dokumentu określającego standardy współpracy,
stworzonego w oparciu o pracę
zarówno przedstawicieli organizacji i administracji – mówi Sławomir
Wieteska, prezes fundacji – to pozwoli na dobranie takich narzędzi,

które wynikają z potrzeby zarówno
jednych i drugich”.
Część spraw, które zostały poruszone jako bolączki jest już realizowana.
Tak jest z Targami Organizacji Pozarządowych, na których mieszkańcy
mogą poznać ofertę organizacji
Serdecznie zapraszamy przedsta- konsultacje, pokazywanie się na stroa organizacje pochwalić swoimi osiągnięciami. Tak jest również ze stroną wicieli fundacji i stowarzyszeń do nie oraz targach, na które zaproszeprzeznaczoną dla organizacji, na któ- włączenia się w działania, poprzez nia zostaną wysłane już wkrótce.
rej mogą promować swoje działania
dla społeczności lokalnych. Strona
Zapraszamy do kontaktu. Biuro Fundacji „Jagniątków” znajduje się przy
dzialaniaspoleczne.pl to swoista
ul. Górnej 10-11 w centrum Jeleniej Góry, jest otwarte od poniedziałku
mapa aktywności lokalnej kreowana
do piątku w godzinach 8.00-16.00
przez trzeci sektor.

Projekt „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest
realizowany przez Fundację „Jagniątków”, Miasto Jelenia Góra oraz Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.
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Pożyczki dla gmin i…
Fundacja Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej ogłosiła nabór
wniosków do XIV edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. W
ramach programu, gminy i powiaty
mogą ubiegać się o pożyczki na realizację inwestycji z zakresu: budowy
dróg, zaopatrzenia wsi w wodę,
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, oświaty oraz zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii.
Nabór wniosków do XIV edycji
Samorządowego
Programu Pożycz ZU]HĞQLDU
kowego potrwa od 1 do 20 kwietnia
br. Limit środków dla tej edycji wynosi 8 mln złotych. Oprocentowanie
pożyczki wynosi – dla przedsięwzięć
priorytetowych równowartość 0,95
wskaźnika WIBOR 3M, jednak nie
mniej niż 2,85 punktu procentowego,
dla pozostałych – równowartość
wskaźnika WIBOR 3M, jednak nie
mniej niż 3 punkty procentowe.
– Dzięki podjętym przez nas działaniom, już od ponad 25 lat przyczyniamy się do aktywnego rozwoju
polskiej wsi – mówi Marek Zagórski,
prezes zarządu Fundacji EFRWP. –
Wsparcie programu dofinansowania
inwestycji infrastrukturalnych na
terenach wiejskich, w którym maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 mln
zł, zwiększa szansę na rewitalizację
tych rejonów Polski – dodaje.
Szczegółowe informacje dotyczące
programu i sposobu składania wniosków znajdują się na stronie internetowej EFRWP: http://www.efrwp.pl/
element/O-programie-SPP.
Org

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

Głównym punktem posiedzenia w Cieplicach było podsumowanie kadencji

Ostatnia sesja tej Rady

- Jako radni tej kadencji mieliśmy wiele szczęścia do ludzi, trafiliśmy na czas wielkich
inwestycji i ogromnego postępu w Cieplicach, a do tego mieliśmy niezwykłą przewodniczącą w postaci Anny Bałkowskiej – mówił na XXIV Sesji Rady Jednostki Pomocniczej
„Uzdrowisko Cieplice” przewodniczący zarządu Robert Futenhendler. Ostatnie posiedzenie społecznych radnych tej kadencji odbyło się 9 marca. Nie zabrakło podsumowania
działań, podziękowań dla i od radnych, a także kwiatów i życzeń.
ROZMAITOŒCI
– Utworzenie
takiej rady było
czymś zupełnie nowym i wymagało
zorganizowania wszystkiego od
podstaw – mówiła Anna Bałkowska, przewodnicząca Rady Cieplic.
– Wymagało to sporego zaangażowania, ale również słuchania
sugestii i uwag mieszkańców. Mottem naszej rady stały się słowa: Nie
musimy się kochać, ale musimy się
szanować. To nam się udało i dzięki
temu, wiele spraw można było załatwić, a wiele problemów rozwiązać
– dodała przewodnicząca.
Wśród wielu działań Rady Cieplic wymieniono m.in. pełnienie
dyżurów przez radnych, pomoc
mieszkańcom w wykupywaniu
mieszkań, sprawach związanych
z zagospodarowaniem przestrzennym, parkowaniem, wprowadzaniem nowej uchwały śmieciowej czy skorzystaniu z programu
KAWKA (czyli zmiany ogrzewania
na ekologiczne). Radni aktywnie
brali udział także w realizacji
wielu przedsięwzięć (opiniując na
sesjach) m.in. uporządkowanie

gospodarki wodno- ściekowej
w Cieplicach, tworzenie zasad
eksploatacji i wykorzystania wód
termalnych ze złoża Cieplice, odsłonięcie fresków w Klasztorze
Cystersów czy dbając o porządek i
bezpieczeństwo w uzdrowiskowej
części Jeleniej Góry. Opiniowali
regulaminy parków: Zdrojowego
i Norweskiego, spotykali się z
kupcami targowiska Cieplice,
walczyli o poprawę sytuacji na
niebezpiecznym skrzyżowaniu ul.
Rataja i Cieplickiej przy Szkole Podstawowej nr 6. To za ich kadencji
powstało logo Cieplic, prowadzona
była akcja „posprzątajmy nasze
Cieplice”, odbywało się spotkanie
w Teatrze Zdrojowym „Nasza cieplicka kolęda”. Rada włączała się
także we wszystkie uroczystości
organizowane w Cieplicach. W
ramach budżetu obywatelskiego
złożyła sześć wniosków, z których
jeden został przyjęty – budowa
zewnętrznej siłowni w Parku Norweskim. Stale współpracowała z
prezydentem, radą i wszystkimi

inst ytucjami związanymi z tą
częścią miasta.
- To była bardzo owocna kadencja, wymagająca ciężkiej pracy i zaangażowania, ale i dająca ogromną
satysfakcję – mówił młody radny
Kamil Łabieniec.
I za tę ciężką pracę i zaangażowanie radnym dziękowali m.in. wiceprezydent Jerzy Łużniak, posłanka
Marzena Machałek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jeleniej Góry
Ireneusz Łojek, w imieniu przedstawicieli oświaty – dyrektor Przedszkola nr 10 Bogumiła Lepieszo, a także
radny Janusz Grodziński, który mówił również o tym, że ciepliccy radni
powinni otrzymywać diety w ramach
rekompensaty za poświęcony czas. Z
tą teorią nie zgodzili się jednak ani
sami ciepliccy radni, ani też władze
miasta. Wszyscy wspólnie twierdzili, że diety wyparłyby z tej rady
społeczną pasję, a wprowadziły niepotrzebną politykę. Przypominamy,
ze wybory nowej rady zaplanowano
na 26 kwietnia br.
Angelika Grzywacz-Dudek

w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH

Przez cztery lata na rzecz swojej małej ojczyzny społecznie działali w
radzie: Anna Bałkowska (przewodnicząca rady), Alicja Szklarska (wiceprzewodnicząca rady), Robert Futenhendler (przewodniczący zarządu),
Bogna Skrzydlewska – Antos (wiceprzewodnicząca zarządu), Sylwia Filar
(sekretarz). Zespołowi do Spraw Społecznych i Mieszkańców przewodniczył
Janusz Szklarski. Zespołem Sportu i Rekreacji kierował Kamil Łabieniec,
Zespołem Koordynacji, Promocji i Kultury – Elwira Kozak, a Zespołem Zagospodarowana Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Bogna Skrzydlewska
– Antos. Powyższy skład rady uzupełniali: Jerzy Bilski, Beata Dyrcz, Krystyna
Jankowiak-Witek, Zygmunt Łaskawiec i Konrad Sikora. Do końca kadencji nie
dotrwali: Zbigniew Muczyński i Jan Owczarek.

Ok. 40 młodych ludzi odebrało podziękowania

JELENIA GÓRA
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Kto oblałSzkoła
kwasem
Policealna i77-latka?
Niepubliczne Liceum

Referencje dla wolontariuszy

Centrum Kształcenia Plejada
Ogólnokształcące w Jeleniej Górze

Z oparzeniami twarzy II stopnia liczności tej sprawy – mówi MałgoGorzelak
trafił w czwartek (26.03)prow
do szpitala
nkach z Komendy Miejskiej
na kieru
adzi naukę rzata
77–letni jeleniogórzanin, który kil- Policji w Jeleniej Górze.
Poszkodowany to sprzedawca
ka minut po godz. 9.00 został oblany
t ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
żrącą substancją. Mężczyzna został zniczy przy cmentarzu. Nie pierwt HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
zaatakowany przy ul. Sudeckiej
w szy raz oblano go niebezpieczną
t TECHNIK STERYLIZACJI
MEDYCZNEJ
substancją.
Jak mówił on - podobna
Jeleniej Górze, nieopodal cmentat OPIEKUN
sytuacja spotkała go w minionym
rza, przez nieznanego cyklistę,
któryMEDYCZNY
t OPIEKUNKA DZIECIĘCA
roku. Wówczas zniszczono mu tylko
uciekł w kierunku Mysłakowic.
dlatego
nie zgłaszał on tej
– Obecnie prowadzimy postępo- ubranie,
t TECHNIK
MASAŻYSTA
wanie w celu zatrzymania sprawcy, sprawyt policji.
FLORYSTA
(Angela)
a także ustalenia szczegółów i okot TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
t TECHNIK BHP
t TECHNIK ADMINISTRACJI
t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Centrum Kształcenia Plejada

Szkoła Policealna i Niepubliczne Liceum
Ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra
Ogólnokształcące w Jeleniej Górze

tel./fax. 75 648 83 85

prowadzi naukę na kierunkach

jgora.plejada@op.pl

www.plejada.edu.pl

t ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
t HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
t TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
t OPIEKUN MEDYCZNY
Ibòdgr\aĲpbÞmPb^edZgh\gr\a%
t OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Do wygrania staż w Brukseli
Kazimierz Michał Ujazdowski poseł
do Parlamentu Europejskiego organizuje
konkurs dla studentów na najlepszy esej.
Zwycięzca otrzyma miesięczny, płatny
staż w zespole posła w Brukseli.
W konkursie mogą wziąć udział
studenci, którzy ukończyli pierwszy

Ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra

tel./fax. 75 648 83 85

Ŕr\srs^liÌěC^ehgdb'\hf

2) Przyszłość instytucjonalna Unii
Europejskiej po kryzysie gospodarczym i konfliktach zbrojnych u jej
granic. Rozwiązania federacyjne czy
solidarne państwa narodowe?
3) Bezpieczeństwo zamiast wolności?
Mea

rok studiów, a nie ukończyli 26
roku życia. Należy napisać esej na
jeden z trzech zadanych tematów
i wysłać go wraz z listem motywacyjnym i CV do 11 kwietnia 2015
r. na adres: obudzswojpotencjał@
ujazdowski.pl

Adres:

t TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Ibòdgr\aĲpbÞmPb^edZgh\gr\a%
h[_bmncÞ\r\apkh]sbgg^lihmdZgbZ%
ihsrmrpg^^fh\c^bpbhl^ggÞkZ]hĳà%
ZmZdŔ^lběriěrgÞ\^csh]kZ]sZcÞ\^`hlbò
Ŕr\bZhkZslZfr\a]h[kr\apbZ]hfhĳ\b

Tematy to:
1) Czy prawda i pojednanie w stosunkach międzynarodowych są potrzebne i skuteczne? Dziedzictwo Orędzia
Biskupów polskich do niemieckich z
1965 r. i przesłanie Kardynała Bolesława
Kominka. Co dziś oznacza dla Polski
i Europy?

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

Ŕr\srs^liÌěC^ehgdb'\hf

www.plejada.edu.pl

na trasie punktu żywieniowego.
Szczególnie ciężki był dla nich ostatni
dzień 39. Biegu Piastów (niedziela),
ponieważ tego dnia mocno wiało,
a przez Polanę Jakuszycką przeszła
zawieja śnieżna.
Mea

Godziny otwarcia:

h[_bmncÞ\r\apkh]sbgg^lihmdZgbZ%
t TECHNIK MASAŻYSTA
ihsrmrpg^^fh\c^bpbhl^ggÞkZ]hĳà%
t FLORYSTA
t TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
ZmZdŔ^lběriěrgÞ\^csh]kZ]sZcÞ\^`hlbò
t TECHNIK BHP
Ŕr\bZhkZslZfr\a]h[kr\apbZ]hfhĳ\b
t TECHNIK ADMINISTRACJI

jgora.plejada@op.pl

udział w poszczególnych konkurencjach biegowych. Przez trzy dni
trwania głównych biegów Festiwalu
Narciarstwa Biegowego, od rana do
późnych godzin popołudniowych
jeleniogórscy wolontariusze pracowali przy obsłudze największego

Festiwal Młodych
Już 19 kwietnia 2015 (niedziela)
o godz. 18.00 w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury „Muflon”
w Sobieszowie odbędzie się Koncert
Finałowy V Cieplickiego Kutra Artystycznego. - Zapraszamy na koncert
finałowy wieńczący zmagania młodych artystów, zarówno wokalistów,
jak i zespołów – zapraszają organizatorzy. Tego dnia z pewnością
nie zabraknie emocji, pozytywnej
energii oraz świetnej zabawy! Wstęp
jest bezpłatny.
Org

Prezydent Marcin Zawiła spotkał się 12 marca w Ratuszu z wolontariuszami z jeleniogórskich szkół, którzy pomagali przy organizacji największego święta narciarstwa biegowego
w Polsce – Biegu Piastów. Uczniowie otrzymali list referencyjny, który może być pomocny
przy poszukiwaniu pracy.
Niemal 40-osobowa grupa jeleniogórskich wolontariuszy w porozumieniu z organizatorami 39. Biegu
Piastów przygotowała i obsługiwała największy punkt żywieniowy.
Wolontariusze rozdawali odżywki
i napoje zawodnikom biorącym

JELENIA GÓRA

www.jelonka.com
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Godziny otwarcia:
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Fot. Angelika Grzywacz-Dudek
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Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Zakończono wycinkę przydrożnych drzew przy ul. Łomnickiej
w Jeleniej Górze. To pier wszy
z elementów modernizacji tej
ulicy, która rozpocznie się tuż po
rozstrzygnięciu przetargu. Oferty
już otwarto. Teraz komisja sprawdza ich zgodność z wymogami
formalnymi. Na to zadanie Jelenia
Góra otrzymała dofinansowanie
unijne, dlatego remont ulicy musi
zakończyć się w tym roku.
W sumie „pod piłę” poszło 67
drzew rosnących przy ul. Łomnickiej. Większość była stara i
schorowana. Pozostałe rosły za
blisko jezdni i stanowiły zagrożenie dla kierowców, a jednocześnie
zajmowały miejsce zaplanowane
na nowy chodnik. Wycięte drzewa
wykonawca – firma Kostello z
Jeleniej Góry – zastąpi nowymi
w miejscach wskazanych przez
Urząd Miejski w Jeleniej Górze.
Na to firma ma czas do końca
maja br. Tymczasem trwają prace

komisji przetargowej nad wyborem wykonawcy przebudowy
pierwszej części ul. Łomnickiej,
czyli odcinka od ul. Wincentego
Pola do przejazdu kolejowego.
W ramach prac pow st anie
nowa nawierzchnia, kanalizacja
deszczowa, oś wietlenie oraz
chodniki dla pieszych i ścieżka
dla cyklistów.
Miasto otrzymało na te inwestycje ponad 5 mln 800 tys.
zł z Regionalnego Programu
Operacy jnego, czyli około 85
procent wartości inwestycji. W
planach włodarze miasta maja
również złożenie wniosków na
dofinansowanie II etapu remontu
ul. Łomnickiej – od przejazdu
kolejowego do końca ulicy. Tam
nawierzchnia też wymaga pilnej
wymiany, a mieszkańcy od lat
wnioskują o wybudowanie chodników i oświetlenia.
Angelika GrzywaczDudek

Przypomniano kresowe przysmaki, a także piękno architektury Lwowa

Kresowe, wiosenne smaki
Jeleniogórski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo – Wschodnich zorganizował pierwszego dnia wiosny dwie imprezy tematycznie związane z
terenami utraconymi II Rzeczypospolitej. Panie zrzeszone
w towarzystwie postanowiły przypomnieć dawne kresowe
przysmaki, które prezentowane były w popularnej Handlówce. Dla miłośników fotografii natomiast przygotowano
ucztę w postaci wernisażu Pawła Ogielskiego, który odbył
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
się w Muzeum Przyrodniczym.
W Zespole Szkół Licealnych i
Zawodowych nr 2 im. Stanisława
Staszica w Jeleniej Górze odbył
się pokaz połączony z degustacją
dań kresowych. „Smaki Kresowe
w tradycji kuchni polskiej” przygotowali: Ewa Bajurny, Czesława
Bieniek, Alicja Łabenda, Maria
St acewicz – Wojdyło, Helena
Karnawalska, Stanisława Milczarek, Elżbieta Sierka – Dach oraz
ratujący honor mężczyzn - Jan
Swatowski.
Na przystrojonym stole wystawiono: pierogi pieczone, gołąbki z ziemniakami, paszteciki
z mięsem, kapustą i grzybami,
studzieninę, gołąbki z kaszą gryczaną i sosem grzybowym, babkę
ziemniaczaną, boczek gotowany
w mleku, barszcz ukraiński i ser
ziemniaczany z sosem wiosennym. Nie zabrakło oczywiście
kwasu chlebowego.
- Kresy miały swój specyficzny
klimat. Wyznawcy trzech religii
żyli w zgodzie, a zwyczaje i tradycje Polaków, Rusinów, Ormian
i Żydów wzajemnie się przenikały tworząc specyficzną jakość.
Kresowe gospodynie pozostawiły
nam wspaniałe przepisy kulinarne dań, których smak można
było w sobotę osobiście ocenić –
relacjonuje Henryk Mitraszewski,

który przekonuje, że wszystko
było pyszne. W dowód uzna nia, twórcy potraw kresowych
otrzymali pamiątkowe dyplomy
i książki o tematyce kresowej.
Słowa podziękowania popłynęły
do dyrekcji ZSLiZ nr 2 za pomoc
w zorganizowaniu imprezy.
Następnie był wernisaż wystawy fotograficznej Pawła Ogielskiego pod tytułem „Piękno architektury Kresów w fotografii –
Balkony Lwowa”. Na prezentację
ekspozycji pomieszczeń użyczyło
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej
Górze.
- Będąc na wycieczce we Lwowie niewiele osób zwraca uwagę
na szczegóły architektoniczne.
Dlatego warto przyjrzeć się zdjęciom lwowskich balkonów, fantazji i misternej, ręcznej robocie
rzemieślników, bo są to arcydzieła – mówi Henryk Mitraszewski.
Namiastką „Smaków Kresowych” podczas wernisażu był
lwowski jabłecznik Marka Kowalskiego, cebulaczki Bogusława Puluja, piszinger (andrut)
Elżbiety Sireki – Dach, orzeszki
pieczone Stanisławy Milczarek
oraz ciasteczka i sernik Czesławy
Bieniek.
Angelika GrzywaczDudek

REGION

Rysie w Górach Izerskich
Trzy lub cztery dorosłe osobniki
zamieszkują na stałe tereny w Górach Izerskich i Karkonoszach. – Badałem drapieżnictwo rysia w obszarach górskich i dzięki zawieszonym
w terenie kamerom i fotoaparatom
udało się sfilmować rysia m.in. jak
upolował młodego jelenia – mówi
Artur Pałucki, przyrodnik.
Program realizowany
jest za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowisk a
we Wrocławiu. Ar tur
Pałucki gromadzi materiał genetyczny d o b a d a ń
nad populacją i
pochodzeniem tych
zwierząt.
- Są bardzo płochliwe i trudno je
spotkać. Osobniki, które udało się
zaobserwować rozmnażają się i od
maja jest ich więcej. Jednak młode
szukają później swojego terenu i
migrują m.in. w stronę Pogórza
Izerskiego. Każdy samiec ma swoje
terytorium obejmujące ok. 300 tys.
Fot. Artur Pałucki

Wycięto drzewa przy Łomnickiej
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hektarów, na które nie wpuszcza
innych samców, a jedynie samice –
opowiada przyrodnik.
- 18 stycznia znałem rozmieszczenie trzech osobników jednocześnie.
Na jednym filmie zarejestrowałem
rysia w okresie rui, a na drugim
rysia, który upolował młodego
jelenia. Widać charakterystyczne
dla tych dużych kotów
krótkie ogonki z
czarną końcówką, pędzelki
na uszach,
bokobrody,
charakter yst yczne
umaszczenie
w plamki od
szarych, przez
brązowe, po rdzawo szare – mówi Artur
Pałucki.
Na zdjęciach znajdują się tropy
samca, które i tak rzadko można
spotkać, bo rysie bardzo lekko
stąpają i prawie nie zostawiają
śladów. Raczej nie szukają kontaktu
z człowiekiem, choć zdarzało się, że
podchodziły pod domy.
Mea
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Festiwal Concerti Pasquali tuż, tuż…
Bach, Schubert, Berg, Szymanowski, Brahms, Haydn i Fila to
repertuar VII Festiwalu Concerti
Pasquali. Rozpocznie go koncert
3 kwietnia w Pałacu Staniszów,
a zamknie sceniczne wykonanie
oratorium-opery młodego, czeskiego kompozytora Jana Fili, pt.
„Stało się Słowo” 11 kwietnia w
Kościele Garnizonowym w Jeleniej
Górze.
W Wielki Piątek (3.04) w Pałacu
Staniszów zabrzmi repertuar pasyjny w wykonaniu Anny Patrys.
Jeleniogórska śpiewaczka, w tym
roku rozpoczyna międzynarodową karierę dzięki zwycięstwu
pierwszej nagrody w konkursie
sopranów dramat ycznych im.

JELENIA GÓRA

Elizabeth Connell. Akompaniować
jej będzie Róża Wysocka.
Marzena Lubaszka, pochodząca
z Jeleniej Góry sopranistka, jedna z
najbardziej charakterystycznych i odważnych odtwórczyń ról operowych,
która w 2010 roku zadebiutowała
jako modelka na Fashion Week w
Paryżu, zaśpiewa pieśni Berga, Schuberta i Szymanowskiego w Pałacu
Pakoszów w wielkanocną niedzielę
5 kwietnia. Akompaniować jej będzie Daniel Heide. Charyzmatyczny
niemiecki pianista współpracuje z
czołowymi artystami współczesnej
sceny muzycznej, m.in. Ch. Pregardien, S. Kermes, T. Quasthoff.
W wielkanocny poniedziałek
(6.04) usłyszeć będzie można Wariacje Goldbergowskie J.S.
Bacha. Utwór, który poprzez
kultowe wykonanie Glenna
Goulda wszedł do kanonu popkultury. W Pałacu Wojanów
na klawesynie zagra je Marek
Pilch. Wstęp wolny.
Festiwal zamknie sceniczne
wykonanie oratorium-opery
młodego, czeskiego kompozytora Jana Fili, pt. „Stało się
Słowo”. Przedstawienie z polskim tłumaczeniem odbędzie
się w sobotę 11.04 w Kościele
Garnizonowym w Jeleniej
Górze. Wstęp wolny.
Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie www.
concertipasquali.eu
(Jel)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Jeleniogórzanki chcą dołączyć do uznanych projektantów

Przyszłość w świecie mody
Na co dzień młode mamy, a w
wolnym czasie projektantki
mody – dwie jeleniogórzanki
chcą swoimi kreacjami zaistnieć na rynku i jak mówią,
tworzą ubrania na każdą
kieszeń.
Obie jesteśmy mamuśkami na pełen etat, pracujemy w domu, prowadzimy sprzedaż internetową. Mamy zatrudnioną
krawcową. Jesteśmy
na rynku praktycznie
dopiero od grudnia i
cały czas idziemy do
przodu – wyznała Ewelina Jaros, która wraz z
przyjaciółką Patrycją
Borkowską postanowiła poszukać
szansy w świecie
mody.
Po urodzeniu
dzieci poszukiwałyśmy sposobu
na pogodzenie macierzyństwa ze spełnieniem się we
własnej działalności. Przyjaciółka początkowo zaczęła
sama projektować, niestety
brak czasu i funduszy podcinał
jej skrzydła, wtedy dołączyłam
do współpracy i połączyłyśmy
siły – opowiada pani Ewe-

Fot. Evlin Moda/Anna Mangold
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lina. Projekty wychodzą w
przeróżnych sytuacjach, siadamy
razem i tworzymy coś, w czym same
dobrze się czujemy – dodaje zaznaczając, że klientki również mogą zgłaszać
do realizacji własne projekty.
Jeleniogórzanki przyznają, że w
kolejnym etapie zamierzają zaprezentować się na pokazach mody, a docelowo chcą otworzyć własny butik.
Przemek Kaczałko

Doskonałe przedstawienie skonstruowane z precyzją

Różewicza “Akt przerywany”

Wybitny poeta, prozaik i dramatopisarz Tadeusz Różewicz nie miał
nic przeciwko temu, żeby reżyser
wprowadził do jego komedii pewne
innowacje. A w swoich didaskaliach upoważniał go nawet, ażeby
pewne wydarzenia, rozgrywające
się w ciągu trzech minut rozciągnął
na 10 minut.
“Akt przerywany” szyderczo
polemizuje z autorami, aktorami,
reżyserami, krytykami i publicznością. Sugeruje, że stare schematy
już się zdezaktualizowały, że przeżył się zarówno teatr klasyczny jak i
romantyczny, podobnie zresztą jak
surrealistyczny.
Jako scenograf - Rolf Alme przygotował przestrzeń sceniczną w
sposób funkcjonalny, a zarazem
skrótowy i umowny. Na pustej,
przyciemnionej scenie oglądamy

grupę aktorów, którym towarzyszą wyświetlane na ekranie
frapujące projekcje
(napisy-komentarze
do akcji, fragmenty
filmów).
W wyrównanym
zespole aktorskim
szczególnego wyróżnienia wymaga jednak dynamiczna Elżbieta Kosecka, która
w pełni zaprezentowała duży wachlarz
swoich możliwości
aktorsko-wokalnych.
Wrażenie robi także
żywiołowy Grzegorz
Margas, świeży absolwent Wydziału
Aktorskiego specjalizacji wokalno-aktorskiej PWST w Krakowie,
który ładuje w komediowe scenki
całą swoją młodzieńczą energię,
tańczy i śpiewa. Równie dobrze
wypada śpiewający Tadeusz Wnuk
jako reżyser. Piotr Konieczyński
niebanalnie wymyślił sylwetkę
kamerzysty w drobiazgu, w geście,
przez to się go zapamiętuje, także
w zbiorówkach, gra tu konsekwentnie, bez łatwego szukania sympatii
widowni i bez tanich błazeństw:
i tym właśnie zamanifestował
swoją aktorską kulturę. Wiele jest
tutaj osiągnięć aktorskich, które

JELENIA GÓRA

W mieście będzie wiele się działo
Dla każdego, coś ciekawego – tak można podsumować program imprez,
które odbędą się wkrótce w naszym mieście. Na co warto się wybrać?

Sonety Shakespeare’a

Fot. Mea

W jeleniogórskim Teatrze
im. Norwida norweski reżyser Rolf Alme na kanwie
scenariusza Tadeusza Różewicza “Akt przerywany”
zbudował spektakl, umieszczając go we współczesnych
kontekstach. Wykorzystał
maksymalnie didaskalia
Różewiczowskie i tu wykazał ogromną umiejętność w
konsekwentnym prowadzeniu aktorów.

Pracownia „Evlin Moda” tworzy głównie płaszcze, sukienki i spódnice,
narzuty bluzki, marynarki, kurtki, torby, czapki, chusty. Wybrane projekty
szyte są również w wersji dla dzieci, co można zobaczyć w galerii do
artykułu. - Proponujemy wygodę połączoną z prostotą i elegancją. U nas
każdy znajdzie coś dla siebie, a nasze projekty nadają się zarówno na co
dzień, jak i na specjalne wyjścia – powiedziała Ewelina Jaros.

Shakespeare SONETY rogacewicz&sikora to forma recitalu aktorskiego, który
odbędzie się 18 kwietnia o godz. 18.00 w
Jeleniogórskim Centrum Kultury przy
ul. Bankowej. Paweł Sikora i Krzysztof
Rogacewicz wybrali 15 utworów Williama Shakespeare’a w tłumaczeniach
kilku autorów. Do wybranych sonetów
powstała muzyka zróżnicowana pod
względem gatunków i stylistyki. Nawiązuje do Anglii elżbietańskiej, jak i do
muzyki zupełnie współczesnej. Artyści
śpiewają, a także grają nie tylko na gitarach i instrumentach klawiszowych, ale
również na fagocie. Bilet kosztuje 20 zł.

Recital Michała Bajora
składają się na zharmonizowany
koncert. Dramatyczny monolog
Dziewczyny, córki Konstruktora,
wypowiadany jest kolejno przez
dwie różne aktorki: Elwirę Hamerską-Kijańską i Małgorzatę
Osiej-Gadzinę, na podobnie ekspresyjnym krzyku, ale z odmiennym
odcieniem uczuciowym - raz jest to
rozpacz liryczna i zrezygnowana;
raz drapieżna i wyciekła. Przekonująco prowadzi swoją rolę Kazimierz Krzaczkowski. Robert Mania
dokonuje błyskawicznych wcieleń
w różne postacie, pojawiając się i
znikając w niespodziewany sposób.
Marta Łącka swoją postać Czer-

stwej Kobiety zabarwiła elementami groteski, czyniąc pełnokrwistą.
Bogusław Siwko jest ironiczny,
chwilami zaś dochodzi w nim do
głosu prawdziwa pasja.
Powstało doskonałe przedstawienie, przemyślane i skonstruowane
z precyzją, jednolite w swoim
komediowym charakterze, zwarte
i przejrzyste. Spektakl iskrzy się od
pomysłów inscenizacyjnych, jest
świetny technicznie. Rymuje się z
rytmem naszych czasów i zarazem
przywraca scenie jeleniogórskiej
jednego z najwspanialszych twórców teatru.
(Manu)

Michał Bajor wystąpi z nowym
recitalem „Moje Podróże” 17 kwietnia o
godz. 19.00 w Jeleniogórskim Centrum
Kultury przy ul. Bankowej. Artysta
nagrał swoją 18 płytę pt. „Moje podróże”.
13 autorskich tekstów napisał specjalnie
dla niego mistrz Wojciech Młynarski.
Muzykę skomponowali tak uznani
twórcy, jak: Włodzimierz Korcz, Włodzimierz Nahorny, Janusz Sent, Jerzy Derfel
i Wojciech Borkowski, a także świetni
muzycy grający w zespole Michała:
Paweł Stankiewicz, Maciej Szczyciński,
Tomasz Krezymon i Marcin Olak.
Piosenki opowiadają o latach dzieciństwa w Opolu, debiucie w Warszawie,
podróżach po świecie, a nawet o charakterystyce Bliźniąt – znaku zodiaku, spod
którego jest Michał. Bilet kosztuje 60 zł.

Jazzowy Projekt Litania

Litania projekt Jacques Kuba Séguin
to propozycja na 15 kwietnia o godz.
19.00 w Klubie Kwadrat przy ul. Bankowej. Artysta jest kanadyjskim trębaczem
i kompozytorem polskiego pochodzenia,
zdobywcą nagrody Odkrycie roku 2012
kanadyjskiego radia i telewizji. Cieszy się
rosnącą z każdym rokiem popularnością. Jego wielostronne zainteresowania
i chętne podejmowanie nowych wyzwań powodują, że pasjonuje go praca
nad dźwiękiem w wielu odmianach. W
formacji Litania Projekt Séguin wiąże
neoklasyczny jazz amerykański z pogłosem północnoeuropejskich fascynacji.
W Montrealu, w którym się urodził i
z którego czerpie jego wieloetniczny
koloryt, znany jest jako trębacz łączący
liryzm z awangardą. Zespół zagra w
składzie: Jacques Kuba Séguin – trąbka,
Jonathan Cayer – fortepian, Frederic
Alarie – kontrabas, Martin Auguste –
perkusja. Bilet kosztuje 10 zł.

Liga Rocka w JCK

Ostatni koncert eliminacyjny przed
Wielkim Finałem 20-letniego festiwalu
Ligii Rocka, czyli polsko-niemieckich
spotkań młodych muzyków odbędzie
się 24 kwietnia o godz. 17.00 w Sali Nova
JCK przy ul. 1 Maja. Wystąpią zespoły: No
To Myk (rock / blues), Mepharis (doom/
death metal), Broken Head (hard rock/
thrash metal), Dazed ‘N’ Confused
(rock), Angry Adain (thrash metal).
Bilet kosztuje 5 zł.

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zagrały dwa pokolenia KPR-u

Fot. Tomasz Raczyński

W nowoczesnej hali sportowej
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Karpaczu odbył się mecz towarzyski pomiędzy zespołami KPR–u
Jelenia Góra i KPR–u Masters.
Mecz został zorganizowany przez
klub KPR i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w której skład wchodzi
Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
Celem tego spotkania była promocja piłki ręcznej oraz rozpoczęcie tworzenia klasy sportowej
o profilu piłka ręczna dziewcząt
w tej właśnie szkole. W dobrej
atmosferze rozegrano mecz systemem 3 x 20 minut, gdzie wszystkie

OLEŚNICA

przybyłe zawodniczki obu drużyn
miały okazję zaprezentować swoje
umiejętności. Emocji było sporo,
a walka obu zespołów była dość
zacięta. Sędziowie tego meczu,
trenerzy obu drużyn Dila Samadova i Michał Pastuszko podeszli do
swojej roli bardzo poważnie dyktując kilka rzutów karnych. Dość
licznie przybyli kibice oklaskami
podziękowali obu drużynom za
miłe, sportowe widowisko.
KPR Jelenia Góra – KPR Masters
41:35 (13:14, 28:24)
(MDvR)

Piąta lokata Tomaszczyka i Włocha w Pucharze Opla

Rajdowcy nie zawiedli
Zespół Ulter Sport Rally Team
na piątym miejscu zakończył swój udział w pierwszej
rundzie ADAC Opel Rallye
Cup – Rajdzie Saarland. Jerzy
Tomaszczyk pochodzący z
Cieszyna i jeleniogórski pilot
Łukasz Włoch w swoim debiucie za kierownicą pucharowego Opla Adama spisali się
znakomicie i wśród bardzo
silnej konkurencji pokazali,
że potrafią jechać szybko i
skutecznie.

- Uważam, że bardzo udanie rozpoczęliśmy sezon startów w ADAC Opel
Rallye Cup. Piąte miejsce w klasyfikacji
Pucharu, bardzo dobre wyniki na poszczególnych odcinkach specjalnych, a
przede wszystkim równe tempo cieszą
najbardziej. Naszym celem było ukończenie rajdu i nie chcieliśmy podejmować dużego ryzyka, na które przyjdzie
jeszcze czas w dalszej części sezonu.
Pokazaliśmy jednak, że potrafimy walczyć także z załogami, które regularnie
startują w mistrzostwach Niemiec i
mają za sobą rok startów w Pucharze
Opla. Dla nas to duża motywacja, ale
potrzebujemy więcej doświadczenia, a
dych judoków i judoczek. Organi- Rajd Saarland był dla naszego zespołu
zator dostarczył wiele atrakcji, a świetną i ważną lekcją. Z rajdu na rajd
zawodnicy zapewnili kibicom sporą z pewnością będzie coraz lepiej. Opel
dawkę emocji.
Adam to świetny samochód rajdowy i

Tuzin medali dla Gwardii
Judocy Gwardii Jelenia Góra rywalizowali w minioną niedzielę w
piątej, jubileuszowej edycji turnieju
Tiger Cup w Oleśnicy. Na zawodach
startowało około siedmiuset mło-

JAKUSZYCE Na Polanie ma powstać całoroczny ośrodek sportowy

Fot. Użyczone

Zielone światło dla inwestycji

Jednogłośnie Członkowie Stowarzyszenia Bieg Piastów zobowiązali Zarząd tej organizacji do dalszych negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
w sprawie sprzedaży części Polany Jakuszyckiej w celu budowy na niej nowoczesnego,
całorocznego ośrodka sportowego.
Decyzja zapadła na Walnym
Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Bieg Piastów, które odbyło się
w Jakuszycach. Na jej podstawie,
Zarząd Stowarzyszenia Bieg Piastów
podjął uchwałę w sprawie sprzedaży
części Polany Jakuszyckiej, niezbędnej do unowocześnienia ośrodka.
Decyzja ta jest zgodna z ustaleniami,
jakie zapadły podczas niedawnych rozmów władz Biegu Piastów
z przedstawicielami marszałka.
Szczegółowe warunki sprzedaży
zostaną ustalone podczas dalszych
negocjacji z UMWD.
- Pomysł jest taki, że
na terenie, który kupi
Urząd Marszałkowski,
będą organizowane
zawody wyczynowe,
a na pozostałym, należącym nadal do nas,
będzie dominować rekreacja – mówi prezes
Stowarzyszenia Bieg
P i a s t ów, Z y g m u n t
Bobowski. - Nasze
Stowarzyszenie nadal
będzie organizować
zawody otwarte dla
wszystkich. Naszą ambicją jest, aby było ich
jeszcze więcej.

Na podstawie rozmów z reprezentantami marszałka województwa,
Stowarzyszenie jest przekonane, że
w umowie będzie mieć zagwarantowaną służebność, czyli prawo do
korzystania ze sprzedanego terenu,
podczas Biegu Piastów i przygotowań
do niego oraz innych zawodów.
Członkowie Stowarzyszenia Bieg
Piastów wybrali swój Zarząd. Prezesem pozostaje Zygmunt Bobowski,
na wiceprezesów zostali wybrani
Maciej Pawłowski i Dariusz Serafin,
na sekretarza Marek Chromicz.

Ponadto w Zarządzie będą pracować: Kaja Sznajdrowicz, Leszek
Wyspiański i Dorota DziadkowiecMichoń. Wybrano także Komisję
Rewizyjną. Jej skład: Janusz Rodziewicz, Andrzej Kusztal, Walter Judka.
Walne Zgromadzenie potwierdziło
decyzję Zarządu o nadaniu Julianowi Gozdowskiemu tytułów
honorowego prezesa i komandora
Biegu Piastów. Został on ponadto
wybrany pełnomocnikiem Walnego
Zgromadzenia.
(Jel)

myślę, że można nim uzyskiwać bardzo
dobre rezultaty. Chciałbym także podziękować wszystkim kibicom za wsparcie
i doping podczas całego rajdu. Jesteście
niesamowici! Dziękujemy firmom Ulter
- układy wydechowe, Nova Trading - dystrybutor stali szlachetnych, Motul oleje,
Olpol - dystrybutor marek olejowych najwyższej jakości, Dealer Opel Wawrosz,
Darma i Interia.pl. Bez Was nasz start
nie byłby możliwy - stwierdził szczęśliwy
kierowca Jerzy Tomaszczyk.
- Tylko półtorej sekundy zabrakło nam do czwartego miejsca w
Pucharze Opla. To bardzo niewiele
i odczuwamy spory niedosyt, że nie

znaleźliśmy się jedną pozycję wyżej...
ale cały rajdowy weekend w naszym
debiutanckim występie w Rajdowych
Mistrzostwach Niemiec był wyśmienity. Od samego początku mieliśmy dobre tempo, a po pierwszych próbach
zdecydowaliśmy się przyspieszyć i
zaczęliśmy piąć się w górę w klasyfikacji Pucharu. Wtedy jednak zabrakło
nam nieco doświadczenia, bo źle ustawiony balans hamulców spowodował
spore straty czasowe. Tylko dlatego że
używamy płynu hamulcowego Motul
nie straciliśmy całkowicie hamulców
z przegrzania. Wyciągniemy wnioski
z tego doświadczenia i w przyszłości

WROCŁAW
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Zwycięstwo Zontka
Szósta odsłona Gali Fight Exclusive Night, która odbyła się 6
marca we Wrocławiu, zapowiadała
się bardzo emocjonująco ze względu na biorącego w niej udział
zawodnika z naszego regionu.
Pochodzący z Kowar, a trenujący
aktualnie w Akademi Sztuk Walki
Pawła Krażewskiego w Jeleniej
Górze Marcin Zontek do hali
Orbita we Wrocławiu przyjechał
z jednym zwycięstwem federacji
FEN na koncie.
Tempo walki w pierwszej rundzie było bardzo wysokie, a walka
toczyła się w kategorii półciężkiej do 93 kg na zasadach MMA.
Mocne low kicki i agresywne
kombinacje Zontka spotykały się
z zrównoważonymi i ciekawymi
odpowiedziami Browarskiego.
Dopiero w drugiej rundzie Maciej
Browarski został trafiony czysto
w twarz i polała się krew. Walka
w dalszym ciągu była dynamiczna, a rywalizacja przebiegała na
wysokim poziomie. W trzeciej,
finałowej rundzie, Marcin chciał
sprowadzić pojedynek do parteru,
ale Browarski za każdym razem
szybko wracał do pozycji stojącej.
Ostatnia r unda nie dała Browarskiegu przewagi. Na punkty
wygrał Marcin „Zonti” Zontek
(29:29, 30:29, 30:28). Przed kolejnymi pojedynkami Marcina
czeka regeneracja i treningi pod
okiem Pawła Krażewskiego w jego
Akademii Sztuk Walki.
(MDvR)

Fot. Użyczone
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postaramy się nie popełniać takich
błędów w ustawieniach. Po tych
kłopotach udało nam się odrobić
cenne sekundy i notowaliśmy czasy
w ścisłej czołówce Pucharu. Piąta
pozycja to świetny wynik, a mnie cieszy nasza dobra współpraca, świetne
funkcjonowanie naszego zespołu
i naprawdę bardzo dojrzała jazda
Jurka. Myślę, że w tym roku stać nas
na bardzo dobre rezultaty i zrobimy
wszystko, żeby pokazać się z jak
najlepszej strony. Dziękujemy za Wasz
doping - dodał nasz jeleniogórski pilot
Łukasz Włoch.
(MDvR)

Wielki półmaraton po raz trzeci
Już po raz trzeci biegacze z całej
Polski spotkają się w Jeleniej Górze by w
ramach obchodów 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rywalizować na
trasie III Półmaratonu Jeleniogórskiego
i Jeleniogórskiej Dziesiątki. W tym roku
start zawodów zaplanowana na 3 maja
o godz. 10.00 na Placu Ratuszowym,
tuż przed rozpoczęciem oficjalnych
uroczystości z pochodem i inscenizacjami z udziałem historycznych grup
rekonstrukcyjnych. Biegacze do wyboru
będą mieli dwa dystanse – Półmaraton,
czyli 21,097 km (trasa posiada atest
PZLA) oraz 10 km.
Po raz kolejny bazą biegu zostanie
Stadion Miejski należący do spółki
Termy Cieplickie. Poza finiszem obydwu
biegów na stadionie zlokalizowane
będzie biuro zawodów oraz zaplecze
sanitarne przed i po biegu. Na wszystkich „finiszerów” zaraz za linią mety
czekać będzie pamiątkowy medal. Po
wysiłku warto odwiedzić zimny i ciepły

„bufet” z posiłkami dla „mięśniaków” i
wegetarian.
Zapisy do Półmaratonu i Jeleniogórskiej 10 trwają, zapisać można się
na stronie www.superbieg.pl. Na liście
startowej już ponad pół tysiąca ludzi.
Do wyboru pakiety Standard i Premium,
obejmujący jedyną w swoim rodzaju
pamiątkową koszulkę. Wahający się
nad startem muszą się spieszyć, tylko
do 15 kwietnia tańsze wpisowe, a po 22
kwietnia nie będzie już wyboru pakietów z pamiątkową koszulką.
Wszystkich mieszkańców Jeleniej
Góry i okolic zapraszamy do startu i
uczczenia rocznicy na sportowo. Tych,
którzy nie zdecydują się rywalizować
chętnie będziemy oglądać przy trasie
kibicujących biegaczom. Wszelkie informacje odnośnie III Półmaratonu Jeleniogórskiego i III Jeleniogórskiej Dziesiątki
znajdziecie na www.superbieg.pl oraz
www.facebook.com/superbieg
(MDvR)
Fot. Użyczone
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JELENIA GÓRA

„Seniority” uwodzą publiczność
Działający przy Jeleniogórskim Centrum Kultury kabaret
„Seniorit y” po raz kolejny zachwycił publiczność programem
„Wesoły autobus”. W piątek (1
marca) artyści zaprezentowali
się witając nadchodzącą wiosnę z
przesłaniem „kochajcie i bądźcie
kochani”.
Kabaret „Seniority” istnieje od
czterech lat, na scenie występuje
pod patronatem Jeleniogórskiego
Centrum Kultury, a tworzą go niezwykle pogodni i młodzi duchem
jeleniogórzanie : Sabina Tomaszewska, Helena Wiśniewska,
Gabrysia Kun, Jolanta Trzcińska,
Michał Babiarczyk i Adam Wolak.
Opiekunem muzycznym zespołu
jest Maciej Cytarzyński.
- Wyobraziłam sobie kiedyś,
że będziemy tańczyć na boso, w
czerwonych spódnicach, czar-

nych bluzkach i tak mi do tego
pasowały „Seniority” - opowiedziała o powstaniu nazwy zespołu
Helena Wiśniewska.
Występy jeleniogórskich artystów
tradycyjnie zgromadziły tłumy na
widowni, co doskonale ukazuje
niszę, którą kabaret zagospodarował. - Było wspaniale, uśmiałam się
do łez - wyznała pani Krystyna z
Zabobrza. Nie mogę się doczekać kolejnej premiery, na pewno przyjdę z
mężem – powiedziała pani Helena.
- Każda z nas układa sobie program sama, stroje również szyjemy
sobie sami, tak więc jesteśmy samowystarczalni – powiedziała Sabina
Tomaszewska. - Na co dzień bawimy
wnuki, ale z pasji udzielamy się dla
społeczeństwa, dajemy im tabletkę
śmiechu, a przy tym dobrze się
bawimy – dodała.
Przemek Kaczałko

„Seniority” planują kolejny występ na Dzień Matki, kiedy to zaprezentują się
z nowym programem.

Fot. Tomasz Raczyński

Fot. Tomasz Raczyński
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2015-02-21 godz. 23.00 - 2015-03-27 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ

Kowary praca przy produkcji - Zatrudnimy mężczyzn przy produkcji plastików
w Kowarach - 516 574 375

Administrator z uprawnieniami!
- Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni
administratora na 1/4 etatu. Wymagane
uprawnienia budowlane. Oferty prosimy
składać w biurze Spółdzielni w pon. i
czw. od 10.00-14.30 lub na e-mail - 75
6420842/smwrzos@op.pl

Kucharz - 4.000zł -stała umowa Do Zespołu Szefa Kuchni zatrudnimy
ambitnego kucharza. Jeśli chcesz tworzyć wyjątkowe potrawy i poszukujesz
wyzwań kulinarnych, to jest to oferta
dla Ciebie. Dwór Korona Karkonoszy.
biuro@dwor-korona.pl - 605 144 021

Ankieter 8-15zł/godz. - Poszukujemy
osób do badania opinii publicznej, nie
wymagamy doświadczenia. Wystarczą
chęci do pracy, dostęp do internetu
oraz ukończone 18 lat. Zapewniamy
szkolenia. Oferujemy elastyczny czas
pracy. - 694929272/ Joanna

Kucharz Karpacz - Zatrudnię w
pensjonacie w Karpaczu kucharza z
doświadczeniem. - 696 504 506

Poszukujemy osób do pracy w Pierogarni w Jeleniej Górze. Mile widziane
prawo jazdy kat. B. Wszelkie informacje
pod numerem tel. 505 116 700. Wymagane CV i aktualna książeczka sanepidowska. - 505 116 700

K u c ha r z / k e l n e r / p o m o c
kuchenna - Zatrudnię od zaraz kucharza i kelnera/kelnerkę z doświadczeniem
i pomoc kuchenną do nowego Hotelu w
Cieplicach. Bardzo miły młody zespół,
dobre warunki pracy - 606 549 175

Poszukujemy wdrożeniowca systemów ERP. Bezwzględnie wymagane
prawo jazdy. Mile widziane doświadczenie w branży oraz wykształcenie
kierunkowe. Oferty kierować na biuro@
informer.info.pl - 15-76-79-644

Kucharz/kucharka - Poszukujemy osoby z doświadczeniem gastronomicznym, praca na stałe, gotowanie na
stołówkę, dom wczasowy w Szklarskiej
Porębie Dolnej - 665 365 510

Praca dla Elektyków w Niemczech
- Poszukujemy elektryków z doświadczeniem w pracach instalacyjnych posiadających aktualne uprawnienia SEP do
1kV. Wymagana znajomość j.niem. lub
j.ang w stopniu komunikatywnym. Cv na
adres:kambell1@wp.pl

D.W. Mieszko w Karpaczu przyjmie do
pracy osobę na stanowisko kucharza 730-916-916 mail romuald27@op.pl
Firma Bayer+Riedl Personalservice
Gmbh zatrudni pracowników z komunikatywną znajomością j.niemieckiego
w zawodzie : - Stolarz - Operator CNC
- Lakiernik - Kierowca C,E - Malarz - 882
067 218
Firma Giacomo Conti poszukuje osobę
na stanowisko Kierownik Salonu w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze. Osoby
zainteresowane proszę o przesyłanie
CV na adres rekrutacja.im@giacomo.
pl - 784 497 426
Firma Giacomo Conti poszukuje
sprzedawcy do salonu z odzieżą męską
znajdującego się w Galerii Sudeckiej w
Jeleniej Górze. Osoby zainteresowane
proszę o przesyłanie CV na adres rekrutacja.im@giacomo - 784 497 426
Firma KM-System poszukuje kandydatów na stanowisko serwisant wtryskarek.
Wymagane wykształcenie średnie
techniczne, doświadczenie w pracy z
wtryskarkami, znajomość j. angielskiego,
prawo jazdy kat B. - 75 6105577/ praca@
km-system.pl
Fizjoterapeuta - Idea Club Jeleniogórskie Centrum Rozwoju ul.Bacewicz
22 na Zabobrzu podejmie współpracę z
fizjoterapeutą w zakresie prowadzenia
zajęć grupowych "Zdrowy Kręgosłup".
Wymagane doświadczenie Tel. 604
667 676
FM Group - Dodatkowa praca - Szukasz
dodatkowego lub stałego dochodu?
Jeśli tak to zapraszam do współpracy
z polską firmą FM Group. Praca polega
na sprzedaży katalogowej produktów
codziennego użytku http://www.fm4you.
pl - www.fm4you.pl
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni recepcjonistki/recepcjonistów.
Wymagana znajomość j. angielskiego,
niemieckiego lub rosyjskiego. CV proszę
wysyłać na e-mail : kadryk@golebiewski.
pl - 757 670 715
Hotel**** Malinowy Dwór w Świeradowie prowadzi rekrutację na stanowisko - kucharz. CV prosimy przesyłać
na adres: recepcja@malinowydwor.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się z
wybranymi kandydatami.
Kelner/ka praca w Niemczech Praca w Hotelu. Super warunki pracy i
bardzo dobre warunki socjalne. Znajomość j.niem. w stopniu komunikatywnym, mile widziane doświadczenie w
gastronomii lub predyspozycje do wykonywania tego zawodu. - 004953257030
lub 05095931532
Kelnerka i pomoc kuchenna - Zatrudnimy na umowę o prace kelnerkę,
pomoc kuchenna, kucharkę w restauracji
kontakt hotel-barok@wp.pl /cv/ oraz
757611755 - 509 208 754
Kelnerka pomoc kuchenna sprzątanie - Zatrudnię do pracy w charakterze :
1.Kelnerka - wymagane doświadczenie,
język niemiecki lub angielski w stopniu
komunikatywnym 2. Pomoc do pracy w
pensjonacie - pomoc w kuchni, sprzątanie pokoi - rekrutacja.szklarskaporeba@
gmail.com
Kierownik recepcji - Pałac Margot w
Karpaczu zatrudni na stanowisko kierownika recepcji wymagana znajomość
angielski lub niemiecki, wysokie wynagrodzenie, mile widziane doświadczenie.
Cv na adres marketingpalac@gmail.
com - 609 179 679

Kucharza przyjmę. Praca w Karpaczu 15 zł/ godzina. Tel. 603-641-259
- 663 641 259
Lingua Terra szuka lektorów - Poszukujemy lektorów języka angielskiego
do pracy w szkole językowej. Lingua
Terra Szkoła Językowa ul. Kiepury 29D
biuro@linguaterra.pl Tel. 793 300 227
Magazynier - Mysłakowice - Zatrudnimy magazyniera z uprawnieniami na
wózki widłowe,II gr. inwalidzka, znajomość obsługi komputera, mile widziana
znajomość języka angielskiego, praca
w Mysłakowicach. CV na rekrutacja@
regess.eu - 756 442 073
Mechanik samochodowy do rozbierania samochodów cv od 9 -17 Karola
Miarki 53 - 513 718 808
Murarze-Belgia - Podejmiemy
współpracę z grupą murarzy, praca na
terenie Belgii. Murowanie pustakami,
cegłą, klinkierem, fugowanie. Własna
działalność. Znajomość j. niem. lub
ang. Oferty/CV na: rekrutacja@regess.
eu - 756 442 073
Murarzy Niemcy - Poszukujemy
doświadczonych murarzy do legalnej
pracy na terenie Niemiec. Atrakcyjne
wynagrodzenie, zakwaterowanie. Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na
biuro@ruben-bau.eu - 534 188 717
Ogrodnik - cały etat - Praca w ogrodzie oraz drobne prace konserwatorskie.
Pielęgnacja trawników, drzew, krzewów,
ogródka warzywnego i dyspozycyjność.
Atrakcyjne wynagrodzenie, cały etat.
Zadbaj o nasz ogród tak jak o Swój! 792664743 / kontakt@wolnosci14.pl
Opieka w Niemczech - Legalna praca
przy opiece od zaraz. Wynagrodzenie
od 1100 euro, plus 150 e zwrot kosztów
podróży. Wymagana komunikatywna
znajomość języka. Szczegółowe informacje pod nr telefonu. - 511 844 939
Opieka w Niemczech - Praca dla pań
w Niemczech, najlepiej z komunikatywną
znajomością języka niemieckiego ale i
nie tylko. 663-226 339
Opiekunki osób starszych - Poszukujemy opiekunek osób starszych do
pracy w Niemczech. Posiadamy oferty
wyjazdów zarówno przed świętami jak
i po świętach. Mile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego.
- 734 427 734/691 104 999
Piekarnia - Cukiernia zatrudni cukiernika i piekarza z doświadczeniem - 605
209 149
Piekarz lub pomocnik na umowę Szukam piekarza z doświadczeniem lub
do przyuczenia. Tylko panowie. Praca w
piekarni w Dziwiszowie (możliwy dojazd
linią nr 10). Praca tylko na umowę.
Więcej inf. pod nr tel.: 603 139 998 w
godz. 7-18
Płytki, Glazura, Wykończenia - Firma
zatrudni glazurników oraz do wykończeń
wnętrz. Tylko fachowców z doświadczeniem. więcej informacji 571 472 729
Poszukuje pracowników ochrony w
Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach,
Mysłakowicach 667-985-151

Poszukujemy Kontrolerów Jakości
Obowiązki: Inspekcja komponentów,
wyrobów gotowych w firmach produkcyjnych Wymagania: dbałość o szczegóły,
dyspozycyjność Oferujemy: Umowę
zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie rekrutacja.wroclaw@sgp.biz.pl

Praca dla glazurnika, tynkarzy - Zatrudnię do prac wykończeniowych płytkarzy,
również tynkarzy. Szczegółowe informację pod nr - 571 472 729
Praca dla Kosmetyczki - Szukam do
pracy ambitnej dziewczyny na stanowisko kosmetyczki. Warunki pracy oraz
płacy do uzgodnienia . - 691 378 228
Praca jako opiekunka osoby starszej
w Niemczech. Praca legalna i dobrze
płatna. Oczekujemy doświadczenia w
opiece nad osobami starszymi oraz
komunikatywnej znajomości języka
niemieckiego. - 757 224 411
Praca kontrolera MZK- Podstawa
- Zatrudnię osoby do kontroli w MZK,
Atrakcyjne warunki podstawa plus prowizja, elastyczny czas pracy. Może to być
też Twoja dodatkowa praca. Informacje
pod numerem: 75 627 09 44, Pn-Pt
godz. 10-14
Praca od zaraz - zatrudnimy kreatywne osoby w wieku od 18- tu do 60go roku życia, nie wymagamy żadnych
zaświadczeń oraz wykształcenia, praca
48 godzin tygodniowo, umowa na 12
miesięcy, praca na magazynie, p - tomwoj396@gmail.com
Praca od zaraz przy produkcji plastików w Jeleniej Górze i Kowarach.
wynagrodzenie netto od 1350-1800zł.
woj-kat sp.z o.o. tel 756475564
Praca w lodziarni LODOstrefa - Szybko
rozwijająca się sieć lodziarni LODOstrefa
zatrudni energiczne i uśmiechnięte
osoby do swoich punktów w Jeleniej
Górze, Legnicy, Polkowicach, Bolesławcu, Wałbrzychu i Dzierżoniowie. 791071977 lodostrefa@gmail.com
Praca w Niemczech - Poszukuję
pracowników na stanowisko monter
płyty kartonowo-gipsowych w Niemczech. Wymagany j.niemiecki w stopniu
komunikatywnym, doświadczenie mile
widziane, umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność. - 792 231 708
Praca, podstawa+prowizja, - Poszukuję osób do kontroli dla MZK, emeryci
i renciści, najlepiej byli mundurowi.
Atrakcyjne warunki podstawa i prowizja,
elastyczny czas pracy. Informacje pod
numerem:75 627 09 44, Pn-Pt godz.
10-14 - 756 270 944
Pracownik przetargi budowlane
- Zatrudnię wykwalifikowanego pracownika d/s przetargów – branża budowlana.
Atrakcyjne zarobki, możliwość elastycznego trybu pracy lub pracy zdalnej. - 780
031 120
Pracowników hotelu - Zatrudnimy w
Szklarskiej Porębie osobę do prowadzenia hotelu/kierownika oraz pracowników
recepcji. Mile widziane doświadczenie na
podobnych stanowiskach. email:klimpar@klimpar.com.pl, tel. 693 396 767
Przyjmę do pracy na stanowisko
fryzjera do Galerii Urody w centrum Piechowic. Więcej informacji pod numerem
telefonu 693 325 381

Recepcja - Świeradów Zdrój - Praca
dla recepcjonistów z językiem niemieckim - od zaraz. Zainteresowanych proszę
o kontakt: 797 502 247, 75 78-20-738.
Miejsce: Świeradów Zdrój
Recepcja/obsługa sali - Zatrudnię
miłą i komunikatywną osobę do pracy
na recepcji/obsługi sali w pensjonacie
w Karpaczu. Proszę o przesłanie CV ze
zdjęciem na adres: biuro@zielonewzgorze.karpacz.pl - 604 200 744
Restauracja w centrum Szklarskiej
Poręby zatrudni pizzera, z doświadczeniem lub do douczenia. Umowa o pracę.
CV wraz ze zdjęciem proszę przesłać
na retroszklarska@gmail.com - 668
409 242
Sezonowa praca w wulkanizacji,
wymagana praktyka w branży samochodowej. - 667 022 749
Solid Security poszukuje na terenie
Jeleniej Góry kandydata na stanowisko
Kierownika Ochrony. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z
nr.ref: KOF/JG na adres: rekrutacja@
solidsecurity.pl
Solid Security poszukuje pracowników
do ochrony obiektów handlowych w
Jeleniej Górze i okolicy. Kontakt: 667985-151, ajamrozek@solidsecurity.pl
Specjalista ds. przetargów - Zatrudnimy w branży HVAC inż. z doświadczeniem, dobrą znajomością programów
AutoCAD i Norma Pro, Prawa Zamówień
Publicznych, praw. jaz.kat.B, b.d. angielski lub niemiecki. CV na rekrutacja@
regess.eu. - 756 442 073
Sprzedawca CCC - Galeria Sudecka
Wymiar etatu: 1/2, 3/4 Wymagania:
doświadczenie w sprzedaży i obsłudze
Klienta, odpowiedzialność i rzetelność.
- 883 736 000
Sprzedawca części samochodowych, wymagana znajomość komputera
- 513 718 808
St. Kelnerka - 2.600zł - Na stanowisko:
Starsza Kelnerka. Jesteśmy liderem
w organizacji wesel. Dwór Korona
Karkonoszy w Sosnówce. biuro@dworkorona.pl - 605 144 021
Szukam pracownika gospodarczego.
Podstawowe obowiązki to zamiatanie,
koszenie, plewienie. Osoby zainteresowane proszę o kontakt na numer
732 777 786
Telefoniczna obsługa klienta - Firma
NetFactory zatrudni pewną siebie, komunikatywną osobę, o miłym głosie, na
stan. specjalisty ds telefonicznej obsługi
klienta. Mile widziane doświadczenie.
Praca na pełen etat. biuro@netfactory.
pl - 535 201 015
Tynki maszynowe - Elewacje - Praca
dla osób lub ekip (2-3 osobowe) potrafiące wykonywać tynki maszynowe
gipsowe , cementowo-wapienne ,
mineralne. Mile widziana umiejętność w
wykonywaniu elewacji. Praca na cały rok
wedle zleceń. - 0604-089-514
Wykładanie towaru na półki sklepowe w halach w Jeleniej Górze, wypełnianie raportów i przesyłanie do centrali.
Konieczna książeczka Sanepidu i dostęp
do internetu.CV na adres: pmt_rekrutacja@pmt.com.pl
Wykładanie towaru/merchandiser
- Wykładanie towaru w Realu Jelenia
Góra. Wymagana książeczka Sanepid,
dyspozycyjność pon-pt od g.6:00 do
ok.12/13. Umowa zlecenie. CV prosimy
kierować na adres: pmt_rekrutacja@
pmt.pl (nr ref.M/03/JG)
Zatrudnię kelnerkę/kelnera do restauracji w Jeleniej Górze. Zainteresowanych
proszę o wysyłanie CV na adres: firma.
jeleniagora@op.pl - 602-735-219
Zatrudnię kierowcę do pizzerii w
centrum Jeleniej Góry. Więcej informacji pod numerem 731-547-091 lub
602-735-219
Zatrudnię monterów i pomocników
instalatorów systemów telekomunikacyjnych z podstawowa znajomością języka
niemieckiego do pracy w Niemczech
- 500 101 667
Zatrudnię osobę do sprzątania po
południu. Proszę dzwonić po godzinie
18. - 690-485-672

Zatrudnię osobę w pensjonacie do
sprzątania/pomoc kuchenna. Proszę
o kontakt od 8.00 do 16.00. - 508 945
611
Zatrudnię osoby do pracy na wysokości z podstawowa znajomością języka
niemieckiego do pracy w Niemczech
- 500 101 667
Zatrudnię spawacza mig-mat Zatrudnię spawacza migomatem ślusarza Spawanie oraz przygotowywanie
materiałów krat barierek ramek boksów
dla koni itp. Oraz montaże w/w rzeczy
praca w Mysłakowicach - 511 403 854
Zatrudnimy kucharza do pensjonatu
w centrum Szklarskiej Poręby ze stażem
pracy na tym stanowisku minimum 2 lata,
z aktualną książeczką Sanepid. CV na
adres: Rafal.Jagusztyn@elbest.pl
Zatrudnimy kucharza Mysłakowice
- 605-598-712
Zatrudnimy panie wiek dowolny Agencja Opiekunek do dzieci jak i osób
starszych przyjmie Panie do pracy.
Praca na miejscu, możliwość wyboru
zatrudnienia, dogodne warunki pracy,
szkolenia. cv+ zdjęcie na maila greatnanny@wp.pl
Zatrudnimy piekarza / Cukiernika do
piekarni w Cieplicach proszę dzwonić od
7.00 do 19.00 - 693 743 748
Zatrudnimy przedstawicieli finansowych. Umowa zlecenie. Atrakcyjne
warunki. Może być jako praca dodatkowa . Zadzwoń! - 796 111 891
Zatrudnimy przy produkcji plastików
w Staniszowie - 516 574 375
Zatrudnimy sprzedawcę ze znajomością branży OZE, bardzo dobrym angielskim lub niemieckim, doświadczeniem
w handlu, prawem jazdy kat. B. CV na
rekrutacja@regess.eu. - 756 442 073
Zatrudnimy studenta do działu marketingu do prowadzenia kampanii mailingowych oraz budowania baz danych. CV
proszę kierować na rekrutacja@regess.
eu - +48 75 644 20 73

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Kupię katalizatory ceramiczne i metalowe, filtry fap/dpforaz monolit z aut osobowych i dostawczych. Wycena według
katalogów, możliwy dojazd na miejsce.
Polecam - 695 614 193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Olej castrol 5 w 30 4 l 129 zl - Auto
Czesci Dystrybucja Wolnosci 20/1 wejscie od ul Korczaka w Jeleniej Gorze
zaprasza codziennie od godz 9-17 w
ofercie rowniez czesci w atrakcyjnych
cenach - 662 203 491

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 885-775-445 - Skupuje
wszystkie auta Legalnie, rocznik i stan
bez znaczenia. Odbieram osobiście lub
można podjechać do mnie na firmę.
Dobrze place. Więcej info pod tel.
Auto skup auto złom 787009777 Skupuje wszystkie auta rocznik bez
znaczenia, całe, uszkodzone, powypadkowe, bez oplat. Odbieram osobiście
lub można podjechać do mnie na firme.
Gotówka od ręki, dobrze płace. Więcej
info pod tel.
Auto skup dobre ceny 794794304
- Skupuje wszystkie auta Legalnie,
rocznik i stan bez znaczenia. Odbieram
osobiście lub można podjechać do mnie
na firmę. Dobrze płace. Więcej info pod
tel. - 794 794 304
Kupie każde auto - legalnie tel. 500403-803
Kupię auta-każde auto do 5 tyś - Kupię
każde auto osobowe i ciężarowe do
3,5t.chcesz się legalnie, bez stresu, bez
dodatkowych kosztów pozbyć auta?
może być bez opłat, uszkodzone, do
napraw, złomowania, holujemy po
wypadku, transport gratis - 881 225
859
Kupię auto całe lub uszkodzone może
być bez opłat. - 695 614 193

Kupię Toyota Hiace lub Hyundai h100,
mazda e2000 2200, nissan urvan,
Dobrze zapłace, tel. 790 596 234
Skup aut - 732 732 902
Skup aut rozbitych 511-209-408
Skup aut super ceny - 696 888 309
Skup wszystkich aut 533533443 Nasza firma nie żartuje, każde auto
skupuje
Skupuje wszystkie auta - 794 794
104
Skupuje wszystkie auta. Legalnie,
rocznik i stan bez znaczenia - 533
533 442

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Honda Civic 90KM, okazja! - 1996, 1.4
90KM, 183000km, 1 właściciel niepalący,
stan bardzo dobry, elektryczne szyby
i lusterka, immobiliser, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, welurowa
tapicerka, przegląd do 09.2015, 2700zł
- 733 502 351
Kupię auta-każde auto do 5 tyś - Kupię
każde auto osobowe i ciężarowe do
3,5t.chcesz się legalnie, bez stresu, bez
dodatkowych kosztów pozbyć auta?
może być bez opłat, uszkodzone, do
napraw, złomowania, holujemy po
wypadku, transport gratis! - 881 225
859
Mam do sprzedania Honde Civic 2004r.
1.7 TDI 232 tys. przebiegu. Dwa dni temu
zostały wymienione klocki hamulcowe
przód i tył, drążki wahacza i stabilizytora
oraz ukł. kierowniczego. Stan auta oceniam - 732 931 913
Mercedes-Benz z żurawiem Atlas
- Sprzedam Mercedes-Benz wywrotka
3 stronna z żurawiem Atlas 2001 rok
stan idealny 120 tyś km z tachografem,
hakami, regulacją pługa w kabinie, oraz
drugą wywrotkę - 606 266 328
Nissan Terrano 2 .2,7 Td w bardzo
dobrym stanie,200000km przebiegu,
po wymianie płynów, ważne opłaty. Auto
posiada hak, wyciągarke, przyciemniane
szyby, alarm, naprawde warto, cena 8
tysięcy. - 796 717 754
Peugeot 206 5 drzwi 1.9D - Produkcja
1998r.Przebieg 215500.Na oponach
zimowych. W ostatnim czasie wymieniono rozrząd+pompa oraz olej z filtrami.
Samochód na co dzień użytkowany.
Samochód, sprawny, garażowany, cena
4400 do negocjacji - 530 712 089
Przystępne ceny napraw aut Chcesz naprawić polakierować auto
dzwon ceny przystępne terminy realne
solidnie - 530 974 530
Renault Twingo 95 gaz - ubezp. do
23.10, przegląd do końca marca więc
około 2 tygodnie. El.szyby i lusterka
nowe klocki i tarcze, sprzedaje bo
kupiliśmy drugi. brak czasu na zrobienie
'jedzonych progów' 1000zl do negocjacji
- 665 944 590
Rodzinna Toyota - Sprzedam Toyotę
Avensis Kombi 2001 r. poj. 2,l diesel,
garażowana, klima, elektryczne lusterka,
szyby, webasto, ABS, kolor czarny, podgrzewane siedzenia, - 503 023 363
Sprzedam Alfa Romeo 2,4 jtd, 140 KM
,2001r, przebieg -302000km, tyl nowe
tarcze klocki linki opony przod nowe
zimowe porysowane delikatnie prawe
drzwi. Cena 4500zł - 601 575 612
Sprzedam audi a 6 kombi 2003r
- Mam do sprzedania audi a 6 kombi,2003r,sprowadzony z Niemiec do
opłat. Kolor granatowy,na wyposażeniu
klimatyzacja dwustrefowa, jasna skóraalkantara. Manualna skrzynia biegów,
nie wymaga wkładu finansowego - 515
929 029
Sprzedam audi a6c4 2.5tdi ael 140km
skrzynia6 avant quattro stan dobry 6500
- 732 848 943
Sprzedam auto Skoda Felicja przebieg 80 tys km, zarejestrowana, silnik i
wszystkie podzespoły sprawne, uszkodzone blachy przód - 1500 zł tel. 605
649 372
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Sprzedam Citroena Xsara Picasso
2.0 HDI rok produkcji 2000, pierwszy
właściciel w Polsce, stan bardzo dobry
polecam - Cena 6 300 - 509 683 825
Sprzedam Forda Focusa rok 2006
model mk2 stan super od pierwszego
właściciela przebieg 162 tyś kupiony w
polskim salonie dwa komplety nowych
opon. Więcej informacji pod telefonem
- 664 152 664
Sprzedam samochód Chevrolet Spark
rok 2010, kupiony w salonie, przebieg 24
tys km tel. 602 431 832
Sprzedam Volkswagena Caddy 1,9,
rok 1998,47 kw, bezwypadkowy, do
poprawek lakierniczych, stan dobry, cena
1500zł do negocjacji więcej pod nr tel
607-744-887 - 727 548 554
Sprzedam Volkswagena Caddy 1,9,
rok 1998,47 kw, bezwypadkowy, do
poprawek lakierniczych, stan dobry, cena
1500zł do negocjacji więcej pod nr tel.
607-744-887 - 727 548 554
VW Bora 1.9 2001 - z napędem na cztery
koła , 2001 r silnik 1.9 tdi , stan autka
oceniam na b. dobry godny polecenia
cena 10.200 - 505 288 212

ANONSE
MATRYMONIALNE
28-latka szuka mężczyzny - Jestem
samotna i chciałabym to w końcu zmienić.
Szukam miłego zadbanego Pana który
tak jak ja czuje się samotny. Jestem
ugodowa kobieta która lubi spacery i
kolacje z winem. wiek dla mnie nie gra
roli - 708 677 742
50lat przymnie starszych panów
poważnych o spotkaniu którzy byli tel.
665 942 767
Poznam filigranową domatorkę 60 do
68 lat do trwałych nie sponsor intymnych
spotkań. Ja nie pijacy skromny 64 lata
szanuje godność kobiety Jel. G - 669
693 560
Poznam niespełnioną. Poznam Kobietę
pragnącą spełnić swoje fantazje i połączyć przyjemne z pożytecznym. Możliwy
stały związek ewentualnie stały układ.
Chcesz wiedzieć więcej napisz lub
zadzwoń. Zapraszam i pozdrawiam 534
851 246
Poznam Pana lat 71-75 niewysokiego,
najchętniej wdowca, niezależnego finansowo i mieszkaniowo z JG lub okolic,
który czuje się samotny, samochód mile
widziany tel. 75 64 270 17 lub 607 967
510 wieczorem

og£oszenia / reklama
ROZMAITOŒCI
Poznam Panią z J.G. - Poznam szczupłą kobietę która zezwoli na całowanie
swojej muszelki za darmo. Propozycje
na SMS - 535321487 sms
Poznam samotną Panią na emeryturze
z Zaborza do wspólnego uprawiania
działki ogrodowej bez ponoszenia kosztów z jej utrzymaniem. - 601 481 550
Zasponsoruję dziewczynę - Poznam
dziewczynę na stały układ sponsorowany.
Oczekuję pełnej dyskrecji pozdrawiam
.. - 731 613 238
Zasponsoruję wysportowanego
,dobrze obdarzonego pana, proszę opis
swojej osoby - 795 890 212

USŁUGI
BUDOWLANE
Budowa domów, wysoka jakość
wykonywanych robót, rzetelność i duże
doświadczenie. Możliwość kierowania
budową przez kierownika. - 606 274
798
Cyklinowanie i renowacja podłóg 517 209 836
Dachy - Nowy dach w Twoim domu..
Pokrycia każdego rodzaju, także łupek.
Szybko solidnie i profesjonalnie. - 691
461 943
Dachy solidne - Doświadczona firma
wykona remont dachu, komina, orynnowania .Zapewniamy doradztwo i
rabaty na materiały ,specjalne upusty
dla wspólnot. Wolne terminy, gwarancja,
pracujemy na każdym pokryciu. Wycena
gratis - 880-044-951
Elewacje - 669 947 981
Hydraulik-tanio i solidnie - Usuwanie awarii, wymiana rur, modernizacje,
usługi wod-kan. ,c.o. i inne usługi. Tanio i
solidnie.Tel.791-001-236
Kominki 15% Taniej - Oferta dotyczy
zakupu kominka wraz z montażem na
osobę fizyczną (Faktura 8%), szczegóły telefonicznie biuro: 75-30-000-32
kom. 517-370-886. Raczyński Kominki
Jelenia Góra
Lakiernia proszkowa LAK System
- nowa lakiernia proszkowa w regionie!
15 km od Jeleniej Góry, na trasie do
Złotoryi. Malowanie od 25 zł/mkw netto.
Zapewniamy terminową realizację usług.
- 692 232 414

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

ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra

www.szrotjelenia.pl

Malowanie klatek - Spółdzielnia
Mieszkaniowa zleci malowanie 3 klatek
schod. Więcej inf. pod nr tel.:607888292.
Oferty można składać w biurze S-ni przy
ul. Kiepury 17 w pon. i czw. od 10-14.30
lub na e-mail:smwrzos@op.pl
Malowanie, glazura, gładzie szpachlowe, regipsy, sufity podwieszane,
montaże okien drzwi, panele i inne.
Fachowo i ceny do negocjacji - 516
639 502
Minikoparka koparko-ładowarka Prace ziemne, wyburzenia, przyłącza
wodno kanalizacyjne, ogrodzenia, brukarstwo, kruszywa, drenaze, izolacje
fundamentów. Kompleksowa wycena
prac. prowykop 781-134-275
Minikoparka, drenaże - Usługi i prace
ziemne wywrotka - 784 805 582
Murki z kamienia, schody - Przyjmę
zlecenia na ogrodzenia i schody z kamienia, oraz wykładanie podjazdów z kostki
brukowej. - 669 231 415
Mycie, czyszczenie, malowanie, hydropiaskowanie, impregnacja. Używamy
gorącej wody pod dużym ciśnieniem.
Zajmujemy się m.in. dachy, elewacje,
kostka brukowa, stal, drewno, usuwamy
graffiti. - 696 275 666
Piaskowanie malowanie - Piaskujemy
konstrukcje stalowe np, auta-malujemy
podkładem, czy robimy konserwacje
podwozia, piaskujemy cegłe, granit,
drewno, impregnujemy, usuwamy rdze,
lekkie tynki, farbę dojeżdżamy na miejsce
- 791 075 244
Pomniki granitowe juz od 1250zl, renowacja pomników lastryko od 150 zl kostka
granitowa, betonowa sprzedaż - montaż
terminowo i solidnie - 530 974 530
Remonty - budowlaniec z doświadczeniem wieloletnim i bez nałogów wykona
usługi remontowe tj. białe montaże,
panele, kafelki, sufity podwieszane itp...
- 533 253 135
Remonty hydrauliczne, mieszkań
- Wykonam remonty lub wykończę mieszkania biura...w zakresie hydraulika płytki
malowanie zabudowa rigips szpachlowanie drobne prace elektryczne. Nawiąże
współpracę z pensjonatami hotele na
prace konserw - 731 144 455
Remonty kompleksowo tanio i solidnie
tel. 783 255 751
Remonty mieszkań malowanie gładzie
sufity podwieszane paneli i inne prace
wykończeniowe montaż mebli - 509
529 965
Roboty ziemne, brukarstwo - Wykonujemy wszelkie roboty ziemne ( usługi
koparko-ładowarką) , ogrodzenia, drenaże, murki oporowe, roboty brukarskie.
Terminowo i solidnie z fakturą VAT!
664165039, 698668824
Serwis okien i drzwi - Naprawa okien
i drzwi, wymiana szyb , uszczelek,
zamków, wkładek, zawiasów. Regulacja
i konserwacja. Montaż nawiewników.
Robert 607 720 825

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie w internecie
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Stolarstwo Ciesielstwo - Schody,
drzwi, parapety, dachy, daszki, przybudówki, wiaty, ogrody zimowe, altany,
podbitki, elewacje, meble ogrodowe,
itp. - 535 070 370

Korepetycje fizyka, matm., chem.
- Student ostatniego roku InformatykiElektroniki udzieli korepetycji z matematyki, fizyki i chemii. Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum, Liceum/Technikum. Posiadam kilkuletnie doświadczenie. 35-40zł/h.
Dojazd - 726 929 163

Szafy w zabudowie. - Oferujemy szafy
w zabudowie z drzwiami przesuwnymi
na systemach jezdnych Sevroll. Dowolna
konfiguracja Dożywotnia gwarancja na
systemy przesuwne. Pomiar, wycena,
projekt w cenie. Zapraszamy do kontaktu
- 514 859 464

Pisanie CV i LM oraz tłumaczenie
na język niemiecki. Fachowo i szybko,
wycena (mailowo) indywidualna blooops@interia.pl tel. 691 497 110

Szamba betonowe z atestem, transportem, montażem i 2-letnią gwarancją.
Transport i montaż podczas wysokich
wód gruntowych, włazy żeliwne, płyty
najazdowe nawet dla ciężarówek. 660
513 599 Radosław

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Tanie okna i drzwi. Pomiar i wycena
gratis .Transport gratis. Robert - 607
720 825
Tanie remonty w dobie kryzysu. Remonty
- drobne, przeróbki budowlane na twoją
kieszeń. Zadzwoń tel. 721 647 789
Usługi hydrauliczne - Zajmuje się
czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji
odpływowej w domach i mieszkaniach,
Podłączaniem pralek i zmywarek, Montażem kabin prysznicowych, wanien,
umywalek, spłuczek, toalet, Wymianą i
mont - 534 033 513
Wiercenie Otworów w Betonie - Profesjonalne wiercenia betonu do średnicy
fi 600mm w betonie żelbetonie kamieniu
cegle oraz innych materiałach. Wiercimy
na mokro oraz na sucho do fi 200mm
Zapraszamy do współpracy - 660 050
200
Wykończenia wnętrz, malowanie
klatek schodowych, tynki, gładzie, kafle,
regipsy, panele, wymiana drzwi, okien,
solidnie tel. 570 256 869
Zlecimy remont drogi - Spółdzielnia Mieszkaniowa zleci wykonanie
nawierzchni wewnętrznej i miejsc parkingowych. Więcej informacji pod nr
796965996. Oferty można składać na
e-mail: smwrzos@op.pl lub w biurze pon.
i czw.10-14.

USŁUGI
EDUKACYJNE
Hiszpański. Native Speaker - Jestem
profesjonalnym nauczycielem z Barcelony. Kursy i korepetycje na wszystkich
poziomach, przygotowanie do egzaminu
oficjalne w Karpaczu i okolicach. tel
797371608 email: angelgua@hotmail.
com
J. niemiecki-100% skuteczności. Mgr
germanistyki, 10 lat praktyki, wszystkie
poziomy zaawansowania, tłumaczenia,
trudne przypadki przygot. do matury tel.
509 705 674

Poszukuje osoby, która będzie w
stanie napisać prace licencjacka w języku
niemieckim. Zainteresowanych proszę o
kontakt na maila eb92mz78@interia.pl

Naprawa pralek, odkurzaczy JG ul.
Karłowicza 25 tel. 603 835 483

USŁUGI
FINANSOWE
Cyklinowanie Lakier gratis - Cyklinowanie-Renowacja starych zniszczonych
podłóg schodów drzwi i innych drewnianych elementów prace wykonywane sa
profesjonalnymi maszynami, całkowicie
bezpyłowo tanio szybko i solidnie - 731
485 515
Kredyt Gotówkowy! - Potrzebujesz
Gotówki? Możemy Ci pomóc. Szybko,
bezpiecznie, uczciwie. Oferta dopasowana do twoich potrzeb. Pożyczka
bez zbędnych formalności do 25.000zł.
Zadzwoń. Pomagamy nawet zadłużonym. 724-489-840.
Leasing - bez pośredników - Finansowanie nowych i używanych pojazdów,
maszyn oraz urządzeń od pierwszego
dnia prowadzenia działalności. Szybka
procedura, bez dokumentów finansowych. Dojazd do klienta, profesjonalne
doradztwo. - 785 809 548
Najnowsza pożyczka na rynku! Najlepsza pożyczka na rynku! Innowacja
2015!Od 300zł do 5 000 zł. Minimum formalności, jasne zasady. Dogodny okres
spłat, kontakt w ciągu 1 h, na dowolnie
wybrany cel, akceptujemy różne formy
dochodu! Zadzwoń - 570 957 682
Pożyczki na oświadczenie ! - Oferuję
pożyczki od 200 zł do 25 000 bez BIK
i KRD na oświadczenia, również dla
osób z zajęciami komorniczymi. Raty
miesięczne, wypłata gotówki w 1 dzień.
Akceptujemy różne formy dochodówumowa o pra - 665 416 420
Szybka pożyczka - 501 613 410

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
FotoStudio Jelenia Góra - Fotografia
okolicznościowa. Sesje plenerowe, stylizowane, akt, ślubne, komunijne i inne.
Dysponujemy w pełni wyposażonym
studiem, wysokiej jakości sprzętem i
kamerami GoPro. Pracujemy w składzie
2-osobowym. - 501 211 345

Profesjonalne usługi filmowe - 8K
Studio filmowe zajmuje się produkcją
filmów okolicznościowych (np. śluby),
sportowych, promocyjnych, reklamowych, dokumentalnych, okolicznościowych, reportaży, teledysków i reklam tv.
+drony - 530 055 255
Profesjonalne usługi fotograficzne - Profesjonalne usługi fotograficzne-śluby, chrzty, komunie, przyjęcia.
Dostępne ceny, dojazd na terenie Dolnego Śląska, zdjęcia tradycyjne i na
nośnikach elektronicznych tel. 509
185 464
Usługi fotograficzne, fotografia dokumentująca i dokumentalna, techniczna,
makro, małych i bardzo małych przedmiotów, skala odwzorowania 1x1, faktura
VAT tel. 509 185 464
Videofilmowanie -ślub, komunia
- Realizujemy materiał zgodnie z życzeniem naszego Klienta. Materiały filmowe
wzbogacamy o wideoklipy w różnych
konwencjach, realizując indywidualne
pomysły i koncepcje. - 600 093 277

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
New York Hot Dog - pasaż Tesco - New
York Hot Dog zaprasza na pyszne Hot
Dogi - 609 894 122

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Serwis komputerowy laptopy, PC
- Naprawa sprzętu komputerowego.
Wymiana układów BGA, programowanie BIOS, naprawa układów zasilania,
sprzętu po upadku, bądź zalaniu. Odzyskiwanie danych, instalacja systemów,
usuwanie wirusów SerwisPCB - 531
690 370
Strony internetowe dla firm - Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stron
www dla firm MD. interactive. Gwarantujemy szybki termin realizacji oraz
profesjonalizm. Portfolio dostępne na
stronie www. Prosimy o kontakt telefoniczny. - 733 410 605

USŁUGI
KSIĘGOWE
Biuro Rachunkowe - 2 mc za 50% - 2
mc za połowę ceny - zapraszamy do
współpracy. Pomagamy w wypełnianiu
dokumentów, pełen zakres usług księgowo-finansowych - Wojska Polskiego
54 obok sądu. - 782 020 635, 601
837 677
Księgowość przez duże "K" - Biuro
Rachunkowe "Mar-Tax" oferuje pełen
zakres fachowych usług kadrowo-płacowych i rachunkowych: PKPiR, pełna
księgowość i inne. Proponujemy bezpłatną pomoc w otwieraniu działalności
gospodarczej! - 793 022 001

og£oszenia
/ REKLAMA
ROZMAITOŒCI
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Księgowość Wspólnot Mieszkanio
- Pełna/częściowa obsługa księgowa
Wspólnot Mieszkaniowych, sporządzanie rozliczeń rocznych, umów cywilno-prawnych oraz dokumentacji do
Urzędu Skarbowego. Zakres obsługi do
uzgodnienia. - 757524097, 691 081 247,
biuro@nieruchomosci-siofer.pl
Usługi księgowe - biuro rachunk. Zapraszamy do współpracy nowe oraz
istniejące już działalności. Konkurencyjne
ceny i szereg zakres usług. Dla nowych
klientów zniżki 2 mc 50% ceny zawartej
w umowie. W. Polskiego 54. - 782 020
635, 601 837 677

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Auto gaz Siedlęcin montaż z LPG
- Brc,Stag,Kme,Lecho,King,Omvl,Elpigaz,Bormech Stako, Irene Legalizacja
zbiorników LPG po upływie 10 lat wymiana zbiorników na nowe sprzedaż
części do instalacji. Montaż serwis
instalacji gazowych - 607 974 162
Spawanie plastiku "zderzaki" - Spawanie zderzaków samochodowych,
naprawa pęknięć oraz ubytków, spawanie owiewek motocyklowych i wiele
innych. Szybka realizacja. Zapraszam.
- 501 394 206

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, zabawy, przyjęcia. Repertuar
polski, zagraniczny, muzyka akordeonowa. DJ, wokal, zabawy, oświetlenie,
cena umowna "Muzyk orkiestra" tel. 75
75 339 21, 692 046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opieka dla pań w Niemczech najlepiej
z komunikatywnym niemieckim ale nie
koniecznie.... - 663 226 339
Opiekunka medyczna zaopiekuje
się osobą starszą, niepełnosprawną w
Jeleniej Górze tel. 730 277 380

Para poszukuje pracy do osób starszych, jesteśmy bez nałogów, posiadamy
doświadczenie i referencje, podejmiemy
prace w gospodarstwie lub ogrodzie tel.
797 619 410
Poszukuje pracy w charakterze
niani - obowiązkowa, zdyscyplinowana,
dobry kontakt z dziećmi/doświadczenie
tel. 508 183 145
Zaopiekuje się osoba starszą.
Posprzątam, ugotuje, zrobię zakupy w
zamian za wynajęcie pokoju u siebie.
Pani bez nałogów, pracowita i uczciwa
tylko JG tel. 75 64 270 17 lub 607 967
510 wieczorem
Zaopiekuję się niepełnosprawnym.
Obie strony bez nałogów oraz wynajmę
2-pokojowe mieszkanie bez doradców.
Najchętniej Jelenia Góra, Zgorzelec
i okolice. Kontakt 666 168 523. - 666
168 523
Zaopiekuję się starszą osobą lub
starszym małżeństwem w zamian za
mieszkanie samotna kobieta bez zobowiązań teren Jeleniej Góry cenie sobie
uczciwość - 667 369 232

USŁUGI
RÓŻNE
Lakiernik - Blacharz wykona prace
zlecone 200zl element-solidnie szybko
- 530 974 530
Meble na wymiar - Firma MarHof
Meble zajmuje się produkcją wszelkiego
typu mebli na wymiar. Szafy, kuchnie,
garderoby, nietypowe zlecenia itp. marhofmeble@gmail.com - 514 859 464
Mont-Sat Pogotowie Antenowe Jeleniogórski serwis antenowy - naprawiamy anteny telewizyjne - satelitarne
i naziemne już od 20 lat. indywidualne
i zbiorcze. mont-sat koło małej poczty
tel. sklep 756 428 588 instalator 602
810 896
Naprawa pralek, zmywarek AGD.
Szybko i solidnie - 508 226 859

Ogrodnictwo itp - wykonuję usługi
ogrodnicze: sprzątanie, koszenie trawników, cięcie i rąbanie drzewa, przycinanie
żywopłotów i wiele innych prac przydomowych, ogrodowych. Dojazd i wycena
u klienta gratis - 669 147 881
Tapicerstwo od A do Z Wieloletnie
doświadczenie, szeroki wybór tkanin.
Naprawy i remonty mebli, tapicerki
samochodowej oraz zlecenia nietypowe
dojazd do klienta , transport i wycena
gratis 880-044-951
Tłumacz języka niemieckiego - Tłumaczenia przysięgłe dokumentów pojazdu i
inne, na terenie Jeleniej Góry dojazd do
klienta. Tel. 607 296 597

Zaopiekuję się domem, dziećmi.
- Wykwalifikowana opiekunka domu sprzątanie, pilnowanie domowników,
także zwierząt. Kultura osobista, uczciwość, doświadczenie. Prawo jazdy
kat.B Ważne ubezpieczenie OC w życiu
prywatnym. - 690 950 496

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autolaweta - Holowanie transport samochodów maszyn oraz wiele
innych towarów kraj i zagranica - tel.
693 665 234
Autolaweta - wynajem. transport
aut - długie trasy, od 1 zł/km. Lubawka
501 636 876

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Autolaweta do wynajęcia 1 zl.za
km. dłuższe trasy bus iveco 1 tona plus
laweta. - 698 093 191

EcoMyjnia pranie i dezynfekcja EcoMyjnia świadczy usługi z dojazdem
do klienta: -pranie dywanów i wykładzin
-pranie tapicerek samochodowych i
meblowych -czyszczenie tapicerek
skórzanych Zadzwoń i umów się 795410-243 - 795 410 243

Przeprowadzki profesjonalnie
kompleksowo miasto - kraj - zagranica
3 samochody, kilka zestawów, różne
gabaryty, 14 lat doświadczenia, dojazd
do klienta, doradztwo i wycena gratis 880-044-951

Kontenerowy wywóz gruzu i
śmieci. Wynajem kontenerów. Kontenery 6,8,12m3. Kontener gruz śmieci
odpady. Materiał sypkie piach tłuczeń.
Konkurencyjne ceny! - 535 910 813
Kontenery na odpady - wywozimy
gruz śmieci oraz inne odpady. Kontenery
5.5,6,8,12 m3.Atrakcyjne ceny dla klientów. Zapraszamy - 535 910 813
Ogrodnictwo - wykonuję usługi
ogrodnicze: sprzątanie, koszenie trawników, cięcie i rąbanie drzewa, przycinanie
żywopłotów i wiele innych prac przydomowych, ogrodowych. Dojazd i wycena
u klienta gratis - 669 147 881
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę
meblową i samochodową. Wieloletnie
doświadczenie + profesjonalny sprzęt
Karcher - zapraszam - 607 155 751

Mieszkania od 26 do 80 m

2

ul. Elewów 1 Jelenia Góra cena od 73 400 zł brutto

Dla pierwszych
10 Nabywców
WYKOŃCZENIE
MIESZKANIA

GRATIS

tel. 533 660 750, 609 488 151 | mieszkaniapodzegarem.pl

Tanie przeprowadzki na terenie Polski
jak i całej EU. Duży pojazd - mała cena
. Kierowca pomaga przy załadunku jak i
rozładunku. - 570 001 053
Transport-przeprowadzki
tanio - Transport drobny busem Nissan
Primastar, ładowność 1,5 tony - 534
882 935

USŁUGI
TURYSTYKA
Od zaraz na etat - Pałac Margot w Karpaczu zatrudni od zaraz panie pokojowe,
recepcjonistkę oraz kelnera z doświadczeniem - 603 620 521
Praca dla recepcjonisty, umowa o
pracę, premie. - 606 793 019

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Lecznicze masaże refleksologiczne
stóp z dojazdem do pacjenta. Dyplomowany refleksolog III st. tel. 507 443 456
Makijaż, Wizaż, Makeup Artist - Drogie
Panie, wykonuję profesjonalny makijaż:
dzienny, wieczorowy, ślubny, artystyczny,
do sesji zdjęciowych, na różne specjalne
okazje. Dojeżdżam do klientek na terenie
Jel. Góry - 792 574 807

Manicurzystka - kosmetyczka
- Podnajmę miejsce w dobrze prosperującym salonie fryzjerskim w centrum
miasta dla manicurzystki lub kosmetyczki
- 728 368 736
Podnajmę stanowisko dla fryzjerki w
dobrze prosperującym salonie fryzjerskim w centrum miasta - 728 368 736
Psychoterapia i diagnoza - Psycholog mgr Bernard Gorzelski udziela konsultacji w zakresie psychoterapii krótko
i długoterminowej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Rejestracja telefoniczna:
508 055 815
Sesje Access Bars - Sesja BARS to
energetyczny proces uwalniający napięcia i blokady w życiu, transformujący i
otwierający na radość, zdrowie, obfitość
oraz poczucie spełnienia i lekkości w każdym obszarze życia. - 510 126 927
Sesje Access Facelift - Sesja FACELIFT to niezwykły energetyczny proces
przywracający komórkom energię młodości; regenerujący i odmładzający twarz
i ciało, zmieniający życie. Sesja trwa ok
1,5 godz. - 510 126 927
Terapia Biofeedback ADHD/ADD
- Terapia metodą EEG Biofeedback
ma na celu zmniejszenie objawów i
przeciwdziałanie wystąpieniu powikłań.
Prywatny gabinet EEG Biofeedback w
Przychodni "Źródło" w Cieplicach. Konsultacje bezpłatne - 505 866 457

KUPIĘ
Kupie różne monety przed i powojenne
polskie PRL zagraniczne obiegowe
kolekcjonerskie zwykle srebrne złote
pojedyncze i kolekcje. marki niemieckie
XXX lat prl, solidarność Jan Paweł II i
inne - 506 960 561
Kupię betoniarkę ok. 130 litrów 220V,
piec metalowy na drzewo do ogrzewania pomieszczenia w remoncie tel.
606 396 250
Kupię różne starocie 506960561 - kupie
różne stare rzeczy zalegające w kredensach piwnicach na strychach, monety
porcelanę zegarki widokówki książki
mapy młynki i inne dojazd i wycena u
sprzedającego Jelenia Góra i okolice 506 960 561

30 marca 2015 r.
ZU]HĞQLDU

13


Do sprzedania ubranka dla dziewczynki. Pakowane po 50 sztuk w
rozm.50,56,62,68+.Do każdej paczki
gratisy. Duży wybór. Stan dobry i bardzo
dobry. Odpowiadam na SMS-y. Inne
akcesoria również w sprzedaży. - 508
619 448
Łóżeczko i wózek dziecięcy sprzedam - Łóżeczko drewniane, z dolną
szufladą i nowym materacem. - 606
267 772
Odzież z Anglii - super sort, tanio sprzedam tel. 660 772 534
Sprzedam krajalnice typ 393,4
"Zelmer" elektryczną tel. 607 967 510
lub 75 64 270 17 wieczorem
Sprzedam meble kuchenne, sypialnia,
pokojowe - ze względu na przeprowadzkę tel. 513 563 233
Sprzedam nowy materac do masażu
kupiony na raty tel. 609 560 603
Sprzedam podnośniki-elektryczny
G130E do przemieszczania chorych
i wannowy Capri komplet, nowe, na
gwarancji, cena do uzgodnienia, prowizja
za pomoc tel. 730 277 380
Sprzedam rower górski z przerzutkami, cena 50 zł tel. 75 64 420 50
Sprzedam telewizor 32 cale kolorowy
srebrny "Electricco", JG Karłowicza
39/24 Zabobrze I tel. 75 64 270 17 lub
607 967 510
Wózek portugalskiej firmy bebecar
2w1, model stylo at. Cena 1500 zł do
wózka gratisy: Fotelik Maxi-Cosi Cabriofix 0-13Kg oraz przystawka dla drugiego
dziecka. - 666 377 818
Zapraszam od nowo otwartego
sklepu z markowa odzieżą używaną
"Twój Styl" posiadamy odzież dziecięcą
i damską w bardzo dobrej jakości i
przystępnej cenie. Jelenia Góra ul.Sobieskiego 28/1 - 0048795880122
Zestaw dla chłopca 40 szt. - na 2-3
latka - 13 x spodni, 2 x buty, kurtka,
bluzy, dużo ładnych bluzeczek. Zdjęcia i
wymiary na allegro oferta nr 5172488518
- odbiór osobisty Jelenia Góra, cena 99
zł. - 603 049 476

ODDAM

W komis przyjmujemy ładną, modną
odzież dziecięcą, damską, buty, torebki.
Przyjęcia w czwartki i piątki. Sklep Sara
ul. Różyckiego 4A. Zapraszamy na
zakupy tel. 733 110 573

Oddam za darmo wersalkę kolor
łososiowo-ecri, odbiór do godz.13 /
czwartek/ ul. Kopernika kontakt pod nr
tel.601465268

SPRZEDAM

MIESZKANIA
KUPIĘ
Bez pośredników do 80 tyś - Kupie
dwupokojowe bez pośredników do
remontu do 2 piętra w Jeleniej Górze do
80 tys - 602 741 924
Kupię 45-65 m, ścisłe centrum: Plac
Ratuszowy/deptak/sąsiednie, I piętro,
własność, ogrzewanie miejskie, funkcjonalny rozkład, chętnie do remontu
- 518 064 960

MIESZKANIA
SPRZEDAM
1/2 domu na sprzedaż - Górna kondygnacja domu,4 pokoje,kuchnia,2
łazienki, piwnica oraz ogród. Nowa
instalacja elektryczna i hydrauliczna,
nowe okna, podłoga-parkiet. Budynek
cegła. Ogrzewanie gazowe lub piec w
piwnicy. - 605 487 694

14

og£oszenia

30 marca 2015 r.



w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZU]HĞQLDU

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
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2pok 56m2 Kiepury Zabobrze III Mieszkanie 2 pokojowe 56m2 środkowe
w dobrej spokojnej dzielnicy na Kiepury
położone na 2 piętrze w bloku III-p po
termomodernizacji. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Łazienka po remoncie.
Cena 185tys - 607 884 819

Mieszkanie 162 m2 W.Polskiego
- Tylko 197 tys. zł za 6 pokojowe mieszkanie z 2 niezależnymi wejścia, 30
m2 piwnic, balkonem, na 2 piętrze w
reprezentacyjnej kamienicy na Wojska

3 pokoje w pięknej dzielnicy - Spółdzielcze własnościowe na ul. Gałczyńskiego,
67,8 m2 wysoki parter, balkon piwnica.
Osobno łazienka i wc .Ogrzewanie i
ciepła woda z sieci, czynsz 220 zł +
zaliczka na co i cw bez pośredników 784 482 591

Polskiego w Jeleniej Górze. Duże moż-

Bezczynszowe na Mickiewicza Mieszkanie w wolnostojącym, piętrowym
budynku, o pow. ok. 100m2, własnościowe, ul. Mickiewicza. Posiada KW.
Bez pośredników - 784 482 591

parter 3 pomieszczenia, piętro 2 pokoje

MAR-MS-13154. ATRAKCYJNY DOM
w Okolicy Bolesławca Polecam Państwu
przytulny dom w Dąbrowie Bolesławieckiej.
7 Km od Bolesławca 2 km od A4. Budynek
po kapitalnym remoncie. Pow. mieszkalna
200 m2, działka 3200 m2, 445 tyś
Leszek Środecki 790 418 318
MAR-MS-13150 Mieszkanie w Karpaczu
Bardzo ładne słoneczne trzy pokojowe 50m 2.
Wang(500m), kompleks narciarski KOPA
(600m). Doskonała inwestycja pod wynajem,
a także do zamieszkania z rodziną. Lokal nie
wymaga nakładów finansowych.
Do zamieszkania po zakupie. 157 tyś
Leszek Środecki 790 418 318.
MAR-MS-13179. ŁADNY DO
ZAMIESZKANIA !!! Luksusowy dom
do zamieszkania. Nadaje się na bliźniak, dom jednorodzinny lub willa
jednorodzinna. 975tyś.
Marcin Środecki 883 79 78 78

MAR-MS-13166 Pół domu Szklarska
Poręba.
Do
sprzedaży
dom
w zabudowie bliźniaczej jednorodzinny
położony na jednym z osiedli Szklarskiej
Porębie niedaleko centrum. Budynek
piętrowy w całości podpiwniczony.
560 tyś
Leszek Środecki 790 418 318
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MAR-MS-13104 OKAZJA Mieszkanie dwupokojowe na osiedlu Zabobrze I .
Leszek Środecki 790 418 318

Działka Inwestycyjna Strefa Ekonomiczna JG 6700 m2, Prostokąt
48mx140m ZORKA 100m. 299 tyś. Plan pozwala na zabudowę 60% powierzchni, wys 12m. Istnieje możliwość dokupienia 1,5ha obok przedmiotowej działki.
MAR-DS-12924 Dom? A może
kamienica? 370m2 Obiekt o niespotykanym charakterze i potencjale. Położony w sercu Cieplic 30m
od Pl. Piastowskiego. Remont
generalny w 2006/7. Nadaje się na
dom jedno-wielorodznny, można
dzielić na mieszkania, nadaje się także na pensjonat. 570tyś
Marcin Środecki 883 797 878
Spektakularnie
zlokalizowane
działki budowlane z widokiem
Chojnik. Media (prąd, gaz, kanaliza, woda. Jelenia Góra – Sobieszów, komunikacja MZK, dojazd
asfalt 30m szutr.
KUP – ZBUDUJ – ZAMIESZKAJ
Marcin Środecki 883 797 878.
ATRAKCYJNY DOM w ciekawej lokalizacji.
Oferuje przestrzeń i niespotykane widoki.
Stan zamknięty – wykończony z zewnątrz.
Wojcieszyce na granicy Cieplic. Projekt
Jupiter 2 lustro. 390tyś
Marcin Środecki 883 797 878

Mieszkanie bezczynszowe - Dwującym budynku, o pow. ok. 100m2,
z łazienką. Własne media, ogrzewanie
gazowe ul. Mickiewicza. Posiada KW.
Bez pośredników - 784 482 591

Sprzedam ul. Morcinka 50m2 - 2
pokoje, położenie w zielonej cichej dzielnicy, blisko szkoły, atrakcji sportowych,
parku kościuszki, stawy. Bez problemów
z miejscem parkingowym. Czynsz 329 zł
wliczone już ogrzewanie miejskie, cena
139tys - 502 638 241

Okazja dwupoziomowe sprzedam
- Bezpośrednio sprzedam okazja dwupoziomowe mieszkanie 68 m 2 na strzeżonym osiedlu ogrody paulinum 2012
r pokój z aneksem kuch., góra 1 pokój
balkon, piwnica, miejsce parking. niska
cena 190.000zl. - 502 036 697

Staniszów 4 pokoje, garaż, ogród
- Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie
na parterze o powierzchni 80 m z
dużą ogrodzoną działką, murowanym
garażem, komórką i dużym strychem.
Odległość do centrum 5km. Cena 180
000zł - 731 035 888

Piękne o wysokim standardzie Sprzed. mieszkanie 70 m, w atrakcyjnej
lokalizacji, w b. dobrej cenie. 3 pokoje,
kuchnia zabudowana, duża łazienka
garderoba, balkon, wysoki parter, w
idealnym stanie do natychmiastowego
zamieszkania - 668 125 851

Zabobrze III Kiepury 54 m 2pok
- Ładne 2 pokojowe położone na IV
piętrze, po remoncie, szafa komandor
i zabudowa kuchenna w cenie, osobna
łazienka i WC, ogrzewanie i woda z sieci
153 tys. - 606 587 626

Spółdzielcze własnościowe na ul
Gałczyńskiego, wysoki parter, 67,8 m
balkon piwnica, ogrzewanie i ciepła woda
z sieci, czynsz 220 zł plus zaliczka na co
cw 190 tys do negocjacji bez pośredników - 784 482 591

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

Sprzedam - 4 pokoje 90m2 osobne
wejście, ogród, spokojne miejsce, okolice lotniska, sprzedam lub zamienię
na 50m2 Zabobrze II lub III tel. 513
563 233
Sprzedam - nowe 72m2 3 pok, aneks,
umeblowane, 2 piętro, winda, piwnica,
miejsce parkingowe, cicha okolica, widok
na panoramę Karkonoszy, do centrum
10 min piechotą tel. 692 087 166

liwości aranżacji. - 757 619 070

poziomowe mieszkanie w wolnosto-

Mieszkanie Cieplice z ogrodem - Do
sprzedania mieszkanie o pow.61,2m2
w Jeleniej Górze–Cieplicach, w tym 3
ogródki, 2 piwnice, strych i pomieszczenia gospodarcze. Nowe okna PCV.
Blisko uzdrowiska. 190 tys. do neg. Bez
pośredników. - 697 910 830

MAR-DS-13117 Pół domu po generalnym remoncie w stanie deweloperskim. Podział pionowy. Malownicze
miejsce w Pilchowich. Trzy kondygnacje, pow cał. 280m2 i 300m2 ogrodu.150tyś.
Marcin Środecki 883 797 878

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie
(53,49 m2) na Zabobrzu, ul. Ogińskiego.
Telefon kontaktowy: 515 184 549
Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu I
ul Karłowicza pierwsze piętro 29m.kw
niskie opłaty około 150zł mc do wspólnoty mieszkanie do odświeżenia mozliwość przekształcenia na dwa pokoje
ogłoszenie prywatne - 693 245 008
Sprzedam mieszkanie 50m , 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Ogrzewanie elektryczne, tanie. Wspólnota mieszkaniowa,
150 zł miesięcznie. Bez pośredników.
Cena 130 tys. zł - 606 493 620
Sprzedam mieszkanie 54m2 w
Piechowicach blok, parter, łazienka,
przedpokój, po remoncie, pokoje do
kosmetyki, cena 140 tys. zł po termomodernizacji tel. 500 742 546
Sprzedam pokój z kuchnią, łazienka,
CO gazowe+piec, częściowo umeblowane, 45 tys, cena do uzgodnienia,
parter, 31m2, Cieplice tel. 881 224 326

Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie w
Cieplicach tel. 600 297 261
Do wynajęcia klimatyczne, dwupokojowe, w ścisłym centrum, po kapitalnym
remoncie, w pełni umeblowane i wyposażone-lodówka, pralka, zmywarka, TV
sat tel. 506 074 408
Do wynajęcia pokój z dostępem do
kuchni i łazienki w mieszkaniu trzypokojowym w Centrum Jeleniej Góry. Cena
450 zł plus media. tel. 692 061 312
Dwa pokoje-54m2 w centrum; umeblowane; kuchnia w zabudowie; balkon;
łazienka z wanną; 1300zł - 602 133
139
Kawalerka do wynajęcia 28m2
umeblowana, z lodówką, telewizor,
CO i ciepła woda z sieci, cena 700 zł
+ kaucja, blisko "Dialogu" tel. 798 523
541 po 17.00
Mam do wynajęcia mieszkanie 64 metry
kwadratowe 2 pokoje kuchnia łazienka
przedpokój po remoncie z meblami
1000 zl miesięcznie tel kont 600 666
232 - 668 287 434
Mam do wynajęcia nowe mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, cieple,
słoneczne, na I pietrze, na półpiętrze
pomieszczenie 6m2 tel. 606 101 372
Mieszkanie 70m. Krótka IIp. , 2 pok.,
umeblowane, pralka, internet, pokój mały
i duży, kuchnia osobno w zabudowie,
łazienka z prysznicem. Nowe instalacje,
CO gazowe, woda, śmieci w cenie: 1200
zł Godz 7-18 - 603 139 998
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Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe
w Jeleniej Górze, przytulne, wygodne,
estetyczne. Usytuowane w ładnej,
zielonej, okolicy jednocześnie blisko
centrum. - 502 935 633
Wynajmę mieszkanie przy ul. Sobieskiego 40m2 w nowo wyremontowanym
budynku, wysoki standard, atrakcyjna
lokalizacja 1100 zł/mc plus opłaty tel.
506 074 408

to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

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

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

ZEB 4981 Dwukondygnacyjny dom wolnostojący NA WYŁĄCZNOŚĆ
na Osiedlu Czarnym. Dom z roku 2000 do wykończenia, położony na działce o powierzchni 1074m2. Budynek stawiany z pustaków, docieplony. Atrakcyjna
lokalizacja i cena 380.000 zł.
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4916 Duże i funkcjonalne mieszkanie czteropokojowe położone w bloku
po termomodernizacji w Szklarskiej Porębie.
Mieszkanie do wprowadzenia z zabudową
kuchenną w cenie. Okazyjna cena 219.000 zł.
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4977 Mieszkanie dwupokojowe o pow. 39,50m 2 położone
w kamienicy na drugim piętrze
w Karpaczu. Mieszkanie do remontuatrakcyjna cena 69.000
Joanna Chabiniak 661-223-812

NA WYŁĄCZNOŚĆ

ZEB 4567 Malowniczo położona rezydencja o pięknej i oryginalnej bryle
w Wojcieszycach na trasie Jelenia Góra
Szklarska Poręba z 2000 r. dom posadowiony na dużej ładnie zagospodarowanej
działce o pow. 4300m2 ze stawem.
Cena 620 000
Magda Czaprowska 601 852 382

ZEB 4980 Lokal mieszkalny położony w budynku w zabudowie bliźniaczej o pow. 75m2 z działką o powierzchni 280m2. Nieruchomość do
remontu położona w okolicy Małej
Poczty w Jeleniej Górze.
Cena 156000.
Magda Czaprowska 601 852 382
ZEB 4837
Wyjątkowy i uroczy dom
wolnostojący ze stawem posiadający własną duszę i charakter o całkowitej powierzchni 300m2 a użytkowej 245m2. Nieruchomość malowniczo położona w małej
miejscowości 15 km od Jeleniej Góry na
bardzo ładnie zagospodarowanej działce
o pow. 3000m2. Budynek o bardzo ciekawej
i oryginalnej bryle - małego dworku. Anna Roziel 509 156 552
ZEB 4881 Mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu
I położone na trzecim piętrze w bloku po termomodernizacji. Mieszkanie o powierzchni 42m 2
z balkonem. Wymaga nakładów finansowych.
Okazyjna cena 105.000 do rozmów.
Magda Czaprowska 601852382
NA WYŁĄCZNOŚĆ

ZEB 4954 Dom wolnostojący z widokiem na
Chojnik położony na działce o pow. 1180m 2 w
Sobieszowie. Dom podpiwniczony w części rozbudowany, dodatkowo na posesji znajduje się domek całoroczny pod wynajem. Cena 259.000 zł.
Magda Czaprowska 601 852 382

ZEB 4659 Bardzo ładnie położona działka
w urokliwej miejscowości Karpniki w niedalekiej odległości od pałacu. Pow. 1062 m2 za
cenę 31.860 zł. Polecam.
Magda Czaprowska 601 852 382

ZEB 4959 Mieszkanie trzypokojowe
o powierzchni 59m2 położone w Jeleniej
Górze na Zabobrzu I. Czynsz z ogrzewaniem i podgrzaniem wody 380 zł. Mieszkanie do wprowadzenia. Cena 146.000
Magda Czaprowska 601852382

ul. 1 Maja 65 lok. 2
58-500 Jelenia Góra

tel. 75-74-28-758
biuro@rychlewski.com.pl
www.rychlewski.com.pl

1. Szklarska Poręba Apartament. 53 m 2
balkon, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba. Możliwość dokupienia garażu. Wysoki standard, nowy dom, Osiedle Podgórze.
Doskonała cena. Lokal przynosi dochody
z najmu.
Remigiusz Rychlewski 501 73 66 44
2. TYLKO 94000 zł mieszkanie 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka + balkon i piwnica. CO
węglowe.
Tanie w utrzymaniu. Wysoki
parter, okolice Małej Poczty
tel. 501 73 66 44

3. Działka budowlana w Jeżowie Sudeckim,
1007 m.kw. cena 79.900 zł. Woda, gaz,
prąd, kanalizacja przy działce. Okolice
szkoły, wygodna lokalizacja,
regularny
kształt, zadbane sąsiedztwo, asfalt.
tel. 501 73 66 44
4. Mieszkanie na osiedlu Park Sudecki
(ul. Sudecka 91) Salon z aneksem, mały
2
balkon, dwie sypialnie, łazienka, p.pokój, 84 m +
piwnica. Stan deweloperski.
tel. 501 73 66 44

5. Piękny dom o wysokim standardzie
w Jeżowie Sudeckim. Działka 1331 m2
Dla wymagających. Salon z kominkiem, świetna kuchnia, gabinet,
2 łazienki, 3 sypialnie, garderoba,
garaż na 2 auta. Solidne materiały,
wysoki standard, piękny widok. Doskonała oferta Lic 9549 Rychlewski Remigiusz 501 73 66 44

6. Działki budowlane w Komarnie.
Piękne widoki, doskonały dojazd.
2
Powierzchnia od 1000 do 1334 m
Cena od 55zł/m2

7. Pensjonat w Karpaczu. Obiekt działający,
w doskonałej kondycji. 60 miejsc dla gości,
parking, zaplecze, kuchnia, pokoje z łazienkami. Cena 2.490.000 tel. 501 73 66 44
8. 79000 za 2 pokojowe, 53 metrowe
mieszkanie do remontu w centrum. Wysoki
parter, ul Mickiewicza. Polecam
501 73 66 44

9. Mieszkanie do remontu 60000 zł. W cenie
nowe okna i posadzka. Nadaje się na biuro,
gabinet, parter. Okolice Oś. Orle.
Remigiusz Rychlewski lic 9549
tel 501 73 66 44
10. Mieszkanie przy Wańkowicza. 50 m 2 Kuchnia, łazienka, salon,
sypialnia, przedpokój, kawałek ogródka, piwnica, strych, niski czynsz.
Ogrodzone podwórko. Po solidnym
remoncie, gazowe C.O. Nowe okna,
instalacje. Rok gwarancji na remont !!! 155000 zł
Rychlewski Remigiusz 501 73 66 44

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamiana. Mieszkanie kwaterunkowe
39m2, 2 pokoje, kuchnia, CO z miasta,
łazienka - na kawalerkę tel. 516 217
549

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom bez pośredników w rozsądnej cenie w Cieplicach, Sobieszowie lub
Piechowicach, mogę zamienić na kawalerkę za dopłatą. Oferty z lokalizacją na
tel lub maila levisr@o2.pl - 606 117 053
Kupię dom w rozliczeniu M4 Wrocław
tel. 75 71 864 01

DOMY
SPRZEDAM
Dom w zabudowie bliźniaczej - Sprzedam dom w bardzo urokliwym miejscu w
Wojcieszowie, powierzchnia mieszkalna
130m2,powierzchnia działki 1062m2,5
pokoi, aneks kuchenny połączony z salonem, łazienka, garaż, piwnica, wszystkie
media - 602-388-923
Mały dom w Cieplicach - Do sprzedaży
dom o pow. 136m2 stan deweloperski.
Stolarka okienna, drzwi wewnętrzne
schody drewniane, ogrzewanie w wielu
wariantach. Atrakcyjna cena. N. Domo
- 665 661 256
Mieszkanie 52,5m2 Cieplice - Mieszkanie z 2003r w swej pierwotnej wersji
miało dwa pokoje. Po przebudowie
powstała otwarta przestrzeń łącząca
kuchnię, jadalnię oraz pokój dzienny oraz
wydzielony został mały pokoik. Piwnica.
- 601 667 127
Sprzedam dom jednorodzinny w
Łomnicy przy granicy miasta JG o pow.
202m2, cena 590000 do negocjacji tel.
602 431 832
Sprzedam dom wolnostojący 136m2
na działce 744m2 na trasie KowaryKarpacz - 507 706 562
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LOKALE
SPRZEDAM
Lokal 30 m - Kiepury 2 - Sprzedam
lokal 30 m, dzierżawa gruntu 50 m w
Jeleniej Górze Kiepury 2, sieć wodnokanalizacyjna, energetyczna, parking,
centrum zabobrza. Więcej informacji
508137507. Cena 21000,00 zł.
Lokal biurowy - Piętrowy lokal usługowy ze wszystkimi mediami o pow.
ok. 100m2 u zbiegu ulic Mickiewicza i
Wolności. Wraz z małym parkingiem.
Na całość KW. Bez pośredników - 784
482 591
Sprzedam lokal użytkowy sklep w
JG tel. 728 895 311, 75 71 373 66 po
19.00

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Chcę wynająć lokal na gastronomie Karpacz lub Szklarska Poręba tel. 512
567 169
Poszukuje pensjonatu do dzierżawy
długoterminowej w Karpaczu. - 693
137 352

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Lokal 60m -80m,centrum Cieplic
- Lokal jest po kapitalnym remoncie,
z przeznaczeniem na biuro , zakład
fryzjerski lub kosmetyczny, działalność
handlową np. sklep itp. Zaplecze+ toaleta
- 607 760 761
Lokal handlowy w centrum JG - Lokal
położony jest w samym centrum Jeleniej
Góry - Ulica Druciana - Od zaraz. Czynsz
4000 zł netto za miesiąc. - 500 285 744
Lokal handlowy w Cieplicach - Okazyjnie wynajmę lokal handlowo-usługowy
w ścisłym centrum Cieplic, o pow 42
m kw.Lokal na parterze, z witrynami i
miejscem na reklamę. Idealny pod biuro,
handel, usługi, gastronomie. - 75 75 22
980 / 697 397 297
Lokal handlowy/usługowy - Do wynajęcia w centrum Jeleniej Góry lokal 51m2
z własnym ogrzewaniem oraz parkingiem (37m2-sala sprzedaży /dwie duże
witryny/,2m2-przedsionek, 2m2-toaleta,
10m2-zaplecze.Więcej info na telefon. 508 036 366

Sprzedam pół domu pełne uzbrojenie,
działka 570m2, przy granicy z miastem
300 000 tel. 603 782 934

Lokal w Karpaczu - Wynajmę lokal pod
działalność gospodarczą o powierzchni
20m w Karpaczu przy głównej ulicy. 512-304-466

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Mam do wynajęcia sklep 42m2 Piechowice - Pakoszów tel. 600 316 661

Działka budowlana 10 a Czarne Działka w rewelacyjnej lokalizacji, więcej
info na maila. granice miasta, cicha,
spokojna dzielnica, położona przy ulicy,
wszystkie media dostępne przy granicy.
Spokojni sąsiedzi, cisza. - 794 435 372
Działka w Parku Norweskim - Okazyjnie sprzedam działkę budowlaną o
powierzchni 0,1948 ha zlokalizowaną w
Cieplicach, urokliwej dzielnicy Jeleniej
Góry, w sercu Parku Norweskiego (około
300 metrów od Term Cieplickich). - 75 75
22 980 / 697 397 297
Sprzedam działkę budowlaną 1930
m 2 - Komarno (dolne) atrakcyjna cena,
media (prąd, woda, kanalizacja), działka
prostokątna częściowo ogrodzona
,położona na terenie płaskim. Tel. 609
136 056
Sprzedam działkę rekreacyjno-hodowlaną w okolicach Jeleniej Góry(Karpniki). W tym dwa stawy. Całość
1,43ha. Cena do uzgodnienia! Tel. 503
107 213
Sprzedam działki budowlane .
Olszyna -Biedrzychowice. Nowe Osiedle. Prąd. Woda. Telefon. Powierzchnia
od 1000 do 1100 m2 . 27 zł m 2 - 506
122 702
Sprzedam ogródek działkowy o
powierzchni 300 m2 na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Zabobrze
(Zabobrze za dawną Budowlanką ) w
altaie woda światło i pełne wyposażenie
w tym pila elekr Kategori - 601 481 550

Siłownie czynną z wyposażeniem
wydzierżawię tel. 602 712 990
Wynajmę lokal o pow. 64,8m2 na
sklep lub inną działalność gospodarczą, przy ul. Podchorążych w Jeleniej
Górze, wyposażony w klimatyzację,
rolety zewnętrzne, instalację alarmową,
ogrzewanie. - 601 571 241

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam garaż przy ul. Wiejskiej tel.
75 75 250 55

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Do wynajęcia garaż na Zabobrzu ul.
Wiejska - 697 948 793

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Pomieszczenia produkcyjne - Na
terenie Simet w Jeleniej Górze przy ul. J.
Pawła II 33 pomieszczenia do wynajęcia
z przeznaczeniem na cele produkcyjne,
magazynowe, biurowe -łącznie 1234 m2.
Dostępne wszystkie media i parking. 756 471 412
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JELENIA GÓRA

Taneczna Olimpiada za nami
Już po raz dziewiąty podopieczni
miejskich placówek przedszkolnych
spotkali się w hali przy ul. Złotniczej
w Jeleniej Górze, by zaprezentować
swoje taneczne umiejętności. Tradycyjnie, każdy uczestnik został nagrodzony, bo to jedna z takich imprez,
gdzie wszyscy są zwycięzcami.
W tanecznej zabawie, która odbyła
się 14. marca br. wzięły udział wszystkie miejskie placówki przedszkolne z
Jeleniej Góry. Każda z drużyn miała
za zadanie zaprezentować dwa tańce
(przedszkolny i dowolny). Miejskie
Przedszkole nr 19 zatańczyło „kalinkę” oraz układ do piosenki „Ona
tańczy dla mnie”, MP 13, które jest
organizatorem imprezy, postawiło
na wisielaka oraz szokoladę, MP
2 – krakowiaka i „hamtor dance”,
MP 10 – owczarzaka i „kalinkę”, MP
14 – poleczkę i sambę, MP 27 – owocowy karnawał oraz waka waka, MP
11 – siedmiokroczka i współczesne
krasnoludki, a Miejskie Przedszkole
nr 4 zaprezentowało polkę oraz
kankana.
Maluchy wykazały się nie tylko zdolnościami tanecznymi, ale
również zachwyciły pięknymi strojami, które przygotowali z pomocą

opiekunów. Przy gorącym dopingu
rodziców i najbliższych dzieci każda
z grup prezentowała swoje umiejętności przed jury, które również miało okazję na wspólną zabawę. Swój
kunszt w „kaczuchach” i „belgijce”
pokazali m.in. przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Wrotniewski,
naczelnik Wydziału Edukacji i
Sportu Paweł Domagała czy radna
Anna Ragiel.
Każdy uczestnik został uhonorowany medalem, a przedszkola
otrzymały pamiątkową statuetkę.
- Nasze przedszkole wymyśliło sobie
taką formę dla wszystkich miejskich
przedszkoli i od 9. lat realizujemy to
bardzo sukcesywnie - powiedziała
Ewa Dudziak, dyrektor Miejskiego
Przedszkola nr 13, które jest organizatorem imprezy.
- Tańczyłam siedmiokroczka i
krakowiaka. Bawimy się bardzo fajnie – stwierdziła Zosia Krystek z MP
11. - W przedszkolu ćwiczymy taniec
prawie codziennie, bardzo to lubimy
– powiedziała z kolei Łucja Smaduj z
MP 13. Jest bardzo fajnie, lubię tańczyć w przedszkolu i w domu – dodał
Kuba Bobowski z MP 2.
Przemek Kaczałko

Fot. Tomasz Raczyński
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