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Trasa rowerowa wzdłuż ulicy
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jest.
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Grupa mieszkańców toczy batalię o otwarcie miejskich parków dla zwierzaków

Precedens „usadzi” radnych?
Miłośnicy czworonogów od
dawna skarżą się na zakaz, jaki
uchwałą Rady Miejskiej wprowadzono m.in. przy kościele
„garnizonowym”, czy w Parku
Zdrojowym. Nadzieję przeciwnikom takich rozwiązań, mogłaby
dać decyzja Naczelnego Sądu
Administracyjnego w sprawie
uchylenia uchwały radnych z
Wołowa (dolnośląskie).

Uchwałę wołowskich radnych
zaskarżył wojewoda dolnośląski
do Wojewódzkiego Sądu Administracy jnego we Wrocławiu,
który uznał, że zapisy uchwały
są niezgodne z prawem. Podobne stanowisko zajął Naczelny
Sąd Administracy jny. Gr upa
jeleniogórzan zamierza pójść tą
„ścieżką”.
 Dokończenie na stronie 7
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Nowy Rynek (prawie) gotowy
Już od 14 października br. mieszkańcy Jeleniej Góry i regionu zyskają
dostęp do nowych sklepów i punktów usługowych w samym centrum
miasta, oferujących: odzież, obuwie,
kosmetyki, biżuterię, elektronikę,
artykuły spożywcze, sportowe i
wyposażenia wnętrz.
Z polskich i międzynarodowych
marek modowych Galerii Nowy
Rynek warto wskazać na jedyne w
Jeleniej Górze sklepy: H&M, New
Yorker, Bershka, Stradivarius,
Greenpoint, GATE, Pako Lorente,
Sizeer i Broadway Fashion, Olsen
czy Pierre Cardin.
W Nowym Rynku otworzą się
również: Reserved, Carry, Cropp,
House, Mohito, Sinsay, Diverse, Quiosque, Bialcon, Monnari,
Kubenz, Lancerto, Artista, CCC,
Deichmann, Mantica obuwie,

Kto kandyduje z naszego
regionu, kto z kandydowania
zrezygnował? Walka się zaostrza…
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Twoja Para, Rossmann, Douglas,
Matras, Świat Książki, Home&You,
Apart, Swiss, Briju, Esotiq, Inglot,
Villeroy & Boch, Classy Baby, OVS
Kids i SMYK.
W ofercie obiektu jest też szkoła
językowa Lingua Club, rozległa
strefa zabaw dla dzieci Fun Park,
restauracje: KFC i Fit Planeta,
gastronomia China Box, cukiernia
Sowa, lodziarnia Grycan, Kolporter
Bistro, a obok sportowych sklepów
Martes Sport i 4F otworzy się
również debiutujący w Polsce sklep
Sportisimo z bogatą ofertą odzieży
i sprzętu sportowego.
Ofertę spożywczą zapewni jedyny
w Jeleniej Górze supermarket Intermarché, a branżę elektroniczną
będzie reprezentować salon Media
Expert.
(Jel)
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Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki
najlepsi podczas Mistrzostw Polski we freestyle'u kajakowym.
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Promocja powiatu jeleniogórskiego na festynie w Pradze

Nasze Karkonosze w Czechach
W dniach 29-30 sierpnia 2015 r. Powiat Jeleniogórski, na
zaproszenie przedstawicieli samorządu niemieckiego,
uczestniczył w Letnim Festynie Łużyc Górnych w Pradze.
swojego wieloletniego partnera w
projektach oraz zaprzyjaźniony
region po stronie polskiej, do udziału
w tym wydarzeniu.
Powiat Jeleniogórski miał możliwość przybliżenia wszystkim uczestnikom imprezy walorów turystycznych regionu Karkonoszy. Podczas
festynu dystrybuowano materiały
promocyjne gmin, miasta Jeleniej
Góry oraz powiatu jeleniogórskiego.
Odbyły się także występy muzyków z
regionu jeleniogórskiego.
(S-P)

Fot. Archiwum Starostwa

Pomysł organizacji Letniego Festynu Łużyc Górnych zrodził się jako
inicjatywa Saksońskiego Biura Kontaktowego w Pradze, mająca na celu
zbliżenie społeczności niemieckiej
i czeskiej. Głównym zamierzeniem
festynu było zaprezentowanie Czechom regionu Łużyc Górnych, jego
bogatej oferty turystyczno- kulturalnej, a także folkloru i muzyki.
Spółka Marketing - Gesellschaft
Oberlausitz - Niederschlesien mbH,
będąca organizatorem imprezy,
zaprosiła Powiat Jeleniogórski, jako

POWIAT

Nowy informator o górskiej turystyce
W ramach „Porozumienia o
wspólnej promocji gmin powiatu
jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej
Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego”
wydano właśnie, w nakładzie 20
tysięcy egzemplarzy, bogato ilustrowaną publikację o powiecie jeleniogórskim - Informator Turystyczny
KARKONOSZE.
Informator ten jest ona źródłem
kompleksowych wiadomości przydatnych turystom odwiedzającym
nasz region, którzy na jej podstawie
mogą zaplanować zwiedzanie pod
kątem własnych zainteresowań.
Znajdziemy tu
informację o najciekawszych atrakcjach
znajdujących się w
poszczególnych miejscowościach oraz zestawienie zamków i
pałaców położonych
na terenie powiatu.
Nie zabrakło także
przydatnych informac ji dla fanów
sportów zimowych,
którzy dowiedzą się o
kompleksach i wyciągach narciarskich.
W publikacji
umieszczono również propozycje dla
tur ystów, którzy
zamiast aktywnego
wypoczynku preferują chwile relaksu
w ośrodkach SPA.
W końcowej części

Informatora opublikowano zestawienie cyklicznych imprez odbywających się w regionie oraz dane
wszystkich punktów informacji
turystycznej, znajdujących się w
Kotlinie Jeleniogórskiej.
Informator Turystyczny KARKONOSZE jest publikacją bezpłatną, dostępną
we wszystkich punktach informacji
turystycznej położonych w powiecie
jeleniogórskim. Stanowi także niezbędny element promocji naszego regionu
podczas wydarzeń z udziałem gmin i
powiatu jeleniogórskiego.
(S-P)

Rozmowa z Grzegorzem
St a n k i ew i c z e m w ł a ś c i cielem salonu sprzedaży
drzwi i wykładzin w Jeleniej Górze.
Panie Grzegorzu skąd nagle
pojawił się nowy salon sprzedaży w Jeleniej Górze?
Nagle? Nie. Ta inwestycja, odebrana w tym roku obejmuje 700
metrowy salon sprzedaży drzwi,
paneli, wykładzin domowych
i obiektowych, również dywanów
i farb i dwa 400 metrowe magazyny, była przygotowywana przeze
mnie przez ostatnich 10 lat. Prowadząc firmę KONSTANS montująca
wykładziny obiektowe w całym
kraju zawsze chciałem otworzyć
profesjonalny salon sprzedający
w detalu artykuły wyposażenia
wnętrz. Coroczne zyski z działalności gospodarczej systematycznie
odkładałem na ten cel.
W jaki sposób pojawił się Pan
w tej branży?
Przez wiele lat pracowałem
w Fabryce Dywanów KOWARY SA
w dziale eksportującym wykładziny
do rajów byłego ZSRR. Po krachu finansowym na tych rynkach objąłem
kierownictwo sprzedaży tych wykładzin na rynku polskim. Później
jeszcze pracowałem jako dyrektor
handlowy w ZREMB Wrocław SA

sprzedając naczepy samochodowe,
jednak po jakimś czasie wróciłem do
wykładzin i postanowiłem załozyć
własną firmę. Początki były trudne, sam wyszukiwałem klientów,
przygotowywałem umowy i fakturowałem. Ba, zdarzało się, że nosiłem
worki z chemią budowlaną. Ciężka
praca się oplaciła, bo po dwóch
latach obroty zaczęły gwałtownie
rosnąć, aby dojść do dzisiejszego,
satysfakcjonującego poziomu.

Czy firma zajmuje się również
handlem zagranicznym?
Tak, biorąc pod uwagę moje doświadczenie w tym zakresie stale
eksportujemy towary do Czech i na
Słowację i do Niemiec, importujemy
natomiast towary z Niemiec, Węgier,
Ukrainy i Holandii. Eksport znacząco
wzrasta co w dalszej perspektywie
umożliwi zatrudnienie kolejnych
osób w firmie i być może pozwoli na
otwarcie oddziału w Czechach.

Otwierając salon sprzedaży
również z drzwiami ograniczył
Pan sprzedaż wykładzin?
Skad, wprost przeciwnie – wykładzinami obiektowymi zajmuje
się w mojej firmie specjalny dział,
a salon obsługuje klientów detalicznych. Poza tym udało nam się
przebadać własny system podłóg do
sal sportowych, który promujemy
w całym kraju. Tak więc sprzedaz wykładzin wzrosła znacząco.
Oczywiście sprzedaż drzwi to zupełnie inny temat. Prócz sprzedaży
detalicznej poprzez salon udało
nam się pozyskać wiele tematów
kontraktowych, w tym np. dostawę
drzwi specjalistycznych do Galerii
Nowy Rynek – wartość kontraktu
w tym przypadku przekroczyła
milion złotych. Dzięki szybkiemu
rozwojowi firmy zatrudniam już
20 osób i drugie tyle w firmach
podwykonawczych.

Od niedawna zaczął się Pan
zajmować polityką?
Choć z wykształcenia jestem
politologiem to do tej pory tylko
obserwowałem polską scenę polityczną. Jednak widząc, że mimo
wielu obietnic nikt nie podejmuje się
reform polskiej gospodarki postanowiłem działać. Wybór mój padł na
Stowarzyszenie Nowoczesna, które
z czasem przekształciło się w partię
Nowoczesna Ryszarda Petru. Tam
znalazłem program, który pozwoli
na wprowadzenie w naszym kraju
zmian, na które wszyscy czekamy od
lat. Zostałem Koordynatorem Jeleniej
Góry, a w najblizszych wyborach
startuję do Sejmu z drugiego miejsca
listy Nowoczesna Ryszarda Petru.

Powiem tylko, że od lat irytuje mnie,
że przedstawiciele Jeleniej Góry
w parlamencie zamiast lobbować
na rzecz naszego regionu zajmują
się tylko problemami swoich partii.
W sumie trochę im się nie dziwię,
żeby ściągnąć do naszego miasta dobrych inwestorów trzeba mieć spore
doświadczenie w biznesie, którego
Co Pan chce zmienic?
niestety nie posiadają. Pamiętam
Niestety nie mogę tutaj mówić jak bankrutowała Fabryka Dywanów
na ten temat, gdyż może być to w Kowarach dziwiłem się, że żaden
odebrane jako reklama wyborcza. z polityków nie zajął się tym tema-

Fot. Małgorzata Bączek

Jelenia Góra może być nowoczesna

kę prawa handlowego i oddać ja
w zarządzanie, tak, by móc zająć
się problemami naszego regionu.
Chciałbym by Jelenia Góra wreszcie
zyskała osobę, która dzięki swojemu
doświadczeniu biznesowemu potrafiłaby pozyskiwać środki budżetowe
Jakie plany na przyszlość?
Firma powinna w najbliższych dla regionu oraz inwestycje, gdzie nie
latach otwierać kolejne salony w Le- będzie najważniejsza niska pensja
gnicy, Wałbrzychu. Rozbudować pracowników.
dział kontraktowy w Jeleniej Górze
Życzę powodzenia, dziękuję
i w oddziale we Wrocławiu. Planuję
przekształcić swoją firmę w spół- za rozmowę.
tem. Padła wtedy dobra, przynosząca
zyski firma, która był po prostu źle
zarządzana przez ludzi wysyłanych
przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Hetman z Warszawy.
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SMS z piłką ręczną
Od roku szkolnego 2015/2016 Szkoła
Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu
kształci nie tylko zawodników specjalizujących się w sportach zimowych.
Nowym profilem stworzonym przy
współpracy z klubem KPR Jelenia Góra
jest piłka ręczna.
Milowy krok ku rozwojowi szczypiorniaka w regionie był możliwy dzięki
wzorowej współpracy i zrozumieniu
potrzeb ze strony szkoły, jak i jeleniogórskiego klubu, co podkreślali przybyli
goście i gospodarze obiektu przy ul. Gimnazjalnej w Karpaczu. Otworzyliśmy
się również na sporty zespołowe – tego
nam brakowało przy nowej bazie sportowej, którą jest pełnowymiarowa hala
- powiedziała dyrektorka Bogusława
Kozłowska. - Chcemy się stać ikoną
sportu na Dolnym Śląsku – dodaje.
Z SMS-u Karpacz wywodzi się 18
olimpijczyków w sportach zimowych.
Niewykluczone, że dzięki nowoczesnej
bazie treningowej i świetnej lokalizacji
doczekamy się kolejnych uczestników
Igrzysk Olimpijskich zbierających sportowe szlify w mieście pod Śnieżką – tym
razem w edycji letniej.
Dziewczyny, które zdecydowały się
przecierać szlak piłki ręcznej w Karpaczu pochodzą z całego Dolnego Śląska.
w SRQLHG]LDñHNZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
(Przemo)

POWIAT Starostwo przekazało (symbolicznie) policyjnego psa

Do służby w patrolach

Jeleniogórscy policjanci oraz dzielnicowy z Kowar 19 września br. wzięli udział w festynie
rodzinnym zorganizowanym w Kowarskim „Przedwiośniu”. Podczas festynu starosta
powiatu jeleniogórskiego Anna Konieczyńska oraz przewodniczący Rady Powiatu Jerzy
Pokój przekazali psa do służby w jeleniogórskiej policji
Na festynie policję jeleniogórską
reprezentowała sierż. Beata Sosulska
- Baran oraz przewodnik psa st.asp.
Andrzej Morawski z Wydziału Prewencji
KMP w Jeleniej Górze oraz dzielnicowy z
Komisariatu Policji w Kowarach – asp.
Robert Pietruszka.
Przewodnik psa – st.asp. Andrzej
Morawski zaprezentował pokaz i ćwiczenia pokazujące zachowanie się w
przypadku ataku psa (wspólna zabawa
oraz nauka postawy ). Dodatkowo
policjanci znakowali rowery.
- Podczas festynu starosta Anna
Konieczyńska oraz przewodniczący
Rady Powiatu Jerzy Pokój symbolicznie
przekazali st.asp. Andrzejowi Morawskiemu psa do służby w Policji, którego
zakup został sfinansowany ze środków
powiatu jeleniogórskiego – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik
prasowy KMP w Jeleniej Górze.
Pies wabi się „Cairo” i ma 15 miesięcy.

Fot. Archiwum Policji

KARPACZ

Do służby trafił 15 września br. Jego
opiekun będzie go szkolił w tresurze indywidualnej , która potrwa 4,5 miesiąca
na terenie Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. Raz w miesiącu postępy

szkoleniowe sprawdzą instruktorzy z
Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Pies będzie wykorzystywany
do służby patrolowej.
(KMP)
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Pierwszy taki obiekt w kraju
Prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła oraz starosta jeleniogórski
Anna Konieczyńska dokonali oficjalnego otwarcia w Cieplicach pierwszego w Polsce eko-apartamentowca
ogrzewanego w 100 proc. energią
odnawialną.
Coraz bardziej popularny trend w
budownictwie doskonale wpisał się
w uzdrowiskową dzielnicę Jeleniej
Góry. Eko-apartamentowiec powstał
w Cieplicach, w sąsiedztwie Szkoły
Podstawowej nr 6. - Bardzo się cieszę,
że powstał taki budynek. To jest kosztowne, ale trzeba umieć zbilansować
to w dłuższym okresie. Uważam,
że Jelenia Góra to bardzo dobra
lokalizacja, jest zainteresowanie.
To poważny inwestor, a jego sukces
zachęci innych – stwierdził prezydent
Marcin Zawiła.
W Polsce coraz częściej stosuje
się ekologiczne źródła ogrzewania
i zasilania budynków, ale obiekt w
Jeleniej Górze ma być pierwszym w
100 proc. wyposażonym w energię
odnawialną. - Zamontowana jest
tutaj pompa 64 kW, dodatkowo 10
odwiertów – każdy po 100 metrów.
Oprócz tego założyliśmy 10 kolektoROZMAITOŒCI
rów słonecznych po 2,5 mkw. Przy

WYWIAD ZE
STANKIEWICZEM

założeniu, że w każdym apartamencie
będzie mieszkało po 7 osób, to w okresie od kwietnia do września – te osoby
kąpią się za darmo, a po tym okresie
jest dodatkowo wspomagana pompą
ciepła – opowiadał przedstawiciel
inwestora, Marek Lesik.
W budynku znajduje się 8 mieszkań
z ogrzewaniem podłogowym, z czego
dwa są już zarezerwowane. Ich wielkość kształtuje się od 75 do 150 mkw.
Jak podkreśla inwestor, różnica w koszcie zakupu mieszkania (w porównaniu
do tradycyjnego budownictwa) dzięki
zastosowanym rozwiązaniom powinna zwrócić się po 10 latach. Wnętrza
oferowane są w stanie deweloperskim,
ale istnieje możliwość wykończenia
apartamentów przez wykonawcę. Do
dyspozycji jest również ogrzewany
garaż podziemny. Wśród atutów zastosowanych rozwiązań Marek Lesik
wymienia ponadto izolację styropianem 20 cm, a także okna z potrójną
szybą. - Energii, którą trzeba włożyć,
żeby ogrzać mieszkanie – jest niewielka ilość – podkreśla przedstawiciel
apartamentów „W sercu Uzdrowiska”.
Dodatkową zaletą w dwupiętrowym
budynku jest winda.
3
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Międzynarodowe spotkanie firm
– weź udział i zdobądź nowe kontakty handlowe!
Nie każdy wie o tym, że Jelenia Góra raz w roku zmienia się w dolnośląskie centrum biznesowe dla wielu branż. Wszystko dzięki międzynarodowemu wydarzeniu – Polsko-Niemiecko-Czeskiemu Forum Kooperacji Firm - które organizuje KARR S.A. Właśnie ruszyła internetowa
rejestracja uczestników tegorocznej edycji.

- Forum służy mikro, małym i średnim firmom do prezentowania ich oferty, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów handlowych, które są ważne dla ich własnego rozwoju – mówi prezes KARR S.A.
Piotr Miedziński. – Dzięki takiej integracji środowisk biznesowych, stymulujemy wzrost gospodarczy, społeczny i branżowy w miastach, z których pochodzą – dodaje organizator. Wydarzenie ma swoją 20-letnią
historię i twarde statystyki mówiące o skuteczności.
Trzy kraje, tysiące firm

Obecnie Forum jest największą
giełdą kooperacji mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Od 1995 roku, gdy Karkonoska
Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. organizowała Forum Kooperacji firm pierwszy raz, minęły już
dwie dekady. W tym czasie odbyło
się 21 edycji wydarzenia, podczas
których spotkało się 2,5 tysiąca
firm. Najwięcej przedsiębiorców
pochodziło dotychczas z Polski (1,3
tys.), a pod względem frekwencji
zaraz za nimi plasują się firmy
z Niemiec oraz Czech (w sumie
1,2 tys.). – To całkiem spore liczby,
które sprawiają, że zorganizowanie
takiego mega biznesowego spotkania staje się nie lada wyzwaniem
- mówi Piotr Miedziński, Prezes
KARR S.A. – Ale od kilku lat jest
nam łatwiej, bo w 2009 roku zaczęliśmy korzystać z nowoczesnego
systemu internetowego – mówi
organizator. Dzięki systemowi
„każdy z każdym”, firmy zgłaszają
uczestnictwo i same wybierają
partnerów do rozmów. Selekcję
ułatwiają im opisy ofert i życzenia
kooperacyjne po polsku, niemiecku
i czesku. Na tym nie koniec zadań
systemu, który oprócz rejestrowania uczestników i przedstawiania
ich sylwetek biznesowych oraz
wymagań dotyczących przyszłej
współpracy – dodatkowo, układa
indywidualne harmonogramy
spotkań podczas giełdy.

Prelekcje i rozmowy
o gospodarce

Tematyka spotkań na Forum
Kooperacji Firm jest różnorodna,
ale zawsze wiąże się ze współpracą i rozwojem gospodarczym.
W ostatnich latach rozmawiano
m.in. o energooszczędnym budownictwie, logistyce oraz technice dla
kolei. Podczas zeszłorocznej edycji
spotkało się 150 przedsiębiorstw,
którzy dyskutowali z polskimi i zagranicznymi specjalistami o technologii informacyjnej IT, wskazującej nowe możliwości współpracy
gospodarczej. W tym roku, podczas
22. Forum Kooperacji Firm, przed-

nicy. Patronat honorowy objęli :
Wicepremier, Minister Gospodarki
Janusz Piechociński, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego,
Prezydent Miasta Jeleniej Góry,
Ambasada RP w Pradze, Ambasada
RP w Berlinie WPHI, Ambasada
Republiki Czeskiej w Warszawie
oraz Konsulat Generalny Republiki
Federalnej Niemiec we Wrocławiu.
Zapisy internetowe na 22. PolskoNiemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm trwają do 9 października
2015 r.
stawiciele różnych branż wysłuchają cennych prelekcji, w tym m.in.
o przewadze konkurencyjnej, którą
mogą zdobyć dzięki zaawansowanym materiałom i technologiom.

Spotkania z partnerami
biznesowymi

- Polskie firmy, którym zazwyczaj w Agencji pomagamy, mają
niewielkie lub zerowe doświadczenie we współpracy z zagranicznym
partnerem – mówi Prezes KARR
S.A. Piotr Miedziński. – Dlatego
maksymalnie ułatwiamy to pierwsze spotkanie, oferując każdemu
obecność tłumaczy niemieckiego i czeskiego. Wyposażamy też
uczestników w polsko-niemieckoczeskie katalogi ofertowo-adresowe, które pomagają utrzymać
nawiązane podczas Forum Kooperacji Firm kontakty lub zbudować
nowe, miesiące po zakończeniu
spotkań np. przez Internet lub
telefonicznie – dodaje Piotr Miedziński. Giełda rozpoczyna się
po ostatnim wykładzie i trwa 4
godziny, by każdy mógł porozmawiać z umówionymi w systemie
„każdy z każdym” kontrahentami.
Oprócz rozmów, uczestnicy forum
mogą korzystać z pomocy instytucji
otoczenia biznesu, ośrodków innowacji i transferu technologii, które
towarzyszą wydarzeniu.

Partnerują uczelnie i izby
gospodarcze

Forum Kooperacji Firm od lat
ma wsparcie w środowiskach
naukowych i uniwersyteckich,
instytucjach oraz w prywatnym
i państwowym sektorze gospodarki. Wieloletnimi współorganizatorami są Saksońska Agencja
Wspierania Gospodarki i liberecka
Agencja Rozwoju Regionalnego.
Uczelnie wyższe reprezentuje Politechnika Wrocławska Wrocławskie
Centrum Transferu Technologii,
Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu i Hochschule Zittau/
Görlitz– To wielka satysfakcja, ale
i zobowiązanie KARR S.A. wobec
tak szacownych i cieszących się
uznaniem partnerów – stwierdza
Piotr Miedziński. – Te instytucje
swoją obecnością na wydarzeniu
potwierdzają jego wysoką rangę
i prestiż – dodaje prezes KARR
S.A. Partnerami są również ABS
Robur GmbH, TGZ Technologieund Gründerzentrum Bautzen
GmbH oraz Karkonosze – Związek
Miast i Gmin. Znaczenie Forum
Kooperacji Firm konstytuują także izby gospodarcze z Republiki
Czeskiej z Jablonca nad Nysą,
Kraju Kralovohradeckiego, Kraju
Morawsko-Śląskiego; z Niemiec
Izba Przemysłowo – Handlowa
z Drezna oraz z Polski Sudecka Izba
Przemysłowo- Handlowa w Świd-

22. POLSKO-NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOOPERACJI FIRM
19 listopada 2015 r.
Hotel MERCURE
ul. Sudecka 63; 58–500 Jelenia Góra
PROGRAM FORUM
9:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:30 Wystąpienia Gości Specjalnych
10:30-10:50 Wykład - Charakterystyka polsko-czeskiej współpracy handlowej i inwestycyjnej, Grażyna Bernatowicz,
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej
10:50-11:10 Wykład - Aktualny stan polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, Dr Jacek Robak, Radca-Minister,
Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
11:10-11:30 Wykład - Saksońsko-polski projekt kooperacyjny „Przewaga konkurencyjna firm dzięki materiałom
zaawansowanym”, Kerstin Leisering, Kierownik Działu Zbytu i Kooperacji Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
11:30-11:45 Wykład - Industry 4.0 - jak Internet Rzeczy (IoT) wkracza do przemysłu, Marcin Michalski Prezes Zarządu
Sagiton Sp. z o.o.
11:45-12:00 Wykład - Finansowanie inwestycji, Artur Zuchewicz, Dyrektor I Oddziału PKO BP SA w Jeleniej Górze
12:00-13:00 Przerwa obiadowa
13:00-17:00 Giełda Kooperacyjna
BRANŻE:
IT technologie informacyjne, nowe materiały, logistyka, metalowa i maszynowa, elektroniczna, elektryczna, energetyczna, energia odnawialna i ochrona środowiska, automatyka przemysłowa, tworzywa sztuczne, poddostawcy dla
przemysłu.
KOSZT:
Udział bezpłatny dla 2 przedstawicieli firmy
ZAPISY:
Do 9 października 2015r. przez formularz na stronie: www.forumsystem.karr.pl

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 27 500, fax +48 75 75 27 505,
e-mail: biuro@karr.pl
www.karr.pl
www.facebook.com/KARRPL
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REKLAMA
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Zapisz się na wybrany kierunek do 15 października i zdobądź dobry zawód:

Przedłużona rekrutacja 2015/2016 – wolne miejsca!
Jeżeli interesuje Cię stomatologia i praca w gabinecie dentystycznym, wybierz kierunek
asystentki stomatologicznej i zdobądź państwowe uprawnienia
do wykonywania zawodu! Asy-

stentka stomatologiczna

jest nieodzownym członkiem
zespołu stomatologicznego. Czas
kształcenia to tylko jeden rok, do
wyboru tryb stacjonarny wieczorowy lub zaoczny. KIERUNEK

BEZPŁATNY!

profilaktyczno – leczniczych, które
Technik sterylizacji meHigienistka stomatolo- wykonuje samodzielnie na zlecenie dycznej to nowy zawód medyczny,
giczna współpracuje głównie i pod nadzorem lekarza dentysty. który powstał na wniosek środowi-

bezpośrednio z lekarzem dentystą Nauka trwa 2 lata i jest prowadzona ska zajmującego się wytwarzaniem
sterylnych wyrobów medycznych
w zakresie wykonywania zabiegów w systemie zaocznym.
w warunkach ochrony zdrowia.
Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie
odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do
diagnozowania i leczenia. Nauka
trwa 1 rok i jest prowadzona w systemie zaocznym.

Technik masażysta - Absolwenci tego kierunku po ukończeniu szkoły będą przygotowani
do podjęcia pracy w salonach masażu, gabinetach kosmetycznych,
salonach odnowy biologicznej,
w klubach fitness oraz wszelkiego
rodzaju zakładach rehabilitacyjnych, a także prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Nauka
trwa 2 lata i jest prowadzona
w systemie stacjonarnym.

nego, otwartego na aktualizowanie
wiedzy, kompetencji i umiejętności pracownika. Zawód

Technika rachunkowości odgrywa coraz

większą rolę w związku

Opiekun medyczny - to z powstawaniem coraz to

jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów. Według wielu
prognoz rynku pracy, będą to najbardziej poszukiwani pracownicy.
Nauka trwa tylko 1 rok i jest prowadzona w systemie zaocznym. Jeśli
nie masz wykształcenia średniego
możesz uczestniczyć w kursie
kwalifikacyjnym w tym zawodzie.

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Lubisz dzieci i chciałabyś podjąć
pracę jako opiekunka dziecięca w żłobku, przedszkolu
lub za granicą? Przekażemy
Ci wiedzą niezbędną do
wykonywania tego zawodu! Nauka trwa 2
lata, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. KIERUNEK

BEZPŁATNY!

Technik BHP to osoba, która kieruje działem
bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie pracy, oraz
koordynuje i nadzoruje całokształt poczynań związanych
ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Zaczyna
to być przyszłościowy, nowoczesny
i dynamiczny zawód. Niezbędne
kwalifikacje zdobyć można już
w 1,5 roku nauki w systemie zaocznym i to całkowicie za darmo!
Rozwój gospodarki i związana
z nią informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że pracodawca na
rynku pracy poszukuje wykształco-

nowych przedsiębiorstw
i instytucji. Umożliwia
uczestnictwo w życiu
gospodarczym w kraju
i poza jego granicami
ze względu na ujednolicenie systemu rachunkowości

w różnych krajach. by, które ukończyły Zasadniczą
KIERUNEK 2 let- Szkołę Zawodową mają możliwość
ni BEZPŁATNY! skrócenia nauki zaczynając naukę
od III semestru). Przyjmujemy na
O s o b y n i e I, III i V semestr.
posiadające wyZajęcia odbywają się w szkolkształcenia średniego, które ukoń- nych pracowniach, które zostały
czyły ośmioletnią wyposażone zgodnie z państwoszkołę podstawową, wymi wymogami i zaakceptowane
gimnazjum lub zasad- prze Okręgową Komisję Egzaminiczą szkołę zawodową nacyjną.
zapraszamy do Liceum
CK Plejada jest szkołą niepuogólnokształcącego
dla Dorosłych (Oso- bliczną, posiada jednak wszystkie
wymagane uprawnienia państwowe. Wszystkie kierunki posiadają
uprawnienia publiczne, a nauka
kończy się egzaminem zawodowym, po zdaniu którego otrzymasz
dyplom zawodowy państwowy
wydany przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną we Wrocławiu
i Europass (w języku polskim
i angielskim)- który jest certyfikatem unijnym!

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS
i innych instytucji!!!
Zapisz się już teraz – wystarczy złożyć w sekretariacie
szkoły następujące dokumenty:
podanie, świadectwo ukończenia
szkoły średniej (oryginał), 2 zdjęcia
i ksero dowodu osobistego.
Wszelkie informacje można
uzyskać również na stronie internetowej szkoły www.plejada.edu.pl
oraz pisząc na adres e-mail jgora.
plejada@op.pl

Adres szkoły: ul. Waryńskiego 20, 58-500 Jelenia Góra (dojazd
autobusami MZK – 2,3,11,20 i 33)
tel./fax. 75 648-83-85.

aktualnoŒci
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Z psami (jednak) do parku?

Dokończenie ze strony 1
Decyzja NSA dotyczy Wołowa, ale w
ślad za nią należałoby zweryfikować
przepisy w pozostałych gminach. Czy
zatem Rada Miejska Jeleniej Góry nie
czekając na interwencję wojewody
pochyli się nad problemem właścicieli
czworonogów? - Myślę, że należałoby zmienić status tego miejsca, czyli
nie park, a nekropolia – powiedziała
przewodnicząca Komisji Gospodarki
Komunalnej Rady Miejskiej. Należałoby
to zrobić, żeby uchronić cześć i pamięć
tego miejsca, żeby psy jednak tam nie
wchodziły. Jest tyle miejsc wokół gdzie
można je wyprowadzać, że nie ma
potrzeby tego zmieniać – uważa Bożena
Wachowicz-Makieła.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podtrzymany przez
Naczelny Sąd Administracyjny stanowi
podstawę działań miłośników czworonogów, którzy uważają, że wprowadzone w Parku Zdrojowym w Cieplicach i
parku przy Kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego zakazy, stanowią ograniczenie swobody poruszania się, które
przysługuje również właścicielom psów.
Istotnym argumentem podnoszonym
na drodze sądowej są też zapisy ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach.
Sprawę regulaminu poruszyła już
25 marca 2015 r. grupa mieszkańców Jeleniej Góry, która w piśmie
do przewodniczącego Rady Miejskiej
podnosiła wyżej wymienione argumenty. W odpowiedzi udzielonej 12
czerwca 2015 r. Leszek Wrotniewski
poinformował, że 19 maja 2015 r.
nad tematem pochyliła się Komisja
Gospodarki Komunalnej i wyjaśnia
co następuje:
Zakaz wprowadzania zwierząt do
Parku Zdrojowego był podyktowany
szczególnym charakterem tego parku i koniecznością uwzględnienia
potrzeb głównych użytkowników tj.
kuracjuszy Uzdrowiska Cieplice.

JELENIA GÓRA

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreśla, że uchwała dot. parku przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
została podjęta na wniosek proboszcza
tamtejszego kościoła dlatego, że jest to
cmentarz będący terenem zabytkowym.
Leszek Wrotniewski w odpowiedzi
zwraca uwagę, że uchwała nie została
zakwestionowana przez organ nadzoru,
jakim jest Wojewoda Dolnośląski.
W związku z powyższym 7 lipca
uchwała została zaskarżona przez
mieszkankę Jeleniej Góry do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu.

Od autora

W Jeleniej Górze w siedmiu parkach
wprowadzono regulaminy, z czego
w pięciu przypadkach nie ma zakazu
wprowadzania psów. Sporną kwestię
rozstrzygnie organ do tego uprawniony,
ale należy też zwrócić uwagę na brak
konsekwencji władz miasta, bowiem
teren przy Kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego wielokrotnie zamienia
się w tymczasowy parking, a 9 września
był areną pięknego spektaklu portugalskiego teatru ulicznego w ramach
projektu „Znaki w przestrzeni”. Zatem
przejście przez park z psem na smyczy
jest kategorycznie zabronione, a parkowanie i rozrywka na dawnej nekropolii
władzom nie przeszkadza...
Przemek Kaczałko

Podstawa prawna:
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2015
r., sygn. akt II OSK 2439/14, Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10
czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/
Wr 153/14; Ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2012 poz 391.
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Sesję ożywiła (tylko) debata o obligacjach

Radni w letnich nastrojach
Bez zbędnych emocji potoczyła się 8 września,
pierwsza po wakacjach,
sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Brak kontrowersyjnych tematów w porządku obrad sprawił, że
radni większość projektów
uchwalili jednogłośnie.
Dyskusję wywołał jedynie
temat emisji obligacji komunalnych, które mają
posłużyć spłacie kredytu.
Po ponad dwóch miesiącach
wakacyjnej przerwy radni niemal
w komplecie zasiedli w sali nr 15
jeleniogórskiego Ratusza, zabrakło jedynie dwóch przedstawicieli
klubu SLD: Wojciecha Chadżego
i Zbigniewa Ładzińskiego. Tylko
jeden temat wczorajszej sesji
wywołał żywą dyskusję, bowiem
radni Prawa i Sprawiedliwości
(Krzysztof Mróz, Rafał Szymański
i Ireneusz Łojek) zanim oddali
głos, chcieli aby ich wątpliwości
rozwiała skarbniczka miasta. Zapytania dotyczyły przeznaczenia
kwoty 6 milionów złotych, które
Miasto miałoby uzyskać dzięki
emisji obligacji oraz całkowitym
kosztom zobowiązania. Janina
Nadolska poinformowała, że odsetki do 2025 roku wyniosą z tego
tytułu przeszło 1,6 mln zł., ale
te 6 milionów potrzebne jest na
spłatę zadłużenia, co już wcześniej
zapisano w budżecie na 2015 r.
przy akceptacji radnych. W efekcie 6 radnych PiS-u wstrzymało
się od głosu, a pozostali przyjęli
uchwałę.
W pozostałych punktach radni
zmieniali m.in. kategorie niektórych dróg na terenie miasta, przy-

Kiedy pojedziemy nową ścieżką? – pytają cykliści

Końca przebudowy nie widać
Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na ukończenie
zabobrzańskiej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy
Ogińskiego. Termin zakończenia robót zaplanowano na 8
września. W ciągu siedmiu dni, tj. do 15 września, budowla
miała zostać oficjalnie odebrana. A do końca daleko…
nie asfaltu, a już po kilku metrach
zatrzymuje nas znak zakazu wstępu.
Choć za znakiem zakazu trwają
intensywne prace budowlane, to
pieszy lub rowerzysta staje w tym
momencie nie tylko przed barierką
uniemożliwiającą wejście
Fot. Katarzyna Pruś

Powstająca ścieżka rowerowa wykonywana jest w ramach zamówienia
publicznego polegającego na wykonaniu robót budowlanych pod nazwą
”Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Ogińskiego – włączając Zabobrze w system istniejących
dróg rowerowych w Jeleniej Górze”.
W ogłoszonym przez Miasto Jelenia
Góra przetargu nieograniczonym
wygrała firma budowlana „Kama.
Szacowana wartość zamówienia to
powyżej 30 000 euro, z czego część
pokryją fundusze unijne.
Ciągnący się od strony sklepu
„Jubilat” trakt jest już pokryty warstwą asfaltu. Nie ukończono jednak
pobocza, na którym co parę metrów
można napotkać górkę skruszonego
asfaltu czy niewykorzystanych betonowych płyt. Idąc dalej, jesteśmy
zmuszeni poruszać się po podłożu
jedynie przygotowanym pod wyla-
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Chcą gasić pożary

jęli uchwałę w sprawie utworzenia
na obszarze miasta Jeleniej Góry
odrębnych obwodów głosowania
dla przeprowadzenia głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października
2015r., a także składali interpelacje, wnioski i zapytania, o czym

Służba, która cieszy się ogromnym szacunkiem obywateli to nie
tylko codzienne akcje strażaków
państwowych, czy ochotniczych
– to również szkolenie młodzieży,
która w przyszłości zasili szeregi
jednostek pożarniczych. Członkowie
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z
ul. Wiejskiej spotkali się w Ratuszu z
przedstawicielami władz miasta.
Kilkanaście młodych osób tworzy
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
przy ul. Wiejskiej. W wieku ponadgimnazjalnym są oni najczęściej
uczniami klasy - profil technik mechanik o specjalności strażackiej, w
jeleniogórskim „Mechaniku”. Młodsi
również spełniają swoje dziecięce
marzenia o pomaganiu ludziom.
- Zainteresowanie chłopców jest
olbrzymie, to jest pierwszy krok, żeby
zostać strażakiem – mówi opiekun
MDP z ul. Wiejskiej Robert Rząsa.
Młodzież bierze udział w zawodach
strażackich, pomagają w remizie w
porządkach i konserwacji sprzętu.
W drużynie jest również miejsce
dla dziewczyn. Jedną z dwóch w
grupie z OSP Raszyce jest 13-letnia
Natalia Liebersbach, która na co
dzień trenuje piłkę ręczną w klubie
KPR Jelenia Góra. - Chcę pomagać
ludziom – wyjaśnia powody swojego
zaangażowania w MDP.
Chciałbym im przede wszystkim
podziękować – powiedział wiceprezydent Jerzy Łużniak deklarując, że
są miastu potrzebni. Dziękujemy
za tą społeczną postawę – dodał
zastępca prezydenta. Jednocześnie
będziemy informować szczegóło- młodzież otrzymała upominki,
wo w kolejnych tekstach.
które przydadzą się w remizie,
Przemek Kaczałko bowiem dostali kompletne stroje
z logiem Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej. Wśród zaproszonych
był również naczelnik OSP
Kolejna sesja Rady Miejskiej Jele- gości
Andrzej Najman, któremu władze
niej Góry zaplanowana jest na 29 miasta podziękowały za 55-letnią
służbę.
września br.
(Przemo)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Fot. Przemek Kaczalko
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Zadbaj o kartę
i przedłuż ją

W Urzędzie Miasta dowiedzieliśmy się, ze termin realizacji
zadania został przedłużony do 8
października z uwagi na wykonywane w obrębie placu budowy
prace instalacyjne na sieci wodociągowej na zlecenie „Wodnika”.
Ponadto prowadzone też były
prace związane z przebudową sieci
Do końca września należy uakciepłowniczej. Prace te kolidowały
z realizacją robót drogowych, dla- tualnić Kar tę Dużej Rodziny.
Jeleniogórską kartą dysponuje
tego nastąpiło opóźnienie.
Katarzyna Pruś ponad 520 rodzin, tymczasem
tego obowiązku dopełniło niespełna 190 z nich. Może więc się
pojawić problem przy zakupie
biletów MZK na październik, bo
bez aktualnej karty trudno będzie
uzyskać zniżki.
Wprawdzie nie wszystkie rodziny objęte kartą korzystają
z ulgowych przejazdów MZK,
ale jest ich wiele, ok. 120. A te,
które nie kupują biletów, często
korzystają z ulg w przedszkolach,
więc też potrzebują karty. Jednak
– póki co – nie zgłaszają się do
aktualizacji.
(UM)

SP nr 11 wreszcie bez witrolitów
W nowym roku szkolnym rodzice
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze mogą
być spokojniejsi o bezpieczeństwo
swoich pociech. Podczas wakacji usunięto niebezpieczne witrolity, które od
dawna spędzały sen z powiek pracownikom placówki oraz rodzicom.
- Wykorzystaliśmy okres wakacji –
powiedział Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry – na dziesiątki większych
i mniejszych prac w szkołach, przedszkolach i innych obiektach edukacyjnych. Witrolity w „Jedenastce” długo
były problemem, o którym dziś już
możemy zapomnieć. W zasadzie nie
ma w Jeleniej Górze placówki, która
nie poprawiłaby swojego wyglądu i

stopnia komfortu do pracy i nauki –
dodał prezydent.
W Szkole Podstawowej nr 11 wykonano III etap remontu dachu. Usunięto niebezpieczne szklane witorlity
i zastąpiono je poliwęglanowymi płytami. Przeszklone elementy dachowe,
które pokrywały wiele szkolnych klas,
stanowiły zagrożenie, zwłaszcza
podczas opadów gradu. Od nowego
roku, nad głowami dzieci widnieją
specjalne płyty, które równie dobrze
przepuszczają światło, a są całkowicie
bezpieczne w użytkowaniu.
Oprócz remontu dachu wymieniono też w „Jedenastce” fugi niecki
basenowej.
Katarzyna Pruś
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W szkole stawiają na zawody przyszłości

Nowy zawód w Mechaniku
Od września br. w jeleniogórskiej szkole można nabyć umiejętności i doświadczenia w
dziedzinie, jaką jest energetyka odnawialna. Zapotrzebowanie na rynku pracy pozwala
mieć nadzieję, że jest to zawód przyszłości.
pozyskane zostaną dodatkowe środki
w wysokości 150 tys. zł.
- Staramy się kształcić w tych
zawodach, o które rynek pracy się
do nas zwraca i gdzie poszukiwani
są absolwenci i uczniowie szkoły –
powiedziała dyrektor „Mechanika”
Wanda Kozyra. Patronat nad systemem kształceniem objęła firma
Tauron Ekoenergia, dzięki czemu
uczniowie będą mogli odbyć praktyki
zawodowe m.in. na jeleniogórskich
elektrowniach wodnych.

Fot. Przemek Kaczalko

Klasa obecnie liczy 19 osób, a
wraz z technikami mechanikami
ponad 30. Nowa pracownia, w której uczniowie nabiorą niezbędnej
wiedzy praktycznej powstała pod
patronatem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (strefa
zrealizowała projekt za 178 tys. zł),
zaś Miasto Jelenia Góra wraz ze
szkołą opracowało projekt, który
został zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, dzięki czemu
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Powstaje w mieście Leroy Merlin
Ruszyły prace przy budowie marketu Leroy Merlin, który powstaje
w sąsiedztwie Galerii Sudeckiej w
Jeleniej Górze.
- Rozpoczęcie prac ziemnych przy
budowie pierwszego w Jeleniej Górze
marketu sieci Leroy Merlin to bardzo
dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców tego miasta, ale również dla
spółki Echo Investment, która tuż
obok wiosną tego roku otworzyła
Galerię Sudecką. Oferta marketu
budowlanego będzie świetnym
uzupełnieniem funkcji handlowousługowej, rozrywkowej i sportowej,
jaką oferuje Galeria Sudecka. Jestem
przekonany, że oba te obiekty będą
pozytywnie na siebie oddziaływać.
Wraz z Leroy Merlin stworzymy
nowoczesny kompleks połączony
wygodnym parkingiem na 1 800
miejsc” - mówi Marcin Materny, dyrektor Działu Centrów Handlowych
Echo Investment.
Leroy Merlin to sieć sklepów budowlano-dekoratorskich (DIY). Rozpoczęła działalność w roku 1923 we
Francji. Od 1979 jest stowarzyszona
z rodzinną grupą finansową Association Familiale Mulliez (AFM). W
2006 roku z firm branży budowlanej,
które należały do AFM, utworzono
Groupe Adeo.
Firma Leroy Merlin rozpoczęła
swoją działalność w Polsce w 1994
roku, a w 1996 otworzyła pierwszy
market w Piasecznie pod Warszawą.
Obecnie prowadzi 46 sklepów. Leroy
Merlin Polska obecny jest również w
internecie.

- Są to bardzo specjalistyczne zawody i bardzo się cieszymy, że ta sala
została uruchomiona ponieważ, gdy
na początku roku uruchamialiśmy
ze szkołą ten kierunek, obawialiśmy
się, czy będzie pełny nabór. Udało się
i będziemy uczestniczyć w organizowaniu praktyk, a także organizować
wycieczki poglądowo-naukowe do
naszych obiektów elektrowni wodnych wokół Jeleniej Góry oraz być
może na farmy wiatrowe w Polsce
- deklaruje Małgorzata Wójcik-Stasiak
z Tauron Ekoenergia.
- Wybrałem ten
profil ponieważ
lubię nowe rzeczy,
chciałbym wiedzę
tu nabytą zastosować w swoim
domu – pozyskiwać z wody lub
ze słońca energię
elektryczną, którą
będę mógł sprzedawać lub wykorzystywać na
własny użytek –
powiedział uczeń
klasy o profilu OZE
Dawid Zachwiej
Przemek
Kaczałko

Galeria Sudecka zlokalizowana
jest w dzielnicy Zabobrze. W ofercie
znajduje się blisko 100 sklepów,
restauracji i punktów usługowych
oraz wielo salowe kino Helios z
częścią kawowo-barową, a także
największy w mieście klub fitness
Fabryka Formy. Obiekt jest wynajęty
w 100 procentach. Wśród najemców
Galerii Sudeckiej, oprócz hipermarketu Real (będącego własnością sieci
Auchan), kina Helios i klubu fitness
Fabryka Formy są m.in. C&A, Reserved, Carry, Go Sport, Super-Pharm,
Empik, Smyk, RTV Euro AGD, House,
Mohito, Sinsay, Cropp Town, Diverse, Top Secret, Monnari, Gino Rossi,
Vistula, Wólczanka, Simple, Ochnik,
CCC, Wojas, Ryłko, Triumph, Lee
Wrangler, Big Star, Martes Sport,
4F, Apart, Yes, Ziaja, Gatta, Matras, Vision Express, Szachownica,
Reporter Young, Cipo & Baxx,
Badura, Orsay, Bytom, Magnetic,
Pawo, Aquael ZOO, Prezenciarnia,
Jupi Park, Cukiernia Sowa, Thai
Restaurant, Kuchnia Polska, Berlin
Doner Kebap, Grycan i inni.
(Inwes)

Pociągami na wschód
Powodzeniem zakończyły się starania Komitetu Obrony Dolnośląskich
Linii Kolejowych w sprawie przywrócenia bezpośrednich połączeń Jeleniej
Góry z Przemyślem i Białymstokiem.
Oba pociągi ponownie rozpoczną
kursowanie 13 grudnia, kiedy to PKP
PLK zmienia rozkład jazdy.
Pociąg do Przemyśla ponownie
połączy nasze miasto z Częstochową,
Krakowem, Tarnowem i Rzeszowem,
natomiast pociąg do Białegostoku
pojedzie przez Ostrów Wielkopolski,
Kalisz, Sieradz, Łódź i Warszawę.
- Zalet wymienionych, przywróconych połączeń jest wiele, m.in. czas
przejazdu pociągu z Jeleniej Góry do
Przemyśla na odcinku Jelenia GóraKraków będzie wynosił średnio około
5,5 godziny co podkreśla, że jeszcze
nigdy do Krakowa z Jeleniej Góry nie
jechało się tak szybko – informuje
Grzegorz Oleś z KODLK.
- Oba połączenia PKP Intercity
będą obsługiwane nowo zmodernizowanym taborem, a pociąg do Białegostoku z biegiem czasu obsłuży,
zamówiony przez PKP Intercity na
trasę Jelenia Góra- Białystok, przedstawiony na zdjęciu Dart produkowany obecnie w Bydgoszczy - dodaje.
Pociągi będą kursowały codziennie. Wyjazd do Przemyśla zaplanowano z Jeleniej Góry po godzinie 8.00
rano a przyjazd w stronę powrotną
przed godziną 20.00. Z kolei pociąg
do Białegostoku wyjedzie ze stolicy
Karkonoszy po godz. 12.00, a pociąg
relacji powrotnej przyjedzie do Jeleniej Góry przed godziną 16.00.
(KODLK)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Marzena Machałek z numerem 3
Lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu RP bez
większych niespodzianek. Potwierdziły
się nasze wcześniejsze doniesienia o
liderach listy w okręgu legnicko–jeleniogórskim. W kuluarach wiele mówiło się o konflikcie pokoleniowym w
partii Jarosława Kaczyńskiego, którego
przegranym zdaje się być jeleniogórski
radny Oliwer Kubicki.
- Prawo i Sprawiedliwość wystawiło
silną drużynę, w której nie liczą się osobiste ambicje. Mamy świetnego lidera,
wiceprezesa PiS w osobie posła Adama
Lipińskiego i jest to ogromna szansa na
to, że nasz region będzie miał silnego
przedstawiciela w rządzie Zjednoczonej Prawicy - skomentował z pokorą
kształt listy PiS Oliwer Kubicki. A kto z
jeleniogórzan jest na tej liście?
Z numerem 3 dotychczasowa
posłanka Marzena Machałek, z nu-

REGION

Minister skrytykował kandydaturę H. Papaja do Senatu

Schetyna: To polityczny błąd
Grzegorz Schetyna pojawił
się w Jeleniej Górze, by wesprzeć Jerzego Pokoja w wyborach do Senatu, a do Sejmu
rekomendował swoim wyborcom głosowanie na Zofię
Czernow. Ostro wypowiedział
się natomiast o oficjalnym
kandydacie PO do Senatu,
czyli szefie jeleniogórskiej
PO Hubercie Papaju .

merem 6 – Tadeusz Lewandowski,
z numerem 7- Roman Kulczycki i z
numerem nr 17 - Włodzimierz Stoch
z Karpacza.
O mandat senatora będzie się
ubiegać Krzysztof Mróz – radny
Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Minister spraw zagranicznych
rozpoczął 23 września w Jeleniej
Górze spotkanie z dziennikarzami
od swoistego pożegnania z wyborcami, bowiem decyzją władz partii
nie będzie się ubiegał o mandat na
kolejną kadencję w okręgu legnickojeleniogórskim, tylko w kieleckim.
Schetyna wspominał o wieloletniej
współpracy, sentymencie do Jeleniej
Góry i dziękował wyborcom za tysiące głosów, które zdobywał w naszym
prezes Fundacji im. Jerzego Szmaj- mieście. - Zawsze tu będę z wami i w
dzińskiego.
miarę możliwości będę was wspierać
– zwrócił się Grzegorz Schetyna do
Koalicję tworzą: Sojusz Lewicy Demo- prezydenta Jeleniej Góry Marcina
Zawiły oraz wyrzuconego z partii
kratycznej, Twój Ruch Janusza Palikota, za start z konkurencyjnego dla PO
Zieloni, Unia Pracy, Ogólnopolskie komitetu – kandydata na senatora
Jerzego Pokoja.
Porozumienie Związków Zawodowych
Jerzy Pokój, przewodniczący Rady
i kilka innych organizacji mieniących Powiatu Jeleniogórskiego podkreślił,
że nie zamierza składać odwołania i
się lewicowymi poglądami.
przyjmuje decyzję partii o wyklucze-

Kandydaci Zjednoczonej Lewicy
Jak już wcześniej informowaliśmy, dwa pierwsze miejsca na liście
do Sejmu koalicji pn. Zjednoczona
Lewica zajmą obecni parlamentarzyści SLD: Ryszard Zbrzyzny i Małgorzata Sekuła–Szmajdzińska.
Wśród kandydatów są także
jeleniogórzanie: Janusz Jędraszko
(Twój Ruch) oraz Piotr Paczóski
(SLD).
Kandydatem Zjednoczonej Lewicy do Senatu będzie w naszym
okręgu Andrzej Dobrowolski –

REGION

Nie chce już ubiegać się o mandat poselski

Wiktor Marconi rezygnuje
Do lekkiego wstrząsu na liście kandydatów Platformy
Obywatelskiej doszło w okręgu legnicko-jeleniogórskim
po tym jak rezygnację z ubiegania się o mandat poselski
złożył Wiktor Marconi.
Oświadczam, że rezygnuję ze
startu z listy Platformy Obywatelskiej w najbliższych wyborach
parlamentarnych – poinformował
21 września dziennikarzy Wiktor Marconi dodając, że stosowne
oświadczenie przesłał do komisarzy
wyborczych. - Decyzję podjąłem po
długim namyśle, po analizie wielu
moich obserwacji i zdarzeń, a także
tego, co sam dostrzegam wewnątrz
samej listy Platformy Obywatelskiej
– tłumaczył prezydent Rotary Clubu
Jelenia Góra. Jak mówił, z przykrością stwierdza, że nie chce widzieć
swojego nazwiska na liście PO.
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W. Marconi zapowiada równocześnie, że nie zamierza porzucać
działalności politycznej i społecznej. - Nadal będę pomagał ludziom
tak, jak do tej pory – oświadczył.
O powodach swojej decyzji nie
chce mówić w trakcie kampanii
wyborczej, nie komentuje też
sytuacji wewnątrz partii, gdyż
nie był jej członkiem, a osąd mają
wydać wyborcy.
- Nie podoba mi się to, co się
dzieje, inaczej pojmuję politykę –
ma być dla ludzi – podkreślił były
kandydat PO.
(Przemo)
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Polskie Stronnictwo Ludowe jest
jednym z ośmiu komitetów wyborczych, które wystawią listy kandydatów do Parlamentu w całym kraju.
Liderką będzie podsekretarz stanu w
Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn–Klik z Wrocławia. Z naszego
powiatu najwyżej rozstawiony przez
partię jest przedsiębiorca Krzysztof
Wiśniewski, który na liście zajmuje
miejsce nr 3. Za nim, z numerem 13,
jest Adam Smoliński. Następni kandydaci zajmują jeszcze dalsze pozycje.

Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN)
do Sejmu startuje bez kandydatów
z Jeleniej Góry.
W okręgu legnicko–jeleniogórskim znalazły się jedynie odległe
miejsca dla Pawła Szczepańskiego
z Kowar oraz dla Tomasza Elbla z
Piechowic, znanego z Kongresu
Nowej Prawicy.
Liderką listy Janusza KorwinMikkego jest Klaudia Witczak z
Bolesławca.

PSL: najwyżej Krzysztof Wiśniewski

O mandat senatora w okręgu
jeleniogórskim-kamiennogórskimjaworsko-złotoryjskim będzie się
ubiegać Zbigniew Skowron – przedsiębiorca z Jawora.

Lista KORWiN
bez jeleniogórzan

niu z szeregu członków Platformy
Obywatelskiej.
- Popieram posłankę Zofię Czernow, z którą przez lata pracowałem
i która jest bardzo dobrze znana
z systematycznej pracy w Sejmie.
Wierzę, że przekona mieszkańców
okręgu wyborczego i dostanie się
do Sejmu – powiedział Grzegorz
Schetyna.
- Jeśli chodzi o Senat, to dla mnie
wybór jest równie prosty: Jerzy Pokój.
Mówiłem wyraźnie przy kandydaturze Marcina Zawiły (w wyborach
samorządowych – przyp. red.) i po-

wtórzę to przy kandydaturze Jerzego
Pokoja. Pamiętam co, z kim robiłem
przez lata. Kiedy budowaliśmy Platformę Obywatelską na początku
nie było łatwo. Dzisiaj sytuacja jest
inna i wszyscy konsumują to, co
przez 15 lat udało się zrobić – mówił
minister. - Zrobię wszystko, byśmy
po wyborach byli z Jerzym w jednym
klubie parlamentarnym – dodał G.
Schetyna.
Polityk PO, który w wyborach
parlamentarnych w 2011 r. uzyskał
ponad 60 tys. głosów w okręgu
odpowiedział, dlaczego nie popiera
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W KWW Kukiz
są jeleniogórzanie
Listę kandydatów do Sejmu z
ramienia Komitetu Wyborczego
Wyborców Kukiz’15 otwiera członek partii Ruchu Narodowego
Robert Winnicki.
W środku stawki znajdują się
trzy osoby z Jeleniej Góry, są to:
Paweł Wilk, Grzegorz Niedźwiecki
oraz Anna Dudek.
Były kandydat na prezydenta
Jeleniej Gór y z komitetu Siła
Mieszkańców – Paweł Wilk znalazł się na piątej pozycji list y
zwolenników Pawła Kukiza. Na
11. pozycji wystawiono Grzegorza
Niedźwieckiego, a Anna Dudek
to kandydatka nr 18 na 20-osobowej liście znanego muzyka,
który w wyborach na prezydenta
RP uzyskał w maju br. 20 proc.
poparcia.

Huberta Papaja w wyborach do Senatu. - Miał słaby wynik wyborczy do
Sejmiku, nie przekonał jeleniogórzan
i mieszkańców okręgu. Powiedziałem
o tym na Radzie Regionu PO, że to jest
polityczny błąd. Uważam, że trzeba
iść do parlamentu przechodząc poszczególne szczeble – jeśli ta droga
się skraca, to i skutek nie jest dobry.
Dlatego uważam, że doświadczenie
Jerzego Pokoja predysponuje go do
tego, żeby reprezentować Jelenią
Górę w Senacie – powiedział otwarcie
przyjaciel Marcina Zawiły.
Przemek Kaczałko

Platforma prezentuje kandydatów
Jedynką na liście do Sejmu Platformy Obywatelskiej w okręgu legnicko-jeleniogórskim jest Stanisław
Huskowski z Wrocławia, który po
odgórnej decyzji władz partii zastąpił
na tej pozycji Grzegorza Schetynę.
Na spotkaniu z jeleniogórskimi
dziennikarzami pojawiła się również zwolenniczka frakcji Grzegorza
Schetyny - Zofia Czernow, która o
mandat na drugą kadencję będzie
się ubiegać z gorszej pozycji niż
przed czterema laty (wówczas była
nr 4).
Do Jeleniej Góry oprócz wymienionych przybyli m.in. Ewa Drozd
z Głogowa (nr 2), Iwona Krawczyk
z Kamiennej Góry (nr 4). Swoją

obecność zaznaczyli również jeleniogórzanie: Piotr Miedziński (nr
3), Grażyna Musiał (nr 14), a także
apiechowiczanin Rafał Mazur, który
zamyka listę PO w okręgu wyborczym nr 1.
Ponadto głos zabrał Hubert Papaj – kandydat do Senatu oraz szef
sztabu partii w OW1 – marszałek
województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Strona zredagowana na podstawie artykułów Przemka Kaczałki.
Więcej na Portalu Jelonka.com

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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JELENIA GÓRA

aktualnoŒci / reklama

Modernizacja stacji kolejowej ma kosztować prawie 24 mln zł

Prace nad modernizacją stacji kolejowej Jelenia Góra idą
pełną parą. Będą wyższe, wygodniejsze perony z nowymi
windami, odnowionymi wiatami i przejściem podziemnym,
a sprawny przejazd pociągów zagwarantują nowe tory.
na stacji trzy perony. Obiekty będą
wyższe i znacznie ułatwią podróżnym wsiadanie do pociągów. Na
każdym peronie będzie nowa nawierzchnia, zostaną odnowione wiaty, zamontowane czytelne oznakowania i tablice informacyjne. Wyższy
poziom bezpieczeństwa pasażerów
zagwarantuje lepsze oświetlenie oraz
instalacja monitoringu.
Wykonawcą prac jest konsorcjum
Infrakol - Track Tec Construction,
ich wartość wynosi 23,7 mln zł
(brutto).
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko

Wizualizacja

Niechlubna wizytówka stolicy Karkonoszy wkrótce przejdzie do historii,
bowiem na nowym dworcu, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie można w godnych
warunkach oczekiwać na pociąg. W
galerii oprócz aktualnego stanu prac,
prezentujemy wizualizację peronów po
remoncie. - Jest to tylko wstępny, ogólny
widok, od którego ostateczna realizacja
może się znacznie różnić – zaznacza
Bohdan Ząbek z zespołu prasowego PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zgodnie z podpisaną 12 czerwca
br. umową, wykonawca przebuduje

Fot. Przemek Kaczalko

Jaki będzie dworzec główny?

10
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• w cenie: balkon, miejsce postojowe i komórka lokatorska
• ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej
• atrakcyjna lokalizacja- 1,5 km od centrum,
z widokiem na góry
• skuteczna pomoc w uzyskiwaniu kredytu

Jelenia Góra ul. Elewów 1
tel. 533 660 750, 609 488 151 | mieszkaniapodzegarem.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REGION

Tygrzyk paskowany groźny?
Spacerując z psem po łąkach w
okolicach ul. Lubańskiej w Cieplicach,
nasz Czytelnik zobaczył i sfotografował dość dużego, przypominającego
ubarwieniem osę pająka. Próbując
ustalić, jaki jest to gatunek,
natknął się na informację,
że jest to osobnik jadowity. Postanowiliśmy
zweryfikować tę
informację.
- Pająk na
zdjęciu to samica tygrzyka paskowanego. Samce
są znacznie
mniejsze.
Jeszcze kilka
lat temu pająk ten rzadko
s p ot y k a ny w
Polsce. Obecnie
jest gatunkiem pospolitym, występującym na terenie nizinnym
i pogórzu – mówi Leszek
Kośny, starszy kustosz z Muzeum
Przyrodniczego w Jeleniej Górze.
Tygrzyk paskowany (z łac. argiope
bruennichi) należy do dużych pająków. Samica osiąga nawet 2,5 cm
długości ciała, do której dochodzą
jeszcze długie nogi. Samce są dużo
mniejsze i ich ciała mierzą zaledwie
4-6 mm. Jest to niewątpliwie największy w Polsce pająk budujący sieć.
- Ciekawostką jest, że pająk ten
wije zygzak na środku pajęczyny. Jest
to swego rodzaju wzmocnienie sieci,

które gwarantuje, że nie wydostaną
się z niej duże osobniki, np. koniki
polne. Już po samej sieci można
rozpoznać tygrzyka paskowatego –
mówi Leszek Kośny.

Fot. SteJak

10

Choć tygrzyk
jest pająkiem jadowitym, jego jad
nie jest groźny dla życia i zdrowia
człowieka. Po ukąszeniu może
pojawić się obrzęk lub miejscowa
martwica tkanek, albo podobnie
jak przy użądleniu przez osę –
reakcja alergiczna. Nie jest to
jednak pająk agresywny, dlatego
nie ma powodów, aby się go obawiać i rezygnować ze spacerów
po łąkach.
w SRQLHG]LDñHN
ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
Karolina
Matusewicz

8
16 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

www.jeleniagora.com
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KALENDARZ

PAŹDZIERNIK
AŹ
ŹDZIERNIK
DZI RNIK
PAŹDZIERNIK
Galeria Gwiazd®; www.galeriagwiazd.com - zwiedzanie godz.
11.00-17.00 codziennie oprócz poniedziałku, Galeria Gwiazd,
ul. B. Zwycięzcy 1 (bilet wstępu 10 zł, dla grup pow. 10 osób
9 zł, dzieci do lat 6 wstęp wolny)

wystawa współczesnej graﬁki z kolekcji Jana Hałuszki ul. Michałowicka 32

DO 3 STYCZNIA

Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

wystawa „Inny świat” Janina Peikert - godz. 17.00
ul. Cieplicka 11A

DO 31 PAŹDZIERNIKA

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

DO 31 PAŹDZIERNIKA

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

DO 30 PAŹDZIERNIKA

wystawa fotograﬁi „W podróży” - Galeria „Hall”,
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

DO 30 PAŹDZIERNIKA

otwarcie wystawy rysunków Kaliny Jaśko „Ja, Kalina” - godz.
17.00 Galeria „Muﬂon”, ul. Cieplicka 172 (ekspozycja czynna do
dnia 20 listopada)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

28 PAŹDZIERNIK - ŚRODA

otwarcie wystawy fotograﬁcznej Jana Bebela „Osobistości
Jazzu” - godz. 17.00 Galeria „Korytarz”,
ul. Bankowa 28/30 (ekspozycja czynna do dnia 15 listopada)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniog órskie Centrum Kultury

23 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

wystawa „Ślady i oblicza ceramiki”
edycja II - Galeria „Muﬂon”, ul. Cieplicka 172
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

DO 23 PAŹDZIERNIKA

wystawa fotograﬁczna „Paradoksy natury rzeczy”
- Galeria „Korytarz”, ul. Bankowa 28/30
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

DO 20 PAŹDZIERNIKA

otwarcie wystawy malarstwa Haliny Truszczyńskiej
„Wertykalna strona życia” - godz. 17.00 Galeria „Promocje”,
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (ekspozycja czynna do dnia
21 listopada)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

19 PAŹDZIERNIKA - PONIEDZIAŁEK

wystawa rzeźbiarskich form przestrzennych Rafała Werszlera
„Oblicza” - Galeria „Promocje”, ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

DO 17 PAŹDZIERNIKA

otwarcie wystawy „Tradycje w przestrzeni czasu. 70-lecie
Wielkiej Wędrówki” - godz. 15.00
ul. J. Matejki 28 (ekspozycja czynna do dnia 1 grudnia)
25 października - niedziela kuratorskie oprowadzenie po
wystawie; 30 października - piątek warsztat rękodzielniczy/
stolarski - karmniki dla sikorek - prowadzący Szczepan
Chmielowiec, Marek Sadowski
Muzeum Karkonoskie

1 - 31 PAŹDZIERNIKA

wystawa „70 lat teatru w Jeleniej Górze” - ul. Bankowa 27
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

2 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK
otwarcie wystawy prac plastycznych „Nasze XX-lecie transformacje” z okazji XX rocznicy działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej - godz. 12.00 ul. J. Matejki 28 (ekspozycja
czynna do dnia 15 listopada)
Muzeum Karkonoskie, Oddział Jeleniogórski Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem

DO 3 PAŹDZIERNIKA
wystawa Agaty Bogackiej „Obraz psuje się od głowy” ul. Długa 1
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

DO 4 PAŹDZIERNIKA
wystawa graﬁk Leszka Żuka „Czerwona linia” - Galeria
Małych Form, ul. Bankowa 27
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

DO 4 PAŹDZIERNIKA
wystawa Bartosza Domagały „Interpretacje” - Galeria
Inspiracje, ul. Bankowa 27
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

DO 5 PAŹDZIERNIKA
wystawa Ryszarda Tyszkiewicza „Jeleń wspaniały” Teatr im. C. K. Norwida, al. Wojska Polskiego 38
współorganizacja Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

DO 6 PAŹDZIERNIKA
pokonkursowa wystawa fotograﬁi prasowej BZWBK
PRESSFOTO’ 2015 - Galeria SKENE, Teatr im. C. K. Norwida,
ul. Wojska Polskiego 38
Jeleniogórska Strefa Fotograﬁi

9 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK
otwarcie wystawy „Milczenie dźwięków” - godz. 18.00
ul. Długa 1 (wystawa czynna do dnia 7 listopada od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00-17.00; w sobotę w godz. 10.00-16.00;
bilety w cenie: grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna 2 zł, dorośli - 5 zł; wstęp wolny w soboty oraz przez cały tydzień
dla posiadaczy karty dużej rodziny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych, Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Galeria Sztuki w Legnicy,
Muzeum Współczesne Wrocław

10 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA
otwarcie wystawy, wręczenie nagród laureatom konkursu
plastycznego „Legendarni bohaterowie pogranicza” godz. 10.00 Galeria Małych Form, ul. Bankowa 27 (ekspozycja
czynna do dnia 29 października)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

DO 11 PAŹDZIERNIKA
wystawa „Zoﬁa Stryjeńska. Polskie stroje i tańce ludowe
z kolekcji rodziny Żerlicynów-Żarskich - ul. J. Matejki 28
Muzeum Karkonoskie

Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta
Hauptmanna”

Z A P R A S Z

A

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

MARCIN ZAWIŁA

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych
28 wrzeœnia – 31 paŸdziernika

23 - 25 października

XIV KROKUS JAZZ
FESTIWAL

1 - 4 października

Międzynarodowy Dzień
Seniora SENIORALIA

24 października - sobota

PREMIERA
„Każdemu Everest”

3 października - sobota

PREMIERA
„Szaleństwo we dwoje”
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KALENDARZ

PARTNER MIASTA JELENIA GÓRA

spektakl „32 OMDLENIA” A. Czechow, reżyseria A. Domalik;
Teatr Polonia Warszawa - godz. 19.00 duża scena (bilety: 80
zł, 60 zł, 40 zł)

5 PAŹDZIERNIKA - PONIEDZIAŁEK

czytanie sztuk zwycięzców konkursu na scenariusz sztuki
- godz. 13.00 amfiteatr Plac Ratuszowy lub restauracja,
al. Wojska Polskiego 38 (zależy od pogody)
spektakl „Chopin bez fortepianu” B. Wysocka, M. Zadara,
reżyseria, scenografia M. Zadara; CENTRALA - godz. 19.00
duża scena (bilety: 50 zł, 30 zł, 20 zł grupowy od 10 osób)

4 PAŹDZIERNIKA - NIEDZIELA

czytanie sztuk zwycięzców konkursu na scenariusz sztuki godz. 13.00 amfiteatr Plac Ratuszowy lub restauracja, al. Wojska
Polskiego 38 (zależy od pogody)
spektakl „Zmiana Światła” tekst i reżyseria B. Sztencel;
Centrum Kultury ZAMEK Wrocław - godz. 17.00 scena studyjna
(bilety: 30 zł, 20 zł)
spektakl „Histerie miłosne” M. Schisgal, reżyseria
P. Jędrzejas; Tito Productions Teatr Studio Buffo Warszawa godz. 19.00 duża scena (bilety: 80 zł, 60 zł, 40 zł)
koncert Shakespeare SONETY rogacewicz&sikora, muzyka
P. Sikora i K. Rogacewicz - godz. 22.00 restauracja (bilety:
30 zł, 20 zł)

3 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA

spektakl „Ony” M. Guśniowska, reżyseria D. Adamczyk; Teatr
Czytelni Dramatu Lublin - godz. 16.00 scena studyjna (bilety:
30 zł, 20 zł)
spektakl „Tata Ma Kota (albo Poczytaj mi Tato)” Sz. Bogacz,
reżyseria Ł. Witt-Michałowski; Scena Prapremier InVitro Lublin
- godz. 19.00 duża scena (bilety: 50 zł, 30 zł, 20 zł grupowy
od 10 osób)

2 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

Kabaret Ponurego Żartu, opracowanie i reżyseria H. Bronicki;
Teatr Rawa Katowice - godz. 19.00 widownia na dużej scenie
(bilety: 30 zł, 20 zł)

1 PAŹDZIERNIKA - CZWARTEK

spektakl „Sachem. Wódz Czarnych Węży” według
H. Sienkiewicza; adaptacja, reżyseria M. Majewska; Teatr Lalki
i Aktora Wałbrzych - godz. 19.00 widownia na dużej scenie
(bilety: 30 zł, 20 zł)

30 WRZEŚNIA - ŚRODA

spektakl „Skąpiec. Work in progress” według sztuki Moliera;
scenariusz, reżyseria A. Biernacki Centrum Kultury i Sztuki,
Scena Teatralna Miasta Siedlce - godz. 19.00 duża scena (bilety:
50 zł, 30 zł, 20 zł grupowy od 10 osób)

29 WRZEŚNIA - WTOREK

spektakl „Rewia ognia” Teatr Cinema Michałowice; koncepcja,
reżyseria Z. Szumski - godz. 19.00 scena studyjna (bilety: 30
zł, 20 zł)

28 WRZEŚNIA - PONIEDZIAŁEK

pod patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
al. Wojska Polskiego 38
www.teatrnorwida.pl
www.tiketto.pl (bilety)

2

koncert PSM I i II st. im. S. Moniuszki z okazji Międzynarodowego
Dnia Muzyki - godz. 17.00 ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 10 zł, 5 zł)
Filharmonia Dolnośląska

1 PAŹDZIERNIKA - CZWARTEK

Międzynarodowy Dzień Seniora „Senioralia”, IV Dolnośląski
Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów; 1 października
(czwartek) godz. 10.30 zbiórka przed Kościołem pw. Podwyższenia
Krzyża Św., godz. 10.30 koncert - Plac Ratuszowy, godz.
11.00 korowód, przejęcie klucza od Prezydenta Miasta, godz.
13.00 I przesłuchania - JCK, ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny);
2 października (piątek) godz. 13.00 II przesłuchania - JCK, ul.
Bankowa 28/30 (wstęp wolny), godz. 13.00 koncert - Plac Ratuszowy;
3 października (sobota) godz. 11.00 koncert - Plac Ratuszowy, godz.
13.00 III przesłuchania - JCK, ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny);
4 października (niedziela) godz. 15.00 akademia z okazji Światowego
Dnia Seniora, prezentacja laureatów, koncert „Melodie Słonecznej
Italii” - Filharmonia Dolnośląska, ul. J. Piłsudskiego 60 (wejściówki do
nabycia w siedzibie Zarządu, ul. B. Prusa 8)
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze, Mecenat Miasta Jelenia Góra

1 - 4 PAŹDZIERNIKA

koncert z cyklu „Jazz w ODK” Piotr Lemańczyk Quatret North:
Piotr Lemańczyk - kontrabas, Szymon Łukowski - saksofon, Emil
Miszk - trąbka, Sławomir Koryzno - perkusja - godz. 19.00
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

Kabaret Młodych Panów „10/10, czyli urodziny!” - godz. 17.30
ul. Bankowa 28/30 (bilety: 55 zł, www.bilety.jck.pl)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

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

I Jeleniogórski Przegląd Piosenki Przedszkolnej - godz. 10.00
ul. Cieplicka 172 (zapisy w przedszkolu tel. 75-75-537-15 wew. 20 lub
23; www.muflonsobieszow.pl)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon”, Przedszkole nr 11
im. Krasnala Hałabały w Jeleniej Górze

spektakl dla dzieci „sPRÓBUJ PRÓBY... czyli prawdziwa bajka
o sztuce reżyserii i Czerwonym Kapturku”; tekst i reżyseria
Mateusz Tymura - godz. 10.00 Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

30 WRZEŚNIA - ŚRODA

projekcja ﬁlmu DKF „Klaps” - „Gołąb przysiadł na gałęzi
i rozmyśla o istnieniu”, komediodramat; reż. R. Andersson (Szwecja,
2014) - godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30 (wejściówki
10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

„Sybiraczki i Goście” - muzyczne spotkania senioralne godz. 12.00 ul. Cieplicka 172 (liczba miejsc ograniczona, wstęp
wolny; rezerwacja tel. 75-755-37-70)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

spektakl dla dzieci „sPRÓBUJ PRÓBY... czyli prawdziwa bajka
o sztuce reżyserii i Czerwonym Kapturku”; tekst i reżyseria
Mateusz Tymura - godz. 10.00 Park Zdrojowy 1
(bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

29 WRZEŚNIA - WTOREK

spotkanie autorskie z Filipem Springerem, promocja książki
„13 pięter” - godz. 17.00 ul. Bankowa 27 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” - Studio Piosenki
ODK: Maryla Nowak, Waldemar Korczyński, Alicja Granda godz. 17.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

28 WRZEŚNIA - PONIEDZIAŁEK

warsztaty „Robotyka z LEGO” dla dzieci w wieku 6-12 lat „Większy
kawałek słońca”; prowadzą Grzegorz Troć i Daniel Kostrzewa - godz.
16.30 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc
ograniczona, zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

www.jeleniagora.com

rozdanie nagród laureatom konkursu „Znam przyrodę mojego
miasta i regionu” - „Nasze piękne drzewa” - godz. 16.00 ul. Cieplicka
11A (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

29 PAŹDZIERNIKA - CZWARTEK

Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja Muzeum
Przyrodnicze

koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”; www.muzykaserc.pl - godz.
19.30 ul. Cieplicka 11A

Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej „Książnica Karkonoska”

BIBLIOstacja smyka, jeleniogórskie legendy i ciekawostki, dla
dzieci w wieku 3-5 lat - godz. 11.00 ul. Bankowa 27 (wstęp wolny;
zgłoszenia tel. 75-753-35-35)

Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

28 PAŹDZIERNIKA - ŚRODA

HALLOWEEN W TEATRZE
spektakl dla dzieci „Rydygier - mój przyjaciel Wampir” Angela
Sommer-Bodenburg, reżyseria Michał Derlatka - godz. 10.00
Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)

7

projekcja ﬁlmu DKF „Klaps” - „Dureń”, dramat; reż. Y. Bykov
(Rosja, 2014) - godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30 (wejściówki
10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

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

27 PAŹDZIERNIKA - WTOREK

prelekcja z pokazem multimedialnym „Buenos Aires,
część IV” Stanisław Dąbrowski - godz. 17.00 ul. K. KomedyTrzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

spektakl „Każdemu Everest” Radosław Paczocha, reżyseria Piotr
Jędrzejas - godz. 19.00 scena studyjna, al. Wojska Polskiego 38
(bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

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

Rozgrywki III Ligi Piłki Nożnej. Mecz MKS ,,Karkonosze - Jelenia
Góra” - KS Polkowice - godz. 17.00 Park Sportowy Złotnicza
Miejski Klub Sportowy „Karkonosze - Jelenia Góra”

Rozgrywki II Ligi Piłki Koszykowej Mężczyzn. Mecz KS
Sudety Jelenia Góra - WKK Wrocław - godz. 19.00 ul. Sudecka
Konwersatorium Karkonoskie „Kreatywna i innowacyjna Jelenia
42
Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra
Góra”; moderacja Janusz Korzeń - godz. 18.00 ul. Długa 1
(wstęp wolny)
25 PAŹDZIERNIKA - NIEDZIELA
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych
Karkonoska Giełda Kolekcjonerska - godz. 8.00-14.00
Plac Ratuszowy
prelekcja z pokazem multimedialnym „Stolica jako centrum…,
RELAKS Z ROWEREM; zakończenie sezonu; zbiórka
czyli o Berlinie część II” Kamil Basiński - godz. 19.00
godz. 10.00 Plac Ratuszowy; trasa: Cieplice, Staniszów, ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny)
Sosnówka, Borowice, Przesieka - przerwa na ognisko, na Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze
którym pieczemy własne kiełbaski; dalej trasa: Zachełmie,
Jagniątków, Michałowice, tunel, Piechowice, Sobieszów,
30 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK
Jelenia Góra (około 55 km);
www.pttk-jg.pl
HALLOWEEN W TEATRZE, spektakl dla dzieci „Rydygier - mój
przyjaciel Wampir” Angela Sommer-Bodenburg, reżyseria Michał
PTTK „Sudety Zachodnie”, Mecenat Miasta Jelenia Góra
Derlatka - godz. 10.00 Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
PORANEK RODZINNY „Reksio odkrywa tajemnice Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji
cywilizacji. Zboże” - godz. 12.00 ul. Cieplicka 172 (liczba
miejsc ograniczona, wstęp 10 zł/dziecko, opiekunowie wstęp spektakl „Każdemu Everest” Radosław Paczocha, reżyseria Piotr
bezpłatny; rezerwacja
Jędrzejas - godz. 19.00 scena studyjna, al. Wojska Polskiego 38
tel. 75-755-37-70)
(bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
Rozgrywki I Ligi Piłki Koszykowej Kobiet. Mecz MKS MOS
Karkonosze Jelenia Góra - SMS Łódź - godz. 17.00 SP nr 10,
31 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA
ul. G. Morcinka 31
rekreacyjny bieg parkrun - godz. 9.00-10.00 Park Wzgórze
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Kościuszki
Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra
www.parkrun.pl
spektakl „Każdemu Everest” Radosław Paczocha, reżyseria
Piotr Jędrzejas - godz. 17.00 scena studyjna, al. Wojska Ogólnopolski Turniej Shidokan i Liga Kick-Boxingu; dzieci: godz.
Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
9.00-10.00 ważenie zawodników, godz. 10.00-10.30 regulamin,
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
reguły walki, godz. 10.30 walki eliminacyjne,
godz. 13.00-14.00 walki ﬁnałowe, godz. 14.00 zakończenie; młodzież:
26 PAŹDZIERNIKA - PONIEDZIAŁEK
warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 6-12 lat „Większy godz. 14.00-15.00 ważenie zawodników, godz. 15.00-18.00 walki
kawałek słońca”; prowadzi Michał Wnuk - godz. 16.00-17.30 ligowe w thai-boxingu, K1, boks, godz. 18.30 wręczenie nagród dla
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc zwycięzców - MDK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12
ograniczona, zapisy tel. 75-75-31-831)
Jeleniogórski Klub Shidokan Karate
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

PREMIERA spektaklu „Każdemu Everest” Radosław
Paczocha, reżyseria Piotr Jędrzejas - godz. 19.00 scena
studyjna, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 40 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

Filharmonia Dolnośląska

koncert z okazji 10-tej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II:
PSM I st. im. J. Garści - godz. 17.00 ul. J. Piłsudskiego 60
(bilety: 10 zł)

spektakl dla dzieci „sPRÓBUJ PRÓBY... czyli prawdziwa bajka
o sztuce reżyserii i Czerwonym Kapturku”; tekst i reżyseria
Mateusz Tymura - godz. 16.00 Park Zdrojowy 1
(bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

Akademia Rozwoju Rodziny „Mama - Tata - Dziecko”; „Zrozumieć
emocje - zrozumieć zachowania” prowadzi Eliza Kurowska - godz.
10.00-14.30 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba
miejsc ograniczona; zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

24 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA

rekreacyjny bieg parkrun - godz. 9.00-10.00 Park Wzgórze
Kościuszki
www.parkrun.pl
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im. Tadeusza „Errolla” Kosińskiego
ul. Bankowa 28/30
Jeleniogórskie Centrum Kultury
www.krokusjazzfestiwal.pl
www.bilety.jck.pl

2 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

PATRYCJA KAMOLA JAZZ BAND: Patrycja Kamola - śpiew,
Jarosław Dąbrowski - saksofon altowy, Łukasz Kłos - trąbka,
Wojciech Pruszyński - fortepian, Janusz Lewandowski kontrabas, Jakub Miarczyński - perkusja - godz. 19.00
Klub „Kwadrat” (bilety: 5 zł)

9 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

TARAS BAKOVSKYI QUARTET: Bartek Zietara - fortepian,
Taras Bakovskyi - saxofon, Roland Abreu - kontrabas,
Piotr Zarecki - perkusja - godz. 19.00 Klub „Kwadrat” (bilety: 5 zł)

16 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

PIASECKI/PRUCHNICKI IMPROTRONIK: Tomasz Pruchnicki
- saksofon tenorowy i sopranowy, flet alikwotowy, okaryna,
elektronika, Grzegorz Piasecki - kontrabas, elektronika,
gościnnie Magdalena Zawartko - wokal - godz. 19.00
Klub „Kwadrat” (bilety: 5 zł)

23 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

otwarcie wystawy fotograﬁcznej Jana Bebela „Osobistości
Jazzu” - godz. 17.00 Galeria „Korytarz”
ADAM BAŁDYCH & HELGE LIEN TRIO: Adam Bałdych skrzypce, Helge Lien Trio: Helge Lien - fortepian, Frode Berg
- kontrabas, Per Oddvar Johansen - perkusja - godz. 20.00
sala widowiskowa (bilety: 40 zł)
CHARLI GREEN & KRZYSZTOF „PUMA” PIASECKI 4 SET:
Charli Green - trąbka, Krzysztof „Puma“ Piasecki - gitara, Łukasz
Gorczyca - bas, Jacek Prokopowicz - keyboard, fortepian, Adam
Grzelak - perkusja - godz. 22.00 Klub „Kwadrat” (bilety: 10 zł)

24 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA

koncerty konkursowe „Powiew Młodego Jazzu” od godz. 12.00 sala widowiskowa (wstęp wolny)
JEREMY PELT „FOUR”: Jeremy Pelt - trąbka, Simona Premazzi
- fortepian, Josh Ginsburg - kontrabas, Darrell Green - perkusja
- godz. 20.00 sala widowiskowa (bilety: 40 zł)
MIKE PARKER’S TRIO THEORY: Mike Parker - kontrabas,
Frank Parker - perkusja, Sławek Pezda - saksofon tenorowy godz. 22.00 Klub „Kwadrat” (bilety: 10 zł)

25 PAŹDZIERNIKA - NIEDZIELA

koncerty konkursowe „Powiew Młodego Jazzu” od godz. 12.00 sala widowiskowa (wstęp wolny)
MONIKA BORZYM: Monika Borzym - śpiew,
Nikola Kołodziejczyk - fortepian, Krzysztof Kawałko - gitara,
Krzysztof Pacan - bas, Sebastian Frankiewicz - perkusja godz. 20.00 sala widowiskowa (bilety: 35 zł)
KAMIL PIOTROWICZ QUINTET: Emil Miszk - trąbka,
Piotr Chęcki - saksofon tenorowy, Kamil Piotrowicz - fortepian/
kompozycje, Michał Bąk - kontrabas, Sławek Koryzno - perkusja
- godz. 22.00 Klub „Kwadrat” (bilety: 10 zł)

www.jeleniagora.com

spektakl „Nadobnisie i koczkodany, czyli zielona pigułka”
Stanisław Ignacy Witkiewicz, reżyseria Pia Partum - godz. 17.00
duża scena, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

19 PAŹDZIERNIKA - PONIEDZIAŁEK

warsztaty ceramiczne „Jesienne Glino Lepy” dla dzieci w wieku
6-12 lat „Większy kawałek słońca”; prowadzi Rafał Klementowski
- godz. 16.00-17.30 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny;
liczba miejsc ograniczona, zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury
spektakl „Kontrabasista”, reż. Krzysztof Pulkowski; wystąpi:
Krzysztof Rogacewicz; spektakl z okazji jubileuszu 20-lecia Teatru
MASKA przy ODK - godz. 19.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12
(bezpłatne wejściówki do odebrania w ODK)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

20 PAŹDZIERNIKA - WTOREK

warsztaty plastyczne „Mozaika szklana - lustro” dla dzieci
w wieku 6-12 lat „Większy kawałek słońca”; prowadzi Beata
Chlebowska - godz. 16.00-17.30 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12
(wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona, zapisy tel. 75-75-31831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury
spotkania z uważnością (mindfulness); Agnieszka Marszałek godz. 18.00-20.30 ul. Cieplicka 11A (tel. 609-560-640)
projekcja ﬁlmu DKF „Klaps” - „Eskorta”, dramat/western;
reż. T. Lee Jones (Francja, USA, 2014) - godz. 18.00 ul. Bankowa
28/30 (wejściówki 10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

21 PAŹDZIERNIKA - ŚRODA

prelekcja z pokazem multimedialnym „Malezja” Andrzej Borowski
- godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

2 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

Strefa Kreatywna, Warsztaty z Włóczką - godz. 17.00
ul. Bankowa 27 (zapisy tel. 75-75-259-26)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
„Roztańczone lata dwudzieste”, koncert Dixie Tiger’s Band:
Marek Janczara - trąbka, Waldemar Rakowski - klarnet, Wojciech
Nycz - puzon, Robert Gawron - banjo, Grzegorz Pastuszka - tuba,
Bogdan Bińczak - perkusja; w programie: Swanee River, At The
Jazz Band Bal, Jazz me Blues, Charleston, Fitgety feet, Ain`t she
sweet, Mozartina, Taniec węgierski, Podmoskiewskie, Carry me back
to old Virginia, Tiger Rag Puttin on the Ritz, Sex appel, Zakochani,
Szanujmy wspomnienia, Va Bank, Gang Olsena, Czterdzieści lat
minęło, Moonlight, Summertime, Sweet Georgia Brown, Hallo Dolly,
Gdy święci maszerują - godz. 19.00
ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 20 zł)
Filharmonia Dolnośląska
koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”; www.muzykaserc.pl godz. 19.30 ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze

3 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA

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

warsztaty teatralne Grupa STA-ART - godz. 16.00 ul. Bankowa
28/30 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

Rozgrywki III Ligi Piłki Nożnej. Mecz MKS ,,Karkonosze - Jelenia
Góra” - Polonia - Stal Świdnica - godz. 17.00
Park Sportowy Złotnicza
Miejski Klub Sportowy „Karkonosze - Jelenia Góra”

VIII Dzień Otwarty PWiK „Wodnik” Spółka z o.o.; pokaz
sprzętu, armatury wodociągowo-kanalizacyjnej, nowe rozwiązania
informatyczne,programartystycznyprezentowanyprzezjeleniogórskie
organizacje i instytucje wspierane przez PWiK „Wodnik”; konkursy,
Internetowe Biuro Obsługi Klienta; godz. 19.30 koncert zespołu
LENIWIEC - od godz. 15.00
Plac Ratuszowy
Zarząd
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i
Kanalizacji
„Wodnik” Spółka z o.o. Jelenia Góra

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

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

spektakl dla dzieci „Entliczek Pentliczek” Jan Brzechwa,
reżyseria Bogdan Nauka - godz. 9.00 i 10.30 Park Zdrojowy 1
(bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

22 PAŹDZIERNIKA - CZWARTEK

PREMIERA spektaklu „Szaleństwo we dwoje” Eugene Ionesco,
reżyseria Tadeusz Rybicki - godz. 19.00
Park Zdrojowy 1 (bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

warsztaty graﬁczne - linoryt - godz. 15.00-19.00 ul. Cieplicka
172 (wstęp: 30 zł/osoba; zapisy tel. 75-75-537-70)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

koncert pedagogów PSM I i II st. im. S. Moniuszki - godz. 17.00
ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 10 zł, 5 zł)
Filharmonia Dolnośląska

4 PAŹDZIERNIKA - NIEDZIELA
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To circ / Cricot Tribute to Tadeusz Kantor
wrzesień/październik
organizator: Stowarzyszenie Teatr Cinema
wydarzenia w MDK „Muﬂon” - bilety: 10 zł, karnet: 50 zł
pozostałe miejsca - wstęp wolny

30 WRZEŚNIA - ŚRODA

3

spektakl „Upadek Przyszłości”; Irad Mazliah/Zbigniew
Szumski; Izrael/Polska - godz. 19.00 ul. Cieplicka 172

1 PAŹDZIERNIKA - CZWARTEK

spektakl „Heartbreak Hotel”; monodram D. Skibińskiego;

A3 Teatr/Teatr Cinema - godz. 19.00 ul. Cieplicka 172

2 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

koncert na ﬂet glissandowy i elektronikę, Erik Drescher/
Niemcy - godz. 19.00 ul. Cieplicka 172

3 - 4 PAŹDZIERNIKA

instalacja „Listening Piece In Four Parts”; Peter Ablinger/
Austria - godz. 16.00 przestrzeń publiczna w Jeleniej Górze

3 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA

-

koncert na altówkę i kontrabas „Illogical Harmonies”;
Johnny Chang/Mike Majkowski; USA/Australia - godz. 20.00
ul. Cieplicka 172

Zgoda/Warszawa

5 PAŹDZIERNIKA - PONIEDZIAŁEK

spektakl „Autobus cz.1.”, Teatr
godz. 18.00 i 19.00 ul. Cieplicka 172

6 PAŹDZIERNIKA - WTOREK

koncert „Bohohlasnyk Poczajowski” - Serhij Petryczenko,
Maciej Kaziński, Daniło Percow; Ukraina/Polska - godz. 19.00
Kościół św. Antoniego Padewskiego, Piechowice (wstęp
wolny)

7 PAŹDZIERNIKA - ŚRODA

8 PAŹDZIERNIKA - CZWARTEK

koncert live electronics i głos; Kacper Ziemianin,Paweł
Krzaczkowski,Neither - godz. 19.00 ul. Cieplicka 172

9 - 10 PAŹDZIERNIKA

spektakl audiowizualny „What She Does”; Cristina Maldonado,
Tomas Procházka; Meksyk/Czechy - godz. 20.00 Michałowice,
ul. Kolonijna 8 (wstęp wolny)

instalacja „Listening Piece In Four Parts”; Peter Ablinger/
Austria - godz. 16.00 przestrzeń publiczna w Jeleniej Górze

prelekcja z pokazem multimedialnym „Buenos Aires - Miasto
Pomyślnych Wiatrów, część V” Stanisław Dąbrowski godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

NIEDZIELA W MUZEUM „Jelenia Góra i okolice w pierwszych latach
po zakończeniu II wojny światowej”; prowadzi
Mateusz Pazgan - godz. 11.00 ul. J. Matejki 28 (wstęp wolny)
Muzeum Karkonoskie

Sebastian Buczek. Performance dźwiękowy. Robert
Curgenven/Australia „Speculative Pataphysics Teaser”.
Performance audiowizualny - godz. 20.00 ul. Cieplicka 172

koncert fortepianowy Szabolcs Esztényi/Węgry - godz. 18.30
muzeum, ul. Michałowicka 32 (wstęp wolny)

11 PAŹDZIERNIKA - NIEDZIELA

Grupa ETC/Warszawa; performance na przedmioty
codziennego użytku - godz. 20.00 ul. Cieplicka 172

sympozjum „Dźwięk, przestrzeń, obiekt - Tadeusz Kantor
wobec tradycji sztuki „neoawangardowej” - godz. 14.00
muzeum, ul. Michałowicka 32 (wstęp wolny)

10 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA

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

23 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

VII Konkurs Piosenki Polskiej „Głosowisko’ 2015” dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (soliści
i zespoły), osób dorosłych; www.muflon.sobieszow.pl godz. 10.00-17.00 ul. Cieplicka 172 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

DKF KLAPS przegląd ﬁlmów dla dzieci i młodzieży godz. 9.00 najnowsze polskie ﬁlmy animowane część I, godz. 11.00
„Niebo mojej matki” reż. Ali Gvavitan (Iran, 2014) ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych, Mecenat Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto dla odmiany, warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat; projekt
„Miasto nam odpowiada”; 3D czyli Dizajn Dla Dzieci, FOTOSPACER
- godz. 10.00-12.00, godz. 12.30-14.30
ul. Długa 1 (zapisy tel. 75-752-66-69)

5 PAŹDZIERNIKA - PONIEDZIAŁEK
Mistrzowie batuty, koncert pod dyrekcją Jerzego Swobody:
Joanna Ławrynowicz - fortepian, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Dolnośląskiej; w programie: Jean Sibelius - Valse triste, Fryderyk
Chopin - II Koncert fortepianowy f-moll op. 21, Johannes Brahms
- II Symfonia D-dur op. 73 - godz. 19.00
ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 30 zł)
Filharmonia Dolnośląska

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

KALENDARZ

Zdrojowe Czwartki z Filharmonią, KONTRASTY, koncert - Zespół
LES SONS DE L’AIR: Alicja Wołyńczyk - saksofony, Jarosław
Gałuszka - akordeon; w programie: Astor Piazzolla -

spektakl dla dzieci „sPRÓBUJ PRÓBY... czyli prawdziwa bajka
o sztuce reżyserii i Czerwonym Kapturku”; tekst i reżyseria
Mateusz Tymura - godz. 10.00 Park Zdrojowy 1
(bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

DKF KLAPS przegląd ﬁlmów dla dzieci i młodzieży godz. 9.00 najnowsze polskie ﬁlmy animowane część IV; godz. 11.00
Ślepy wielbłąd Heda Hoda, reż. V. Ganatra (Indie, 2013) ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

8 PAŹDZIERNIKA - CZWARTEK

koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”; www.muzykaserc.plgodz. 19.30 ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze

JAZZ W ODK - koncert Otwartej Grupy Swingującej: Jolanta
Koc, Marzena Madej, Tomasz Majocha - śpiew, Mirosław Szeffer gitara basowa, Krzysztof Przyborowski - saksofon, Janisław Hiller fortepian, Leszek Bartnicki - perkusja - godz. 19.00
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

wieczór poetycki Joanny Małoszczyk - godz. 17.00
ul. Bankowa 27 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, Stowarzyszenie
Jeleniogórski Klub Literacki

warsztaty plastyczne dla dzieci - czapki i maski; prowadzenie
Katarzyna Rotkiewicz-Szumska - godz. 10.00 ul. Cieplicka 172
(wstęp: 5 zł/ dziecko; rezerwacja tel. 75-75-537-70)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

DKF KLAPS przegląd ﬁlmów dla dzieci i młodzieży godz. 9.00 najnowsze polskie ﬁlmy animowane część III; godz. 11.00
Zakręt rzeki, reż. Li Ruijun (Chiny, 2014) - ul. Bankowa 28/30 (wstęp
wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

spektakl dla dzieci „sPRÓBUJ PRÓBY... czyli prawdziwa bajka
o sztuce reżyserii i Czerwonym Kapturku”; tekst i reżyseria
Mateusz Tymura - godz. 9.00 i 10.30 Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

7 PAŹDZIERNIKA - ŚRODA

projekcja ﬁlmu DKF „Klaps” - „Anatomia zła”, thriller;
reż. J. Bromski (Polska, 2015) - godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30
(wejściówki 10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

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

Miasto dla odmiany, warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat; projekt
„Miasto nam odpowiada”; 3D czyli Dizajn Dla Dzieci, SZYLDY - godz.
10.00-12.00, godz. 12.30-14.30 ul. Długa 1 (zapisy tel. 75-752-6669)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych, Mecenat
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

DKF KLAPS przegląd ﬁlmów dla dzieci i młodzieży godz. 9.00 najnowsze polskie ﬁlmy animowane część II - ul. Bankowa
28/30 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

6 PAŹDZIERNIKA - WTOREK

koncert muzyki popularno - rozrywkowej - zespół „AGAT”godz. 17.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

warsztaty cyrkowe dla dzieci w wieku 6-12 lat „Większy kawałek
słońca”; prowadzi Rafał Biesiada - godz. 16.00-17.30
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc
ograniczona, zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

4

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

warsztaty edukacji twórczej TEATsYKI dla dzieci w wieku
3-8 lat - godz. 11.00 foyer Teatru, al. Wojska Polskiego 38 (bilety:
10 zł osoba dorosła, dzieci wstęp wolny; www.teatrnorwida.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY „Kopciuszek”; zespół
kameralny: Anna Mazur - ﬂet, Monika Pietruszewska - obój, Dariusz
Motyka - klarnet, Adam Kędzierski - fagot, Daria Wyrostek-Pelc fortepian; Agnieszka Gierus, Dominika Łukasiewicz - prowadzenie
- godz. 10.30 ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 11 zł)
Filharmonia Dolnośląska

RELAKS Z ROWEREM; zbiórka godz. 10.00 Plac Ratuszowy;
trasa: Jeżów Sudecki, Płoszczynka, Czernica, Janówek, Rząśnik,
Bełczyna, Radomiłowice, Sobota, Dębowy Gaj, Pławna, Łupki,
Wleń, Pilchowice Zapora, Strzyżowiec, Siedlęcin, Jelenia Góra
(około 68 km); www.pttk-jg.pl
PTTK „Sudety Zachodnie”, Mecenat Miasta Jelenia Góra

11 PAŹDZIERNIKA - NIEDZIELA

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

spektakl „Zimowa opowieść” William Szekspir, reżyseria
Aleksandra Popławska i Marek Kalita - godz. 19.00 duża scena,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

spektakl dla dzieci niesłyszących i niedowidzących z audiodeskrypcją oraz projekcją dialogów
projekt „Kultura dostępna” - „Posłuchaj teatru”
„Tymoteusz Rymcimci” Jan Wilkowski, reżyseria Zdzisław Rej godz. 16.00 Park Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Mecenat
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

10 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA

premiera „Pierwszy raz” Teatru Odnalezionego - godz. 19.00
ul. Bankowa 28/30 (bilety: 10 zł, 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

10 - 11 PAŹDZIERNIKA

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

inauguracja II Festiwalu Muzyki XX wieku; koncert pod dyrekcją
Wojciecha Rodka: Karol Respondek - klarnet, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Dolnośląskiej; w programie: Claude Debussy - Morze szkice symfoniczne, Miłosz Magin - Koncert
na klarnet, smyczki i kotły, Ottorino Respighi - Fontanny rzymskie godz. 19.00 ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 30 zł)
Filharmonia Dolnośląska

9 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

spektakl „Zimowa opowieść” William Szekspir, reżyseria
Aleksandra Popławska i Marek Kalita - godz. 19.00 duża scena,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

prelekcja z pokazem multimedialnym „Włoski niezbędnik”
Tomasz Jamiołkowski - godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A
(wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

Le Grand Tango, Alfred Schnittke - Suita w starym stylu, Bela Bartok
- Tańce rumuńskie, Pedro Iturralde - Suita hellenistyczna, Astor
Piazzolla - Milonga sin Palabras - godz. 19.00 Park Zdrojowy 1
(bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Filharmonia
Dolnośląska

www.facebook.com/MiastoJeleniaGora

prelekcja z pokazem multimedialnym „Maroko” Jarosław
Mirosławski - godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

Konwersatorium Karkonoskie „Ruchy miejskie, partycypacja
społeczna a budowanie społeczeństwa obywatelskiego”;
moderacja Janusz Korzeń - godz. 18.00 ul. Długa 1 (wstęp
wolny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

spektakl dla dzieci „Porwanie Kaczątek” Gyula Urban, opieka
reżyserska Bogdan Nauka - godz. 9.00 i 11.30 Park Zdrojowy 1
(bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

15 PAŹDZIERNIKA - CZWARTEK

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

Rozgrywki Juniorek Starszych Piłki Koszykowej. Mecz MKS
MOS Karkonosze Jelenia Góra - MKS Polkowice - godz. 17.30
SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra

spektakl „Karskiego Historia Nieprawdziwa“ Szymon Bogacz,
reżyseria Julia Mark - godz. 10.00 i 19.00 przestrzeń kreatywna,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

warsztaty teatralne Grupa STA-ART - godz. 16.00
ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

14 PAŹDZIERNIKA - ŚRODA

projekcja ﬁlmu DKF „Klaps” - „O koniach i ludziach”, dramat;
reż. B. Erlingsson (Islandia, Niemcy, Norwegia, 2013) godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30 (wejściówki 10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

spektakl „Szaleństwo we dwoje” Eugene Ionesco, reżyseria
Tadeusz Rybicki - godz. 18.00 Park Zdrojowy 1 (bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

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

13 PAŹDZIERNIKA - WTOREK

projekcja ﬁlmu DKF SENIORA - „Chce się żyć”, dramat;
reż. M. Pieprzyca (Polska, 2013) - godz. 18.00 ul. Bankowa
28/30 (wejściówki 10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

spektakl Teatru Capitol „Przekręt (nie)doskonały czyli
kto widział pannę Flint?” Donald Churchill, Peter Yeldham,
reżyseria Andrzej Rozhin - godz. 17.30 i 20.30 Teatr im. C. K.
Norwida,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 85 zł, 75 zł, 50 zł; www.kupbilecik.
pl)
www.agencjamuza.pl

spotkanie z cyklu „ars poetica” „Jesień w kalejdoskopie” godz. 17.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

warsztaty plastyczne „W świecie magicznych barw” dla
dzieci w wieku 6-12 lat „Większy kawałek słońca”; prowadzi
Urszula Szczepaniak - godz. 16.00-17.30 ul. K. KomedyTrzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona,
zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

12 PAŹDZIERNIKA - PONIEDZIAŁEK

spektakl „Szaleństwo we dwoje” Eugene Ionesco, reżyseria
Tadeusz Rybicki - godz. 19.00 Park Zdrojowy 1 (bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

spektakl „Zimowa opowieść” William Szekspir, reżyseria
Aleksandra Popławska i Marek Kalita - godz. 17.00 duża scena,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

Międzyszkolnego

Ośrodka

Sportu

III bieg „Jelenia Góra Biega” - Bieg pod Chojnikiem;
godz. 10.10 start dzieci kat. A1 (100m); godz. 10.25 start dzieci kat.
A2 (250m); godz. 10.40 start dzieci kat. B (600m); godz. 10.55 start
młodzieży kat. C (1400m); godz. 11.40 start do biegu głównego (10
km), Nordic Walking (ok. 5 km); zapisy od 9.00, rozpoczęcie godz.
10.00; regulamin www.tkkfjeleniagora.vgh.pl - Transgraniczne
Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Orle”
Filharmonia Familijna, Bajkowe Obrazy, koncert pod dyrekcją
Wojciecha Rodka: Waldemar Gromolak - gitara, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Dolnośląskiej; w programie: Anatolij Konstantynowicz
Liadow - Poematy symfoniczne: Baba Jaga op. 56, Zaczarowane
jezioro op. 62, Kikimora op. 63, Ludwig van Beethoven - VI Symfonia
F-dur op. 68 Pastoralna/fragmenty, Manuel Maria Ponce - Concierto
del Sur/fragmenty - godz. 10.30 ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 11 zł)
Filharmonia Dolnośląska

18 PAŹDZIERNIKA - NIEDZIELA

Estrada Młodych; koncert pod dyrekcją Frédérica Tschumi
(Szwajcaria): Orkiestra EUROPERA; w programie: Georges Bizet Suita z opery Carmen, Bohuslav Martinů - Serenada nr 2
na dwoje skrzypiec i altówkę H. 216, Bohuslav Martinů - Serenada
nr 3 na obój, klarnet, czworo skrzypiec i wiolonczelę H. 218, Bohuslav
Martinů - Serenada nr 1 na klarnet, waltornię, troje skrzypiec i altówkę
a-moll H. 217, Bohuslav Martinů - Serenada na orkiestrę kameralną
H. 199, Antonín Dvořák - Serenada e-moll op. 22, Hans Gál - Burleska
op. 42b - godz. 19.00
ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 20 zł, 10 zł)
Filharmonia Dolnośląska

Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra

Rozgrywki II Ligi Piłki Koszykowej Mężczyzn. Mecz KS Sudety
Jelenia Góra - Jamalex Polonia 1912 Leszno - godz. 19.00
ul. Sudecka 42

Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

spektakl „Nadobnisie i koczkodany, czyli zielona pigułka”
Stanisław Ignacy Witkiewicz, reżyseria Pia Partum - godz. 19.00 duża
scena, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)

Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

dolnośląska akcja artystyczna „Czytajmy dramaty!”;
www.jck.pl - godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny)

Miejski Klub Sportowy „Karkonosze - Jelenia Góra”

Rozgrywki III Ligi Piłki Nożnej. Mecz MKS ,,Karkonosze - Jelenia
Góra” - Ślęza Wrocław - godz. 15.00 Park Sportowy Złotnicza

Międzyszkolny Klub Sportowy
„Karkonosze” Jelenia Góra

Rozgrywki Kadetek Piłki Koszykowej. Mecz MKS MOS
Karkonosze Jelenia Góra - AZS Gorzów I - godz. 12.30 SP nr 10,
ul. G. Morcinka 31

17 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA

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

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

spektakl „Nadobnisie i koczkodany, czyli zielona pigułka”
Stanisław Ignacy Witkiewicz, reżyseria Pia Partum - godz. 19.00 duża
scena, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

II Festiwal Muzyki XX wieku; koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia
I LO im. S. Żeromskiego pod dyrekcją Wojciecha Rodka: Waldemar
Gromolak - gitara, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej;
w programie: Anatolij Konstantynowicz Liadow - Poemat symfoniczny
Zaczarowane Jezioro op. 62, Robert Kurdybacha - Koncert na gitarę
- PREMIERA, Manuel Maria Ponce - Concierto del Sur na gitarę
i orkiestrę, Mieczysław Karłowicz - Powracające fale op. 9 - godz.
18.00 aula LO,
ul. J. Kochanowskiego 18 (bilety: 30 zł)
Filharmonia Dolnośląska

16 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK

5

spektakl dla naj najów, czyli widzów od 1-4 lat „A - TA - YMM”;
scenariusz i reżyseria Dorota Bielska - godz. 16.00 Park Zdrojowy 1
(bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

KALENDARZ

KULTURA / REKLAMA
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Znany reżyser, scenarzysta i producent z Nowego Jorku po raz kolejny w naszym mieście

Do Jeleniej Góry po raz kolejny zawitał reżyser, scenarzysta
i producent filmowy – Andrzej Krakowski, który mieszka
w Nowy Jorku i wykłada na tamtejszej uczelni. W Jeleniogórskim Centrum Kultury spotkał się z miłośnikami kina,
promując jednocześnie swoją książkę pt. „Pollywood”.
1968 rok to była zmiana generacyjna. Wrzało w Ameryce, Paryż się palił,
w Niemczech były bunty studentów,
Czechosłowacja – to był jeden rok.
A w Polsce partia nazywając Żydów
mniejszością narodową, pozbyła
się zasiedziałych obywateli. Po demonstracjach zwalniali studentów z
uczelni, wyrzucali naszych rodziców
z pracy, tworzyli warunki, w których
nie da się żyć. Od czerwca 1967 r. do
końca 1971 r. do wydziału MSW, który
się trudnił szukaniem żydowskich
korzeni obywateli Polski, napłynęły
4 miliony donosów – wspomina
Andrzej Krakowski.
W Łodzi kończąc czwarty rok studiów byłem atakowany w prasie. Nagle
dostałem propozycję 6-miesięcznego
stypendium w Hollywood – opowiadał doświadczony reżyser. Po trzech
tygodniach pobytu w Los Angeles
wraz siostrą dowiedział się, że zostali
pozbawieni obywatelstwa polskiego.
Przyszedł taki moment refleksji,
że skończył się pewien etap w życiu,
że do Polski już nie wrócimy, bo
Polska nas nie chce. W związku z tym
jednego dnia przeszliśmy na język
angielski. Był to 1968 rok, a scenariusz
do „Ogniem i Mieczem” pisałem w

1993 roku – to była pierwsza rzecz,
którą po tylu latach napisałem po
polsku, to było takie przebudzenie,
bo zorientowałem się, że myślę po
angielsku – kontynuował Andrzej
Krakowski.
W Hollywood był wtedy Roman
Polański, Krzysztof Komeda, Marek
Hłasko, Jerzy Elbratowski – kompozytor, byli też Mrożek, Grotowski, a także
aktorka Teresa Watras – wymieniał
A. Krakowski., który wspomina, że
„królem” był wtedy Polański, który
dwukrotnie uratował studio Paramount od bankructwa robiąc „Dziecko
Rosemary”, a później „Chinatown”.
Gość wtorkowego spotkania w JCK-u
przytoczył też nazwiska z przedwojennej Polski, które tworzyły Hollywood:
Henryk Wars – kompozytor, Józef Lejtes, Bronisław Kapel – laureat Oscara
za muzykę do filmu „Lili”.
Tym sposobem rozmowa ze znanym reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym przeniosła się na
temat książki, w której Andrzej Krakowski podejmuje tezę, że nie byłoby
obecnie takiego kształtu Hollywood,
gdyby nie Polacy i ich wkład w historię
kina amerykańskiego. Dlatego też
publikacja nosi tytuł „Pollywood”.
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A co jeszcze w programie?

28 września o godz. 19.00 Teatr Cinema z Michałowic przedstawi spektakl
„Rewia ognia”.
29 września o godz. 19.00 Centrum
Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego/Scena Teatralna Miasta Siedlce
wystawi komedię „Skąpiec. Work in
progress” .
30 września o godz. 19.00 Teatr
Lalki i Aktora w Wałbrzychu przedstawi
współczesną adaptację noweli Henryka
Sienkiewicza „Sachem. Wódz Czarnych
Węży”.
1 października o godz. 19.00 Teatr
Rawa z Katowic zaprasza na spektakl
„Elżbieta Bam, czyli Interdyscyplinarny
Kabaret Ponurego Żartu”.
2 października o godz. 16.00 zaprezentuje się Teatr Czytelni Dramatu
z Lublina w spektaklu „Ony” Marty
Guśniowskiej, a o godz. 19.00 zobaczymy inscenizację „Tata ma kota (albo
Poczytaj mi Tato)” autorstwa kierow-

film kolorowy, to patent Eastmana był w naszym mieście w czerwcu br. z żoną Mają w Cieplicach na dwa tygoKodaka jest oparty na patencie Jana kiedy to był jednym z gości Festiwalu dnie i jak zapewnia, będzie tu wracać.
Przemek Kaczałko
Szczepanika z Rudnik. Billy Wilder Reżyserii Filmowej, po którym pozostał
urodził się w Suchej (dzisiaj Sucha
Beskidzka), Max Fleischer urodzony w
Krakowie wprowadził Walta Dinseya
do przemysłu, Max Factor, którego
kobiety znają z kosmetyków w 1928
r. otrzymał pierwszego Oscara, za
charakteryzację do filmu. Max Factor
urodził się w Łodzi, choć niektórzy
twierdzą, że w Zduńskiej Woli – wymieniał Andrzej Krakowski. Te, i wiele
innych nazwisk można poznać dzięki
literaturze reżysera mieszkającego w
Nowym Jorku.
Przyjeżdżałem do Sobieszowa, jako
dziecko na wakacje. Powrót tutaj jest
podróżą sentymentalną – podkreślił
Andrzej Krakowski, który ostatni raz
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W 10 dni aż 15 spektakli!
W sobotę (26.09) rozpoczęły się
po raz 45 Tegoroczne, Jeleniogórskie
Spotkania Teatralne. Rozpoczął je premierowy spektakl Teatru im. Norwida
„Zimowa opowieść” na podstawie jednego z ostatnich utworów Williama Szekspira w reżyserii i adaptacji Aleksandry
Popławskiej i Marka Kality oraz koncert
w wykonaniu Miłosz Bazarnik Trio.
27 września o godz. 17.00 zaplanowano monodram „Nic nowego pod
słońcem” złożonego z tekstów Juliana
Tuwima, Jerzego Jurandota, Mariana
Hemara, Bolesława Leśmiana czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Wśród osób urodzonych na terenach Polski wymienił m.in.: Siegmunda Lubina (Zygmunt Lubszyński),
który stworzył pierwszy ruchomy
projektor. Samuel Goldwyn (ur. jako
Szmul Gelbfisz w Warszawie), którego
nazwisko znalazło się na szyldzie Metro Goldwyn Mayer. Był producentem,
który zrobił pierwszy film długometrażowy w mieście, które nazywało
się Hollywood. Pierwszy multipleks
wybudował Lubin w Philadelphi, a następnie pałeczkę przejął Nathan Harry
Gordon urodzony w Wilnie. Następnie
bracia Warner, których było czterech,
a trzech urodziło się w Krasnosielcu
koło Warszawy – oni wprowadzili
dźwięk do filmu – dźwięk, który jest
oparty na patencie Józefa Tykocińskiego z Włocławka. Jeśli chodzi o

nika literackiego Teatru im. Norwida
Szymona Bogacza. W obsadzie m.in.:
Jan Nowicki i Przemysław Sadowski.
3 października o godz. 16.00 „Zmiana światła” Marcina Misiury. O godz.
22.00 w Restauracji Teatralnej rozpocznie się koncert „Shakespeare SONETY
rogacewicz&sikora”.
4 października o godz. 17.00 w
Restauracji Teatralnej spotkają się z
publicznością: Krystian Lupa i Mikołaj
Grabowski. O godz. 19.00 na widownia na Dużej Scenie Teatr Centrala w
Warszawie zaprezentuje monodram
„Chopin bez fortepianu”.
5 października o godz. 19.00 Teatr Polonia z Warszawy wystawi „32
omdlenia” Antoniego Czechowa. Jest
to benefisowy spektakl Jerzego Stuhra,
przygotowany na 40-lecie debiutu scenicznego. Grają: Krystyna Janda, Jerzy
Stuhr i Jerzy Łapiński.
(Jel)

Muzeum fresków
jednym z „cudów”
W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie
ogłoszono 18 września listę laureatów ósmej edycji konkursu “Polska
pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”. W kategorii “Turystyka
mobilna i wirtualna” zwyciężyło
Wirtualne Muzeum Barokowych
Fresków w Muzeum Przyrodniczym
w Cieplicach.
Celem konkursu było wyłonienie i
nagrodzenie najlepszych projektów dotyczących turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania
przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji,
zrealizowanych z dofinansowaniem ze
środków UE. Poprzez promocję dobrych
praktyk, konkurs pokazuje wpływ
unijnych funduszy na rozwój Polski i
zachodzące w niej zmiany.
Spośród 195 zgłoszeń, Kapituła Konkursu wskazała 21 projektów nominowanych w siedmiu kategoriach: rewitalizacja, obiekt turystyczny, turystyka
aktywna, turystyka mobilna i wirtualna,
kultura i sztuka, edukacja, miejsce
przyjazne rodzinie. Następnie wybrała
kolejne Cuda Funduszy Europejskich.
Wirtualne Muzeum Barokowych
Fresków zostało “cudem” w kategorii
“Turystyka mobilna i wirtualna”. W
ramach dofinansowanego w kwocie ok.
450,2 tys. zł (RPO województwa dolnośląskiego) projektu, opracowano bazę
informacji o największych freskowych
zabytkach Dolnego Śląska, udostępniając ją w specjalnie przygotowanej
multimedialnej sali
(Manu)
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Zacięta rywalizacja „górali”

Tomasz Marczyński (Torku Sekerspor) wygrał rywalizację z
Michałem Gołasiem (Etixx–Quick
Step) podczas Górskich Mistrzostw
Polski w kolarstwie szosowym,
które rozgrywane były w Jeleniej
Górze i jej najbliższych okolicach.
Marczyński po zwycięstwie w
Sobótce, również na mecie w Przesiece okazał się najlepszy.
Po starcie w Cieplicach zawodnicy
mieli przed sobą mordercze podjazdy na 12,5-kilometrowej rundzie w
okolicy Chybotka. W sumie dziewięć
podjazdów momentami z 20% nachyleniem wyłoniło najsilniejszych
górali. O zwycięstwo na końcowych
metrach rywalizowali Tomasz Marczyński i Michał Gołaś - zawodnicy,
którzy wkrótce będą reprezentować
nasz kraj w mistrzostwach świata.
Trzy sekundy do zwycięzcy stracił
Łukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowice). Pozostali kolarze stracili
znacznie więcej do czołówki.
Wyniki elity panów na trasie
Jelenia Góra Cieplice – Przesieka
122,5 km (dojazd 10,1 km + 9 rund
po 12,5 km):
1. Tomasz Marczyński (Torku
Sekerspor) czas: 3:43:20
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2. Michał Gołaś (Etixx-Quick Step) ten sam czas
3. Łukasz Owsian (CCC Sprandi
Polkowce) strata: -00:03
4. Adrian Brzóska (JBG-2 Professional MTB Team) -01:05
5. Arian Honkisz (CCC Sprandi Polkowce) -03:15
6. Jacek Morajko (Wibatech) -07:25.
Dzień wcześniej (sobota, 12.09) na
trasie rywalizowały panie. Zwyciężyła 34-letnia Paulina Brzeźna-Bentkowska (TKK Pacific Nestle Fitness),
która o 1’27’’ wyprzedziła koleżankę
klubową Annę Plichtę oraz o ponad
7 minut Monikę Brzeźną.
Wyniki elity kobiet (72,5 km,
dojazd 10,1 km + 5 rund po 12,5
km):
1. Paulina Brzeźna-Bentkowska
(TKK Pacific Nestle Fitness) - czas:
2:28:40
2. Anna Plichta (TKK Pacific Nestle
Fitness) strata -01:27
3. Monika Brzeźna (TKK Pacific
Nestle Fitness) -07:02
4. Monika Żur (4F Scott Racing
Team) -08:37
5. Natalia Nowotarska (UKS Mróz
Jedynka Kórnik) -09:04
(Przemo)

Młodzież KPR o sezonie
Ćwierćfinał Mistrzostw Polski
juniorek młodszych oraz mistrzostwo Dolnego Śląska młodziczek,
które w fazie centralnej zajęły 4.
miejsce w Polsce to sukcesy młodzieży KPR–u Jelenia Góra z ubiegłego sezonu. Podczas spotkania
przy grillu zawodniczki, trenerzy
i rodzice podsumowali dokonania
oraz dyskutowali o planach na
zbliżający się sezon.
W sezonie 2014/2015 siedem
zawodniczek z kadrą Dolnego
Śląska wystąpiło na XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, gdzie
zdobyły brązowy medal (Bachrurska, Starczyk, Klimaszewska,
Dubiel, Filończuk, Konarzewska,
Szczepańska). Jeleniogórzanki
wraz z koleżankami z terenu województwa prowadzone były przez
Dile Samadovą (KPR) oraz Natalię
Tsvirko (Zagłębie). Dobre występy
w OOM skutkowały powołaniem
do kadry Polski rocznika 2000,
na pierwsze zgrupowanie powołanie dostały: Natalia Filończuk i
Magdalena Starczyk, a na drugie
Marika Klimaszewska i Zuzanna
Dubiel.
W sezonie 2015/2016 jeleniogórzanki podzielone zostały na dwa
zespoły: KPR Jelenia Góra SMS
Karpacz w składzie: Filończuk,
Skowrońska, Wojtas, Białogrecka,
Drozdowska (KPR Kobierzyce),
Kruszewska, Oleszek, Lewandowska (EUCO Dziewiatka Legnica),
Sieradzka, Juźwik (Włókniarz
Mirsk), Starczyk, Klimaszewska
oraz Dubiel. W KPR MOS Jelenia
Góra zagrają: Grabarczyk, Płudowska, Szczepańska, Bachurska,
Wrotniewska, Drąg, Liebersbach,
Szramik, Konarzewska, Kubiak,
Chlebosz, Szczupak, Paradysz,
Leszczyńska i nowa zawodniczka
pozyskana z klubu Czarni Żagań
- Natasza Podgórska.
(Przemo)

Karkonosze pokonały Bystrzycę Kąty Wrocławskie

To była gładka wygrana
Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra nie mieli większych
problemów z pokonaniem Bystrzycy Kąty Wrocławskie i
zapisaniem do swojego konta trzech punktów w rozgrywkach III ligi dolnośląsko-lubuskiej. Spotkanie rozgrywane
na stadionie przy ulicy Złotniczej zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 4:1.
jeszcze od poprzeczki. Po tej wygranej
Karkonosze z 11 punktami plasują
się na 12. miejscu w ligowej tabeli. Do
bezpiecznej strefy oznaczającej pozostanie na tym szczeblu rozgrywkowym
tracimy tylko 4 „oczka”. Najbliższy
tydzień przyniesie nam dwa pojedynki
Fot. Tomasz Raczyński

Pierwsza część gry zakończyła się
wynikiem 1:0 dla Karkonoszy, a rezultat otworzony został już w 3. minucie.
Bramkarz Bystrzycy Jakub Matlak
fatalnie wznowił grę, piłkę przejął Maciej
Firlej, a formalności dopełnił Łukasz
Kowalski strzelając gola z najbliższej
odległości. Kilka minut później niestety
tylko w słupek trafił Maciej Firlej. Rywale
przebudzili się jeszcze przed przerwą, ale
wyrównać zdołali po powrocie na boisko
w 51. minucie. Serię błędów w naszej defensywie wykorzystał Patryk Drożyński.
Jeleniogórzanie szybko otrząsnęli się
po utracie gola i dwukrotnie zmusili do
kapitulacji Jakuba Matlaka, a konkretnie
uczynił to rozgrywający bardzo dobre
zawody Maciej Firlej. Rezultat w 78.
minucie ustalił rezerwowy Bartosz
Poszelężny popisując się fantastycznym
uderzeniem z 25 metrów. Piłka zanim
przekroczyła linię bramkową odbiła się

biało-niebieskich, w środę drużyna
Artura Milewskiego zagra na wyjeździe
ze Stilonem Gorzów Wielkopolski, a w
niedzielę o 12.00 podejmie na własnym
stadionie Polonię-Stal Świdnica.
Karkonosze Jelenia Góra - Bystrzyca
Kąty Wrocławskie 4:1 (1:0)
Karkonosze: Wieliczko, Werscoki,
Kuźniewski, Wawrzyniak, Mateusz
Firlej, Kraśnicki (72’ Majer), Sareło,
Kusiak, Bochnia (87’ Górski), Kowalski
(60’ Szramowiat), Maciej Firlej (82’
Poszelężny)
(MDvR)
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Dwójka zawodników KKK na najwyższym podium

Nasi kajakarze mistrzami

Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki okazali się najlepsi podczas Mistrzostw Polski we freestyle’u
kajakowym rozgrywanych w stolicy Małopolski. To kolejny sukces na koncie zawodników
Karkonoskiego Klubu Kajakowego Jelenia Góra.
Fot. Użyczone

28 września 2015 r.

Wrzesień tradycyjnie stanowi kulminację sezonu dla zawodników Karkonoskiego Klubu Kajakowego, którzy co
weekend rywalizują w innym miejscu
na kajakowej mapie Europy. Po sukcesie
w zawodach Pucharu Europy w Pradze,
w których Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki
odnieśli zwycięstwa w swoich kategoriach, nasi kajakarze freestyle’owi
wyruszyli do Krakowa, gdzie walczyli o
tytuły mistrzowskie w jubileuszowych
– dziesiątych Mistrzostwach Polski we
freestyle’u kajakowym.
Na tor kajakarstwa górskiego ‘’Kolna” na Wiśle w Krakowie zjechali się
zawodnicy freestyle’u kajakowego z
całej Polski. Pojawili się także zawodnicy
z Czech, gdyż zawody te miały formułę
otwartą. Zofia Tuła i Tomasz Czaplicki
prowadzili w zawodach już po eliminacjach i awansowali do finałów z pozycji
liderów.
- Podczas zawodów ważne jest, aby
mieć komfort w postaci pierwszego

miejsca po eliminacjach. W finałach
najlepszych pięciu zawodników startuje w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc. Dobrze jest być wtedy
liderem, ponieważ ten kto startuje jako
ostatni zna już nieoficjalne wyniki
swoich rywali. Wie, jak powinien popłynąć, jakie ewolucje zaprezentować,
aby objąć prowadzenie - komentuje
Tomasz Czaplicki.
Zosia objęła prowadzenie już po
pierwszym przejeździe finałowym i z
notą 296,7 pkt. obroniła tytuł mistrzyni
Polski w kategorii kobiet nie dając szans
swoim konkurentkom na wywalczenie
medalu z najcenniejszego kruszcu.
- Cieszę się z mojego pierwszego
przejazdu, który dał mi zwycięstwo.
Dzięki niemu mogłam się rozluźnić
i w kolejnych przejazdach bardziej
„poszaleć”. Odwój podobny był do
zeszłorocznego, regularny oraz łatwo
dało się go „wyczuć” więc pomimo
tego, że pojawił się na krótko przed
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To ćwierćfinaliści
Za nami mecze drugiej rundy
piłkarskiego Pucharu Polski na
szczeblu okręgu jeleniogórskiego.
Najwyższe zwycięstwa zanotowali
piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra
i Olimpii Kowary, którzy wspólnie
zaaplikowali swoim rywalom aż
18 goli.

Wyniki II rundy Pucharu Polski OZPN
Jelenia Góra: Olsza Olszyna Lubańska
- Karkonosze Jelenia Góra 0:8, Stella
Lubomierz - Olimpia Kowary 0:10,
Olimpia II Kamienna Góra - Lotnik Jeżów
Sudecki 0:2, WKS Żarki Średnie - Apis
Jędrzychowice 3:6, Czarni Lwówek
Śląski - Piast Wykroty 2:5, GKS Raciborowice - Cosmos Radzimów 2:0, GKS
Warta Bolesławiecka - BKS Bobrzanie
Bolesławiec 1:1 (karne 4:3), Piast
Dziwiszów - Olimpia Kamienna Góra
3:3 (karne 4:3).
Z w yc i ę z c y a wa n s owa l i d o
ćwierćfinałów, które rozegrane
zostaną jeszcze w tym roku.
(MDvR)

zawodami poszło nam całkiem nieźle.
Wróciliśmy z trzema medalami. Ewa
Balon, która w tym roku dołączyła
do naszego jeleniogórskiego klubu
do naszych dwóch złotych krążków
dołożyła brązowy medal - wyznała
szczęśliwa Zofia Tuła.
Tomasz wziął przykład z Zosi i w
podobnym stylu zwyciężył w kategorii
mężczyzn. Już w pierwszym z trzech
przejazdów finałowych osiągnął najlepszy rezultat, który oceniono na 915 pkt.
Blisko podium uplasował się Michał
Wrzal, który ostatecznie sklasyfikowany został na czwartym miejscu.
(MDvR)

Łączny wynik za zdobyte miejsca dał
Zosi, Ewie, Michałowi i Tomkowi drugie
miejsce w klasyfikacji drużynowej
Mistrzostw Polski.

Oyama zaprasza na treningi
Jeleniogórski Klub Oyama rozpoczął nowy sezon szkoleniowy
2015/2016 i zaprasza na treningi
osoby chcące rozpocząć przygodę
zarówno z Karate (dzieci, młodzież i dorosłych) jak i do sekcji
Muay Thai – Kick Boxingu (młodzież i dorosłych).
- W szeregach klubu ćwiczą zarówno dzieci (już od 5. roku życia),
młodzież, jak i dorośli – często całe
rodziny. Klub jest wspierany przez
Miasto Jelenia Góra od 1995 roku

– aktualnie realizuje zadanie publiczne o nazwie: „Szkolenie dzieci
i młodzieży w zakresie Oyama
Karate i Muay Thai”. Po szczegóły
dot yczące zapisów, treningów
oraz najważniejszych informacji
organizacyjnych i szkoleniowych
zapraszamy na stronę klubu www.
oyama.com.pl - mówi Rafał Majda,
zapraszając wszystkich chętnych
na treningi organizowane przez
Jeleniogórski Klub Oyama Karate.
(MDvR)
Fot. Fot. Oyama

12

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

REKLAMA
ROZMAITOŒCI

28 września 2015 r.
ZU]HĞQLDU

13
17

28 września 2015 r.

.
FOTOREPORTAZ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Niezapomniana noc z Bareją
Po 24 latach od premiery „Misia”,
na scenie Jeleniogórskiego Centrum
Kultury 25 września spotkali się prezes
Ryszard Ochódzki i Aleksandra Kozeł.
Zgodnie z przewidywaniami śmiechu
było co niemiara.
XII edycję „Barejady” recitalem
otworzył Stanisław Tym, następnie
przyznano honorową nagrodę festiwalu, a najwytrwalsi spędzili „Noc
z Bareją”, czyli maraton filmowy z
dziełami absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Jeleniej Górze.
Aktorka i grana przez nią postać
stopiły się w jedno – do tego stopnia,
że zapomniano o rolach pani Krystyny, które zagrała u Lenartowicza, czy
Zanussiego. Honorowy Miś trafia w
tym roku do niej za jedną rolę – raz a
dobrze – może na tym polega sekret aktorstwa – mówił Andrzej Marchowski
zapraszając na scenę Jeleniogórskiego
Centrum Kultury Krystynę Podleską.
Wręczenie nagrody odbyło się (nie
jak wcześniej zaplanowano) podczas
rozpoczęcia Barejady, ale po występie
Stanisława Tyma, bowiem „pani Krysia
z Misia” miała okazję doświadczyć
stania w korku przy wjeździe do
Jeleniej Góry od strony Wrocławia. Czuję się jak na Oscarach – rozbawiła
publiczność w swoim stylu Krystyna
Podleska. - Myślę, że było warto stać w

korku półtorej godziny jak wjeżdżałam
do Jeleniej Góry – mówiła odtwórczyni
roli Aleksandry Kozeł, która otrzymała
honorowego Misia z rąk prezydenta
Marcina Zawiły oraz kwiaty od dyrektora JCK-u Jarosława Gromadzkiego.
Aktorka wspominała list, jaki napisała do rodziców. - Mama czytała ten list
tacie podczas śniadania. Napisałam:
jestem zadowolona, wszystko idzie tak
wspaniale, Stanisław Bareja wspaniały
reżyser, Stanisław Tym wspaniały
aktor, on mi tak bardzo pomaga.
Wszystko idzie naprawdę dobrze. Jedyna rzecz – prawie wszystkie moje sceny
są w łóżku. Tatuś spojrzał na mamę i
powiedział: jak to Urszulko, czy ona gra
chorą? - opowiadała Krystyna Podleska
po raz kolejny sterując kącikami ust
publiczności.
Licznie zgromadzeni widzowie mieli
okazję porozmawiać z aktorami oraz
z żoną kultowego reżysera – Hanną
Kotkowską-Bareją. Maraton filmowy
obejmował takie dzieła jak „Nie ma
róży bez ognia”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Brunet wieczorową porą”,
„Co mi zrobisz jak mnie złapiesz” oraz
„Miś”. Podczas przerwy był czas na
Przedostatnią paróweczkę hrabiego
Barry Kenta, a o 7.00 rano odbył się
konkurs wiedzy dla przytomnych z
treści filmów Stanisława Barei.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko
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2015-08-23 godz. 04.00 - 2015-09-26 godz. 12.00
PRACA
DAM PRACĘ
"Złota rączka"- koszenie trawy
- Poszukuje do pracy, od wtorku
tzw."złotej rączki" do prac przy
koszeniu trawy. Warunek: umiejętność jazdy traktorem, kosiarką.
Mile widziane własne auto. Proszę
dzwonić 509 503 481. rekrutacja@
regess.eu
Auto myjnia w Sobieszowie Ręczna myjnia samochodowa
zatrudni pracowników fizycznych.
Osoby zainteresowane proszę o
przesłanie CV na adres myjnia.fur@
gmail.com lub kontakt telefoniczny.
- 732 918 191
Barman - Metafora Pub & Restaurant zatrudni kreatywne, miłe i
sympatyczne osoby na stanowisku
barmana. Doświadczenie, języki
obce mile widziane. CV proszę
wysyłać na maila fraczewskikarol@
gmail.com
Do prac gospodarczych - do prac
gospodarczych w ogrodzie, przy
zieleni. Wymagania: umiejętność
obsługi traktora. Proszę dzwonić:
509 503 481 lub CV na adres: klaudia.dudek@regess.eu
Dom Wczasowy Mieszko w Karpaczu przyjmie do pracy osoby na
stanowiska; recepcjonista, kucharz,
kelner. - 730-916-916 mail romuald27@op.pl

Elektryk- Niemcy- pilne - Zatrudnię na umowę o prace elektryków do
pracy w Niemczech - niemiecki mile
widziany - 721 360 899
Elektryka - Elektromontera Zatrudnię, więcej info na : ajotnet@
wp.pl lub ajotnet@vp.pl - 605 458
999
Elektryk-Automatyk w Simet
SA - firma poszukuje osoby do
pracy w Warsztacie Elektrycznym,
obsługującym przebieg procesów produkcyjnych. Wymagania:
wykształcenie elektryczne, znajomość aut. przemysłowej. Chęć do
ambitnej pracy. - 756 471 431
Firma budowlana poszukuje murarzy, zbrojarzy, cieśli szalunkowych
do budowy od podstaw. Praca
na terenie Niemiec. Oczekujemy
udokumentowanego doświadczenia. CV proszę na meila: biuro@
ruben-bau.eu - Biuro czynne 8-16,
tel. 537576392
Firma Flywood w Karpnikach
zatrudni operatorów CNC. Praca w
systemie trzyzmianowym. Poszukujemy osób z doświadczaniem
jak i do przyuczenia. CV prosimy
przesyłać na adres e-mail. - office@
flywood.pl/757677031
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Firma KOW-ART przyjmie do pracy
ślusarzy, spawaczy oraz chętnych
do przyuczenia w zawodzie ślusarz,
spawacz, kowal tel. 601 543 574
Firma Netto zatrudni sprzedawców
do sklepu w Szklarskiej Porębie.
Oferujemy: pełen etat, pensję 2150
zł brutto + premię uznaniową do 250
zł brutto, Prosimy o przesłanie CV:
mg189509@netto.pl
Firma Netto zatrudni sprzedawców
w Jeleniej Górze Zapraszamy osoby
pracowite, z chęcią do działania
Oferujemy: pełen etat; pensja +
premię uznaniową Prosimy o przesłanie CV: ak177642@netto.pl
Firma Netto zatrudni sprzedawców
w sklepie w Karpaczu. Zapraszamy
osoby pracowite, z chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja +
premię uznaniową Prosimy o przesłanie CV: mo148015@netto.pl
Firma Netto zatrudni z-cę kierownika sklepu w Jeleniej Górze.
Wymagamy doświadczenia na
podobnym stanowisku w sieci dyskontowej. Oferujemy: pełen etat.
Prosimy o przesłanie CV: rma@
netto.pl
Firma Pepco Poland Sp. z o.o.
poszukuje do pracy w sklepie na
stanowisku: Kasjer sprzedawca
(3/4 etat)w Jeleniej Górze; Proszę
o aplikacje poprzez stronę: praca.
pl - 616 684 300
Firma Pepco Poland Sp. z o.o.
poszukuje do pracy w sklepie na
stanowisku: Zastępca kierownika
oraz kasjer sprzedawca (1/1 etat;
3/4 etat)w Karpaczu; Proszę o
aplikacje poprzez stronę: praca.
pl - 616 684 300
Hotel "Krasnoludki" w Sosnówce
zatrudni palacza/konserwatora z
uprawnieniami do obsługi kotłów
parowych i wodnych na paliwa stałe
o mocy > 50 kW - Świadectwa Kwalifikacyjne E2 i D2. - 691-931-036

005197124

Gabinet Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp
W ofercie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek,
terapia pękających pięt,
obcięcie i oszlifowanie paznokci zgrubiałych,
oczyszczenie paznokci zmienionych chorobowo,
korekta wrastających paznokci (klamry),
diabetycy zabieg/proﬁlaktyka,
terapia grzybicy paznokci,
rekonstrukcja paznokcia,
masaż stóp,
opatrunki specjalistyczne,
dobór ortez.

Dodatkowo: Zabiegi kosmetyczne twarzy.
Depilacje. Manicure/ Pedicure hybrydowy.

Jelenia Góra, ul. Sygietyńskiego 5/1.

Rejestracja od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00

|

tel. 536-230-760

|

www.pedi-med.pl

- 20 % na pierwszy zabieg

REKLAMA

Firma KM-System poszukuje kandydatów na stanowisko konstruktor.
Wymagane wyższe wykształcenie
techniczne, znajomość programu
CAD, znajomość j. ang, podstawy
konstrukcji maszyn, doświadczenie
min 1 rok - 75 6105577/ praca@
km-system.pl

Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kelnerów/kelnerki. Oferujemy pracę na umowę. CV proszę wysyłać na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl z dopiskiem kelner/
kelnerka - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracownika kontroli gastronomii. Wymagane wykształcenie
wyższe, doświadczenie w gastronomii. CV proszę wysyłać na e-mail:
kadryk@golebiewski z dopiskiem
kontrola. - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracownika recepcji. Wyższe wykształcenie, doświadczenie
w branży hotelarskiej, biegła znajomość przynajmniej jednego języka
obcego. a.stanislawska@golebiewski.pl - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni pracowników na stanowisko pomoc kuchenna. Oferujemy
pracę na umowę, możliwość zakwaterowania.CV proszę wysyłać na
e-mail:kadryk@golebiewski.pl z
dopiskiem pomoc k - 757 670 715
Hotel Kryształ**** w Szklarskiej
Porębie zatrudni kelnera, kucharza,
młodszego kucharza. Umowa o
pracę. CV z dopiskiem "CV kelner /
kucharz" proszę wysłać na dorota@
hotelkrysztal.pl tel. 532 326 886
Hotel Pałac Restauracja "Spiż" w
Miłkowie przyjmie do pracy wykwalifikowaną pomoc kuchenną. - 887
301 001
Kelner / Kelnerka - Chcesz dorobić pracując na weekendy. Atrakcyjne wynagrodzenie. Jesteśmy
liderem w organizacji wesel. Miejsce
pracy: Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce k. Karpacza. Dzwoń: g.
10:00-18:00. - 605 144 021
Kelnerka - Metafora Pub &
Restaurant zatrudni kelnerkę, mile
widziane doświadczenie i znajomość języków obcych. CV proszę
wysyłać na maila fraczewskikarol@
gmail.com
Kelnerka Sorrento Ristorante
- Zatrudnimy kelnera/kę z pasją i
doświadczeniem w gastronomii.
Osobę sprytną, wesołą i miłą. Praca
na stałe. CV proszę wysyłać na
e-mail z dopiskiem w tytule "Kelner"
- pilne - kontakt@sorrento.pl
Kierowca kat c/ praca dla kierowcy od pon do piątku wymagana
karta kierowcy niekaralność/ tel.
887095840
Kierowca mechanik - Zatrudnię kierowcę z kategoria C praca
na terenie Polski maksymalnie 2
dniowe wyjazdy. Wszystkie informacje w godzinach 7-16 - 602
377 991
Kierownik zmiany Berlin Doner
Kebap w Jeleniej Górze. Opis
stanowiska otrzyma kandydat po
przesłaniu maila ze swoim CV. - 505
895 466

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

Koordynator usług porządkowych - oczekujemy: # wykształcenia min. średnie # prawa jazdy
kat. B # umiejętności zarządzania
zespołem oferujemy: # stabilne
zatrudnienie-umowa o pracę CV
na adres: rekrutacja@abc-service.
pl - 604 790 425
Kucharka - Karpacz - Szukamy
Pani do pracy w kuchni na ośrodku
wczasowym w Karpaczu. Możemy
zapewnić nocleg i wyżywienie. - 757
619 575
Kucharz, kucharka, p. kuchenna Mysłakowice tel. 605 598 712

Kursy jęz.niem-praca/opiekunki
- Kursy językowe przygotowawcze
dla osób chcących podjąć pracę
w charakterze opiekunek osób
starszych w Niemczech. Szkolimy
od podstaw. Po odbyciu szkolenia
gwarantujemy stabilne, legalne
zatrudnienie. - 734 427 734/691
104 999
Obsłga instalacji CO - Praca na
umowę-zlecenie w sezonie grzewczym 2015_16. Obsługa instalacji
centralnego ogrzewania na terenie
Simet SA. Wymagane uprawnienia
energetyczne. - 756 471 506
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Ochrona Szklarska Poręba Agencja ochrony zatrudni pracowników ochrony z terenu Szklarskiej
Poręby i okolic. - 605 097 861
Operator dźwigu, żurawia Firma Usługi Dźwigowe Aleksander
Sulewski w Jeleniej Górze poszukuje operatora żurawia samojezdnego. -uprawnienia do obsługi
żurawi-kat IIŻ -prawo jazdy kat.C
-doświadczenie min. 1 rok pracy na
dźwigu - 603 552 444
Opieka w Niemczech - Legalna
praca przy opiece od zaraz dla Pań i
Panów. Wymagana komunikatywna
znajomość języka. Wynagrodzenie
od 1200-1600 e plus zwrot za
dojazd. Nie pobieramy żadnych
prowizji. Szczegółowe info pod nr
tel. - 511 844 939
Opieka w Niemczech - Poszukujemy opiekunek i opiekunów osób
starszych oraz pomocy domowych.
Wyjazdy na sprawdzone miejsca.
Dla osób z własną działalność wynagrodzenie nawet do 1800€+zwrot
kosztów podróży. Nie pobieramy
opłat - 733 228 601
Opikeun/ki osób starszych Poszukujemy opiekunek i opiekunów osób starszych oraz pomocy
domowych. Wyjazdy na sprawdzone miejsca. Dla osób z własną
działalność wynagrodzenie nawet
do 1800€+zwrot kosztów podróży.
Nie pobieramy opłat - 501 082 087
P. W. Juro-Trans w Kowarach przyjmie osoby na stanowiska: ślusarz
remontowy- mechanik maszyn, pracownik budowlany, sprzątaczka. CV
proszę wysyłać na adres mailowy:
jurotrans@wp.pl. telefon 75 718
25 28
Piekarza zatrudnię od zaraz
- Mało nas do pieczenia chleba
- proszę zadzwonić w sprawie
uzgodnienia szczegółów - normalna
umowa o pracę. Miejsce Piechowice. - 601 566 336
Pielegniarke zatrudnię - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno
– leczniczych w warunkach domowych u pacjenta przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki
i samopielęgnacji prowadzenie
niezbędnej dokumentacji medycznej
- 501 079 241
Pokojowa / Sprzątaczka Chcesz dorobić pracując na weekendy. Atrakcyjne wynagrodzenie.
Jesteśmy liderem w organizacji
wesel. Miejsce pracy: Dwór Korona
Karkonoszy w Sosnówce k. Karpacza. Dzwoń: g.10:00-18:00. - 605
144 021
Poszukuje osoby do biura w
dziale marketingu. Wymagania:
dobra znajomość pakietu MS Office,
komunikatywna znajomość angielskiego lub niemieckiego. Praca
od 8:00 do 16:30. CV:rekrutacja@
regess.eu - 756 442 073
Poszukujemy absolwenta architektury z komunikatywną znajomością języka angielskiego lub
niemieckiego do pracy w firmie
budowlanej. Proszę wysłać swoje
CV: rekrutacja@regess.eu - 756
442 073
Poszukujemy doręczycieli przesyłek na terenie Jeleniej Góry,
Jeżowa Sudeckiego, Wlenia, Mirska, Świerzawy. CV na adres: praca-jg@o2.pl - 798 075 075
Poszukujemy fryzjera z doświadczeniem do Studia Zdrowia i Urody
w hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
Praca na umowę o pracę. - spa.
golebiewska@golebiewski.pl
Poszukujemy Kierownika Serwisu Sprzątającego z doświadczeniem na obiekt handlowy w Jeleniej
Górze. Kontakt tel: 661 970 412

og£oszenia
ROZMAITOŒCI
Poszukujemy studenta do pracy
w biurze. Wymagania: bardzo dobra
znajomość obsługi pakietu MS
Office, komunikatywność, sumienność, mile widziana znajomość
języka ang. CV na adres: rekrutacja@regess.eu - 756 442 073
Poszukujemy zbrojarzy - cieśli
szalunkowych oraz pomocników
budowlanych. Kontakt: sekretariat@
sunet.com.pl
Poszukujemy zbrojarzy - cieśli
szalunkowych. Kontakt: sekretariat@sunet.com.pl
Praca - zlecenie - Nawiążę współpracę z osobą o zdolnościach manualnych. Lekka, dobrze płatna praca
w zakładzie tapicerskim lub w domu.
Zapraszam! - 790 498 500
Praca dla Ciebie - Profi Credit
Polska S.A. zatrudni do pracy na
stanowisku Doradca Finansowy.
Praca polega na sprzedaży pożyczek gotówkowych w naszym Biurze
Terenowym. Oferujemy umowę
zlecenie. CV na proficreditjg@wp.pl
- 728 874 309
Praca dla kobiet i mężczyzn
- Poszukujemy pań i panów do
sprzątania obiektu handlowego w
godz. nocnych (22.-6.00) w Jeleniej
Górze. Zainteresowanych prosimy o
kontakt telefoniczny - 661 970 412
Praca doręczyciel/listonosz Poszukujemy doręczycieli przesyłek
na terenie Jeleniej Góry, Jeżowa
Sudeckiego, Wlenia, Gryfowa,
Karpacza. CV na adres: praca-jg@
o2.pl - 798 075 075
Praca na pół etatu w sklepie
spożywczym, kontakt do 16;00 728-149-194
Praca od zaraz - Podejmę współpracę z osobą młodą, kontaktową,
najlepiej zainteresowaną tematyką
finansową. Elastyczny czas pracy,
możliwość zdobycia dużej wiedzy
na temat finansów. - 730 576 705
Praca od zaraz - Świeradów
- Praca od zaraz dla: kelnerów,
pomocy kuchennych, recepcjonistów z j. niemieckim. Miejsce pracy:
Świeradów Zdrój Kontakt: kadry@
uzdrowisko-swieradow.pl, 75/78-20739 - 797 502 247
Praca od zaraz - ulotkarz - Profi
Credit Polska S.A. zatrudni od
zaraz osobę do rozdawania ulotek
pod siedzibą firmy. Praca od poniedziałku do piątku. Stawka 7 zł netto
za godzinę. Zainteresowane osoby
proszę o kontakt w godz.9-17 - 728
874 309
Praca od zaraz dla kobiet przy
produkcji plastików w Jeleniej
Górze. Praca na trzy zmiany. wojkat sp. z o.o. Tel. 516587317 lub
516 587 317
Praca od zaraz przy montażu
skrzyń drewnianych w Jeleniej
Górze. Woj-kat sp.z o.o. Jelenia
Góra Poznańska 20 tel. 756475564
lub 516587317
Praca od zaraz przy produkcji plastików Jelenia Góra Kowary woj-kat
Poznańska 20 tel. 516587317 lub
756475564 - 516 587 317
Praca Opieka Niemcy - Poszukujemy opiekunek osób starszych
do pracy w Niemczech. Stabilne,
legalne zatrudnienie. Wymagana
komunikatywna znajomość języka
niemieckiego. Realizujemy rządowy
projekt 50+ - 691 104 999/734
427 734
Praca w KFC Galeria Nowy Rynek
- W KFC zatrudniamy ludzi, a nie
CV! Zasmakuj pracy w restauracji
KFC w Galerii Nowy Rynek obok
dworca PKS Jelenia Góra, w przyjaznej atmosferze, w zespole ludzi
takich jak Ty emilia.kowalska@
amrest.eu - 519 191 907
Praca w kuchni - praca dla osoby
na stanowisku pomocy kuchennej
lub jako kucharz. tel 605 598 712

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

Praca w pensjonacie Szklarska - Zatrudnię osoby do pracy w
pensjonacie w Szklarskiej Porębie
na stanowisko kelner/ pokojowa.
Umowa o pracę, zakwaterowanie
oraz wyżywienie. Mile widziana
znajomość j. niemieckiego. Telefon:
60554761 - 605 547 616

Specjalista ds. rekrutacji Poszukuje osoby z doświadczeniem, do pracy w dziale rekrutacji.
Wymagania: doświadczenie zawodowe, dobra znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego.
Cv: rekrutacja@regess.eu - 756
442 073

Praca w pralni dla mężczyzn
- Pilnie poszukuję pracownika
(mężczyzna) z prawem jazdy kat
B do pracy w pralni w Kowarach
na stanowisku - obsługa maszyn
pralniczych. - 605-587-232

Sprzedawca - Zatrudnimy Pani z
doświadczeniem w sklepie spożywczym na 1/2 etatu. - 728-149-194

Pracownik produkcji - Zatrudnimy mężczyznę do 35 lat do pracy
przy produkcji rolet zewnętrznych.
wymagane prawo jazdy kat"b". Cv
proszę kierować na emil@fabrykarolet.com.pl z dopiskiem produkcja
- 513 151 261
Pracownik produkcyjny - Zatrudnimy mężczyznę do pracy przy
produkcji rolet i bram. Umowa o
pracę wynagrodzenie stałe +premia
,system 1 zmianowy 8-16 .cv proszę
kierować: emil@fabrykarolet.com.
pl - 756 489 555
Produkcja i montaż wentylacji
- produkujemy i montujemy układy
wentylacji i klimatyzacji; jeśli chcesz
się tego nauczyć i z nami pracować
- zadzwoń ! K&K Engineering s.c.,
ul. Spółdzielcza 35,tel.75-6446-970
- 662-158-974
Programista php - Szukamy
do współpracy programisty php, z
dużym doświadczeniem. Wysokie
wynagrodzenie, forma współpracy
do uzgodnienia. Biuro w Jeleniej
Górze. Tel. 509 20 20 60 lub: biuro@
netfactory.pl
Przyjmę do pracy w Karpaczu
kucharzy, pomoce kuchenne oraz
kelnerów. CV wraz ze zdjęciem
można przesyłać na adres mailowy
recepcja@karpatka.com.pl. Informacje pod numerem tel. 512 392
437
Przyjmę do pracy w Sklepie
z Bielizną. CV wraz ze zdjęciem
proszę przesłać na adres e-mail
bielizna.damska.jg@gmail.com 784 479 441
Re s ta u r a c j a M a z u r k o w a
Chata zatrudni - Z-ca szefa kuchni,
kucharz, pomoc kuchenna, kelner.
Zapewniamy b/d warunki pracy,
Wysokie wynagrodzenie, umowa
o prace, praca w zespole, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji,
premii motywujące. Kontakt CV
mazurkowachata@gazeta.pl Tel.
606 991 160
Rozdawanie ulotek od zaraz Profi Credit Polska S.A. zatrudni
operatywną osobę do rozdawania
ulotek pod siedzibą Firmy przy ulicy
1 Maja 31 Jelenia Góra. Praca od
poniedziałku do piątku, stawka 7zł/h
netto. Kontakt 9.00-17.00 - 728
874 309
Sala zabaw. - Zatrudnię studentki
w charakterze opiekunki-animatorki
w nowej sali zabaw. Mile widziane
doświadczenie w pracy z dziećmi.
Szczegóły przy spotkaniu. - 513
270 450
Specjalista do spraw sprzedaży
- Zatrudnimy mężczyznę na stanowisku przedstawiciela handlowego
do sprzedaży okien bram rolet.
Wymagane prawo jazdy kat "b". Cv
proszę kierować emil@fabrykarolet.
com.pl z dopiskiem sprzedaż - 513
151 261
Specjalista ds. kooperacji Poszukujemy pracownika do koordynacji produkcyjnych projektów
kooperacyjnych w firmie Simet
SA. Wymagana biegła znajomość
języka niemieckiego i wykształcenie
techniczne. - 756 471 506

Stowarzyszenie A&A Sudety
Radio-Taxi poszukuje kierowców,
z licencją i samochodem do współpracy. - 665 665 722
Ślusarz, spawacz, elektromonter
- Engram w Marciszowie (Zakład
produkcji urządzeń elektrycznych,
rozdzielczych i zasilających) zatrudni
na umowę o pracę: - ślusarza-mechanika, - spawacza, - elektromontera. - 665 012 706
Wynoszenie gałęzi - Poszukujemy osób do pracy przy porządkowaniu terenu, po wycince drzew
i gałęzi. Okolice Jeleniej Góry.
Kontakt w godzinach 7.00 - 16.00
tel. 601 845 401.
Zatrudnię barmankę, pomoc
kuchenną do restauracji w Jeleniej
Górze. i Małżeństwo bez nałogów
do pracy w gospodarstwie rolnym.
Wszystko pod numerem:519 629
625
Zatrudnię budowlańców do prac
na terenie Jeleniej Góry. Firma z
25-letnim stażem. Prace wykończeniowe - tynki, regipsy, murowanie.
Tylko fachowców. Więcej info 508
936 573
Zatrudnię do pracy - Przyjmę
do pracy do restauracji w Jeleniej
Górze kucharzy, pomoce kuchenne.
Kontakt mailowy: firma.jeleniagora@op.pl lub tel. 602-735-219.
Zatrudnię kosmetyczkę lub
wydzierżawię stanowisko - Zabobrze kontakt po 15.00 - 603 255
524
Zatrudnię kuriera na JG - forma
zatrudnienia do dogadania zarobki
zależne od zaangażowania średnio
od 2000 wymagania prawo jazdy
3lata doświadczenie w prowadzeniu
busów niekaralność - 786150023 /
arek.dts@wp.pl
Zatrudnię manicurzystkę z umiejętnością wykonywania pedicure,
manicure, manicure hybrydowego
,henny oraz zdobienia paznokci.
CV proszę wysyłać na adres: viaspajeleniagora@gmail.com - 609
181 557
Zatrudnię na soboty w sklepie
spożywczo-mięsnym, praca w
szerszym wymiarze także w czasie
urlopów personelu, 11 zł netto/h tel.
693 221 323
zatrudnię na stanowisko kasjersprzedawca w sklepie Żabka w
Piechowicach - 602-138-761
Zatrudnię na umowę o pracę
pomocnika budowlanego. Wynagrodzenie wypłacane co tydzień. - 500
266 161
Zatrudnię od zaraz - praca przy
produkcji plastików. wynagrodzenie
netto od 1350-1800zł. 756475564
lub 516 587 317
Zatrudnię od zaraz osobę na stoisku handlowym w Centrum Miasta.
Praca całoroczna od poniedziałku
do soboty. Mile widziane osoby z
doświadczeniem. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
- 692-825-238 / 692-543-038
Zatrudnię od zaraz pracowników
produkcji przy obróbce drewna,
stolarzy, pomocników, trakowych.
Praca od Pn-Pt, 7-15, możliwe
soboty. Kontakt tel., lub w firmie
WIMAR, ul. Wiejska 54a, Jelenia
Góra - 607 307 913

Zatrudnię pracownika na stałe
- Pracownia krawiecka w Mysłakowicach zatrudni krojczynię od zaraz.
Zapewniam dobre wynagrodzenie i
warunki pracy oraz przyuczenie do
zawodu. Kontakt renatamazul@
o2.pl - 512 152 536
Zatrudnię spawacza z uprawnieniami oraz umiejętnością czytania
rysunku technicznego. Praca na
pełen etat z pełnymi świadczeniami,
w Jeżowie Sudecki. Informacje 7-16
- 602 377 991
Zatrudnię spawaczy, też do
przyuczenia i pracowników fizycznych. Metaloplastyka, spawanie
punktowe. Wojcieszyce k/Jeleniej
Góry. Kontakt w godz. 8.00 - 14.00
- 505 966 471
Zatrudnię sprzedawcę G.Sudecka - Poszukuję dziewczyny (mile
widziane osoby studiujące) do pracy
w Jeleniej Górze na stoisku z art. do
stylizacji paznokci w Galerii Sudeckiej. Warunki pracy oraz godziny do
ustalenia. Proszę o przesyła - 608
490 110
Zatrudnię w pensjonacie w
Karpaczu kelnerkę- pokojową. Mile
widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. - 696 504 506
Zatrudnię: spawacza, tokarza,
frezera, ślusarz mechanik, tel.
603 686

Zatrudnimy do gastronomii Zatrudnimy na stanowisko pomoc
kuchenna, kucharz. Praca na pełen
etat lub tylko weekendy. CV prosimy
wysyłać mailem (rekrutacjakebab@
o2.pl) lub składać osobiście Doner
Kebab koło Tesco - 722-371-722
Zatrudnimy do GI wykwalifikowanych POF, wymagane zezwolenie
na broń "B" i "M", prawo jazdy kat. B
tel. 601 223 914, 609 844 079
Zatrudnimy elektryków z komunikatywną znajomością j.niemieckiego
oraz własnym środkiem transportu.
Miejsce Pracy Dingolfing Niemcy
Bawaria Pn-Pt 8:00-17:00 lub e-mail
opole@bayer-riedl.de - 882 067
218
Zatrudnimy lektorów języka
angielskiego i niemieckiego. Nasze
oczekiwania: preferowany magister,
dośw. w nauczaniu, zaangażowanie,
dyspozycyjność. CV ze zdjęciem ślij
na adres:sekretariat@centrumnaukiww.pl - 501 555 455
Zatrudnimy panią pokojową na
umowę 1/2 etatu. Praca w centrum
Jeleniej Góry. Mile widziane panie
na emeryturze . - 603 865 940
Zatrudnimy Panów przy produkcji drewnianej architektury ogrodowej w formie umowy zlecenie - 756
475 564
Zatrudnimy piaskarza - Firma
Bayer+Riedl Personalservice Gmbh
zatrudni Pracowników z komunikatywną znajomością j.niemieckiego
w zawodzie : Paskarz Miejsce pracy
Dingolfing - 882 067 218
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Zatrudnimy pracownika w serwisie wulkanizacyjnym Tel. 75 75
334 46
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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

51990521 Komfortowe
przestronne
mieszkanie dwupokojowe z ogrodem
Z SLĊNQHM ZLOOL ] RJURGHP 0LHV]NDQLH
o pow. 67m2 usytuowana na wysokim parterze w dzielnicy willowej Cieplic. Mieszkanie
SR NDSLWDOQ\P UHPRQFLH ] Z\SRVDĪRQą
LXPHEORZDQąNXFKQLą&HQD
Magda Czaprowska 601 852 382
50880521 Lokal mieszkalny o pow. 141m2 ]QDMGXMąF\ VLĊ Z EXG\QNX
Z]DEXGRZLHEOLĨQLDF]HMZVSRNRMQLHMG]LHOQL
cy w Piechowicach. Parter o pow. 83m 2 po
NDSLWDOQ\P UHPRQFLHSLĊWUR GR Z\NRĔF]HQLD
ZJ ZáDVQHJR JXVWX 2JU]HZDQLH JD]RZH
'RORNDOXSU]\QDOHĪ\XG]LDáZJUXQFLH  
o powierzchni 728m2.
Magda Czaprowska 601 852 382
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51750521 Mieszkanie czteropokojowe
o pow. 90m2 SRáRĪRQHQDSLHUZV]\PSLĊWU]H
w budynku kilkurodzinnym w Komarnie.
0LHV]NDQLH GR ZSURZDG]HQLD ] GXĪ\P
ogrodem 500m2. Cena 95.000
0DáJRU]DWD0X]\F]ND
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51100521 Komfortowe dwupoziomowe
mieszkanie trzypokojowe w budynku
] ZLQGą Z 3DUNX 6XGHFNLP Z -HOHQLHM
*yU]H 0LHV]NDQLH SU]\WXOQH UR]NáDGRZH
GR ]DPLHV]NDQLD RG ]DUD] F]ĊĞFLRZR
umeblowane. Miejsca parkingowe przy
budynku. Cena 310.000
Anna Roziel 509 156 552
51490521 'RP]USRáRĪRQ\Z VSRNRM
QHMG]LHOQLF\-HOHQLHM*yU\-Goduszyn. NieruchoPRĞü SRáRĪRQD QD G]LDáFH R SRZ P 2.
%XG\QHN SRZVWDá ] Z\VRNLHM NODV\ PDWHULDáyZ
D ZQĊWU]H Z\NRĔF]RQH ]RVWDáRVROLGQ\PL PDWH
ULDáDPLZ\VRNLHMMDNRĞFL&HQD]á
Magda Czaprowska 601 852 382.
51820521 Mieszkanie dwupokojowe
o powierzchni 52m2 XV\WXRZDQH Z ZLHĪRZFX
QD,,SLĊWU]HQD=DEREU]X,,0LHV]NDQLHZ\PD
JD SHZQ\FK QDNáDGyZ ILQDQVRZ\FK QLH PQLHM
MHGQDNSRVLDGDRJURPQ\SRWHQFMDá
&HQDGRUR]PyZ
Joanna Chabiniak 661 223 812
52460521 %DUG]RáDGQHPLHV]NDQLHWU]\SRNR
jowe po kapitalnym remoncie o pow. 55.5m 2
XV\WXRZDQH QD SLHUZV]\P SLĊWU]H Z EORNX QD
=DEREU]X , Z -HOHQLHM *yU]H 0LHV]NDQLH GR
wprowadzenia. W cenie zabudowa kuchenna
wraz z AGD. Dorota Tomasino 535 194 880
51560521 3U]HVWURQQH VáRQHF]QH GZXSR
kojowe mieszkanie w Cieplicach o pow. 58m 2
]GXĪąZHUDQGą/RNDOXV\WXRZDQ\QDSLHUZ
V]\P SLĊWU]H Z VROLGQHM RFLHSORQHM NDPLHQL
cy, po kapitalnym remoncie. Dach
L NODWND VFKRGRZD UyZQLHĪ SU]HV]á\ UHPRQW
NDSLWDOQ\'RZSURZDG]HQLD]á
0DáJRU]DWD0X]\F]ND
44520521 Mieszkanie dwupokojowe
o pow. 43m2 SRáRĪRQH QD QLVNLP SDUWHU]H
ZEORNXZSRV]XNLZDQHMG]LHOQLF\-HOHQLHM*yU\
- blisko centrum. Mieszkanie do kapitalnego
remontu, ogrzewanie i podgrzanie wody z sieci.
Cena 54.000
Joanna Chabiniak 661 223 812
48340521 $WUDNF\MQLHSRáRĪRQ\ORNDOXĪ\WNRZ\RSRZP2 ZĞFLVá\P
FHQWUXPPLDVWD-HOHQLHM*yU\/RNDOXV\WXRZD
Q\MHVWQDSDUWHU]HZNDPLHQLF\]DU]ąG]DQą
SU]H]ZVSyOQRWĊ- REHFQLHORNDOSHáQLIXQNFMĊ
GREU]HSURVSHUXMąFHMUHVWDXUDFMLSU]\JRWRZD
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Anna Roziel 509 156 552

Zatrudnimy pracowników na stanowisku operatora linii produkującej
tuleje papierowe . Umowa o pracę ,
bardzo dobre warunki wynagrodzenia . Paca w systemie 2 zmianowym
. Miejsce Pracy Jelenia Góra centr
- starcor@starcor.eu
Zatrudnimy sprzedawców do
Salonu CCC Tesco. Oferujemy
stabilne zatrudnienie w oparciu o
umowę o pracę. CV proszę dostarczać osobiście bądź mailowo.
Kontakt: tel. 75 76 74 908 mail:
kierownik.27@ccc.eu
Żłobek, przedszkole, bawialnia
- "Zaczarowany Parasol"- Osoby z
wykszt. pedagogicznym: wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, ped.
specjalna, opiekuńcza zapraszam
do składania aplikacji na w/w adres.
- 757558620, e-mail: zaczarowany.
parasol@interia.pl

MOTORYZACJA
CZĘŚCI KUPIĘ
Kupię katalizatory ceramiczne i
metalowe, filtry fap dpf oraz monolit
z aut osobowych oraz dostawczych.
Aktualne ceny według kursów
metali, dojazd na miejsce. Polecam
- 695 614 193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI SPRZEDAM
Sprzedam oryginalne felgi od
Audi RS6 C5 18' 5x112 7,5J et20
Opony Continental 225/40 R18 726 466 898

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Kupimy wszystkie auta całe lub
uszkodzone od 1zł do 60 tyś. Gwarantujemy odbiór auta w dniu zgłoszenia. Gotówka, umowa zawsze od
ręki. Zadzwoń lub wyślij 1 sms. Na
pewno oddzwonimy. Pracujemy 7
dni w tygodniu całodobowo. Zapraszamy - 789098631

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Alfa Romeo 156 Kombi 140 KM Czerwona Alfa Romeo Sportwagon
rok 2001, alufelgi, skóra, bezwypadkowy, ważne ubezpieczenie
i przegląd, cena 4000 zł, więcej
informacji pod tel: 661 533 522 lub
792 575 579.
Astra F combi 1600zł - Sprzedam
Opla Astra 1.6 Rok 1999 (listopad)
Jeden właściciel od 14 lat OC do
Marca, przegląd do listopada Stan
techniczny dobry. W ciągłej eksploatacji - 500 278 997
Audi 80 powypadkowe - Mam do
sprzedania Audi 80 powypadkowe.
Rocznik 1993, 205 tys km przebiegu, uszkodzony układ chłodniczy,
maska, przednia szyba. Samochód
odpala, silnik nie jest uszkodzony,
Cena 1200zł Szklarska - 720 840
865
Do sprzedania Toyota Corolla
wersja E11 G6 rok 1997. Technicznie autko w bdb stanie, wszelkie
naprawy robione na bieżąco. Autko
z nie zawodnym silnikiem 4E-FE
oraz z 6 stopniową skrzynią biegów.
- 664 165 039
Honda Civic V 1.5 - Brak przeglądu
ze względu na pękniętą szybę.
Ubezpieczenie do 15.11.2015 Cena
do negocjacji, więcej informacji
przez telefon... - 695 549 761
Mam do sprzedania ładne BMW
530 d. Rocznik 2001, pojemność
3000 cm3, diesel, 193 KM, 245000
przebiegu. - 532 529 129
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Renault Laguna II rocznik 2003
- Laguna2 kombi 1,9 dCi 120KM
przebieg 245 tyś wymienione wiele
części Cena 5.500,- Możliwa f-ra
VAT - 601 565 852
Sprzedam Mazdę 323 w bardzo
dobrym stanie technicznym, brak
oznak korozji. Ładne felgi aluminiowe. Samochód w pełni sprawny
.Ubezpieczenia do czerwca jak
i przegląd 2016.Polecam - 606
909 007
Sprzedam Renault Thalia, w
stanie bardzo dobrym, rok 2004 ,
zadbany prowadzony przez kobietę
zarejestrowany w Polsce, ekonomiczny 1,5 D, nie wymaga wkładu
własnego, Cena 6500 zł. - 792
357 082
Sprzedam samochód Dacia
Logan - Rocznik 2008 pierwszy
właściciel serwisowany (książka)1,5
DCi przebieg 167tys nowy rozrząd
f-ra Vat cena 12tys samochód
można oglądać przy ul Piłsudskiego
43 w firmie Tomel - 602 445 106

XO0DMDORNWHO 
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Sprzedam Skodę Superb Platinum napęd 4x4 Combi. Kupiona w
salonie, serwisowana stan idealny
rok produkcji 2011 grudzień - 601
082 051
S p r zed a m V W G o l f 3 1 , 6
Benzyna - Rok produkcji 1997.
Przebieg 124000 km. Kolor Chabrowy. Sprawny stan bardzo dobry,
zadbany - 604 057 754
Toyota Yaris 1,0 Unlimied 2003
- poj.1,0 50KM Ładna, zadbana,
właściciel kobieta, stan techniczny
bez zarzutu-po przeglądzie 08/2015
bezwypadkowa+komplet opon
zimowych nowe+rachunek cena
9500 zł - 665 641 613
Yamaha Virago 124 ccm 1997 rok Przygotowany do sezonu - wymiana
filtrów, świec, czyszczenie i regulacja gaźnika. Do obejrzenia w firmie
Moto Handel przy ul. Cieplickiej 213
w Jeleniej Górze. Stan idealny! - 608
043 506

ANONSE
MATRYMONIALNE
Poznam Panią w wieku do 55
lat szczupłą, normalnej budowy, z
Jeleniej Góry lub okolic do spotkań
lub stałego związku. Ja kawaler,40
lat, szczupły, normalny, uczciwy
facet bez nałogów, lubiący rower,
góry. - 667 457 540
Zasponsoruje wysportowanego, obdarzonego pana, Proszę
opis swojej osoby ,powtarzam tylko
wysportowani i obdarzeni - 795
890 212

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy solidne - Firma Dachy
Solidne wykona wszelkiego rodzaju
prace dakarskie: dachówka, blachodachówka, papa, gonty. Gwarancja, faktura. - 880-044-951,
506-027-079

 .DPLHQLFD Z FHQWUXP PLDVWD 8O .UyWND
PNZSRZ NRQG\JQDFML EXG\QHNSR
JUXQWRZQHM FDáNRZLWHM  PRGHUQL]DFML ] ZLQGą
QRZ\PL ĞFLDQDPL VWURSDPL LQVWDODFMDPL
RJU]HZDQLH PLHMVNLH 'RVNRQDáD QD ZV]HONą
G]LDáDOQRĞü]áOXEGRZ\QDMĊFLD
]áPLHVLĊF]QLHWHO

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

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

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

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



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

Hydraulik - Kotłownie, ogrzewanie, woda, gaz, kanalizacja, elektryka. Kompleksowo z odbiorami.
- 601 798 039
Kominki projektujemy, budujemy
- Planujesz budowę kominka powierz to nam, zajmiemy się tym
profesjonalnie, począwszy od:
doboru wkładu, wykonania projektu
i wizualizacji 3D aż po fachowe
wykonanie i twój uśmiech na twarzy
- 753 000 032
Montaż doradztwo projekty.
Kominki, Piece, Kotły. Duży wybór
towaru, fachowe doradztwo. Salon
sprzedaży Raczyński Kominki ul.
Wolności 208. Zadzwoń i umów
się na bezpłatna wycenę już dziś.
- 5170370886
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Piaskowanie / sodowanie /
- Świadczymy usługi z zakresu
piaskowania / sodowanie/ szkiełkowania . Jesteśmy w stanie oczyścić
każdą powierzchnie - 600 270 020
Praca - Podejmę z kolegą prace
przy robotach rozbiórkowych i
wykończeniowych (jako pomocnik).
Więcej informacji pod numerem
telefonu . - 530 555 284
Profesjonalne usługi zduńskie. budowa i przebudowa trzonów
kuchennych i pieców kaflowych,
pogotowie zduńskie, budowa kominków i pieców chlebowych - 667
309 178
Remonty mieszkań szybko i
solidnie tel. 886 174 031
Remonty wykończenia domów i
mieszkań, płytki, regipsy, malowania, zabudowy ,łazienki itd. od a do
z solidnie i z doświadczeniem - 792
180 534
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi, wymiana wkładek,
zamków, zawiasów, klamek, szyb
i usczelek. Regulacja ,konserwacja
i regeneracja okuć obwiedniowych
w oknach PVC. Robert 607720825
- 607 720 825
Szamba betonowe z atestem
transportem montażem i 2-letnią
gwarancją, włazy żeliwne, płyty
najazdowe zbiorniki jedno i dwukomorowe, szczelne, monolityczne,
od 4 do 12 tysięcy litrów, najtańsze
ceny - Radosław 660 513 599
Tanie remonty w dobie kryzysu!
Remonty drobne, przeróbki budowlane na Twoją kieszeń! Zadzwoń!
tel. 721 647 789
Tynki maszynowe, docieplenia...
firma - Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, wykonywanie
w terminie i wysoko oceniane przez
klientów. Dysponujemy wyspecjalizowaną wiedzą i służymy pomocą
przy wyborze odpowiednich materiałów. - 795 102 195
Usługi Budowlane - Murowanie,
ściany sufity g-k, gładzie, płytki,
malowanie itp. Posiadam referencje.
- 793 298 013
W rozsądnych cenach - 1.Remonty mieszkań 2.Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej 3.Murowanie
tradycyjne i z kamienia 4.Prace
stolarskie 5.Oklejanie piaskowcem
i łupkiem solidnie i niedrogo Ceny
do negocjacji - 783 617 414
Wymień stary piec na nowy! Wymień stary piec na nowy. Projekty, wykonawstwo, odbiory! firma
hydrauliczna wykona wszystko za
ciebie. Tanio i solidnie. Dofinanasowanie kawka! Zadzwoń po więcej
informacji - 513 851 380

og£oszenia
ROZMAITOŒCI
Zdun, budowa, naprawa pieców
kaflowych, kominków i kominów
dymnych 510 172 730
Zduństwo- profesjonalna budowa
i przebudowa pieców kaflowych
oraz trzonów kuchennych, budowa
kominków oraz pieców chlebowych
- 667 309 178

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski -konwersacje,tłumacz
- Absolwentka brytyjskiej uczelni
London Metropolitan University z
certifykatem IELTS oferuje naukę od
podstaw, konwersacje dla zaawansowanych, przygotowania do egzaminów, tłumaczenia, eseje. Możliwy
dojazd - 668 169 951
Angielski dla Dzieci z Teddy
Eddie - bezpłatne zajęcia do końca
września. Teddy Eddie and His Sock
to autorski, licencjonowany program
nauczania języka angielskiego dla
dzieci w wieku 2 - 7 lat.
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.
Poradnia Pomocy Psychologicznej i Rozwoju. Jelenia Góra.
ul. Konopnickiej 1. tel. 663549228,
608294961 -Terapia krótkoterminowa, skoncentrowana na rozwiązaniach. - Psychoterapia pozytywna.
- Pomoc

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

USŁUGI
FINANSOWE
Atrakcyjna pożyczka, minimum formalności. Bez BIK I KRD.
Na dowolny cel. Zadzwoń! - 731
911 010
Bez BiK i krd szybka kasa ! - Szybka
pożyczka dla Ciebie ! Kwoty do
4.000 zł na oświadczenie ! Minimum
formalności, wysoka przyznawalność! Akceptujemy osoby z komornikiem. Pożyczamy od 200 zł do
25.000 zł. Zadzwoń ! 531-358-181
Elastyczna pożyczka, nawet na
oświadczenie! Minimum formalności. Zadzwoń ! 731-911-010

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

Gotówka bez zbędnych pytań
- Myślisz o zmianie samochodu?
A może planujesz remont mieszkania? Sprawdź ofertę szybkiej
pożyczki do 25.000 złotych. Na
dowolny cel, szybka obsługa, minimum formalności. Zadzwoń! Profi
Credit Polska S.A - 668 682 335
Gotówka bez zbędnych zwierzeń
- Oferuję szybkie Pożyczki Pozabankowe bez zbędnych zwierzeń.
Kwoty do 4.000 zł na oświadczenie. Nie sprawdzamy BIK i KRD.
Akceptujemy każdy wniosek.
Zadzwoń ! 531-358-181
Pożyczka dla każdego - Zapraszamy do naszego Biura w Jeleniej Górze z dowodem osobistym
i numerem konta bankowego.1
Maja 31/1(wejście obok sklepu
Chińskiego. Od poniedziałku
do piątku 9.00-17.00.Kwoty do
25.000 złotych ! - 728 874 309
Pożyczka Pozabankowa! Szybka pożyczka, decyzja nawet
w 30 minut ! Wysokie kwoty, również dla osób zadłużonych. Zapraszam na złożenie bezpłatnego
wniosku. Zadzwoń i umów się na
spotkanie. - 731 911 010
Pożyczka pozabankowa, wysokie kwoty, długi okres kredytowania. Bez sprawdzania baz. Raty
miesięczne, spłata na konto.
Bardzo duża przyznawalność!
Zadzwoń 531-358-181
Pożyczki - Oferta wielu firm
pozabankowych - 500 086 705
Szybka gotówka! - Potrzebujesz
szybkiej gotówki? Zadzwoń! 724489-840.Umów się na spotkanie
- Jesteśmy dla Ciebie ! - 724
489 840
Szybka Pożyczka ! - Potrzebujesz gotówki ? Zadzwoń po
szybką pożyczkę ! 730-739-124

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Grafika Druk 3D Reklama
- Firma "01 Prototyp" oferuje
kompleksowe usługi graficzne:
logotypy, katalogi, ulotki, roll-up,
wizytówki, strony www i inne.
Druk 3D w plastiku: prototypy,
części zamienne, gadżety - 692
375 604
Grafika, druk, reklama - Projektowanie graficzne, druk. Logo,
ulotki, wizytówki, rollupy, banery,
zaproszenia i wiele innych. Wystawiamy faktury vat. info@nes-studio.pl - 692 092 205
Lekcje Word, Exel - Potrzebuję
wsparcia z zakresu komputera
Word, Exel - 669 754 903
Naprawa PC i laptopów w domu
klienta. - 606 423 607

Naprawa PC, laptopów SerwisPCB - Naprawa sprzętu komputerowego, laptopów, tabletów,
wymiana układów BGA, gniazd
zasilających, sygnałowych,
matryc, programowanie BIOS,
reinstalacja systemów, usuwanie
wirusów. Dojazd w JG i okolicach.
- 531 690 370
Serwis PC i Laptopy. Dojazd.
- Dyplomowany inżynier. Diagnostyka i naprawa komputerów
PC i laptopów. Odwirusowanie,
czyszczenie, instalacja systemu.
Wymiana ekranów, gniazd zasilania laptopów. Aktualizacja do
win10. Odzyskiwanie danych. 605 233 937
Tworzenie stron WWW - Tworzenie stron internetowych już
od 299 zł. Firma Sikro systemy
informatyczne - oferujemy strony
internetowe, sklepy WWW, szybka
i sprawna realizacja. Zapraszamy!
- 728 956 719
Usługi informatyczne na luzie
- Siemka, oferuję drobne serwisy komputerowe typu wgranie
systemu, usuwanie wirusów,
modyfikacje partycji dyskowych.
Wszystko na luzie poza jakimś
oficjalnym poważnym gadaniem.
Do tego tanio. - 725 784 514
Wieszanie TV Serwis IT, GPS
- Oferuję usługi wieszania telewizorów, podłączenia sprzętu
RTV, anten naziemnych i satelitarnych. Naprawa nawigacji,
odblokowanie aktualizacja map,
serwis komputerów. Wystawiam
fvat na życzenie - 792 846 133

USŁUGI
KSIĘGOWE
Biu r o R achunkow e - Ksi ęgowość i kadry od A do Z.
Doradztwo i reprezentacja
przed urzędami. Indywidualne
podejście do klienta. Otwarte
pon.-sobota do 19,00.Dyżury
telefoniczne 24/7. Możliwy
odbiór dokumentów u klienta.
- 791 451 312
Kancelaria Podatkowa TAX.
Jelenia Góra, Wolności 17a/1.
Po d a tki , ksi ę g o w o ść, ka d ry,
płace, BHP profesjonalnie.
Reprezentacja w czasie kontroli
i postępowań podatkowych.
długoletnie doświadczenie - 510
243 264
Księgowość podatki kadry
BHP - Podatki, księgowość:
sprawdzamy, naprawiamy po
innych, „wyprowadzamy na prostą” korygujemy. Profesjonalnie.
Długoletnie doświadczenie.
Kancelaria Podatkowa TAX 510 243 264

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Lakiernictwo-skup dobre
ceny - Usługi na wysokim poziomie ceny normalne terminy realne,
Łomnica ul. Świerczewskiego 102
- 530 974 530 501 577 109

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, zabawy, przyjęcia,
repertuar polski zagraniczny.
Muzyka akordeonowa, ogniska,
wokal DJ na żywo, oświetlenia,
cena umowna "Muzyk Orkiestra"
tel. 75 75 339 21, 692 046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Opieka nad niepełnosprawnym
- Zaopiekuję się niepełnosprawnym. Obie strony bez nałogów
oraz wynajmę 2-pokojowe mieszkanie bez doradców. Najchętniej
Jelenia Góra, Zgorzelec i okolice.
Kontakt 600 730 321
Zaopiekuję się starszą osobą
w zamian za mieszkanie tel. 732
959 566

USŁUGI
RÓŻNE
Kompleksowe usługi ogrodnicze - Wykonujemy wszystkie
usługi ogrodnicze: usługa glebogryzarką, kopanie, koszenie, przycinka, wycinka, opryski,
zakładanie trawników, stawianie
murków oporowych i wiele innych.
Dojazd i wycena u klienta gratis.
- 669 147 881
Koszenie, ogrody, profesjonalnie - czyszczenie działek trudnych
terenów zieleni wycinka drzew
żywopłoty nowoczesny sprzęt
faktury - 733 666 048
Mont-SAT Pogotowie Antenowe
- Naprawa Anten TV-SAT (mała
poczta), skutecznie , profesjonalnie, solidnie. Nie daj się złapać
pseudo-fachowcom, zadzwoń
już dziś a nasz fachowiec z 20
letnią praktyką rozwiąże Twój problem.602810896 - 756 428 588

Oferuję swoją wiedzę marketingową oraz managerską, jako
firma zewnętrzna. Specjalizacja
jaką się zajmuje to hotelarstwo,
gastronomia, catering, potężna
wiedza kulinarna. 9 unijnych certyfikatów - anie924@wp.pl
Panele szklane z grafiką - Wykonujemy panele szklane z dowolną
grafiką. Panele kuchenne jak i
gotowe drzwi do szaf przesuwnych z grafiką. Mamy najlepsze
ceny w okolicy. Sprawdź nas! 514 859 464
Simeko - odbiór szamba - Świadczymy usługi wywozu odpadów
płynnych od osób prywatnych i
instytucji. W ofercie także mycie
i dezynfekcja szamb. Wykonanie usługi w 24h od zgłoszenia.
Simeko, Jana Pawła II 33,biuro@
simeko.com.pl - 756 428 065
Sklep, Serwis nc+ Jelenia Góra
- obsługujemy klientów platformy nc+ w zakresie; nowych
umów, umów przedłużeniowych,
wymian uszkodzonego sprzętu,
do sprzedaży opcji dodatkowych
multiroom, serwisu anten. MONTSAT mała poczta 602810896 - 756
428 588
Tanio sprzedam lub wypożyczę sprzęt medyczny: materac
przeciwodleżynowy, wózek inw.,
krzesło toaletowe, ssak elektr.,
balkonik kroczący, podnośnik
wannowy tel. 730 277 380
Ta p i c e r s t w o o d A d o Z
meblowe , samochodowe i zlecenia nie typowe . Wieloletnie
doświadczenie , naprawy , przeróbki i wymiana pokryć. Szeroki
wybór tkanin. Dojazd, wycena i
transport gratis 880-044-951
Usługi krawieckie, przeróbki,
szycie na miarę, szycie firan,
pościeli ze zdobieniem i haftem
tel. 723 020 147
Zakupy w IKEI z domu - sprawdz
- Przedstawiamy unikatową usługę
dokonywania zakupów w IKEI bez
wychodzenia z domu. Wystarczy
tylko kilka kliknięć myszką, a my
za Ciebie dokonamy zakupów w
IKEA, potem dowieziemy towary
wprost do Ciebie - zamowienia@
zakupywikei.pl

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
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Wózek 3w1 Babyactive Ballerina.
W zestawie gondola, spacerówka,
fotelik z adapterem. Wózek w
świetnym stanie, idealny na zimęduże pompowane koła i obszerna
gondola oraz folia,3 pokrowce na
nóżki i śpiworek z polaru. 650zl 507 934 689

USŁUGI
SPRZĄTANIE

MIESZKANIA
KUPIĘ

Kawalerka centrum po remoncie - Kamienica po remoncie,
niski czynsz. Centrum miasta,
nieruchliwa ulica. Mieszkanie do
zamieszkania od zaraz. Dodatkowo piwnica i strych, jak i prywatne podwórze, gdzie można
parkować. Kawalerka 29,4m2
- 603 080 903

Pięknie wyczyszczę dywany dywany, tapicerkę domową i samochodową. Karcher-profesjonalne
środki+wieloletnie doświadczenie,
zapraszam - 607 155 751

Od zaraz - 2pokoje 0-2pietro
oddzielną kuchnia i pokoje Mirsk
Gryfów SL. Około 100tys.Nie do
remontu oraz nie na palenie opałem - 697 587 148

Kawalerka, po remoncie,
65tyś. - w Cieplicach z antresolą,
w willi z ogrodem. Świeżo po
generalnym remoncie. Pow.20m2
+piwnica +antresola. Wysoki parter. Niskie opłaty 82zł/m-c. Cena
65.000zł. Bezpośrednio - 605
940 306

USŁUGI
TRANSPORTOWE

MIESZKANIA
SPRZEDAM

Mieszkanie 37m Zabobrze I - 2
pokoje, 2 piętro, 110 000 PLN. 602 691 153

Przeprowadzki-kompleksowo miasto-kraj-zagranica 15
lat doświadczenia 3 samochody,
różne gabaryty i zestawy. Dojazd,
doradztwo i wycena gratis 880044-951
Simeko – usługi transportowe Świadczymy usługi transportowe
od 1 do 8 ton i kubaturze do 32
m3. Simeko, Jelenia Góra, Jana
Pawła II 33, biuro@simeko.com.
pl - 756 428 065
Transport, przeprowadzki - 1
zł netto za kilometr 2 auta do
dyspozycji obsługa do załadunku
i wyładunku/ kraj zagranica /. 695604934 lub 513037187
Usługi transportowe przeprowadzki kraj zagranica negocjacja
cen ! - 601 561 366

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
BARS to energetyczny proces
uwalniający od ograniczających
myśli, emocji, schematów działania; otwierający i przyciągający
radość, zdrowie, obfitość i poczucie spełnienia w życiu. Zapraszam
serdecznie - 510 126 927
Profesjonalne usługi fryzjerskie z dojazdem do klienta. - 669
131 673
Vega Test - diagnostyka - wykrywanie pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów oraz zaburzeń pracy
organizmu. Usuwanie patogenów
częstotliwościami. Możliwość wizyt
domowych. Zapraszam serdecznie
w J.G Cieplicach. - 510 126 927

KUPIĘ
Skup monet antyków 506960561
- kupie różne monety przed i
powojenne ( PRL oraz 2 zl okolicznościowe) srebrne złote i inne
starocie zalegające na strychach
w piwnicy kredensie obrazy mapy
zdjęcia ksiązki porcelanę różne
przedmioty. - 506 960 561
W komis przyjmujemy ładną,
modną odzież dziecięcą, damską,
buty, torebki. Przyjęcia w czwartki
i piątki. Sklep Sara ul. Różyckiego
4A, zapraszamy na zakupy tel.
506 092 349

SPRZEDAM
Pejzaże Karkonoskie, grafika,
sztuka współczesna - dla poważnego klienta tel. 605 523 932
Sprzedam trzy stoły drewniane
duże, kolor brązowy oraz biurko
pod komputer tel. 724 655 488
Sprzedam: kuchnia drew. zielona, zlewozmywak i bateria,
kuch. gaz-elekt, lampa kuchenna,
grzejnik łazienkowy drabinkowy
miedz. tel. 699 809 123

3 pokoje 1-Maja - Atrakcyjne
mieszkanie dwupoziomowe u
zbiegu ulic Klonowica i 1-Maja na
3 piętrze, pow.53,5 m2. Kuchnia
zabudowana, łazienka z wc glazura, podłogi drewniane, piwnica.
Do wprowadzenia bez pośredników - 784 482 591
4 pok. rozkładowe W. Polskiego
- 139 m2, częśc. po rem., nowa
inst. el., kominek, 2 oryg. piece,
sztukaterie, witraż, 2 x balk. 2 x
piwn. 2 x strych. odn. elewacja,
ociepl., 606681445, sobotka.
zao03@interia.pl, galeria: goo.gl/
qSLxTO - 606 681 445

Mieszkanie 51m2-160.000zł Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
o powierzchni 51,14 m2 położone
na II piętrze bloku 4-piętrowego, w
Jeleniej Górze na Zabobrzu. CWU
i CO z sieci.Blok przed termomodernizacją. - 602 793 068
Mieszkanie 70 m - Atrakcyjna
lokalizacja na Zabobrzu III, 3
pokoje, wysoki parter, zabudowana
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
piękna łazienka, zabudowana
garderoba, balkon. Niski koszt
utrzymania. Cena 214 tys - 668
125 851

4 pokoje 90m2 osobne - 4 pokoje
90m2 osobne wejście, ogród,
spokojne miejsce, bezczynszowe,
okolice lotniska, sprzedam lub
zamienię na 50m2 Zabobrze II lub
III tel. 513 563 233

Mieszkanie bezczynszowe - U
zbiegu ul. Mickiewicza i Wolności w wolnostojącym, piętrowym
budynku, o pow. użytk 75 m2,
własność, posiada KW. Parter 3
pomieszczenia, piętro 2 pokoje
z łazienką. Wszystkie media bez
pośredników - 784 482 591

Apartament na 1-Maja - 2
pokojowy u zbiegu 1-Maja i Klonowica,2 piętro, 65,1 m2 kuchnia
w zabudowie z wyposażeniem,
łazienka z wc glazura, przedpokój zabudowany panele piwnica,
garaż13,7 m2, do wprowadzenia.
bez pośredników - 784 482 591

Mieszkanie jak nowe - Sprzedam umeblowane mieszkanie
dwupokojowe z balkonem w spokojnej dzielnicy okolice centrum
w Jeleniej Górze.(po generalnym
remoncie)Blisko szkoła, akademia,
sklepy, przystanek MZK. Polecam.
cena 125 tys zł - 725 005 555

Atrakcyjna kawalerka w centrum - Sprzedam wyremontowaną
umeblowaną kawalerkę 21 m2 w
kamienicy w centrum nie wymagającą dodatkowych nakładów.
Okna plastikowe, ogrzewanie
elektryczne. Szafa wnękowa w
przedpokoju. Piwnica. 78000 zł 665 339 020
Bezczynszowe na Mickiewicza
- Mieszkanie w Jeleniej Górze na
ul. Mickiewicza w wolnostojącym,
piętrowym budynku, o pow. użytk
75 m2, własnościowe, posiada
KW. Parter 3 pomieszczenia,
piętro 2 pokoje z łazienką. bez
pośredników - 784 482 591
Cieplice-Osiedle Orle - Sprzedam mieszkanie (57m2) na 1
piętrze (środkowe). Składa się z
kuchni, łazienki (razem z WC),
przedpokoju oraz 3 pokoi. Z największego pokoju wyjście na
balkon (zabudowany). - 668146-202
Cisza, park, tuż obok centrum Ogłoszenie prywatne. 49m2 przy
parku wzg Kościuszki. Salon z
aneksem, 2 sypialnie, łazienka i
przedp. Wszystko nowe po kapitalnym remoncie. Powierzchnia
podłogi 64m2. Zaproponuj swoją
cenę. Zapraszam - 535 835 666
Dwupoziomowe 1 Maja - U
zbiegu 1-Maja i Klonowica kamienica 3 piętro 3 pokoje, kuchnia
zabudowana łazienka glazura,
podłogi drewniane bardzo klimatyczne zarząd wspólnota opłaty
141 zł,piwnica, własność KW, bez
pośredników - 784 482 591

Mieszkanie własnościowe 82m2
sprzedam, do remontu tel. 731
760 014
Pilne: 2-pokojowe w Cieplicach
- Mieszkanie 61 m2. 2-pokojowe
rozkładowe, wysoki parter, ogródki,
garaż, pom. gosp. Ogrzewanie
etażowe (możliwy piec gazowy).
Spokojna dzielnica-okolice skrzyżowania Pod Koroną. 160 tyś. do
negocjacji - 885 615 957
Sobieskiego 107,1 m2 - U
zbiegu Sobieskiego i K.Wyszyńskiego, 1 piętro, 5 pokoi, kuchnia,
łazienka z wc, przedpokój, 4
piwnice, ogrzewanie gazowe,
własność, KW, zarząd wspólnota,
opłaty mies. 200 zł bez pośredników - 784 482 591
Sprzedam bez pośredników 2
pokoje 44 m kw. Zabobrze I, II
piętro do odświeżenia - 110 tys.
Świetna lokalizacja. - 725 828
724
Sprzedam niedrogo dwupokojowe mieszkanie w bloku w Sobieszowie. Wysoki parter, ogrzewanie
z sieci, powierzchnia 40m2. - 731
958 294
Sprzedam własnościowe mieszkanie 82m2 lub zamienię na mniejsze tel. 731 760 014

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję mieszkania 3 pokojowego w J.G. , najchętniej: na
Zabobrzu, nieumeblowanego, od
października, na jak najdłuższy
okres wynajmu. Ewentualnie: pół
domu, bliźniak jeśli w dość niskiej
cenie. - 602 172 907

Wynajmę mieszkanie Zabobrze
- Szukam do wynajęcia mieszkania
lub część domu w Jeleniej Górze
lub okolicy. - 533 133 260

Wynajmę pokój, kuchnia, łazienka
2 studentkom, 230 zł od osoby+media, 5 min do UE - nr tel. 75
71 308 97

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Do wynajęcia pokój 23m2 z balkonem przy ul.Wojska Polskiego
w odnowionej kamienicy w pełni
umeblowane. do dyspozycji wyposażona kuchnia i 2 łazienki z
pralką. koszt najmu 400 zł plus
rachunki ok 60 zł - 602 133 939

Atrakcyjne mieszkanie zamienię - 34 m2 po remoncie kuchnia 2
pokoje, łazienka, wykusz. Ogrzewanie gazowe + piec kaflowy. ul.
Groszowa 1-piętro. Mieszkanie
własnościowe czynsz miesięczny
70 pln. Zamienię na większe (zadłużone, do remontu) - 503 447 250

Do wynajęcia pokój jednoosobowy dla studenta/ki w malowniczo
położonym mieszkaniu niedaleko
Uniwersytetu Ekonomicznego.
Cena wynosi 350 zł czynszu + 200
zł opłat. Dodatkowy numer tel.: 607
775 954 - 691 703 003
Kawalerka w centrum JG - Bezczynszowa słoneczna kawalerka
na 2 piętrze kamienicy blisko Placu
Ratuszowego. Okna plastikowe,
Ogrzewanie-piec kumulacyjny.Koszt
750 zł + kaucja jednomiesięczna +
media wg zużycia - 665 339 020
Ładne 2-pokojowe w centrum
- Bezczynszowe, słoneczne mieszkanie 60m2 w wyremontowanej
kamienicy na 1 piętrze. 2 pokoje
kuchnia, łazienka z prysznicem, wifi.
Czynsz 1000 zł/mies. + kaucja +
media wg zużycia - 665 339 020
Mam do wynajęcia 2 pokojowe
mieszkanie, centrum, II piętro, częściowo umeblowane, 600 zł+media
tel. 667 945 448
Mam do wynajęcia pokoje. Mieszkanie jest bardzo ładne, słoneczne
i przytulne. Pokoje 1 osobowe.
W mieszkaniu: pralka lodówka,
internet. Kuchnia i łazienka bardzo
estetyczne i w nowszym wydaniu. 669 538 053
Mam do wynajęcia umeblowaną
kawalerkę z miejscem parkingowym, 10 minut od centrum Jeleniej
Góry tel. 516 350 546
Nowoczesna, umeblowana
kawalerka w centrum. Nowy budynek, ogrodzone osiedle. Pokój z
kuchnią, garderoba, łazienka, balkon. 1000zł + 200zł czynsz (w tym
śmieci, ogrzewanie itd.) + woda i
prąd. Kaucja. - 733 270 072
Piękna kawalerka - Bezczynszowa na 2 piętrze wyremontowanej
kamienicy w centrum J G. Aneks
kuchenny, łazienka z prysznicem,
szafa wnękowa, internet.750 zł/mies
+ media wg zużycia (prąd i woda)+
kaucja - 665 339 020
Pokój dla studenta/pracownika
- Pokój mały jednoosobowy dla studenta, studentki, pracownika - osoby
niepalącej. Cicha, zielona okolica,
10-12 min od UE. - 698 673 047
Pokój do wynajęcia w mieszkaniu
2 pokojowym od zaraz, mieszkanie
i meble nowe, pralka, zmywarka do
naczyń, lodówka, płyta ceramiczna,
centrum Jeleniej Góry, tel : 691 266
299 i 601 55 23 25
Przyjmę współlokatora na mieszkanie - Zabobrze - tel. 570 151 701,
728 169 505
Słoneczne mieszkanie 35m2
- Słoneczne mieszkanie przy
ul. Wincentego Pola w Jeleniej
Górze 2 piętro,35m2 po kapitalnym
remoncie. Pokój, kuchnia łazienka,
przedpokój. Do wynajęcia 750zł
plus opłaty wg zużycia (gaz, prąd,
woda). Od zaraz - 791-410-099,
668-331-418
W centrum Jeleniej Góry - Mieszkanie do wynajęcia lub sprzedaży
ok 80 m kw.w centrum Jeleniej
Góry ul.1 Maja. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka + media. Tel. kontaktowy
601 849 533
Wynajmę kawalerkę na Kiepury
nie studentom - 697 924 633
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LOKALE
SPRZEDAM
Lokal usługowy z parkingiem Piętrowy lokal usługowy ze wszystkimi mediami o pow. użytk 70 m2 u
zbiegu ulic Mickiewicza i Wolności
wraz z małym parkingiem. własność
KW Idealny na biuro, kancelarie.
Bez pośredników - 784 482 591
Sprzedam bezczynszowy lokal
użytkowy w cieplicach 27 m2 - 600
496 795

Warszawa - na Jelenią Górę!
- Zamienię włas.-spółdz.47m2,2pok.z dużym balkonem i ładnym
widokiem ,8-piętro,na Tarchominie.
Środkowe, ciepłe, czynsz 400zł.w
tym C.O. woda, inne - wartość
280tyś.zł - zamienię na J.Górę.
506-347-137

Sprzedam lokal użytkowy w
turystycznej miejscowości-Leśna
o pow.21,20 m2. z łazienką. Na
parterze. Niskie opłaty miesięczne:
51,73zł. Kafelki na podłodze, rolety
w oknach. Na sklep lub biuro. - 693
486 668

Zamienię na większe - Zamienię
mieszkanie 46m 2pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój. CO gazowe.
Na drugim piętrze w centrum miasta.
Na większe do 65metrow. - 737
490 884

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom wolnostojący w Sobieszowie z małym ogrodem. Najlepiej
nadający się do zamieszkania z
możliwością małych nakładów
finansowych. W granicach kwoty
400000-450000 PLN. Ogłoszenie
osoby prywatnej - 791 538 367

DOMY
SPRZEDAM
Sprzedam pięknie położoną willę
w Szklarskiej Porębie Górnej , która
może pełnić funkcję zarówno domu
rodzinnego , jak i pensjonatu . Pow.
320m2-działka880m2. Cena 990
tys.zł .tel. 604 529 440
Sprzedam domek 85m kw. 7
kilometrów od miasta Brzeg woj.
opolskie miejscowość Szydłowice.
Więcej informacji pod nr telefonu
510-328-140

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam do wynajęcia domu na
terenie Jeleniej Góry i okolic. Najchętniej na dłużej. Pośrednikom
dziękuję. Kwota za wynajem do
1.500 złotych. - 668 682 335

DOMY
ZAMIENIĘ
Zamienię za dopłatą dom jednorodzinny okolice Term Cieplickich na
duże mieszkanie w Parku Sudeckim
tel. 602 194 081

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię ogródek działkowy przy
ul. Działkowicza, blisko bloków, z
murowaną altanką i podłączoną
elektryką.506347137 - Ewa

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka bud-rolna Chrośnica Sprzedam działkę budowlaną (32
aa) i rolną 6,25 Ha. Cena 150 tyś
do negocjacji. Na działce znajduje
się stary dom. Piękny widok na
góry. Zapraszam do kontaktu bartoszfranczak@gmail.com - 793
530 461
Działka Sosnówka grn. k/Karpacza - Atrakcyjna działka 34,8ary
Sosnówka Górna 3,5 km od Karpacza. Na pd zboczu, Ogrodzona,
media, młode i stare drzewa,
sąsiedztwo nowo powstałego domu.
Cena 219 tys. Proszę dzwonić po
18. tel. 507 349 591

Szukam lokalu na gabinet masażu
w Jeleniej Górze, może być również
okolice Zabobrza. Parterowy min
25 m, z dostępem do parkingu
ogólnego, z toaletą umywalką. Do
800 zł brutto bez pośredników. - 505
083 027

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Biuro 16M2 lub 23M2 - Lokal 23m:
900zł, albo 16m: 500zl plus VAT.
Jelenia Góra Wolności blisko Bankowej. Poczekalnia, WC, socjalny
do wspólnego użytkowania. Wysoki
standard. Ogrzewanie w czynszu. 510 243 264
Do wynajęcia lokal 51m2 na parterze w centrum z niezależnym ogrzewaniem. Szczegóły oferty na telefon
508 036 366. Zapraszam
Do wynajęcia lokal w Karpaczu przy
głównej ulicy na działalność handlową. Możliwość adaptacji na inną
działalność, tel. 697 278 975
Do wynajęcia magazyn hurtownia
- mam do wynajęcia na: warsztat, hurtownię, magazyn, pub itd.
powierzchnie od 120m2-450m2 w
centrum Jeleniej Góry - tanio!! Tel.
602 533 038
Lokal do wynajęcia, parter 24m2
w centrum miasta oraz I piętro 31m2
tel. 606 245 013, 75 75 265 36
Lokal Jelenia Góra 30m 1050zł
- Do wynajęcia lokal w centrum, wejście od ul.Wolności. Duża witryna
w kamienicy z możliwością powieszenia reklamy, parkowania aut
przed. Po remoncie, Internet, tel,
wc. Bezpośrednio 1050zł od zaraz
- 608 035 182
Mam do wynajęcia lokal użytkowy,
ogrzewanie CO, parter, witryna na
ul. 1 Maja, wszystkie media tel. 606
412 235
Mam do wynajęcia lokal w centrum
Jeleniej Góry o powierzchni 98m2.
Lokal przy głównej ulicy, duża
witryna wystawowa, parter. Bez
pośredników. - 0048798364683

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam garaż ul. Zamenhofa,
cena do uzgodnienia tel. 75 75
335 60
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