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Wędrówki
donikąd…

Pani Teresa co jakiś czas znikała z domu. Sytuacja starej, chorej
na demencję kobiety była znana,
ale nikt nie pomógł.
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Pracownicy Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej walczą o godne wynagrodzenie

Ciężko chora… lecznica
Strajk pracowników jeleniogórskiego szpitala wkracza w
kolejny etap sporu zbiorowego. Od piątku, 23 października
12 osób rozpoczęło strajk głodowy. Zdesperowani pracownicy ochrony zdrowia są gotowi zaryzykować zdrowiem i
życiem w walce o wspólne cele.
Głównym postulatem związkowców jest podwyżka w wysokości 300
zł do podstawy. Podczas piątkowych
(23.10) rozmów z dyrektorem szpitala Stanisławem Woźniakiem padła
propozycja wzrostu wynagrodzeń o
120 zł, a od kwietnia 2016 r. o kolejne
50 zł. - My podtrzymaliśmy propozycję
200 zł (teraz) i 100 zł (w kwietniu).
Kolejne spotkanie wyznaczone jest
na poniedziałek, 26 października
– powiedział wiceprzewodniczący komitetu strajkowego Piotr
Kasprów.
Zgodnie z zapowiedzią, związkowcy rozpoczęli strajk głodowy,
który ma potrwać aż do skutku.
Pracownicy są w szoku, że marszałek Cezary Przybylski, który 23
października był w Jeleniej Górze,
nie znalazł czasu, a może i ochoty na
spotkanie z protestującymi.
- Negocjacje cały czas trwają –
stwierdził podczas wizyty w Muzeum
Karkonoskim marszałek Cezary
Przybylski. Nie chcemy, żeby rozmowy
trwały pod presją zbliżających się
wyborów – dodał. Szef Urzędu Marszałkowskiego, który ma decydujący
głos ws. finansów jeleniogórskiego
szpitala zadeklarował, że nie ingeruje
w prace komisji konkursowej, która
ma wybrać nowego dyrektora, ale
liczy, że wybór zostanie dokonany w
przyszłym tygodniu, a więc po wyborach parlamentarnych. Cezary Przybylski bez ogródek zaznaczył, że nie
odwiedzi przy okazji wizyty w Jeleniej
Górze strajkujących pracowników, bo
„nie chce tego upolityczniać”.

Fot. Przemek Kaczalko

Radni po długiej dyskusji zdecydowali, że także nowe mieszkania komunalne można wykupić
za przysłowiowe grosze.
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- Jesteśmy w szoku, że Urząd
Marszałkowski traktuje nas w taki
sposób, że nawet będąc na naszym
terenie nie znalazł chwili, żeby nas
odwiedzić i z nami porozmawiać –
powiedział Piotr Kasprów z OPZZ.

- Nie chcemy siać niepokoju wśród
pacjentów, bo dlaczego mamy ich
obarczać naszym problemem. Robimy to w najdelikatniejszy sposób,
jaki można – dodał P. Kasprów,
który osobiście również podjął strajk
głodowy.
Wśród dwunastu osób, które zdecydowały się na desperacki krok są
zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Na jednego z nich czeka w domu
żona i sześcioro dzieci w wieku od
2 do 15 lat. - Zarabiam 1350 zł plus
pieniądze na dzieci, w przeliczeniu
wychodzi 450 zł na osobę miesięcznie – wyznał nam Wiesław Liniewicz,

pracownik gospodarczy Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej. Pan Wiesław ma
świadomość, że rodzina się o niego
martwi, ale jak mówi – nie zostawi
kolegów i koleżanek. Wspierają się od

początku i dotrwają do końca.
- Nie chcemy podejmować najbardziej drastycznych kroków, jak strajk
generalny – dodał pracownik, który
w jeleniogórskiej placówce ochrony
zdrowia pracuje od 17 lat.

Poza pracownikami, którzy rozpoczęli 23 października głodówkę,
pozostali rotacyjnie biorą nadal udział
w strajku okupacyjnym. Czytaj też na
stronie 4.
Przemek Kaczałko
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- 14 października odbył się strajk ostrzegawczy i od tegoNawet
czasuwnikt
z Urzędu! Marszałkowskiego Województwa
nie
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- 19 października, zgodnie z zapowiedzią, pracownicy
Wojewódzkiego
Centrum
Szpitalnego
Kotliny
Jeleniogórskiej
rozpoczęli
668 682 335strajk
668 682 335
okupacyjny. Od rana grupy osób zatrudnionych w lecznicy okupowały część holu na parterze i zapowiadały zaostrzenie protestu;
- 23 października rozpoczęła się głodówka protestujących pracowników jeleniogórskiego szpitala.
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www.jelonka.com

W stolicy Karkonoszy odbyła
się finałowa runda Pucharu
Europy i zawody Pucharu Polski
we freestyle'u kajakowym.
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Statuetki Ducha Gór za najlepszą promocję regionu jeleniogórskiego

W „Siedlisku Pstrąga” w Mysłakowicach, podczas Karkonoskich Spotkań Turystycznych (zorganizowanych po raz
osiemnasty), rozdano tegoroczne Liczyrzepy – nagrody
Starosty Jeleniogórskiego przyznawane za działania związane z rozwojem i promocją powiatu.
W roku obecnym imprez promujących nasz region było tak wiele i były one
tak różnorodne, że jurorzy mieli wielki
problem, by z nadesłanych zgłoszeń
wybrać te najlepsze, najbardziej rozsławiające naszą ziemię. W końcu jednak,
po długich dyskusjach, wybrano.
Nagrody wręczała Anna Konieczyńska, starosta jeleniogórski oraz Jerzy
Pokój, przewodniczący Rady Powiatu,

Fot. Krzysztof Tęcza

Liczyrzepy 2015 wręczone
a gratulacje przekazał m.in. wiceprezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
Dodatkowo Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał nagrodę
specjalną dla Huty „Julia” w Piechowicach.
Aby umilić oczekiwanie na rozpoczęcie spotkania wystąpił zespół ludowy
Karkonosze.
Krzysztof Tęcza

Wyróżnieni statuetką w kategoriach:
- Najlepszy obiekt hotelarsko-turystyczny: hotel GRENO&SPA Karpacz
- Najefektywniejsza promocja: „Zlot starych szybowców – Grunau Baby” organizowany przez Aeroklub Jeleniogórski
- Najlepszy produkt turystyczny: Park Ryb Słodkowodnych „Siedlisko Pstrąga”
- Promocja regionu: Robert Pawłowski ze Szklarskiej Poręby, twórca Żelaznego Tygla
Walońskiego – skansenu średniowiecznych urządzeń górniczych
- Najlepsza promocja zagraniczna: Krkonoše – Svazek Města o Obci (Związek
Miast i Wsi Karkonosze) z siedzibą w Vrchlabi, wydawca czasopisma „Sezon na
Karkonosze”.
- Za kreatywność służącą budowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy przyjaznej turystyce: Grażyna Biederman – kierownik Referatu Promocji Miasta Szklarska Poręba
- Za całokształt działalności na rzecz turystyki: Józef Żądło z Karpacza – prezes
Towarzystwa Miłośników Karpacza
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Nasi fotograficy w Jabloncu

Sukces na targach w Poznaniu
Promocja Marki Karkonosze jest
coraz skuteczniejsza, czego efektem
jest wyróżnienie Powiatu Jeleniogórskiego w konkursie „Róża Regionów
2015” w kategorii aplikacje mobilne
oraz miasta Szklarskiej Poręby w
kategorii projekty specjalne za grę
terenową „Magiczny Szlak Ducha
Gór”.
Konkurs organizowany jest przez
dwutygodnik branży turystycznej
„Aktualności Turystyczne”.
Nagrodzona aplikacja mobilna
to efekt projektu „Promocja Karkonoszy”, realizowanego w bieżącym
roku przez Powiat JeleniogórskiWydział Promocji, Kultury i Sportu,
zawierająca kompendium wiedzy o
naszym regionie. Aplikacja dostępna
jest na Google Play a także na stronie
internetowej www.visitkarkonosze.
com.

Wyróżnienie odebrała Anna
Konieczyńska – Starosta Jeleniogórski podczas odbywających się
w Poznaniu Międzynarodowych
Targów Turystycznych „Tour Salon”.
Na targach region jeleniogórski miał swoje stoisko w ramach
wspólnego porozumienia z gminami powiatu oraz miastem Jelenia
Góra, na którym prezentowano
materiały promocyjne regionu.
Szczególnym zainteresowaniem
cieszył się przewodnik turystyczny, zrealizowany przez powiat w
ramach wspomnianego projektu
„Promocja Karkonoszy” oraz
informator turystyczny o atrakcjach regionu będący efektem
współpracy gmin, miasta Jeleniej
Góry i powiatu.
(S-P)

Puchar Fair - Play od Starosty Jeleniogórskiego dla klubu sportowego

W Jeżowie grają czysto

Fot. Archiwum Starostwa

Organizowanie różnego rodzaju
wystaw, na których można podziwiać piękno Karkonoszy jest rów- Podczas sesji Rady Powiatu
nież doskonałą okazją do promocji Jeleniogórskiego, która miała
naszego regionu.
miejsce 29 września odbyło się
(S-P)
Fot. Archiwum Starostwa

Podczas corocznych obchodów
Festynu Jesiennego w Jabloncu nad
Nysą, który odbył się pod koniec września, miało miejsce uroczyste otwarcie
wystawy „Karkonosze Polskie - Cztery
Pory Roku”. Na prezentowanych zdjęciach możemy podziwiać zmieniające
się wraz z porami roku krajobrazy
Karkonoszy.
W wydarzeniu brali udział autorzy fotografii wraz z przedstawicielami władz
partnerskich powiatów: Bautzen, Jabloneckiego i Jeleniogórskiego oraz miasta
Szklarska Poręba. Jest to kolejne tego
typu przedsięwzięcie, po wystawach
w Aachen i Bambergu, realizowane w
ramach współpracy partnerskiej.
W Eurocentrum Jablonec nad Nisou
przez miesiąc można było oglądać prace: Elżbiety Bojczuk, Szymona Bialica,
Daniela Koszeli, Grzegorza Truchanowicza i Zygmunta Trylańskiego.
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Fot. Archiwum Starostwa
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uroczyste wręczenie Pucharu
„Fair - Play” Starosty Jeleniogórskiego. Laureatem tegorocznej nagrody został GLKS
Jeżów Sudecki - Czernica.

Statuetkę z rąk Starosty Jeleniogórskiego Anny Konieczyńskiej odebrał
Wacław Lesik, prezes klubu GLKS Jeżów
Sudecki- Czernica. Laureat otrzymał
również bon na sprzęt sportowy o
wartości 500 zł.
Charakterystycznym elementem
praktyki wychowawczej w sporcie stała
się w ostatnich latach promocja zasady
fair play. Wychowanie przez sport i

olimpizm skutecznie stymuluje rozwój
postaw moralnych uczniów zarówno w
obrębie sportu, jak i poza nim. Wychowanie przez sport z wykorzystaniem
zasady fair play jest szansą – dowodzą

wyniki badań empirycznych – na zachowanie czystości sportu i etycznych
zachowań sportowców i opiekunów.
Jej respektowanie tworzy klimat widowiska sportowego, kształtuje postawy

szlachetnego współzawodnictwa nie
tylko na płycie stadionu, ale także na trybunach, przed stadionem i w zwykłych
codziennych sytuacjach.
(S-P)

REGION Uda się przywrócić pociągi na trasach turystycznych?

Kolejowe sympozjum w Bukowcu

Godziny otwarcia:

W siedzibie Związku Gmin Karkonoskich odbyło się sympozjum poświęcone teraźniejszości i przyszłości skomunikowania Jeleniej Góry z Karpaczem i Kowarami.

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

Organizatorami spotkania były
Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy przy ZGK
oraz Grupa Inicjatywna „Kolej
Karkonoska”.
Uczestnicy sympozjum dowiedzieli się m.in. w jakim stanie
znajdują się obecnie torowiska,
jakie koszty trzeba ponieść, by

mogły po nich jeździć pociągi. Zostały podane konkretne możliwości
pozyskania potrzebnych funduszy.
Mówiono także o tym, że remont
oraz wprowadzenie taboru na tory
to najłatwiejsza część zadania. O
wiele trudniejsze będzie utrzymanie reaktywowanych linii, tak by
nikt nie musiał do nich dopłacać.

W sympozjum uczestniczyli m.in.
przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, urzędów miast i gmin z regionu, także przedstawiciele spółek
i zakładów kolejowych. Obecnych
było wielu przewodników sudeckich, właścicieli obiektów branży
turystycznej oraz mieszkańców.
Krzysztof Tęcza
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Rozpętała się burza na miejskiej sesji o sprzedaż nowych lokali na Zabobrzu za przysłowiowe grosze

Na sesji rady Miejskiej Jeleniej Góry, która odbyła się 13
października, zawrzało. Liczna grupa mieszkańców oczekująca na decyzję radnych ws. wykupu mieszkań za jeden
procent doczekała się pomyślnej dla siebie decyzji, ale nie
obyło się bez kontrowersji.
- Mamy świadomość, że ta uchwała też nie jest idealna, pewnie nie
rozwiązuje wszystkich problemów
– mówił przedstawiciel grupy radnych Oliwer Kubicki. Natomiast
mamy na uwadze, że problem,
który staramy się rozwiązać jest
problemem, z którym Rada Miejska
mierzy się od trzech lat – dodał
radny PiS-u. - Chcemy rozwiązać też
inny problem, czyli dotyczący tzw.
nowszych mieszkań na Zabobrzu.
Mieszkańcy płacili przez wiele lat
bardzo wysokie czynsze i to właśnie

tym mieszkańcom obiecywano wielokrotnie możliwość wykupu. Kolejna zmiana to wydłużenie terminu
możliwości wykupu na dotychczas
obowiązujących zasadach do 31
grudnia – mówił Oliwer Kubicki,
któremu wtórował Rafał Szymański
mówiąc, że najwyższa pora zająć się
tym problemem.
Z kolei radny Piotr Miedziński
apelował do radnych, którzy wahają się jak zagłosować, żeby wyjść
naprzeciw mieszkańcom. - Uważam
argumentację pana Zawiły na dziw-

ną i pokrętną – mówił Krzysztof
Mróz stwierdzając, że nie ma czegoś
takiego jak nadzór wojewody przed
uchwaleniem uchwały. - Jest to
projekt uchwały, który uwzględnia
wszystkie wnioski mieszkańców, a
my jesteśmy od tego, żeby służyć
mieszkańcom – podkreślił Piotr
Iwaniec.
Jako przedstawiciel mieszkańców
na sesji wystąpił Zdzisław Kąpa argumentując, że droga od możliwości
wykupu do wykupu jest w Jeleniej
Górze daleka i decyzja radnych wcale nie musi oznaczać, że mieszkańcy
wykupią mieszkania, bo procedura
trwa niekiedy 6 lat. - Dla mnie podstawowym problemem jest czynsz.
Dla lokali socjalnych jest 1,50 zł,
a ja mam 9,06 zł. Wasza uchwała
nie spowoduje sprzedaży żadnego mieszkania – mówił Zdzisław
Kąpa, który podziękował wszystkim
radnych, którzy pochylili się nad
problemem mieszkańców.
Głosowało 21 radnych (2 nieobecnych: Wojciech Łużniak, Anna
Bałkowska). Za przyjęciem uchwały
było 14 głosów, przeciwko uchwale
zagłosował Stanisław Dziedzic, a
5 osób wstrzymało się od decyzji
(Konrad Sikora, Bożena WachowiczMakieła, Alicja Szklarska, Krzysztof
Kroczak, Anna Ragiel). Głosu mimo
obecności na sesji nie oddał Józef
Kusiak.

JELENIA GÓRA

Prezydent Marcin Zawiła krytycznie odniósł się do decyzji radnych mówiąc, że do tej pory za jeden procent
były sprzedawane mieszkania stare,
a w tej chwili zaproponowano, żeby
sprzedawać wszystkie – łącznie z tymi,
które zostały wybudowane ok. roku
2000. - Moja prośba była taka, żeby
nie spowodować sytuacji takiej, że
np. źle przygotowana uchwała uchyli
obowiązująca uchwałę, co wstrzyma
w ogóle sprzedaż mieszkań. Proponowałem, żeby najpierw projekt uchwa-

ły przesłać nadzorowi prawnemu
wojewody i skonsultować to z nimi.
Rada zdecydowała się procedować i
efekt jest taki, że atrakcyjne mieszkania na Zabobrzu i Zielonej będą
mogły być sprzedane za 1 procent
wartości. Majątek ten szacujemy na
15 milionów zł. - mówił Marcin Zawiła. Nie twierdzę, że tych mieszkań nie
można sprzedawać, ale na pewno nie
można sprzedawać na tych samych
zasadach nowych mieszkań, jak się
sprzedaje pojedyncze mieszkania

w starej substancji mieszkaniowej,
bo to jest różnica wartości – dodał
włodarz miasta. - Koniec końców
to decyzja moja, które mieszkania
zostaną wystawione do sprzedaży i
będę musiał bardzo poważnie zastanowić się nad tym. Miasto można
rozdać za darmo, tylko pytanie jak
będzie spełniało swoje obowiązki
(szkoły, żłobki, przedszkola, opieka
nad ludźmi starszymi) – stwierdził
M. Zawiła.
Przemek Kaczałko
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Jeleniej Górze, informuje,
że w związku ze zbliżającym się ,,Dniem Wszystkich Świętych” podjęto następujące ustalenia dotyczące organizacji
ruchu i bezpieczeństwa pieszych na cmentarzach:
Cmentarz Stary w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 44
Cmentarz Nowy w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 68
Cmentarz w Cieplicach przy ul. Krośnieńskiej 18A
Cmentarz w Sobieszowie przy ul. Romera
W dniach od 27.10.2015r. do
03.11.2015r. z powodów logistycznych,
przyjęto całkowity zakaz wjazdu na
teren cmentarzy pojazdów innych niż
uprzywilejowane. W tym szczególnym
czasie, do wjazdu na teren cmentarzy
upoważnione są wyłącznie pojazdy:
służb komunalnych związane z administracją i nadzorem cmentarzy,
porządkowe i zbierające odpady, pojazdy firm świadczących usługi cmentarne, a także pojazdy: Policji, Straży
Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego,
Straży Pożarnej. Wszystkie osoby
odwiedzające groby, proszone są o
zachowanie szczególnej ostrożności

Fot. Przemek Kaczalko

Mieszkania za 1 procent to fakt!

UWAGA !
oraz o nietarasowanie dróg cmentarZapraszamy do pobierania
nych i ścieżek.
W związku ze zbliżającym się Świę- worków na liście, które będą nietem Zmarłych oraz trwającymi pra- odpłatnie rozdawane, osobom
cami porządkowymi przy grobach, opiekującym się grobami,
W firmowej kwiaciarni „Kalia”
zwracamy się z serdeczną
prośbą do wszystkich osób na Starym Cmentarzu i kwiaopiekujących się grobami, aby ciarni „Bratek” przy wejściu od
na cmentarzach, zastosowali ul. Mickiewicza 31; w dniach:
się do ogólnie przyjętych zasad 19-30.10.2015r. w godz. od 8.00
segregacji odpadów w następu- – 16.00 przed główną bramą
wejściową na Nowy Cmentarz kojący sposób.
Wszelkie rośliny, trawy, czy munalny, w dniach 26.10.2015żywe kwiaty bez ozdób będzie- 31.10.2015 w godz.7.30-17.00.

my składać do pojemników
opisanych („ODPADY BIO”).
Szklane znicze, folie, plastik,
czy tworzywa sztuczne (np.
wieńce), po zgnieceniu, wyrzucamy do pojemnika z opisem
(„ZMIESZANE ODPADY” ).

Worki pełne liści prosimy o
umieszczanie w już wystawionych pojemnikach opisanych
„ODPADY BIO”

Zarząd Cmentarza prosi osoby odwiedzające nekropolie, o zachowanie
czystości i porządku podczas pielęgnacji
grobów, poprzez niepozostawianie
odpadów obok pojemników, ale wrzucanie ich do kontenerów do tego celu
przeznaczonych.

Polacy przepłacają za OC!
Chociaż jego zakup jest obowiązkowy i nieunikniony, to większość zmotoryzowanych nie ma
czasu, by śledzić, który spośród Ubezpieczycieli oferuje najniższe stawki. Efektem jest masowe
przepłacanie Polaków za polisy OC. Z danych multiagencji CUK Ubezpieczenia wynika, że cena
tego samego ubezpieczenia w różnych Towarzystwach może różnić się nawet o 310 zł!
Aby mieć pewność, że polisa, którą
kupujemy jest najkorzystniejsza, warto porównać ją z innymi. Najprościej
wybrać się do multiagencji, gdzie
doradca bezpłatnie przeprowadzi
kalkulację cen OC i AC spośród ofert
różnych Towarzystw. Może się okazać, że OC może kosztować nawet
300 - 400 zł mniej – mówi Adrian
Kościuk, Doradca multiagencji CUK
Ubezpieczenia.
Większość Polaków nie ma czasu,
żeby śledzić oferty różnych Towarzystw. Często Ubezpieczyciele kuszą
nas promocjami, z których korzystamy pod wpływem emocji, nie
wiedząc nawet, że porównując ceny
OC moglibyśmy kupić ubezpieczenie
zdecydowanie taniej.
Niektóre firmy działają z zaskoczenia, w oparciu o sprzedaż telefoniczną.
Wiedząc, że wkrótce kończy się nam
ubezpieczenie, starają się w rozmowie
telefonicznej sprzedać polisę, pozbawiając nas możliwości porównania i
narażając nas na przepłacanie.
Kupując ubezpieczenie powinniśmy pamiętać, że Ubezpieczyciele
przewidują liczne zniżki. Często taniej wychodzi zakup pakietu. Niezależny doradca jest w stanie sprawdzić
i porównać, w którym Towarzystwie
otrzymamy najkorzystniejszą cenę.

Jak zatem nie przepłacać za
OC?
Wystarczy zadzwonić na infolinię
22 33 00 300 lub odwiedzić placówkę
CUK w swoim mieście osobiście.
W naszej multiagencji porównamy
wszystkie dostępne oferty OC i AC
i znajdziemy tę najkorzystniejszą.
Dodatkowo, w CUK swoją płatność
można podzielić aż na 11 rat, a za
pierwszą z nich zapłacić dopiero po
3 tygodniach, radzi Kościuk.
Teraz, tylko u nas, każdy klient
CUK do swojej rocznej polisy otrzymuje Pakiet Pomocy Prawnej GRA-

TIS! Zyskuje dzięki temu osobistego
prawnika - wystarczy, że zadzwoni
w dowolnej sprawie, a adwokat od
ręki, przez telefon, udzieli mu porady i wskaże możliwe rozwiązania,
zapewnia Kościuk.
Cuk Ubezpieczenia w Jeleniej Górze
ul. Podwale 12, tel: 75 742 39 49
godziny otwarcia :
pon.-pt. 8.00-16.00, sobota: 9.00-12.00
Adresy i godziny otwarcia pozostałych placówek w regionie dostępne
są na www.cuk.pl

JELENIA GÓRA

Wsparcie dla
strajkujących
W związku z pogłębiającym się
konfliktem społecznym w jeleniogórskim szpitalu, pojawiła się inicjatywa
powołania do życia społecznej inicjatywy wspierającej protestujących
pracowników szpitala. Celem jest
doprowadzenie do stołu negocjacji i
do porozumienia strony właściciela
i pracowników. Inicjatorem jest
Komitet Protestacyjny Szpitala i
Zarząd Regionu Jeleniogórskiego
NSZZ Solidarność.
- Oczekujemy od marszałka województwa wykazania się dyspozycyjnością i otwartością na porozumienie
ze stroną społeczną. Oczekujemy,
że właściciel poważnie potraktuje
problemy szpitala dotyczące wartości
kontraktu i poziomu wynagrodzeń
pracowników. Z niepokojem obserwujemy pozorowanie działania właściciela w zakresie chociażby wyboru
zarządu szpitala, wspierania szpitala
w zakresie otrzymania uczciwego
kontraktu czy też składania pracownikom propozycji finansowych. Należy jak najszybciej doprowadzić do
rozwiązania problemy a nie odkładać
całość zagadnienia po wyborach –
czytamy w komunikacie przesłanym
z Zarządu Regionu Jeleniogórskiego
„Solidarność”.
- Liczymy na to, że przedstawiciele
społeczni i samorządowi będą
przystępować do tej inicjatywy
oraz wspierać nasze działania na
rzecz rozwiązania poszerzającego
się konfliktu, tym bardziej, że od 23
października 2015 roku pracownicy
szpitala rozpoczęli protest głodowy –
powiedział Franciszek Kopeć z NSZZ
„Solidarność”.
Natomiast władze powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry skierowały
do marszałka, ministra zdrowia i
innych decydentów apel o podjęcie
działań na rzecz rozwiązania problemów pracowników szpitala.
(Przemo)

AKTUALNOŒCI

Trzeba otworzyć kotlinę

1 listopada: Linia Nr 1 - autobusy kursują wg rozkładu jazdy
obowiązującego w niedzielę. W
Jeleniej Górze, na odcinku Podchorążych – Orzeszkowej, w godz.
11:00 - 15:30 będą dodatkowe dwa
autobusy. Linia Nr 9 - autobusy

KAWKA będzie zwalczać smog

W Jeleniej Górze odbyła się konferencja „Otwarcie komunikacyjne Kotliny Jeleniogórskiej”, poświęcona kwestiom związanym z połączeniami kolejowymi i drogowymi Jeleniej
Góry z innymi miastami.

Choć nasz region jest piękny i
chętnie odwiedzany, to podróż
w te strony często jest dla
turystów nie lada wyprawą, ponieważ połączenia
komunikacyjne z innymi
miastami pozostawiają
wiele do życzenia.
Debata, którą poprowadził wiceprezydent Jeleniej
Góry Jerzy Łużniak, poświęcona była zmianom, jakie już
dzieją się w tej dziedzinie oraz tym,
które dopiero będą wprowadzane w
życie. Eksperci i społecznicy, którzy
obecni byli na spotkaniu, rozmawiali o poprawie dostępu do Kotliny
Jeleniogórskiej - o kolejach, drogach
i ścieżkach rowerowych. Wśród
debatujących znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, GDDKiA, PKP PLK oraz
lokalnych władz.
Priorytety i cele komunikacyjne
określa Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 – z perspektywą do

2030 r. Aby na realizację inwestycji
można było pozyskać dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, stworzono plan strategiczny
inwestycji transportowych, który
szczegółowo opisuje planowane
działania.
Dla naszego miasta priorytetowe
są połączenia komunikacyjne na trasie Jelenia Góra – Wrocław i Jelenia
Góra – Zgorzelec. Najprawdopodobniej w przyszłym roku GDDKiA ogłosi
przetarg na budowę odcinka drogi S3
JELENIA GÓRA

Autobusy dowiozą do cmentarzy

31 października: Linia Nr 9
–autobusy kursują wg sobotniego
rozkładu jazdy. W godz. 10:00 –
17:00 – wg rozkładu dnia roboczego. Linia nr 12 - autobusy linii
nr 12 od godz. 7:00 kursują wg
rozkładu jazdy obowiązującego w
dni robocze, z pominięciem przystanków Staffa i Nowowiejska (za
wyjątkiem kursów określonych
w sobotnim rozkładzie jazdy).
Wszystkie pozostałe kursy będą
kończyły i rozpoczynały swój
bieg na przystanku „Czarnoleska”
przy ul. Sudeckiej.

REGION

JELENIA GÓRA Miastu są potrzebne dobre połączenia komunikacyjne

JELENIA GÓRA
26– 30 października: Autobusy wszystkich linii kursują wg
rozkładu jazdy obowiązującego
w dni robocze. W zależności od
potrzeb, nadmiernie obciążone
kursy linii nr 12 wspomagane
będą przez kursy bisowe.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

kursują wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty. W godz.
10:00 – 17:00 wg rozkładu dnia
roboczego. Linia nr 12 - autobusy kursują wg rozkładu jazdy
obowiązującego w dni robocze, z
pominięciem przystanków Staffa
i Nowowiejska. Wszystkie kursy
będą kończyły i rozpoczynały na
przystanku „Czarnoleska” przy
ul. Sudeckiej. Linia Nr 16 - w
godz. 11:00-15:30 będzie kursować jeden autobus wg rozkładu
jazdy obowiązującego w dzień
roboczy. Linia Nr 18 – kursy
obsługujące cmentarz przy ul.
Krośnieńskiej wg rozkładu jazdy
obowiązującego w soboty. Linia
sezonowa: „Zabobrze - Nowy
Cmentarz” – autobusy kursują
od godz. 8:00 do godz. 18:00 ze
średnią częstotliwością co 15
minut. Trasa przejazdu: Kiepury
(„Małcużyńskiego”, „ZUS”) - Bacewicz - Ogińskiego - „Rondo”
Różyckiego - Drzymały - Osiedle
Robotnicze - Podwale - Bankowa
- Matejki - Sudecka „Nowy Cmentarz” – Sudecka „Czarnoleska”
(pętla).
(MZK)

Wreszcie po renowacji
Kapliczka Świętej Rodziny, znajdująca się przy wschodnim obrzeżu Parku
Zdrojowego w Cieplicach, została odrestaurowana przez Miasto Jelenia Góra.
Wykonawcą prac była firma konserwacji zabytków z Torunia, która wyłoniona
została na drodze konkursu.
Niewielki, będący zabytkiem obiekt
znajdujący się nieopodal głównego
obiektu Politechniki, odrestaurowany
został kosztem ok. 40 tys. złotych.
Rewitalizacji poddana została zarówno
bryła, jak i wnętrze obiektu.
Kapliczka w stylu neogotyckim i
neorenesansowym wzniesiona została na początku XX wieku, według
projektu architekta Karla Grossera z
1899 roku. Zbudowana jest z kamiennych bloków, jej wnętrze jest otwarte,
a arkady wsparte są na dwóch kolumnach. Fundatorem był Fryderyk
Gotard Schaffgotsch.
We wnętrzu kapliczki znajduje
się gipsowy odlew Świętej Rodziny:
Maryi trzymającej Jezusa i stojącego
obok Józefa.
Mieszkańcy Cieplic od lat czekali
na remont obiektu, który był w
opłakanym stanie. Teraz kapliczka z
pewnością chętniej będzie odwiedzana przez mieszkańców i turystów.
(KaMa)

Jelenia Góra – Bolków. Już podpisana
została umowa z wykonawcami
inwestycji 16-kilometrowego
odcinka trasy S3, łączącego
Bolków z Jaworem.
Inwestycje kolejowe skupiają się przede wszystkim
na poprawie istniejącej linii
kolejowej Jelenia Góra – Wrocław i skrócenia czasu przejazdu
pociągu na tej trasie. W grudniu
planowany jest start pociągu Penodlino między naszym miastem a
stolicą województwa. Dzięki temu
czas podróży skróci się do 1 godz. 4045 minut, a do końca przyszłego roku
być może uda się przyspieszyć podróż
jeszcze o 5-10 minut. Zapowiedziano
także rewitalizację linii kolejowej
na trasie Jelenia Góra – Zgorzelec
oraz powstanie w przyszłości nowej
linii kolei dużych prędkości łączącej
Wrocław i Pragę, która przebiegać
będzie przez Wałbrzych, Jelenią Górę,
Pobiedną i Liberec.
Karolina Matusewicz

JELENIA GÓRA

Samorządy z dolnośląskich miast
i uzdrowisk, w których stwierdzono
przekroczenia niebezpiecznych dla
zdrowia i życia pyłów PM2,5, PM10
oraz emisji CO2 mogą składać wnioski o pomoc finansową. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska we
Wrocławiu ogłosił kolejny konkurs w
ramach programu KAWKA.
W naszym regionie
dużym problemem jest
emisja pyłów i gazów z
kotłowni węglowych
oraz domowych pieców. Powoduje ona
smog, który zwiększa
ryzyko chorób układu
krążenia i oddychania. - Dzięki KAWCE stare
piece będą wymieniane na
instalacje gazowe, elektryczne,
pompy ciepła czy solary - zapowiada
Aleksander Marek Skorupa, prezes
zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu
– W przypadku rezygnacji z pieców
węglowych zapewnimy także środki
na podłączanie się do miejskich sieci
ciepłowniczych.
Na pomoc finansową mogą liczyć
miasta: Dzierżoniów, Głogów, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Nowa
Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice,
Strzelin, Szczawno-Zdrój, Świdnica,
Wałbrzych, Wrocław, Ząbkowice
Śląskie, Zgorzelec oraz uzdrowiska
Szczawno-Zdrój, Cieplice-Zdrój i
Polanica-Zdrój. Duży poziom zanieczyszczeń w tych miejscowościach
wykazał monitoring jakości powietrza prowadzony przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu.
Dopłaty dla mieszkańców będą
możliwe dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku ogłoszono już dwie edycje

KAWKI (w 2013 r. i 2014 r.). Środki z
Funduszy są rozdzielane przez gminy.
Tak będzie i tym razem. Zanim jednak to nastąpi, samorządy powinny
złożyć dokumenty do WFOŚiGW
we Wrocławiu i jego oddziałów w:
Szczawnie-Zdrój, Legnicy i Jeleniej Gó-

rze do 30.11.2015 r. W I połowie 2016
r. będzie wiadomo ile pieniędzy trafi
ostatecznie na Dolny Śląsk. Kwota dofinansowania przedsięwzięć wyniesie
do 90 proc. kosztów kwalifikowanych,
w tym w formie dotacji: do 45 proc. z
NFOŚiGW i do 15 proc. z WFOŚiGW
we Wrocławiu. Pozostałe 30 proc.
może być udzielane jako pożyczki z
WFOŚiGW we Wrocławiu. Ze środków
najnowszej KAWKI będzie mogło
skorzystać więcej samorządów niż we
wcześniejszych jej edycjach. Obecnie
mogą aplikować miejscowości liczące
do 5 tys. mieszkańców (poprzednio
do 10 tys.). Oczywiście niezmiennym
warunkiem jest występowanie w
nich przekroczeń zanieczyszczenia
powietrza.
Finansowe wsparcie z Funduszy
na walkę ze smogiem w poprzednich
edycjach KAWKI było przeznaczone
dla Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy, Szczawna-Zdrój, Nowej Rudy i
Świdnicy.
(WFOŚ)

Akcję finansuje Miasto oraz JZO i Rotary Club

Ratują wzrok dzieciom
Wspólna inicjatywa Jeleniogórskich Zakładów Optycznych, Miasta Jeleniej Góry oraz
Rotary Clubu Jelenia Góra doczekała się kolejnego podsumowania. Jednocześnie ruszyła
trzynasta już edycja tek akcji.
Akcja „Ratujmy wzrok dzieciom” odbywa się od roku szkolnego 2003/2004. Wtedy, to właśnie
Jeleniogórskie Zakłady Optyczne,
Miasto Jelenia Góra oraz Rotary
Club Jelenia Góra wspólnie z optykami okularowymi zainicjowali
program profilaktyki i korekcji
wzroku – była to kontynuacja
akcji „JZO Dzieciom” mającej swój
początek w 2002 r.
RWD odbywa się nie tylko w
Jeleniej Górze, jest skierowana
także do dzieci ze szkół z terenu
powiatu jeleniogórskiego. W sumie
od 2003 r. zbadano 34 899 dzieci i
wystawiono 4452 recepty. W samej
Jeleniej Górze w tym okresie zbadano 24 701 uczniów i wystawiono
2430 recept. W minionym roku
szkolnym badaniom okulistycznym
w NZOZ Lekarz Rodzinny kierowanym przez Juliana Pyrzanowskiego
poddano 1711 dzieci (wydano 144
recepty). Lekarzem badajacym

była dr Małgorzata KadłuckaJędruszek. JZO przekazało 148
soczewek okularowych z powłoką
antyref leksyjną, a Rotary Club
Jelenia Góra dofinansował zakup
39 opraw okularowych dzieciom z
rodzin o trudnej sytuacji material-

nej. W jeleniogórskich szkołach
podstawowych stwierdzono wadę
wzroku u 14,2 proc. uczniów, a w
gimnazjach problem dotyczył w
ubiegłym roku szkolnym 19,9 proc.
badanych.
Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczalko

26 października 2015 r.

Fot. Karolina Matusewicz
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Nowa spółka, która swoją siedzibę będzie miała w Jeleniej Górze,
zamierza działać w obszarze turystyki, rozwoju przedsiębiorczości,
infrastruktury, a także edukacji
– jednym z pomysłów jest nauka
języka czeskiego dla Polaków oraz
polskiego dla Czechów. Spotkanie
w tej sprawie odbyło się w jeleniogórskim Muzeum Karkonoskim.
Podstawowym celem działalności
ma być zintensyfikowanie współpracy na bardzo szeroko rozumianym
pograniczu polsko-czeskim, bowiem
wśród udziałowców są: województwo dolnośląskie, Euroregion Nysa,
Euroregion Glacensis, a po stronie
czeskiej cztery Kraje: Liberecký,
Pardubický, Olomoucký i Královéhradecký. Dyrektorem Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Novum” został Bartosz
Bartniczak, a jego zastępcą partner
z Czech – Mirolav Blasak.
- Zrodził się pomysł na współpracę szpitali na pograniczu polskoczeskim – zdradził dyrektor EUWT
Novum, Bartosz Bartniczak. Obecnie spółka przygotowuje dokumenty, aby uzyskać wpis do rejestru
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
oraz w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
- Zamierzamy modernizować
infrastrukturę transportową, dużą
wagę przykładamy też do szkolnictwa oraz wymiany gospodarczej
– powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Cezary
Przybylski.
(Przemo)
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Sytuacja starej, chorej kobiety była znana, ale nikt nie pomógł

Smutne wyprawy donikąd
Co jakiś czas pakuje walizkę i wychodzi z domu. Idzie
przed siebie, myśli że do domu, gdzieś na Lubelszczyźnie,
gdzie dawno temu spędziła młode lata. Pani Teresa jest
po osiemdziesiątce, cierpi na demencję, często błądzi.
Wtedy szuka ją rodzina, policja. To się powtarza. Kobieta znowu zniknęła, tym razem nie ma jej już kilka
tygodni.
Pani Teresa ze swoich „wędrówek” znana jest jeleniogórskiej policji. Funkcjonariusze wielokrotnie
odwozili ją do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Znana jest też
pani Annie z Piechowic, która ją
spotkała 4 września na drodze,
jadąc samochodem ze swoim
przyjacielem.
- Kiedy znaleźliśmy tę tak miłą,
ale zagubioną panią, w upał, na
środku obwodnicy za Wojcieszycami pomyśleliśmy, że ktoś jej
pewnie szuka, że ktoś się nią opiekuje – opowiada nam pani Anna.
Podróżująca postanowiła pomóc
staruszce, która oświadczyła, że
idzie do domu w… Lublinie. Pani
Anna zabrała kobietę do swojego
mieszkania i podjęła wysiłki, aby
ustalić jej tożsamość oraz miejsce
zamieszkania.
- W jeleniogórskim MOPS-ie
powiedziano mi, że kobieta jest pod
ich opieką i nikomu nie zagraża. Że
robią, co mogą i że policja ją ciągle
przywozi.
Pani Anna poinformowała też
Stanisława Schuberta, prezesa
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Obejrzyj „Kontrabasistę”, warto
z nas, opowiada szczerze i żarliwie,
aby czas poświęcony przez widza nie
był czasem straconym. Spektakl jest
intrygującą i skupiającą uwagę auto
psychodramą. Bywa strasznie, ale i
śmiesznie. Bohater budzi demony i
walczy z nimi z maestrią, rozkłada
przed nami pawi ogon, jednak „z
pewną taką nieśmiałością” i wstydem, jest kokieteryjnie i wzruszająco
niezdecydowany.
(Jel)

Fot. Archiwum Teatru Maska

Jeleniogórzanie Kontrabasistę”
Patricka Süskinda, monodram zrealizowany z okazji jubileuszu 20lecia działalności Teatru Maska,
obejrzeli 19 października w ODK.
Rolę sfrustrowanego muzyka zagrał
Krzysztof Rogacewicz. Wkrótce
kolejne spektakle.
Inscenizacja jest udaną próbą nawiązania kontaktu emocjonalnego
z widzem, wywołania współodczuwania bez bólu. Opowiada o jednym

Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, który dotarł do
syna zaginionej kobiety i poprosił
MOPS, aby zajął się tą sprawą ze
szczególną starannością.
Dyrektor jeleniogórskiego MOPS-u Wojciech Łabun oświadczył
nam, że jest im znana sytuacja
życiowa pani Teresy. Podkreślał,
że gdy ośrodek dostał informację,
że kobieta znajduje się w trudnej
sytuacji zdrowotnej, podjął wszelkie, niezbędne działania leżące w
kompetencji MOPS-u.
- Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, o których mówi art. 87
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z
2015r., poz. 583) rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie.
Dlatego też, w pierwszej kolejności
Ośrodek nawiązał kontakt z siostrą,
synem i córką pani Teresy, w celu
zobowiązania członków rodziny
do zapewnienia jej opieki – mówi
dyrektor. Dodaje, że członkowie rodziny, pomimo wcześniej złożonych
deklaracji, nie poczynili stosownych
działań w kierunku zapewnienia jej

„Kontrabasistę” można obejrzeć w sali widowiskowej JCK ul. Bankowa 28/30 w dniach:
28 – 29 października oraz 4 - 5.11 listopada. Wzystkie spektakle rozpoczynają się o
godz. 19.00. Bilety w kasie JCK i na www.jck.pl

Powrót z nagrodami
Nagrodę Polskiego Radia otrzymał
Szymon Bogacz – autor tekstu do
„Karskiego historii nieprawdziwych”
oraz Julia Mark – za „Modlitwę o
pożar”. Artyści współpracują z jeleniogórskim Teatrem Norwida.
„Talanton 2015” za debiut dramaturgiczny w Polskim Radiu otrzymał
Szymon Bogacz. - To potwierdza, że
to jest dobry tekst, na podstawie którego powstawało supersłuchowisko,
a u nas (w Teatrze Norwida – red.)
na Dużej Scenie powstała świetna
sztuka – skomentował wyróżnienie
Szymon Bogacz. - Dużo pracy, mnóstwo pisania i prób, później robiłem
do tego opracowania muzyczne w radiu – to ponad rok pracy, która wciąż
trwa, bo teraz „Karski...” zaczyna
jeździć, będzie na trzech festiwalach
i chyba ta przygoda jeszcze się nie
kończy – dodał laureat nagrody
Teatru Polskiego Radia.
- Jestem szczęśliwy, że nasz kierownik literacki Szymon Bogacz jest
autorem tekstu, który został tak uznany – powiedział dyrektor Teatru Norwida w Jeleniej Górze, Piotr Jędrzejas.
Reżyserką nagrodzonego spektaklu
jest Julia Mark, która również została
wyróżniona („Don Kichotem 2015” za
debiut reżyserski), ale za inne słuchowisko - „Modlitwę o pożar”.
Oprócz duetu związanego z jeleniogórskim teatrem nagrody otrzymali: Karol Dziuba i Marta Żmuda
Trzebiatowska (laureaci nagród
za debiut aktorski), a także Ignacy
Zalewski (nagroda za debiut kompozytorski).
(Przemo)

opieki, dlatego jeleniogórski MOPS
skierował sprawę sądu.
Od prezesa Schuberta dowiedzieliśmy się, że kobieta, której stan
wskazuje na bardzo zaawansowaną
demencję, nie może zostać oddana
do szpitala psychiatrycznego, bo

rodzina nie wyraziła na to zgody –
obecnie toczy się proces w sprawie
jej ubezwłasnowolnienia.
Tymczasem starsza pani już
10 września znowu wyruszyła w
drogę i ślad po niej zaginął.
Katarzyna Pruś
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W sprawie uchodźców
Do Polski ma trafić ok. 7 tys.
uchodźców (głównie z Syrii i Erytrei), z czego nawet 700 może być
rozlokowanych na terenie Dolnego
Śląska. W związku z tym wojewoda
dolnośląski Tomasz Smolarz wysłał do samorządów zapytanie o
możliwości poszczególnych gmin.
- Prezydent Jeleniej Góry - w odpowiedzi na list - poprosił Wojewodę
Dolnośląskiego o informację na
temat zasad ewentualnego przyjęcia uchodźców, podkreślając, że
trudno ustosunkować się rzeczowo
do pytań, kiedy nie wiadomo, jakie
będą przeznaczone środki Państwa
na to przedsięwzięcie i jaki jest
program, któremu będą musiały
ewentualnie podołać samorządy
(edukacja dzieci, zapewnienie
miejsc pracy dla dorosłych, itp.),
pomijając kwestię mieszkań – poinformował nas rzecznik prezydenta
Cezariusz Wiklik. – A w tej ostatniej
sprawie nie dość, że żaden samorząd nie ma nadmiaru mieszkań
komunalnych, a musi realizować
przydziały z listy oczekujących, to
przepisy prawa nie przewidują ani
obowiązku, ani możliwości Gminy
w tym zakresie wobec osób, które
nie są mieszkańcami obszaru administrowanego przez konkretny
samorząd. W tej sytuacji przed
jakąkolwiek odpowiedzią w tej
sprawie należy wyjaśnić wszelkie
wątpliwości natury materialnej,
organizacyjnej i prawnej – czytamy
w odpowiedzi przesłanej nam przez
C. Wiklika.
(Przemo)

JELENIA GÓRA Festiwal w branżowym rankingu wysoko notowany

Krokus Jazz na „szóstkę”
Potężna dawka dźwięków
przy użyciu niekonwencjonalnych metod otworzyła
XIV Krokus Jazz Festiwal.
Wszystko za sprawą występu jednego z laureatów KJF
– Adama Bałdycha, który
(23 października w sali
widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury
zagrał wraz z norweskim
Helge Lien Trio.
Laureat Złotego Krokusa sprzed
10 lat fantast ycznie rozruszał
wypełnioną po brzegi salę JCK-u.
Owacja na stojąco, jaką publiczność nagrodziła artystów jazzowych – doskonale pokazuje jakie
emocje potrafią wywołać w słuchaczach Adam Bałdych (skrzypce), Helge Lien (fortepian), Frode
Berg (kontrabas) i Per Oddvar
Johansen (perkusja).
Zanim przyszedł czas na występy na scenie, w korytarzu na I
piętrze Jeleniogórskiego Centrum
Kultury zaprezentowano wystawę
fotografii Jana Babela „Jazz Live”,
a wśród nich uwiecznione występy
takich gwiazd jak: Leroy Jenkins,
Herbie Hancock, Pat Metheny czy
Woody Allen. Potem w Klubie
Kwadrat wystąpili: wirtuoz trąbki
Charlie Green i gitarzysta Krzysztof „Puma” Piasecki ze swoim
kwartetem.

Fot. Tomasz Raczyński

Novum dla regionu

Fot. Archiwum Policji
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- Cały czas ten krokus nam się
tak rozwija, że jesteśmy przeszczęśliwi. Sale wypełnione po brzegi,
sprzedane są praktycznie wszystkie bilety – na dół, na górę (salę
widowiskową i Klub Kwadrat –
red.) - powiedział rozradowany dyrektor Jeleniogórskiego Centrum
Kultury Jarosław Gromadzki.
Do „Powiewu Młodego Jazzu”,
czyli części konkursowej zgłosiło
się ponad 30 zespołów, z czego
wytypowano 16. Następne dwa
dni to przesłuchania (8 zespołów
dziennie), które oceniało jury w

składzie: Krzysztof Sadowski, Jiri
Stivin, Leszek Żądło, Mariusz Bogdanowicz oraz Piotr Rodowicz. - To
sól tego festiwalu. Ci muzycy jeszcze nie zarabiają graniem, często
studiują. Adam Bałdych zaczynał
w 2005 r. w naszym konkursie i
proszę zobaczyć, co się teraz dzieje
– podkreślił J. Gromadzki.
Krokus Jazz Festiwal w rankingu branżowych festiwali jest
notowany w okolicach pierwszej
dziesiątki na ponad 100 imprez
tego typu.
Przemek Kaczałko
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Sensacja przy Złotniczej
starań piłkarze Ślęzy nie zdołali
już odmienić losów spotkania i to
Karkonosze sięgnęły ostatecznie
po komplet punktów pokonując
rywali 2:1. Dzięki wygranej biało-niebiescy awansowali po 13.
kolejce spotkań na 9. pozycję w
tabeli III-ligi dolnośląsko-lubuskiej,
ale do bezpiecznego 7. miejsca tracą
5 punktów. Ze względu na planowaną reorganizację rozgrywek, w
III lidze utrzyma się zaledwie 7-8
najlepszych drużyn.
Karkonosze Jelenia Góra - Ślęza
Wrocław 2:1 (2:0)
Karkonosze: Dubiel – Palimąka,
Kuźniewski, Wawrzyniak, Mateusz
Firlej, Poszelężny (67’ Kowalski),
Bochnia, Wersocki, Kusiak, Kraśnicki (75’ Szramowiat), Maciej Firlej
Ślęza: Gąsiorowski – Bergier,
Bohdanowicz (46’ Niewiadomski),
Celuch, Kątny (46’ Rajter), Kluzek,
Łątka, Mądrzejewski, Molski (80’
Cieżak), Traczyk, Wyglądacz (67’
Miazgowski)
Przemek Kaczałko

Fot. Tomasz Raczyński

Tylko najwierniejsi kibice białoniebieskich spodziewali się zwycięstwa swoich ulubieńców w starciu
ze Ślęzą Wrocław. Jeden z faworytów do awansu, który przed meczem
z Karkonoszami w meczach wyjazdowych nie zaznał goryczy porażki
(6 zwycięstw i 1 remis) musiał pogodzić się ze stratą trzech punktów.
Karkonosze pokonały czołowy team
piłkarskiej III ligi 2:1.
Po raz kolejny formą błysnął
Maciej Firlej, dzięki któremu do
przerwy jeleniogórskie Karkonosze
prowadziły 2:0. Po 30 minutach gry
z optyczną przewagą gości, miejscowych kibiców uradował wychowanek Orła Wojcieszów wykorzystując
rzut karny. Pięć minut później
próby wyrównania stanu meczu w
wykonaniu wrocławian zakończyły
się kapitalną kontrą wykończoną
właśnie przez Maćka Firleja.
Po zmianie stron przyjezdni nie
odpuszczali i już w 53. minucie zdobyli bramkę kontaktową autorstwa
Grzegorza Rajtera. Mimo usilnych

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Na zawody zjechała czołówka europejskich kajakarzy

Walczyli o Puchar Europy
W stolicy Karkonoszy odbyła
się finałowa runda Pucharu
Europy i zawody Pucharu Polski we freestyle’u kajakowym.
Na zawody zorganizowane
przez utytułowanego jeleniogórzanina Tomasza Czaplickiego zjechała europejska
czołówka w tej dyscyplinie.
Jelenia Góra była stolicą europejskiego freestyle’u kajakowego, bo to
właśnie naszemu klubowi przypadł
zaszczyt organizacji ostatnich zawodów z cyklu Pucharu Europy. - Jest nam
niezwykle miło z faktu, że Europejska
Federacja Kajakowa (ECA) powierzyła
nam organizację tej prestiżowej imprezy. Jako organizator cieszę się również
z tego, że to właśnie polscy zawodnicy
dominowali w tych zawodach - powiedział Krzysztof Czaplicki, prezes
Karkonoskiego Klubu Kajakowego.
W konkurencji K1 kobiet finałowe
zawody miały wyłonić zwyciężczynię
klasyfikacji generalnej. Finałowa
rozgrywka rozegrała się między mistrzynią Polski, medalistką mistrzostw
Europy Zofią Tułą z Karkonoskiego
Klubu Kajakowego, a Niną Csonkovą
wicemistrzynią Europy i wielokrotną
zwyciężczynią Pucharu Europy (Słowacja). Do ostatniej chwili wydawało
się, że to właśnie Zosia zwycięży, bo po
dwóch z trzech przejazdów finałowych
prowadziła z notą 340 pkt. W ostatnim
swoim przejeździe, rzutem na taśmę
prowadzenie objęła Nina Csonkova
z notą 373,33 pkt. i ostatecznie zwyciężyła przed Zofią i Anną Hubner
(Niemcy). Nie trzeba było długo czekać
na rewanż ze strony Zosi, która jeszcze
tego samego dnia pokonała Ninę w
finale Pucharu Polski i z notą 370 pkt.
wyrobiła minimum do kadry Polski

JELENIA GÓRA Zawodnicy Klubu Start Simet nie wyszli z półfinału

Odpadli z walki o medale

Niestety nasza drużyna piłki siatkowej na siedząco nie zagra o medale mistrzostw Polski. Swoją
przygodę jeleniogórzanie zakończyli na turnieju półfinałowym rozegranym w Policach.

Fot. Użyczone

Turniej w Policach zawodnicy
klubu Start Simet Jelenia Góra rozpoczęli nieźle wygrywając z Legnicą 2-0
(25:12 ,25:14). Następnie zmierzyli się
z mistrzem Polski - drużyną z Elbląga,
z którą przegrali po dobrym meczu
0:2 (20:25, 21:25). Kolejnym rywalem
była Łódź. Zwyciężyliśmy 2:0 (25:14
,25:16) i zajęliśmy drugie miejsce
w grupie eliminacyjnej. W półfinałach grano mecze krzyżowe - drugi
zespół z trzecim z innej grupy. Nasi

siatkarze stanęli do meczu z drużyną
z Lublina.
- W tamtej grupie zwyciężyła drużyna
ze Szczecina przed Wrocławiem i właśnie Lublinem, który niespodziewanie
pokonał rywali z Kielc i kadrę kobiet,
która rywalizowała z mężczyznami.
Wydawało się że jesteśmy na najlepszej
drodze, by zwyciężyć, bo wygraliśmy
pierwszego seta 25:18. Potem przegraliśmy jednak 22:25 i rozegrano tie-break’a. Zwyciężyła drużyna z Lublina 15:13

i sprawiła niespodziankę eliminując
nas z walki o medale. Pozostaje grać w
Elblągu o miejsca 5-10. Jest to pierwsza
przegrana od 10 lat, gdzie nasi siatkarze
na siedząco nie powalczą o medale
mistrzostw Polski. Przypomnijmy, że w
2014 roku zajęliśmy czwarte miejsce.
Przegraną można tłumaczyć ubytkami kadrowymi, gdyż odeszli z drużyny
kadrowicze: Piotr Siciński i Michał
Wypych. Jako ciekawostkę można
powiedzieć, że nasza kadra Polski siatkarzy na siedząco zajęła niedawno w
Niemczech 6. miejsce na mistrzostwach
Europy. Mamy jednak nadzieję że w roku
2016 wzmocnimy zespół zawodnikiem
z Legnicy i zagramy znów o medale
mistrzostw kraju w piłce siatkowej na
siedząco. Sezon zakończymy turniejem
ogólnopolskim w Złotoryi (4-5 grudnia)
- komentuje prezes klubu Start Simet
Jelenia Góra Wiktor Żuryński.
Skład: Latawiec, Filipiak, Boguszewski, Głąb, Schutz, Zymek, Prutis, Żuryński, Jancelewicz, Szczepański
(MDvR)

Fot. Tomasz Raczyński
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na 2016 rok. Tym samym Zofia Tuła
zdobyła Puchar Polski i zajęła drugie
miejsce w klasyfikacji generalnej
Pucharu Europy 2015.
W konkurencji K1 mężczyzn byliśmy
świadkami pojedynku Tomasza Czaplickiego (lidera Pucharu Europy po trzech
edycjach) z wielokrotnym medalistą
mistrzostw świata, zdobywcą Pucharu
Świata i mistrzem Europy Peterem
Csonką ze Słowacji. W finale Pucharu
Europy jeleniogórzanin zapewnił sobie
zwycięstwo już w pierwszym z trzech
przejazdów finałowych i ostatecznie z
notą 1173,33 pkt. pokonał Petera Csonkę. Trzecie miejsce zajął reprezentant
Belgi Lane De Meulenaere (wicemistrz
Europy juniorów 2014). - Jestem bardzo
szczęśliwy z osiągniętych przeze mnie
wyników, które dały mi kolejne w tym

miesiącu zwycięstwo. Tydzień temu w
Krakowie zdobyłem już po raz szesnasty
tytuł mistrza Polski, a dwa tygodnie
temu triumfowałem w zawodach
Pucharu Europy w Pradze. Sezon 2015
jeszcze się nie zakończył, a już mogę o
nim powiedzieć, że jest jednym z najlepszych w mojej karierze. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim moim
przyjaciołom i sponsorom za okazane
przez nich wsparcie. Dodatkowo cieszy
mnie fakt, że pierwszy w mojej karierze
Puchar Europy przypieczętowałem zwycięstwem nigdzie indziej, tylko właśnie
w moim rodzinnym mieście, w Jeleniej
Górze - podsumował Tomasz Czaplicki z
Karkonoskiego Klubu Kajakowego.
Poza kajakarzami z Jeleniej Góry
bardzo dobrze zaprezentowali się
też inni polscy zawodnicy. Juniorka
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Jeleniogórzanie
z medalami MŚ
Niemieckie Hagen gościło w dniach
16–18 października fighterów startujących w WFMC World Championship
2015. W imprezie brało udział około 600
zawodników z 34 krajów w różnych formułach kick–boxingu. Walki odbywały
się na dwóch ringach i pięciu matach
równolegle, a nasz kraj reprezentowało
34 zawodników.
Z Jeleniogórskiego Klubu Shidokan
wystartowało 4 uczestników w formule
KB with Lowkick i K-1. Sam udział podopiecznych Mariusza Ligiżyńskiego był
już dużym wyróżnieniem. Najmłodszy z
naszych zawodników Kacper Szajkowski, który walczył w formule KB with
Lowkick i juniorzy Mateusz Furman
i Dominik Nowak (formuła K-1) po
wygranych walkach eliminacyjnych
przegrali dopiero w starciu o wejście do
finału zajmując ostatecznie trzecie miejsca w mistrzostwach świata! Niestety gorzej poszło Kacprowi Stemplewskiemu
- juniorowi, który odpadł w eliminacjach
i nie zdołał stanąć na podium podczas
mistrzostw naszego globu.
Kolejny występ podopiecznych Mariusza Ligiżyńskiego już za dwa tygodnie
na turnieju Shidokan i Lidze K-1 w
Jeleniej Górze.
(MDvR)

Agata Sobieraj-Jakubiec zdobyła srebro
Pucharu Europy i ostatecznie zajęła
też drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Jej brat Michał zdobył brąz w
konkurencji juniorów i w połączeniu
z wynikami z poprzednich edycji Pucharu sklasyfikowany został na drugim
miejscu klasyfikacji generalnej. Mistrz
Polski juniorów- Maksymilian Drak
zdobył w Jeleniej Górze srebro, co z
pozostałymi rezultatami z Plattlingu,
Wildalpen i Pragi dało mu brąz w klasyfikacji generalnej juniorów. Zmagania
Pucharu Europy i Międzynarodowego
Pucharu Polski odbyły się nie tylko na
rzece Bóbr. Jedna z konkurencji rozegrana została na Skwerze Lwowskim
w specjalnie do tego celu rozstawionym
basenie.
(MDvR)

Juniorki KPR-u pokonały Zagłębie
Juniorki KPR–u Jelenia Góra po raz
pierwszy w tym sezonie zaprezentowały się przed własną publicznością
i było to zadanie niełatwe.
W hali przy ulicy Złotniczej pojawił
się odwieczny rywal jeleniogórzanek
w rozgrywkach młodzieżowych – Zagłębie Lubin. Po ciekawym spotkaniu
górą były podopieczne Krzysztofa
Szymkowa, które pokonały po dobrym meczu zespół przyjezdnych
31:26. KPR z dwoma zwycięstwami
i porażką znajduje się na drugim
miejscu w tabeli.

KPR Jelenia Góra - Zagłębie
Lubin 31:26 (17:13)
KPR: Michalewicz, Ścigała Janas 7, Zielińska 6, A. Herbut
5, Kurzynoga 5, Dymek 2, Pyś
2, Jasińska 2, Winogrodzka 1,
Barczyńska 1, Trela, K. Herbut, P.
Liebersbach.
Zagłębie: Wargacka 10, Walczak 8, Pięta 3, Kurkowiak 2,
Krzyżanowska 2, Mańska 1, Czyż,
Kucharska, Kościelecka, Powaga,
Białas, K. Jasińska.
(Przemo)
Fot. Tomasz Raczyński
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PAŹDZIERNIK/LISTOPAD
Galeria Gwiazd®; www.galeriagwiazd.com - zwiedzanie w godz.
11.00-17.00 codziennie oprócz poniedziałku, Galeria Gwiazd,
ul. B. Zwycięzcy 1 (bilet: 10 zł; dla grup pow. 10 osób 9 zł, dzieci
do lat 6 wstęp wolny)

1 - 30 LISTOPADA
wystawa prac Bogusławy Olszak - Filia 6, ul. Wrocławska 71

Miasto Jelenia Góra, Książnica Karkonoska

1 - 30 LISTOPADA
pokonkursowa wystawa zielników „Cieplicki zielnik” - Filia 4,
Plac Piastowski 32
Miasto Jelenia Góra, Książnica Karkonoska

1 - 30 LISTOPADA
wystawa fotograﬁi „Cieplice z lotu ptaka”, rylit - Filia 4,
Plac Piastowski 32
Miasto Jelenia Góra, Książnica Karkonoska

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

4 LISTOPADA - ŚRODA
otwarcie ekspozycji prac dzieci z Zespołu Szkół i Placówek Maskotka; wręczenie nagród - godz. 10.00 ul. Bankowa 27
Miasto Jelenia Góra, Książnica Karkonoska

5 LISTOPADA - CZWARTEK
otwarcie wystawy fotograﬁi Zygmunta Trylańskiego i Andrzeja
Woźniaka „Pejzaż tatrzański” - godz. 16.30 Galeria „Hall”,
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (ekspozycja czynna do dnia
31 grudnia)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

DO 7 LISTOPADA
wystawa „Milczenie dźwięków”: Filip Berendt, Piotr Blajerski,
Piotr Bosacki, Dariusz Fodczuk, Daniel Koniusz, Barbara Kubska,
Igor Omulecki, Zbigniew Rogalski, Mateusz Sadowski, Konrad
Smoleński, Rafał Wilk, Maciej Zdanowicz - ul. Długa 1 (wystawa
czynna poniedziałek-piątek godz. 9.00-17.00; sobota godz. 10.0016.00; bilety: grupy, młodzież szkolna - 2 zł, dorośli - 5 zł; sobota
- wstęp wolny oraz cały tydzień - karta dużej rodziny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych, Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Galeria Sztuki w Legnicy,
Muzeum Współczesne Wrocław

DO 10 LISTOPADA
XIV
MIĘDZYNARODOWY
KROKUS
JAZZ
FESTIWAL
im. Tadeusza „Errolla” Kosińskiego
wystawa fotograﬁi Jana Bebela „Osobistości Jazzu” Galeria „Korytarz”, ul. Bankowa 28/30
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

10 LISTOPADA - WTOREK
otwarcie wystawy fotograﬁi Jerzego Wiklendta „Ksiądz Jerzy
Popiełuszko - pożegnanie i kult”; koncert Kuby Michalskiego piosenki Jacka Kaczmarskiego - godz. 17.00 Galeria Małych Form,
ul. Bankowa 27 (ekspozycja czynna do dnia 5 grudnia)
Miasto Jelenia Góra, Książnica Karkonoska

11 LISTOPADA - ŚRODA
otwarcie wystawy „Szlakiem II Brygady Legionów” - godz. 17.00
ul. Cieplicka 11A (ekspozycja czynna do dnia 29 listopada)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze, Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

www.jeleniagora.com

13 LISTOPADA - PIĄTEK
otwarcie wystawy - Aleksandra Ska. Instalacja, wideoart godz. 17.00 ul. Długa 1 (wystawa czynna do dnia 12 grudnia:
poniedziałek-piątek godz. 9.00-17.00; sobota godz. 10.00-16.00;
bilety: grupy, młodzież szkolna - 2 zł, dorośli - 5 zł; sobota wstęp wolny oraz cały tydzień - karta dużej rodziny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

DO 15 LISTOPADA
wystawa prac plastycznych „Nasze XX-lecie - transformacje” ul. J. Matejki 28
Muzeum Karkonoskie

19 LISTOPADA - CZWARTEK
otwarcie wystawy fotograﬁi Janusza Moniatowicza „Z pracowni
Józefa Sudka” - godz. 17.00 Galeria „Korytarz”, ul. Bankowa 28/30
(ekspozycja czynna do dnia 15 grudnia)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

DO 20 LISTOPADA
wystawa rysunków Kaliny Jaśko „Ja, Kalina” - Galeria „Muﬂon”,
ul. Cieplicka 172
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

DO 21 LISTOPADA
wystawa malarstwa Haliny Truszczyńskiej „Wertykalna strona
życia” - Galeria „Promocje”, ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

23 LISTOPADA - PONIEDZIAŁEK
otwarcie wystawy malarstwa i szkła artystycznego „Rozrost”
Aleksandry Kujawskiej i Sandry Rzeszutek - godz. 17.00 Galeria
„Promocje”, ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (ekspozycja czynna
do dnia 31 grudnia)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

25 LISTOPADA - ŚRODA
otwarcie wystawy malarstwa Matyldy Koneckiej - godz. 17.00
Galeria „Muﬂon”, ul. Cieplicka 172 (ekspozycja czynna do dnia
15 stycznia)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

27 LISTOPADA - PIĄTEK
otwarcie
wystawy
„Trzy
spojrzenia”
Natalii
Kryszpin,
Wiktora Staszaka, Olgi Orlińskiej-Szczyżowskiej - godz. 17.00 Galeria
Na Górze, ul. J. Matejki 28 (ekspozycja czynna do dnia 31 grudnia)
Muzeum Karkonoskie

DO 30 LISTOPADA
wystawa „70 lat teatru w Jeleniej Górze” - II piętro, ul. Bankowa 27
Miasto Jelenia Góra, Książnica Karkonoska

DO 30 LISTOPADA
polsko-czeska wystawa prac powarsztatowych „Duety” - Galeria
„Pod Brązowym Jeleniem”, ul. 1 Maja 60
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

DO 1 GRUDNIA
wystawa „Tradycja w przestrzeni czasu. 70-lecie Wielkiej
Wędrówki” - ul. J. Matejki 28
Muzeum Karkonoskie

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

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

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty na dzień 22 października
2015 r. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają
z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

Z A P R A S Z
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Prezydent Miasta Jeleniej Góry

MARCIN ZAWIŁA

6 listopada - piątek
CZESŁAW ŚPIEWA
SOLO ACT
10, 12, 14 listopada
JGJ FESTIVAL
JELENIOGÓRSKIE
GWIAZDY JAZZU

Pobierz
na telefon!

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych
27 paŸdziernika – 30 listopada

20 listopada - piątek
PREMIERA
„Audiencja III
czyli Raj Eskimosów”

28 listopada - sobota
STARE DOBRE
MAŁŻEŃSTWO

6 LISTOPADA - PIĄTEK

KALENDARZ

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

28 PAŹDZIERNIKA - ŚRODA
HALLOWEEN W TEATRZE
spektakl dla dzieci „Rydygier - mój przyjaciel Wampir”
Angela Sommer-Bodenburg, reżyseria Michał Derlatka godz. 10.00 Teatr Zdrojowy (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

projekcja ﬁlmu DKF „Klaps” - „Dureń”, dramat; reżyseria
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) - godz. 18.00-20.30
muzeum, ul. Cieplicka 11A (tel. 609-560-640)

27 PAŹDZIERNIKA - WTOREK
towarzyski mecz piłki nożnej kobiet reprezentacji Polski
i Holandii - godz. 17.30 Park Sportowy Złotnicza (wstęp wolny;
wejściówki do odebrania: Hotel Karkonosze, ul. Złotnicza 12
godz. 8.00-16.00, Termy Cieplickie godz. 10.00-20.00)

koncert, II Festiwal Muzyki XX wieku pod dyrekcją
Tomasza Chmiela; wykonanie: Krzysztof Książek fortepian, Marcin Wolak - baryton, Chór Kameralny
Collegium Musicum Jelenia Góra, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Dolnośląskiej; w programie: F. Chopin I Koncert fortepianowy e-moll op. 11, F. Nowowiejski - Rota,
L. Łuskino - Maszerują strzelcy, W. Agapin - Rozszumiały się
wierzby, F. Chopin - Witaj majowa jutrzenko, Przybyli ułani
- krakowska melodia ludowa, A. Schűtz - Czerwone maki,
Bywaj dziewczę zdrowe - autor nieznany, M. Kozar-Słobócki
- Rozkwitały pąki, Marsz Konfederatów Barskich - autor
nieznany, O mój rozmarynie - autor nieznany, A. Panufnik
- Warszawskie Dzieci pójdziemy w bój, Wojenko, wojenko
- autor nieznany, Pierwsza brygada - autor nieznany godz. 19.00 ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 30 zł
lub zaproszenia)
Filharmonia Dolnośląska
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30 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK
HALLOWEEN W TEATRZE
spektakl dla dzieci „Rydygier - mój przyjaciel Wampir”
Angela Sommer-Bodenburg, reżyseria Michał Derlatka godz. 10.00 Teatr Zdrojowy (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

prelekcja z pokazem multimedialnym „Stolica jako
centrum…, czyli o Berlinie część II” Kamil Basiński godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

Konwersatorium
Karkonoskie
„Kreatywna
i innowacyjna Jelenia Góra”; moderacja Janusz Korzeń;
www.konwersatoriumkarkonoskie.blogspot.com - godz. 18.00
ul. Długa 1 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

29 PAŹDZIERNIKA - CZWARTEK
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

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

III Karkonoski Bal Niepodległości - godz. 19.00 Hotel
Mercure, ul. Sudecka 63 (bilety: 190 zł/osoba, 300 zł/para;
tel. 506-304-196)
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma
i Pankracego

VIII Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej
i Harcerskiej „Moja mała ojczyzna”; zespół „Wszyscy
Byliśmy Harcerzami”; po koncercie ogłoszenie wyników
i koncert laureatów; www.zhp.jgora.pl - godz. 16.00 JCK,
ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny)
Karkonoski Huﬁec ZHP Jelenia Góra, Mecenat Miasta
Jelenia Góra

14 LISTOPADA - SOBOTA

ognisko patriotyzmu - godz. 18.30 plac przy Bazylice
św. św. Erazma i Pankracego (wstęp wolny)

OFICJALNE UROCZYSTOŚCI - godz. 12.00 Plac Ratuszowy,
plac przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

II Bieg Niepodległości; dystans - 10 km i 5 km;
www.superbieg.pl
start godz. 11.00; meta Plac Piastowski; program:
10 listopada - wtorek godz. 16.00-18.00 Biuro Zawodów
(zgłoszenia, odbiór nr) - Termy Cieplickie; 11 listopada środa godz. 8.00-10.30 Biuro Zawodów (odbiór nr, pakietów)
- Termy Cieplickie; godz. 10.00 i 10.20 - odjazd bezpłatnych
autobusów MZK na start z przystanku „Daniłowskiego”
przy ul. Wolności; godz. 10.50 otwarcie - Plac Ratuszowy;
godz. 11.00 start bieg 10 km - Plac Ratuszowy; godz. 11.00
start bieg 5 km - ul. Wolności (zajezdnia MZK ); godz. 12.30
ceremonia dekoracji - Park Zdrojowy (muszla)
Grabek Promotion Sp z o.o., Miasto Jelenia Góra

11 LISTOPADA - ŚRODA

www.jeleniagora.com

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

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

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

26 LISTOPADA - CZWARTEK
prelekcja z pokazem multimedialnym „Guzińska Supra”
Tomasz Jamiołkowski - godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A
(wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

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

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

25 LISTOPADA - ŚRODA
Klub Seniora „Młodzi duchem” prelekcja „Podróże
rowerowe po Europie” Bolesław Osipik - godz. 16.00
ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny)9
Miasto Jelenia Góra, Przystań Twórcza - Cieplickie
Centrum Kultury

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

24 LISTOPADA - WTOREK
spotkania z uważnością (mindfulness) - godz. 18.0020.30 muzeum, ul. Cieplicka 11A (tel. 609-560-640)

warsztaty „Robotyka z lego” dla dzieci w wieku 6-12
lat „Większy kawałek słońca”; prowadzą Grzegorz Troć
i Daniel Kostrzewa - godz. 16.30-18.00 ul. K. KomedyTrzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona,
zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

23 LISTOPADA - PONIEDZIAŁEK
warsztaty
muzyczne
dla
przedszkolaków
„Na zamkach, we wsiach, na polach i w miastach” godz. 10.00 ul. Cieplicka 172 (wstęp: 2 zł/dziecko; zapisy
grup zorganizowanych tel. 75-755-37-70)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

spektakl „Audiencja III czyli Raj Eskimosów” Bogusław
Schaeffer, reżyseria Wojciech Ziemiański - godz. 17.00
scena studyjna, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra,
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
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30 LISTOPADA - PONIEDZIALEK
prelekcja z pokazem multimedialnym „Buenos Aires Miasto Pomyślnych Wiatrów, cz. V” Stanisław Dąbrowski
- godz. 17.00
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

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

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

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

29 LISTOPADA - NIEDZIELA
Filharmonia familijna „Perły baroku”; koncert pod dyrekcją
Artura Kozy (prowadzenie); wykonanie: Bożena Wasiucionek
i Mateusz Wasiucionek - altówka, Maciej Kolendo - wiolonczela,
Barbara Sas - klawesyn, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Dolnośląskiej; w programie: J. S. Bach - Aria na strunie G z III
Suity Orkiestrowej D-Dur, VI Koncert brandenburski B-dur,
J. Pachelbel - Kanon D-Dur - godz. 10.30 ul. J. Piłsudskiego 60
(bilety: 11 zł)
Filharmonia Dolnośląska

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

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

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

dolnośląska akcja artystyczna „Czytajmy dramaty” godz. 18.00 sala 212, ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

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

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

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

KALENDARZ
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warsztaty alchemiczne „Smakowite czeko-kosmetyki” dla
dzieci w wieku 6-12 lat „Większy kawałek słońca”; prowadzi
Maciej Zawierucha - godz. 16.30-18.00 ul. K. KomedyTrzcińskiego 12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona,
zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury
Rozgrywki Juniorek Starszych w Piłce Koszykowej. Mecz
MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - KS Wichoś Jelenia
Góra - godz. 17.30 SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra
Konwersatorium
Karkonoskie
„Lokalne
inicjatywy
społeczno-kulturalne”;
moderacja
Janusz
Korzeń;
www.konwersatoriumkarkonoskie.blogspot.com - godz. 18.00
ul. Długa 1 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych
spektakl „Karskiego Historia Nieprawdziwa“ Szymon
Bogacz, reżyseria Julia Mark - godz. 19.00 przestrzeń
kreatywna, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”; www.muzykaserc.pl,
tel. 502 212 638 - godz. 19.30 ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze
19 LISTOPADA - CZWARTEK
spektakl „Szaleństwo we dwoje” Eugene Ionesco, reżyseria
Tadeusz Rybicki - godz. 10.00 Teatr Zdrojowy (bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji
spotkanie z Yachem Paszkiewiczem; reżyser specjalizuje
się w szczególnej formie ﬁlmowej, jaką jest teledysk godz. 18.00 ul. Długa 1 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

www.jeleniagora.com

PREMIERA spektaklu „Audiencja III czyli Raj Eskimosów”
Bogusław Schaeffer, reżyseria Wojciech Ziemiański godz. 19.00 scena studyjna, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 40 zł;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
koncert „Karkonosze Muzyka Poezja”; www.muzykaserc.pl,
tel. 502 212 638 - godz. 19.30 ul. Cieplicka 11A
Fundacja „Karkonosze. Muzyka serc”, współorganizacja
Muzeum Przyrodnicze
21 LISTOPADA - SOBOTA
rekreacyjny bieg parkrun - godz. 9.00-10.00 Park Wzgórze
Kościuszki
www.parkrun.pl
Rozgrywki Kadetek w Piłce Koszykowej. Mecz MKS MOS
Karkonosze Jelenia Góra - KS Wichoś II Jelenia Góra godz. 12.30 SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra
spektakl dla dzieci - Lekcja 4: Scenograﬁa „Wymyślone
podróże MO”; tekst Agata Biziuk, reżyseria Przemysław
Jaszczak - godz. 16.00 Teatr Zdrojowy (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Mecenat
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rozgrywki Ekstraklasy Piłki Ręcznej Kobiet. Mecz KPR
Jelenia Góra - Pogoń Baltica Szczecin - godz. 17.00
Park Sportowy Złotnicza
Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra
koncert muzyki poetyckiej „Pamiętasz była jesień”:
Barbara Pachura, Tomasz Sochacki - godz. 17.00 ul. Cieplicka
172 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon”
spektakl „Audiencja III czyli Raj Eskimosów” Bogusław
Schaeffer, reżyseria Wojciech Ziemiański - 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
spektakl „Żywoty świętych osiedlowych” proza Lidia
Amejko; adaptacja, reżyseria Łukasz Duda - godz. 19.00
ul. Bankowa 28/30 (bilety: 20 zł, 10 zł ulgowy tylko w kasie
JCK; www.bilety.jck.pl)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury,
Stowarzyszenie Teatr Odnaleziony

prelekcja z pokazem multimedialnym „Dookoła świata...”
Stanisław Dąbrowski - godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A
(wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze
spektakl „Karskiego Historia Nieprawdziwa“ Szymon
Bogacz, reżyseria Julia Mark - godz. 19.00 przestrzeń
kreatywna, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł;
www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

22 LISTOPADA - NIEDZIELA
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.tiketto.
pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

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

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

Rozgrywki Juniorek Starszych w Piłce Koszykowej.
Mecz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - AZS Gorzów godz. 13.30 SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra

20 LISTOPADA - PIĄTEK
spektakl dla dzieci - Lekcja 4: Scenograﬁa „Wymyślone
podróże MO”; tekst Agata Biziuk, reżyseria Przemysław
Jaszczak - godz. 9.15 i 10.30 Teatr Zdrojowy (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Mecenat
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
koncert eliminacyjny LIGA ROCKA: CRIMSON VALLEY
(power metal/heavy metal), THE COLD (hard rock), VEXING
QUESTION (nu hard/core metal), FABRYKA GRUZU (rock),
PINOKIO ALTERNATIVE (post punk - alternative), formacja
rockowa z Niemiec - godz. 17.00 ul. 1 Maja 60 (bilety: 5 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury
koncert ﬁnałowy Festiwalu Muzyki XX wieku pod dyrekcją
Tomasza Bugaja; wykonanie: Anna Górecka - fortepian,
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej; w programie:
H. M. Górecki - Koncert klawesynowy na fortepian, Capriccio
na fortepian i orkiestrę smyczkową, Trzy utwory w dawnym
stylu, M. Ravel - Pavana dla zmarłej infantki, Rapsodia
hiszpańska - godz. 19.00 ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 30 zł)
Filharmonia Dolnośląska

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
31 PAŹDZIERNIKA - SOBOTA
rekreacyjny bieg parkrun - godz. 9.00-10.00 Park Wzgórze
Kościuszki
www.parkrun.pl
Ogólnopolski Turniej Shidokan i Liga Kick-Boxingu; dzieci:
godz. 9.00-10.00 ważenie, godz. 10.00-10.30 omówienie
regulaminu, godz. 10.30 walki eliminacyjne, godz. 13.0014.00 walki ﬁnałowe, godz. 14.00 zakończenie; młodzież:
godz. 14.00-15.00 rejestracja i ważenie zawodników,
godz. 15.00-18.00 walki ligowe w thai-boxingu, K1, boks,
godz. 18.30 wręczenie nagród - ul. M. Skłodowskiej-Curie 12
Jeleniogórski Klub Shidokan Karate
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 - MKS Otmuchów - godz. 19.00
ul. Sudecka 42
Klub Sportowy „Sudety” Jelenia Góra
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
3 LISTOPADA - WTOREK
spektakl dla dzieci „Porwanie Kaczątek” Gyula Urban,
opieka reżyserska Bogdan Nauka - godz. 9.00 i 10.30
Teatr Zdrojowy (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji
spotkania z uważnością (mindfulness) - godz. 18.00-20.30
muzeum, ul. Cieplicka 11A (tel. 609-560-640)
projekcja ﬁlmu DKF „Klaps” - „Demon”, dramat; reżyseria
M. Wrona (Polska, 2015) - godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30
(wejściówki 10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury
4 - 5 LISTOPADA
spektakl „Kontrabasista” Patrick Süskind, reż. Krzysztof
Pulkowski, wystąpi: Krzysztof Rogacewicz - godz. 19.00
ul. Bankowa 28/30 (bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury
4 LISTOPADA - ŚRODA
BIBLIOstacja smyka dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz
z opiekunami - godz. 11.00 ul. Bankowa 27 (wstęp wolny;
zgłoszenia tel. 75-753-35-35)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
Klub Seniora „Młodzi duchem” - godz. 16.00 ul. Cieplicka
74 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Przystań Twórcza - Cieplickie
Centrum Kultury
warsztaty plastyczne „Na końcu tęczy...” dla dzieci w wieku
6-12 lat „Większy kawałek słońca”; prowadzi Katarzyna Klafta
- godz. 16.30-18.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp
wolny; liczba miejsc ograniczona, zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

KALENDARZ

3

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

koncert
muzyki
improwizowanej
PROJEKT:
STRYCHARSKI/RYBICKI/SZPURA/KOZERA:
Dominik
Strycharski - ﬂety, Mateusz Rybicki - klarnet, klarnet basowy,
Paweł Szpura - perkusja, Zbigniew Kozera - kontrabas godz. 18.00 ul. Cieplicka 172 (bilety: 10 zł)
Miasto Jelenia Góra, Miejskie Dom Kultury Muﬂon”

koncert z cyklu „Jazz w ODK” Mike Russell feat.
Kłos & Dąbrowski Project - godz. 19.00 ul. K. KomedyTrzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

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

5 LISTOPADA - CZWARTEK
spektakl „Szaleństwo we dwoje” Eugene Ionesco,
reżyseria Tadeusz Rybicki - godz. 10.00 Teatr Zdrojowy
(bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

prelekcja z pokazem multimedialnym „Chiny i Tybet
- na styku dwóch kultur” Renata Mięgoć - godz. 19.00
ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

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

6 LISTOPADA - PIĄTEK
VI Przegląd Przedszkolnej Twórczości Patriotycznej godz. 10.00 ul. Cieplicka 172 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

Strefa Kreatywna, Warsztaty z Włóczką - godz. 17.00
ul.
Bankowa
27
(zapisy
tel.
75-75-259-26,
e-mail:strefakreatywna.ksiaznica@gmail.com)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

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

koncert - CZESŁAW ŚPIEWA SOLO ACT - godz. 19.00
ul. Bankowa 28/30 (bilety: 40 zł w przedsprzedaży, 50 zł
w dniu koncertu; www.bilety.jck.pl)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

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

spektakl z audio-deskrypcją i projekcją dialogów projekt „Posłuchaj teatru” Kultura Dostępna
spektakl „Dekameron” Giovanni Boccaccio, inscenizacja
i reżyseria Petr Nosalek - godz. 19.30 Teatr Zdrojowy (bilety:
20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Mecenat
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KALENDARZ

warsztaty sportowe „Jesień na sportowo” dla dzieci
w wieku 6-12 lat „Większy kawałek słońca”; prowadzi Ewelina
Wnuk - godz. 16.30-18.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego
12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona, zapisy
tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

9 LISTOPADA - PONIEDZIAŁEK
warsztaty muzyczne dla przedszkolaków „Jaskinie,
plemiona, w górach i nad wodą” - godz. 10.00 ul. Cieplicka
172 (wstęp: 2 zł/dziecko; zapisy grup zorganizowanych
tel. 75-755-37-70)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon”

spektakl „Każdemu Everest” Radosław Paczocha,
reżyseria Piotr Jędrzejas - godz. 17.00 scena studyjna,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

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

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

NIEDZIELA
W
MUZEUM
„Pamięć
przedmiotów”;
Ignacy Dumin - godz. 11.00 ul. J. Matejki 28 (wstęp wolny)
Muzeum Karkonoskie

8 LISTOPADA - NIEDZIELA
NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY „Złota kaczka”;
Katarzyna Długasiewicz - skrzypce, Michał Budzikowski
- wiolonczela, Dariusz Motyka - klarnet, Jakub Nyc perkusja, Daria Wyrostek-Pelc - fortepian, Chór PSM I st.
im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze Fismolki; Agnieszka
Gierus, Dominika Łukasiewicz - prowadzenie - godz. 10.30
ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 11 zł)
Filharmonia Dolnośląska

spektakl „Pierwszy raz” Michał Walczak, Teatr Odnaleziony;
reżyseria, scenograﬁa Łukasz Duda - godz. 19.30
ul. Bankowa 28/30 (bilety: 20 zł, 10 zł ulgowy tylko w kasie JCK;
www.bilety.jck.pl)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury,
Stowarzyszenie Teatr Odnaleziony

dolnośląska akcja artystyczna „Czytajmy dramaty” godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

Rozgrywki Kadetek w Piłce Koszykowej. Mecz MKS
MOS Karkonosze Jelenia Góra - KS Wichoś I Jelenia Góra godz. 12.30 SP nr 10, ul. G. Morcinka 31
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra

Akademia Rozwoju Rodziny „Mama - Tata - Dziecko”;
AKADEMIA TATY „Męski świat” prowadzi Grzegorz
Rutkowski - godz. 10.00-13.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego
12 (wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona; zapisy
tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

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

4
17.00

prelekcja z pokazem multimedialnym „Zimowa tęsknota
Polaków za bułgarskim słońcem” Grzegorz Schmidt godz. 19.00 ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze

12 LISTOPADA - CZWARTEK
Zdrojowe Czwartki z Filharmonią, CZAR MUZYKI
FILMOWEJ: Jacek Marcinów - skrzypce; Łukasz Wilczura
- obój; Dominika Łukasiewicz - klarnet, prowadzenie;
Barbara Sas - fortepian; Jakub Nyc - perkusja; w programie:
E. Morricone - Cinema Paradiso, Once upon a time in the
west, Misja, W. Kilar - walc z ﬁlmu Trędowata, N. Rota Romeo i Julia, The gotfather theme, tarantela z ﬁlmu the
Gotfather, A. Silvestri - temat z ﬁlmu Forrest Gump, Y. Tiersen
- Amelia, K. Anderson-Lopez, R. Lopez - Let it go z ﬁlmu
Frozen, J. Williams - Indiana Jones, E. McGregor - tango
El Roxanne z ﬁlmu Moulin Rouge, P. Allen - Somewhere over
the rainbow z ﬁlmu Czarnoksiężnik z krainy Oz, M. Legrand
- I will wait for you z ﬁlmu Parasolki z Cherbourga, J. Mandel The shadow of your smile z ﬁlmu The Sandpiper - godz. 19.00
Teatr Zdrojowy (bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Filharmonia
Dolnośląska

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

11 LISTOPADA - ŚRODA
Turniej szachowy dla dzieci z okazji Dnia Niepodległości:
grupa A rocznik 2008 i młodsze, grupa B rocznik 2007,
grupa C rocznik 2006, grupa D rocznik 2005-2001; tempo
gry: grupa A - 5 rund po 30 min., grupa B - 6 rund po 30
min., grupa C i D - 7 rund po 15 min. - start godz. 9.00
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12
Klub Szachowy „Jelonka”

JGJ FESTIVAL JELENIOGÓRSKIE GWIAZDY JAZZU;
koncert: Marek Napiórkowski (gitara), Artur Lesicki (gitara),
premiera płyty „Celuloid”; www.jgjfestiwal.pl - godz. 19.00
Filharmonia Dolnośląska, ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 30 zł;
www.biletyna.pl)
Stowarzyszenie „Silesia Europaea”, Agencja KoncertowoWydawnicza SOLO, Mecenat Miasta Jelenia Góra

projekcja filmu DKF „Klaps” - „Młodość”, dramat; reżyseria
P. Sorrentino (Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy,
2015) - godz. 18.00 ul. Bankowa 28/30 (wejściówki 10 zł,
karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

spotkania z uważnością (mindfulness) - godz. 18.00-20.30
muzeum, ul. Cieplicka 11A (tel. 609-560-640)

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

10 LISTOPADA - WTOREK
spektakl dla naj najów, czyli widzów od 1-4 lat „A - TA
- YMM”; scenariusz i reżyseria Dorota Bielska - godz. 9.30
i 10.40 Teatr Zdrojowy (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

projekcja filmu DKF SENIORA - godz. 17.00 ul. Bankowa
28/30 (wejściówki: 10 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

koncert zespołu „PERFECTUM” - godz.
ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

www.facebook.com/MiastoJeleniaGora

spektakl „Tomcio Paluszek” Jerzy Zaborowski, reżyseria
Lidia Lisowicz - godz. 16.00 Teatr Zdrojowy (bilety: 15 zł)
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji

PORANEK RODZINNY „Reksio odkrywa tajemnice
cywilizacji. Ropa naftowa” - godz. 12.00 ul. Cieplicka 172
(liczba miejsc ograniczona, wstęp 10 zł/dziecko, opiekunowie
wstęp bezpłatny; rezerwacja tel. 75-755-37-70)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

15 LISTOPADA - NIEDZIELA

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

spektakl „Akt przerywany” Tadeusz Różewicz; reżyseria,
scenograﬁa Rolf Alme - 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

JGJ FESTIVAL JELENIOGÓRSKIE GWIAZDY JAZZU;
koncert: Kuba Badach (vokal), Artur Lesicki (gitara),
Piotr Mania (fortepian), Patryk Stachura (bass), Sebastian
Frankiewicz (perkusja); www.jgjfestiwal.pl - godz. 19.00
Filharmonia Dolnośląska, ul. J. Piłsudskiego 60 (bilety: 40 zł;
www.biletyna.pl)
Stowarzyszenie „Silesia Europaea”, Agencja KoncertowoWydawnicza SOLO, Mecenat Miasta Jelenia Góra

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

monodram muzyczny Agnieszki Wajs, inspirowany życiem
i twórczością Karin Stanek; zespół: Piotr Górka (kontrabas),
Łukasz Forest Piechota (pianino), Łukasz Kurek (perkusja) godz. 17.00 ul. Cieplicka 172 (bilety: 20 zł)
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muﬂon”

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

14 LISTOPADA - SOBOTA

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

spektakl „Akt przerywany” Tadeusz Różewicz; reżyseria,
scenograﬁa Rolf Alme - 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

KSIĄŻKOMAT I BIBLIOBOX NA STARCIE, nowe usługi,
prezentacja urządzenia do samodzielnych zwrotów
i wypożyczeń książek - godz. 13.00 ul. Bankowa 27 (wstęp
wolny)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

13 LISTOPADA - PIĄTEK

JGJ FESTIVAL JELENIOGÓRSKIE GWIAZDY JAZZU;
koncert: Anna Maria Jopek (vokal), Marek Napiórkowski
(gitara), Pedro Nazaruk (instrumenty różne); www.jgjfestiwal.
pl - godz. 19.00 Filharmonia Dolnośląska, ul. J. Piłsudskiego
60 (bilety: 80 zł; www.biletyna.pl)
Stowarzyszenie „Silesia Europaea”, Agencja KoncertowoWydawnicza SOLO, Mecenat Miasta Jelenia Góra

5

Klub Seniora „Młodzi duchem” spotkanie z ﬁzjoterapeutą
Beatą Trzepizur - godz. 16.00 ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Przystań Twórcza - Cieplickie
Centrum Kultury

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

18 LISTOPADA - ŚRODA

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

projekcja ﬁlmu DKF „Klaps” - „Pod elektrycznymi
chmurami”, dramat/science ﬁction; reżyseria A. German
(Polska, Rosja, Ukraina, 2015) - godz. 18.00 ul. Bankowa
28/30 (wejściówki 10 zł, karnet 28 zł)
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury

spotkania z uważnością (mindfulness) - godz. 18.00-20.30
muzeum, ul. Cieplicka 11A (tel. 609-560-640)

impreza towarzysząca wystawie „Tradycje w przestrzeni
czasu. 70-lecie Wielkiej Wędrówki” - konferencja naukowa
„Przestrzeń utracona, przestrzeń pozyskana” - godz. 9.3015.15 ul. J. Matejki 28 (tel. 75-75-234-65)
Muzeum Karkonoskie

17 LISTOPADA - WTOREK

warsztaty
tworzenia
wideoklipu;
prowadzenie
Yach Paszkiewicz - godz. 10.00-15.00 ul. Długa 1 (wstęp
wolny; tel. 75-75-266-69)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

17 - 19 LISTOPADA

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

warsztaty ceramiczne „Ikebany” dla dzieci w wieku 6-12
lat „Większy kawałek słońca”; prowadzi Rafał Klementowski
- godz. 16.30-18.00 ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp
wolny; liczba miejsc ograniczona, zapisy tel. 75-75-31-831)
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury

spotkanie z Joanną Rajkowską, autorką pracy
„Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”, czyli „palma
z Ronda de Gaulle’a” - godz. 14.00 ul. Długa 1
(wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych

uroczystość z okazji 153. rocznicy urodzin Gerharta
Hauptmanna;
www.muzeum-dgh.pl;
w
programie:
otwarcie wystawy portretów Gerharta Hauptmanna;
warsztaty portreciarskie - godz. 14.00 ul. Michałowicka 32
(wstęp wolny)
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie
„Dom Gerharta Hauptmanna”

16 LISTOPADA - PONIEDZIAŁEK

spektakl „Każdemu Everest” Radosław Paczocha,
reżyseria Piotr Jędrzejas - godz. 17.00 scena studyjna,
al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

KALENDARZ

og£oszenia
ROZMAITOŒCI
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2015-09-26 godz. 12.00 - 2015-10-25 godz. 06.00
PRACA
DAM PRACĘ
Dokończenie remontu
Sobieszów - Poszukuję osoby
do dokończenia remontu w
Sobieszowie, zakres pozostałych prac: położenie cokolików,
wygładzenie jednej ściany,
malowanie, malowanie 2 okien,
montaż rozdrabniacza... Praca
od zaraz - 797 252 379
Doradca klienta - Profi Credit
Polska S.A. zatrudni na stanowisko Doradca Klienta. Oferujemy
elastyczne godziny pracy, atrakcyjne wynagrodzenie. CV prosimy składać osobiście 1 Maja
31/1 lub mailowo proficreditjg@
wp.pl - 728 874 309
Doradca Klienta- Sprzedawca - Doradca Klienta-Sprzedawca Media Expert Jelenia
Góra. Prosimy o składanie swojej aplikacji (CV i listu motywacyjnego) poprzez stronę www.
mediaexpert.pl. W zakładce
informacje- praca (dół strony) rekrutacja@mediaexpert.pl
Elektryk- Niemcy- Pilne Zatrudnię na umowę o prace
elektryków do pracy w Niemczech- mile widziany język
niemiecki - 721 360 899

Firma Eurocash Alkohole
zatrudni na stanowisko fakturzystę Pełny etat. CV proszę
wysyłać na maila: Karol.szymen@eurocash.pl Tel: 519
036 553
Firma Ładziński Zakłady Metalowe poszukują - Spawaczy, ślusarzy konstrukcji metalowych,
tokarzy Cv+list motywacyjny
prosimy przesyłać na adres:
kadry@ladzinski.pl - tel. 75 64
354 18
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni kelnerki/kelnerów.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, pracę na umowę.
CV prosimy wysyłać na e-mail:
kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem kelner lub dostarczyć do
kadr - 757 670 715
Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pracownika
kontroli gastronomii. Wymagane
wyższe wykształcenie oraz
doświadczenie w gastronomii.
CV proszę wysłać na e-mail :
kadryk@golebiewski.pl - 757
670 715

Wydawca: HIGHLANDER`S GROUP Marek Tkacz Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Marie
Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół:
Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelna), Angelika Grzywacz-Dudek (zastępca redaktora
naczelnego), Przemek Kaczałko (dziennikarz), Karolina Matusewicz (dziennikarz). Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak (foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy
(sport, ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Monika Trzebowska, Lena Aksanowa,
DTP: Marta Patraszewska Internet: www.jelonka.com Druk: Polskapresse Poligrafia
o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie Nakład udokumentowany:
10 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo
do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam

Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni recepcjonistkę/
recepcjonistę. Doświadczenie, wyższe wykształcenie,
dobra znajomość przynajmniej
jednego języka obcego. mail:
a.stanislawska@golebiewski.
pl - 757 670 715
Jelenia Góra sprzedawca
GC - Firma Giacomo Conti
poszukuje osoby na stanowisko
sprzedawca do salonu Giacomo
Conti w Jeleniej Górze-Galeria
Sudecka Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV
na maila k.chmiel@giacomo.
pl K a s j e r / S p r z e d aw c a etat/umowa - Intermarche w
Jeleniej Górze zatrudni na pełny
etat/umowę o pracę na stanowisku: Kasjer/Sprzedawca. kontakt: jeleniagora@intermarche.
pl i 519-50-30-55
Kelner / Kelnerka - Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Praca w dni robocze lub na
weekendy. Jesteśmy liderem
w organizacji wesel. Miejsce
pracy: Dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce. Stylowy dwór
weselny. - 605 144 021
Kelner/ka-Recepcjonista/ka - Pensjonat Karkonoski
w Karpaczu zatrudni na stałe
kelnera/kę-recepcjonistę/kę.
Wymagana znajomość języka
niemieckiego lub angielskiego w
stopniu komunikatywnym, mile
widziane doświadczenie. - 502
333 379

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

Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni pracowników
kuchni. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, pracę na
umowę. CV prosimy wysyłać na
e-mail: kadryk@golebiewski.pl
z dopiskiem pomoc kuchenna.
- 757 670 715

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
Kelnerka / barmanka Restauracja Piwiarnia Warki w
Jeleniej Górze zatrudni osoby
na stanowisko kelnerka/barmanka. CV prosimy wysyłać na
adres firma.jeleniagora@op.pl
tel.602-735-219
Kierowca C, C+E transport
kraj - Firma z Gryfowa Śląskiego
zatrudni kierowców z kategorią
: C i C+E w transporcie krajowym. Umowa o prace. Więcej
informacji pod numerem 513
107 326 - 513 107 326
Konsultant ds. Obsługi Poszukujemy do pracy dwie
chętne osoby do Punktu NC+ w
Galerii Sudeckiej. U nas otrzymujesz stała wypłatę + premię .
Umowa na cały etat . CV proszę
wysyłać na adres : admin@
cardsplitter.pl Zapraszamy - 790
666 888
Konsultant sprzedawca
NC+ - Zatrudnię osobę: uczciwą,
obowiązkową, zaradną, znającą: zagadnienia branży TVSAT,obsługę kasy fiskalnej,
komputera. praca 10-18 w
sklepie Mont-Sat w JG koło
małej poczty,CV i LM: biuro@
mont-sat.pl - 756 428 588
Kucharz - Restauracja
mazurkowa chata zatrudni
na umowę o prace kucharzy.
Zapewniamy stabilną prace,
najwyższe wynagrodzenie .
Kontakt - mazurkowachata@
gazeta.pl - 606 991 160
Kucharz cały etat w Bursie Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej
Górze (Kilińskiego 5/7) zatrudni
szefa kuchni lub kucharza
na pełny etat - informacje
756453270. - 756 453 270
Kucharz, pomoc kuch. Karpacz - Restauracja "U Ducha
Gór" w Karpaczu zatrudni
kucharzy i pomoce kuchenne.
Info pod nr tel. 512 392 437

Biuro Rachunkowe „Mar-Tax”

to darmowa pomoc przy
RWZLHUDQLX¿UP\
oraz atrakcyjne rabaty na
REVáXJĊNVLĊJRZą.
WHO=QDMGĨQDV
UyZQLHĪZLQWHUQHFLH

Znajdziesz nas m.in.:

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

Kucharza, pomoc kuchenną
- Restauracja w Szklarskiej
Porębie zatrudni kucharza,
pomoc kuchenną - 607 729
565
Kurs i praca dla Opiekunek Ogłaszamy nabór na darmowy
kurs j.niemieckiego dla pań
chcących pracować w Niemczech. Po ukończonym kursie
gwarantujemy sprawdzone
zlecenia oraz wysokie zarobki.
Więcej informacji: 501 082 087
Mam do zaoferowania prace
jako sprzedawca w lokalu
gastronomicznym. Praca w
lokalu Doner Kebab w C.H.
Nowy Rynek przy ul. Podwale
25. Więcej info na pracadonerkebabjelenia@wp.pl - 512
330 263

Mechanik/przemyslowy
Bawaria - Firma Bayer+Riedl
Personalservice Gmbh zatrudni
Pracowników z komunikatywną
znajomością j.niemieckiego w
zawodzie : - Mechanik Przemyslowy Kontakt Pn-Pt 8:00-17:00
E-mail opole@bayer-riedl.de
- 882 067 218
Menager Oriflame - Poszukuję paru osób na stanowisko
managera. Praca dodatkowa,
z czasem możliwa umowa.
Ciekawa praca dla każdego z
motywacją, im więcej zaangażowania tym lepsze zarobki,
więcej info na maila lub zadzwonię. - m0ni4@poczta.fm
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Metafora Pub & Restaurant
zatrudni kelnerkę, mile widziane
doświadczenie i znajomość
języków obcych. CV proszę
wysyłać na maila fraczewskikarol@gmail.com - fraczewskikarol@gmail.com

Pensjonat Karkonoski w
Karpaczu zatrudni na stałe
kelnerkę-recepcjonistkę.
Wymagana znajomość języka
niemieckiego lub angielskiego w
stopniu komunikatywnym. - 502
333 379

Metafora Pub Restaurant
zatrudni kelnerkę, mile widziane
doświadczenie i znajomość
języków obcych. CV proszę
wysyłać na e-mail: wozniakkamila1@wp.pl

Pensjonat Karkonoski w
Karpaczu zatrudni stróża na
nocki. - 502 333 379

Metafora Pub&Restaurant
zatrudni kreatywne i otwarte
osoby na stanowisku barmana.
Mile widziane doświadczenie
i znajomość języków obcych.
CV proszę wysyłać na e-mail:
wozniakkamila1@wp.pl wozniakkamila1@wp.pl
Netfactory, firma z branży
IT zatrudni na stanowisku Aktualizacja stron www, redaktor treści. Wymagania: bdb znajomość
komputera, komunikatywność.
Praca na pełen etat. biuro@
netfactory.pl - 509 202 060
Ochrona Jelenia Góra Agencja Ochrony Alfa zatrudni
pracowników do zabezpieczenia obiektu handlowego w
Jeleniej Górze. Oferujemy 7
zł netto. Wymagamy niekaralności. Kontakt telefoniczny lub
CV na e-mail alfagroup12@
wp.pl - 506 444 127
Ochrona Szkl. Poręba Karpacz - Agencja Ochrony zatrudni
pracowników ochrony z terenu
Szklarskiej Poręby, Karpacza i
okolic. - 609 486 000
Ochrona Szklarska Poręba Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracowników ochrony
z terenu Szklarskiej Poręby i
okolic - 605 277 000
Operator CNC - Firma Flywood S.C. w Karpnikach zatrudni
operatorów CNC. Praca w systemie 3-zmianowym. Po okresie
próbnym -Umowa o pracę!Istnieje możliwość przyuczenia.
CV prosimy wysyłać na adres
e-mail. - office@flywood.pl
Opieka osoba starsza - Poszukuję opieki dla osoby starszej
na godziny popołudniowe, ok 4
godzin dziennie. kontakt godz
17-18 pod nr 516-049-344
lub do godziny 12 pod nr 75
75-224-45. - 516 049 344
Opieka w Niemczech - od
16.10.2015 okolice Frankfurtu,
para (opieka dla jednej) 1450
euro... - 663 226 339
Opiekunka osób starszych
- Bezpieczne i legalne zatrudnienie. Wynagrodzenie do 1500
euro netto + premie świąteczne.
Zaświadczenie A1 i karta ubezpieczenia EKUZ. Terminy wyjazdów do ustalenia indywidualnie.
- (12) 422 24 94 (rekrutacja@
mcare.pl)
Park Hotel **** KUR & SPA
Buczyński w Świeradowie
Zdroju poszukuje kandydatów
na stanowiska: Kelner, kucharz,
recepcjonista. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o
przesłanie CV na adres: biuro@
parkhotel.pl lub kontakt 75 78
162 29

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

Praca od zaraz przy produkcji
plastików w Jeleniej Górze,
Kowarach i Łomnicy. wynagrodzenie od 1350-1800zł netto.
woj-kat Poznańska 20 jelenia
góra tel. 756475564 - 516 587
317

Praca stała w Kowarach Praca w dziale obsługi klienta
w sklepie internetowym ZatrudPensjonat w centrum Szklar- nimy na umowę o pracę na
skiej Poręby zatrudni osobę na pełen etat biuro@zegarek.net
stanowisku pokojowa - pomoc 605 055 915
kuchni. tel. 501-019-296
Praca w KFC Galeria Nowy
Pilnie poszukujemy - Przyj- Rynek - Zdobądź doświadczemiemy do pracy Panią na nie zawodowe w międzynaroemeryturze w charakterze dowej sieci restauracji KFC.
dyspozytorki ze znajomością
Oferujemy: elastyczny grafik,
obsługi komputera. Zainteresoprofesjonalne szkolenia, pełną
wane osoby prosimy o kontakt
wyzwań pracę. Aplikuj: emilia.
telefoniczny - 665 665 722
kowalska@amrest.eu - 571
Pokojowa / sprzątaczka 407 413
- Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w dni robocze, Praca w markecie! Od zaraz!
wieczorami lub na weekendy. - Agencja Pracy Progres HR
Jesteśmy liderem w organi- (cert.5088) zatrudni osoby do
zacji wesel. Miejsce pracy: pracy w markecie: - elastyczne
Dwór Korona Karkonoszy godziny pracy - atrakcyjna
w Sosnówce. Stylowy dwór stawka - praca od zaraz - proste prace fizyczne - wykładanie
weselny. - 605 144 021
Pomocnik Kontroli Jako- towaru - prace porządkowe ści - Firma Bayer+Riedl Per- 667 100 580

Pracownik SerwisuElektrycznego - Uprawnienia "SEP"
Gr. 1, doświadczenie 2 lata jako
elektromonter/automatyk, prawo
jazdy „B”. Mile widziane uprawnienia na podesty ruchome.
Aplikacje prosimy wysyłać na
jelenia.gora@elektromont.pl 756 458 900
Pracownika do remontów
- Poszukuję od zaraz młodego
energicznego pracownika z Prawem Jazdy "B" z naciskiem na
suche zabudowy (ścianki oraz
zabudowy wielopoziomowe).
Praca stała na umowę o pracę,
dobre zarobki. - 797 252 379
Producent poszukuje mężczyzn 20-40 lat. Umowa o
prace. Czas 6-14.00 pn-pt. Czasami dwie zmiany. Nadgodziny
dodatkowo płatne. Kontakt tel
501477023.
Progr. php od 4000zl - Szukamy do współpracy programisty
php z dużym doświadczeniem.
Wynagrodzenie od 4000zł/mc.
Forma współpracy do uzgodnienia. Biuro w Jeleniej Górze.
Tel. 509 20 20 60 lub: biuro@
netfactory.pl

Salon Odzieży Tatuum -Praca
- Zatrudnimy do salonu odzieży
Tatuum w Galerii Sudeckiej:
Kierownik salonu - wymagane
doświadczenie Sprzedawców
z doświadczeniem Dekorator
dośw. w pracy z odzieżą CV proszę przesyłać pracatatuum@
wp.pl - 605 304 804
Sklep spożywczo-mięsny
(Cieplice) zatrudni, praca 2
dni w tyg. po 10 godz. Stanowisko kasjer-sprzedawca, nie
wymagane doświadczenie w
handlu, 11 zł netto godz., tel.
693 221 323
Sklep spożywczy w Cieplicach zatrudni sprzedawczynię
z doświadczeniem na umowę
o pracę na pełny etat.Praca
dwu-zmianowa w godzinach
7-20. Tylko osoby uczciwe i
komunikatywne. Zapewniamy
miłą atmosferę - 571 495 786

Specjalista ds kooperacji
- - biegła znajomość języka
niemieckiego w mowie i piśmiedo codziennych kontaktów z
klientami firmy Simet SA, - umiejętności komunikatywne. - 519
132 129
Specjalista ds. eksportu
- -biegła znajomość języka
angielskiego w mowie i piśmie,
-wykształcenie wyższe, -mile
widziane doświadczenie w
handlu - 519132129, zvioletta@
simet.com.pl
Specjalista ds. Rekrutacji
- Poszukujemy pracownika do
oddziału naszej firmy w Jeleniej
Górze. Oferujemy pracę na
samodzielnym stanowisku oraz
umowę o pracę na pełen etat.
Warunki finansowe do ustalenia
indywidualnie - 124 222 494

Software tester - Zatrudnię Sprzedawca - Przyjmę do
testera oprogramowania (testy pracy osoby na stanowisko
typu blackbox), praca zgodnie
sprzedawcy w sklepie Żabka ul.
z ISTQB, wymagana znajomość
Kiepury 23A Jelenia Góra oraz
j. angielskiego, mile widziane
doświadczenie. CV kierować Sudecka 26. Osoby chętne CV
Prokostal Spółka z o.o. na cv.testera@gmail.com do proszę składać w sklepach lub
zatrudni: technologa -konstruk- 19.10.2015r. - cv.testera@ wysłać na mader24@wp.pl sonalservice Gmbh zatrudni Praca w pierogarni - Zatrudnię tora z doświadczeniem projek- gmail.com
603 158 555
Pracowników z komunikatywną mężczyzn do pracy w kuchni towania konstrukcji stalowy i
znajomością j.niemieckiego przy produkcji ciasta lub do roz- dobrą znajomością j.niemieckiego/angielskiego Aplikacje
: - Pomocnik Produkcji/Kon- wozu. Wymagana książeczka
prosimy przesyłać na adres:
troli Jakości Miejsce pracy : sanepidowska. - 505 116 700
kadry@prokostal.pl - kadry@
:<6<à$1,(606
Neustadt Bayern a.teichert@
Praca w restauracji - Restau- prokostal.pl
bayer-ried - 882 067 218
racja w Szklarskiej Porębie Przewodnik z j. niemieckim
606 GR  ]QDNyZ ZáąF]QLH ] SUH¿NVHP ]QDNDPL L RGVWĊSDPL PLĊG]\
Poszukujemy do pracy - zatrudni kelnera - kelnerkę. - Huta Julia poszukuje osób na
Z\UD]DPL 3URVLP\ QLH XĪ\ZDü SROVNLFK OLWHU  ą Ċ ü á Ğ Ĕ y Ī Ĩ Z
Poszukujemy zbrojarzy - cieśli wymagania - dyspozycyjność, stanowisko przewodnik z biegłą
WUHĞFL 606 RUD] GRáąF]Dü ]GMĊü32'$:$1< %ĉ'=,( 7</.2 180(5
szalunkowych oraz pracowni- sumienność. oferujemy umowę znajomością j. niemieckiego.
7(/()218=.7Ï5(*2:<6à$1<=267$à606:V]HONLHLQQHIRUP\
ków do wykańczania wnętrz
NRQWDNWX ]DZDUWH Z WUHĞFL 606 QLH EĊGą SXEOLNRZDQH  QS HPDLO **
o pracę, dobre warunki pracy i Praca na weekendy, dorywcza
(płyty gk i płytki). Kontakt: sekreDGUHV\VWURQ:::
lub/i na sezon. CV na maila
płacy - 603 600 052
tariat@sunet.com.pl
koordynator@hutajulia.com Praca z zakwaterowaniem
513 023 729
Poszukujemy mobilnego
,QWHUQHWVWDQGDUG
- Szukam panią do pracy w
]áQHWWR ]9$7
sprzedawcy do pracy. WymaPrzyjmę do pracy - D.W.
606SU]HV\áDQ\QDQXPHURWUHĞFL7&-*WUHVFVPV
gania: wykształcenie minimum pensjonacie w Karpaczu z Mieszko przyjmie do pracy
:\VáDQLH SRSUDZQHJR VPVD QD WHQ QXPHU VSRZRGXMH XPLHV]F]HQLH
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średnie techniczne, doświadosoby na stanowisko recepRJáRV]HQLDW\ONRQDSRUWDOXZZZMHORQNDFRP
Zapewniam
zakwaterowanie
i
czenie handlowe, znajomość
cjonisty, kucharza , kelnera. branży grzewczej i energii odna- wyżywienie. - 601 779 796
730-916-916 mail romuald27@
wialnej. CV: rekrutacja@regess. Praca za granicą - Erokontakt op.pl
,QWHUQHWNRORU
]áQHWWR ]9$7
eu - +48 75 644 20 73
(lic. 1109) poszukuje do pracy za R e c e p c j o n i s t k a - K e l 606SU]HVáDQ\QDQXPHURWUHĞFL7&-*WUHVFVPV
Poszukuję od zaraz młodego granicą: monterów rusztowań, nerka - Pensjonat Karko:\VáDQLH SRSUDZQHJR VPVD QD WHQ QXPHU JZDUDQWXMH XND]DQLH VLĊ
instalacji,
spawaczy,
murarzy,
noski w Karpaczu zatrudni na
energicznego pracownika z PraRJáRV]HQLD Z\UyĪQLRQHJR NRORUHP QD SRUWDOX ZZZMHORQNDFRP Z G]LDOH
RJáRV]HĔ GQL
wem Jazdy "B" z naciskiem na malarzy, zbrojarzy, elektryków, stałe recepcjonistkę-kelnerkę.
suche zabudowy (ścianki oraz hydraulików, płytkarzy, stolarzy. Wymagana komunikatywna
zabudowy wielopoziomowe). Ogloszenia@euro-kontakt.eu - znajomość języka niemiec,QWHUQHWNRORUJD]HWD
kiego lub angielskiego. - 502
Praca stała na umowę o pracę, 713 384 263
]áQHWWR ]9$7
333
379
dobre zarobki. - 797 252 379
606SU]HVáDQ\QDQXPHURWUHĞFL7&-*WUHVFVPV
Prace ogrodowe i budow:\VáDQLH SRSUDZQHJR VPVD QD WHQ QXPHU JZDUDQWXMH XND]DQLH VLĊ
Praca dla kucharki - Pensjonat lane - Szukam od zaraz 1 a 2 R e s ta u r a c j a M a z u r RJáRV]HQLDZ\UyĪQLRQHJRNRORUHPZ]DUyZQRZJD]HFLH PLHVLĊF]QLN MDNL
kowa
Chata
zatrudni
Z-ca
w Karpaczu poszukuje do pracy osób do pracy przy ogrodzie i
QDSRUWDOXZZZMHORQNDFRPZG]LDOHRJáRV]HĔ GQL
szefa
kuchni,
kucharz,
pomoc
ambitnych i doświadczonych prac budowlanych. Teren Jelekucharek (menu tradycyjne). nia Góra . - 602402998 lub kuchenna, kelner. Zapewniamy
b/d warunki pracy, Wysokie
: SU]\SDGNX Z\VáDQLD 606yZ QD LQQH QXPHU\ RJáRV]HQLD QLH EĊGą
Gwarantujemy miłą atmosferę 881919492
SXEOLNRZDQH
wynagrodzenie, umowa o
oraz atrakcyjne warunki pracy.
Pracownik fizyczny - Firma prace, praca w zespole, szko- 601 480 527
3U]\NáDGRZHSRSUDZQLHZ\VáDQHRJáRV]HQLHVPV
zatrudni pracowników fizycz- lenia, podnoszenie kwalifikacji,
7&-*6SU]HGDPGX]\GRPPLHV]NDOQ\]]DEXGRZDQLDPLJRVSRGDUF]\PL
Praca McDonald's - Przyjmę
premii
motywujące.
Kontakt
CV
nych (malowanie, pakowanie
SROR]RQ\QDG]LDOFHPZ&LHSOLFDFK
do pracy na stanowisko pratowaru, załadunek samochodu). mazurkowachata@gazeta.pl
cownik restauracji. Umowa o
3U]\NáDGRZD ZLDGRPRĞü ]ZURWQD SRWZLHUG]DMąFD SU]\MĊFLH
System dwuzmianowy -Piecho- Tel. 606 991 160
RJáRV]HQLDGRV\WHPXSRZLQQD]DZLHUDüQDVWĊSXMąFąWUHĞü
pracę, elastyczny grafik. Cały
Restauracja
Retro
w
Szklarwice. Zapraszamy serdecznie
Ä7ZRMD ZLDGRPRĞü ]RVWDáD GRVWDUF]RQD 7ZyM NRG SRWZLHUG]DMąF\
etat lub część. Szkolimy na
skiej Porębie zatrudni kucharza/
WR;,9'/7´3RZ\ĪV]HJRNRGXQLHQDOHĪ\QLJG]LHZSLV\ZDü
601
999
561
każdym stanowisku. CV- mail:
pomoc kuchenną. Praca z możrekrutacja259mcd@wp.pl - 883 Pracownik gospodarczy, liwością na pełen etat, umowa o
8VáXJD606GRVWĊSQDMHVWZVLHFLDFK7PRELOH3OXV*602UDQJHL3OD\
ogrodnik - Osoba do pracy w pracę. Cv proszę przesyłać na
004 246
8VáXJL606GRVWDUF]DLREVáXJXMH(XURNRQFHSWJUXSD'RWSD\
Praca na stoisku handlowym ogrodzie oraz do prac konser- adres retroszklarska@gmail.
5HJXODPLQ8VáXJL6HUZLVyZ606
- Zatrudnię od zaraz osobę watorskich. Doświadczenie w com - 668 409 242
KWWSZZZGRWSD\SOUHJXODPLQVHUZLVRZVPVSUHPLXP
/LQNGRIRUPXODU]DVáXĪąFHJRGRVNáDGDQLDUHNODPDFML
do pracy w Centrum Miasta pielęgnacji trawników, krze- Restauracja w Szklarskiej
KWWSZZZGRWSD\SOUHNODPDFMH
na stoisku handlowym. Praca wów, ogródka warzywnego i Porębie zatrudni kelnera - kelcałoroczna od poniedziałku do dyspozycyjności. Praca na cały nerkę. wymagania - dyspozy:áDĞFLFLHO VHUZLVX +LJKODQGHU¶V *URXS 0DUHN 7NDF] ] VLHG]LEą Z -HOHQLHM *yU]H
SRG DGUHVHP  -HOHQLD *yUD XO :RáNRZD  1,3  5(*21
soboty. Zainteresowane osoby etat. Zadbaj o nasz ogród tak cyjność, sumienność. oferujemy

proszę o kontakt telefoniczny: jak o Swój! - ogrodnikpraca@ umowę o pracę, dobre warunki
.RQWDNW]PRGHUDWRUHPRJáRV]HĔRJORV#MHORQNDFRP
pracy i płacy - 603 600 052
692-825-238 / 692-543-038
gmail.com

2*à26=(1,$

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

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

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

52860521 Atrakcyjny dom wolnostojący
malowniczo położony na ładnie zagospodarowanej działce 1195m2 w małej miejscowości Karpniki 12km od Jeleniej Góry.
Dom przedwojenny piętrowy, bardzo funkcjonalny i przytulny gotowy do wprowadzenia o dużym potencjale. Cena 379.000
Anna Roziel 509 156 552
52700521
Trzypokojowe mieszkanie
z balkonem o powierzchni 80.80m2 położone
na drugim piętrze w kamienicy w centrum
miasta Jeleniej Góry. Mieszkanie
z klimatem, wymaga nakładów finansowych.
Cena 159.000 zł.
Dorota Tomasino 535 194 880
52480521 Dom w zabudowie bliźniaczej położony w Piechowicach. Budynek
parterowy z użytkowym poddaszem
o pow. 141m2, parter do wprowadzenia,
piętro do adaptacji na cele mieszkalne.
Działka o powierzchni około 300m 2.
Budynek z cegły, ogrzewanie gazowe.Cena 187.000 zł
Magda Czaprowska 601 852 382

NA WYŁĄCZNOŚĆ

51170521 Atrakcyjny dom w zabudowie
szeregowej skrajnej z 30 lat o pow. 250m 2
posadowiony na bardzo ładnie zagospodarowanej działce z oczkiem wodnym
o powierzchni 2437m2 w Mysłakowicach.
Cena 550.000 zł do rozmów.
Joanna Chabiniak 661 223 812
51820521 Mieszkanie dwupokojowe
o powierzchni 52 m2 położone w Jeleniej
Górze na Zabobrzu II. Mieszkanie usytuowane
na drugim piętrze w wieżowcu z windą. Lokal
wymaga nakładów finansowych.
Cena 140.000 do rozmów.
Joanna Chabiniak 661 223 812
52690521 Mieszkanie trzypokojowe o powierzchni 50m2 położone w atrakcyjnej części
Karpacza. Lokal usytuowany na pierwszym
piętrze w solidnej, zdrowej kamienicy. Mieszkanie przytulne i ciepłe, gotowe do zamieszkania.
Cena 155 000 zł.
Małgorzata Muzyczka 698 523 811
31620521 Działka budowlana o powierzchni
4000m2 z pięknymi widokami na góry z WARUNKAMI ZABUDOWY w Wojcieszycach.
Dojazd drogą asfaltową, prąd przy działce.
Cena 125.000 zł. Anna Roziel 509 156 552

48330521 Trzypokojowe mieszkanie z werandą
o powierzchni 74,30m2 usytuowane na wysokim parterze
w kamienicy w samym centrum miasta Jeleniej Góry.
Lokal słoneczny, ładnie utrzymany nie mniej jednak wymaga nakładów finansowych. Cena 100.000 zł
Joanna Chabiniak 661 223 812
52610521 Komfortowe mieszkanie
trzypokojowe z balkonem, dużym
ogrodem i garażem położone
w małej malowniczej miejscowości koło Jeleniej Góry
- Karpniki. Lokal usytuowany na wysokim parterze o
pow 66,6 m2 w budynku kilkurodzinnym. Mieszkanie
rozkładowe i bardzo funkcjonalne po kapitalnym remoncie. Cena 179.000
Anna Roziel 509 156 552
52810521 Komfortowy dom jednorodzinny dla wymagających klientów.
Nieruchomość malowniczo położona na willowym
osiedlu w poszukiwanej dzielnicy Jeleniej Góry.
Działka pięknie zagospodarowana w całości ogrodzona o pow. 1200 m2, nieruchomość wybudowana i wykończona wysokiej jakości materiałami.
Alicja Grzywińska 505 074 854

Sprzedawca - Szklarska
Poręba - Netto Zatrudni sprzedawców w Szklarskiej Porębie.
Oferujemy: pełen etat, pensję
2150 zł brutto + premię uznaniową do 250 zł brutto, zwrot
za dojazd do pracy Prosimy o
przesłanie CV: mg189509@
netto.pl
Sprzedawca - Zatrudnimy
Panią z doświadczeniem w
sklepie spożywczym w Jeleniej
Górze, praca 2 zmianowa pełny
etat, umowa o prace- wynagrodzenie 1.900 zł netto. - 728149-194
Szkoła Narciarska BetaSki zatrudni instruktorów narciarstwa z uprawnieniami do
pracy w weekendy w sezonie
2015/2016. - własna grupa; dojazd autokarem; - atrakcyjne
wynagrodzenie; Szczegóły tel. 605689951 / Szkoła Narciarska
Beta-Ski
Szukam opiekunki z doświadczeniem do opieki nad półrocznym dzieckiem (na Zabobrzu
III). tel. 695 200 640
Telefoniczna obsługa
klienta - Firma NetFactory
zatrudni pewną siebie, komunikatywną osobę, o miłym głosie,
na stan. specjalisty ds telefonicznej obsługi klienta. Mile
widziane doświadczenie. Praca
na pełen etat. biuro@netfactory.
pl - 509 202 060
Terapeuta, Naucz. wspomagajacy - Praca dla osób
z wykształceniem pedagogicznym o profilu terapeutycznym jako asystent dziecka w
przedszkolu. Aplikacje proszę
składać na adres mail zaczarowany.parasol@interia.pl - 757
558 620
Wokalistka-wokalista
z repertuarem potrzebny do
zespołu - stała współpraca tel.
609 851 863
W yd aw c a r o z l i c z e n i o w y
Simet SA - Wymagania: wykształcenie zawodowe,
- umiejętności obsługi komputera, - dobry stan zdrowia.
Obowiązki: - rozliczanie produkcji i materiałów, - wykonywanie prac magazynowych.
- 756471506, zvioletta@
simet.com.pl
Zatrudnię do pracy w nowo
otwartym sklepie spożywczym. mile widziane doświadczenie. - 600 024 406
Zatrudnię elektryka lub
pomocnika elektryka do wykonywania prac monterskich na
obiektach przemysłowych.
Umowa o pracę po okresie
próbnym. Atrakcyjne wynagrodzenie. - 608 382 458
Zatrudnię kucharkę do pracy
w stołówce szkolnej na terenie
Jeleniej Góry. - 665 394 534
Zatrudnię kucharza do pizzerii w Jeleniej Górze. Praca od
zaraz. Informacje pod numerem
telefonu - 502 667 208
Z at r u d n i ę k u c h a r z a z
doświadczeniem tel. 601 196
567
Zatrudnię palacza- konserwatora na pół etatu w domu
wczasowym w Przesiece - 757
621 394

Zatrudnię prace wykończeniowe - Zatrudnię glazurników
oraz monterów płyt karton-gips
od zaraz. Praca w okolicach
Jeleniej Góry. Stawka godzinowa bądź też akord. Wysokie
stawki. Możliwość zakwaterowania. Zainteresowanych proszę o kontakt - 881 653 821
Zatrudnię sprzedawcęPKN Orlen - Pilnie zatrudnię
sprzedawcę na stacji paliw w
Karpaczu- pełny etat. - 609
873 057
Zatrudnię: spawacza, tokarza, frezera, ślusarz mechanik. Proszę przesyłać CV
na adres e-mail oskarlaczna19b@wp.pl albo kontakt
telefoniczny: 603 686 034
Zatrudnię: spawacza. Proszę przesyłać CV na adres
e-mail oskarlaczna19b@
wp.pl albo kontakt telefoniczny: 603 686 034
Z at r u d n i m y K e l n e r k ę /
Kelnera - W Restauracji
„Chata Karkonoska” w Karpaczu zatrudnimy Kelnera/
kę-Barmana/kę, CV należy
nadsyłać mailem na adres:
hkarkonosze@gip.com.pl lub
kontakt Tel. – Szefowa Sali:
690497553 - 601 771 986
Zatrudnimy mężczyznę
do pracy przy produkcji rolet
zewnętrznych .wymagane
prawo jazdy kat "b". CV proszę wysyłać na adres:emil@
fabrykarolet.com.pl - 513
151 261
Zatrudnimy mężczyznę na
stanowisku przedstawiciela
handlowego do sprzedaży
okien ,rolet i bram garażowych CV prosimy kierować:
emil@fabrykarolet.com.pl
- 513 151 261
Z at r u d n i m y n a u m o w ę
o pracę sprzedawców do
salonu odzieżowego Tatuum
w Galerii Sudeckiej. CV proszę przesyłać; e-mail pracatatuum@wp.pl - 605304804
pracatatuum@wp.pl
Zatrudnimy panów przy
produkcji plastików w Kowarach. Umowa zlecenie z
możliwością przejścia na
umowę o pracę. - 516 574
375
Zatrudnimy przy produkcji
plastików w Kowarach na terenie byłej Fabryki Dywanów.
Trzy zmiany 4 brygady. - 756
475 564
Zatrudnimy w IPS Dobiegniew - Zatrudnimy przy montażu skrzyń drewnianych. Trzy
zmiany, umowa zlecenie - 756
475 564
Zlecę wykonywanie dokumentacji w języku niemieckim.
Zakres telekomunikacja oraz
elektryka. - 516 200 030

MOTORYZACJA
CZĘŚCI SPRZEDAM
Części szrot Jelenia Góra
- posiadam części do bardzo wielu aut różnych
marek i modeli min:vw,aud i , b m w, m e r c , o p e l , p e u g e ot,citroen,renault,seat,alfa
romeo,fiat,honda,hyundaj,toyota,mazda,volvo,ford,lada itd
- 794 794 104
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Legacy 2003 bezwypadkowy. Klima automatyczna, ele
lusterka, ele szyby, radio CD,
podgrzewane siedzenia, tempomat, podgrzewane wycieraczki.
17500. 792 231 677

Seat Altea XL 1- Użytkownik
- Silnik 1.4TSI 125KM funkcjonalny i ekonomiczny , garażowany komplet opon zimowych
,kupujacy nie płaci podatku
PCC ,licznik 130000tys km cena
Oleje castrol mobil motul - 23000 Auto zarejestrowane
Auto Czesci Dystrybucja oferuje 11/2008 - 693130271/kowalskioleje części dobre ceny Castrol tomasz1@gmail.com
Edge 5 W 30 5l w cenie 146 zl Seat Leon Top Sport Cupra
brutto - 696 817 458
4X4 - Mam do zaoferowania
Opony zimowe do SUVa Brid- bardzo żwawe autko, jakim
gestone 235/50 R18 4x4 Blizak jest seat leon top sport cupra
LM-25, Cena 1200 zł. W bardzo z rewelacyjnym napędem 4X4
dobrym stanie, rewelacyjne na model 2004 po VINie. Więcej
śniegu i błocie pośniegowym. informacji pod nr telefonu. - 725Opony były używane tylko 2 774-171
sezony. Wys. bieżnika 9 mm. 607 100 952

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Sprzedam motorower "Romet"3BI EG, rok 1987, 500 zł
(twardo!) tel. 796 489 565

Sprzedam Passat B5 1.9
TDI, 2004 bezkolizyjny, ubezAuto kasacja-złomowanie pieczony AC/OC cena 17 tys.
aut - Skup aut sprawnych, do negocjacji, Informacje pod nr
powypadkowych, uszkodzo- telefonu. - 515 630 464
nych odbiór własnym transporSprzedam: Mercedes 124
tem dokumenty potrzebne do
2 5 0 0 c m 1 9 9 2 r. , d i e s e l ,
wyrejestrowania pojazdu oraz
sprawny, hak, radio, cena 5500
gotówka od ręki - 721 912 463
zł tel. 607 220 746
Auto skup dobre ceny
533533443 - Prowadzimy skup
ANONSE
samochodów wszystkich marek
MATRYMONIALNE
w każdym stanie technicznym.
28 latek pozna starsza panią Płacimy gotówką. Kupimy od
Poznam starsza panią na stały
Ciebie i odbierzemy własnym
układ. Za mały sponsoring.
transportem Twój samochód
Tylko panie. Pozdrawiam. - 730
bez zbędnej zwłoki.
855 159
Auto złomowanie skup aut Prowadzimy skup samochodów
wszystkich marek w każdym
stanie technicznym. Płacimy
gotówką. Kupimy od Ciebie i
odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez zbędnej zwłoki. - 794 794 104

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Poznam przyjaciółkę w celu
miłych spotkań raz w tygodniu.
Ja 46 lat ,w związku wiec spotkania bez zobowiązań. Proszę
o sms .Na pewno odpowiem.
Lubań, Jelenia Góra, Gryfów,
Boleslawiec - 512 513 646
Szukam koleżanek do współpracy w usługach towarzyskich.
Tel.533526406

Audi RS6 18' - Sprzedam alusy
od Audi RS6 C5 Rozstaw 5x112
USŁUGI
18' 7,5J et20 Opony Continental
BUDOWLANE
225/40 R18 Felgi proste, nie Brukarstwo, koparki - Ofespawane Cena- 1450zł - 726 ruje układanie kostki betonowej,
466 898
granitowej Rabaty na materiały
BMW 320i E46 Doinwestowana oraz usługi koparkami. - 665! - Do sprzedania posiadam 32-30-34
BMW E46 z 1998 roku. Samo- Kominki, Kotły Piece - Montaż
chód w stanie bardzo dobrym, doradztwo projekty. Kominki,
wiele nowych części. Bogate Piece, Kotły. Duży wybór towaru,
wyposażenie 6x airbag, tem- fachowe doradztwo. Salon
pomat, pompowane fotele pół sprzedaży Raczyński Kominki
skórzane, alufelgi 16".Cena ul.Wolności 208. Zadzwoń i
8.500 złotych - 667 730 159
umów się na bezpłatna wycenę
Fajne wygodne auto - Toyota już dziś. - 5170370886
Avensis czarne kombi, rok Kuchnia na wymiar - zapra2001, poj. 2000, diesel D4D, nie szam. - Paxton Meble to probite, nie palone, garażowane, ducent i dystrybutor mebli:
ABS, WEBASTO, elektryczne k u c h e n n y c h , h o t e l o w y c h ,
4 szyby i lusterka, podgrzewane restauracyjnych, biurowych,
siedzenia, duży bagażnik, radio szaf przesuwnych... itp. ZapraMOTORYZACJA
CD, klima, alu - 503 023 363
szamy zatem do współpracy.
CZĘŚCI KUPIĘ
Hyundai H100 i Toyota HIACE Czekamy na Twój telefon. - 531
K u p i ę k a t a l i z a t o r y c e r a - - Jeżeli Posiadasz Takie Auto 011 022
miczne i metalowe, filtry fap , zapisz sobie nasz numer Panele szklane z grafiką dpf oraz monolit z aut oso- telefonu a w momencie kiedy Wykonujemy panele szklane z
bowych oraz dostawczych. będziesz chciał sprzedać grafiką. Panele kuchenne jak i
Aktualne ceny według kur- zadzwoń (ogłoszenie zawsze gotowe drzwi do szaf z grafiką .
sów metali, dojazd na miej- aktualne) Płacimy najwięcej w Mamy najlepsze ceny w okolicy.
sce. Polecam - 695 614 193 Polsce 502 608 838
Sprawdź nas! - 514 859 464
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Profesjonalne usługi
zduńskie. Budowa i przebudowa
trzonów kuchennych i pieców
kaflowych, pogotowie zduńskie,
budowa kominków i pieców
chlebowych - 667 309 178
Remonty. Gładzie gipsowe
malowanie regipsy sufity podwieszane glazura panele montaże obróbki drzwi okien itp.
Fachowo tanio. - 786 275 432

og£oszenia
Rehabilitacja logopedyczna - Dyplomowany logopeda- terapia zaburzeń i wad
wymowy. - 661 939 843

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

Serwis AGD,RTV, Komputery
- Naprawa sprzętu AGD, RTV,
Komputerowego oraz Gastronomicznego. Usługi informatyczne
Serwis okien i drzwi - Naprawa oraz inne Nie boimy się nietypookien i drzwi. Wymiana zamków, wych zleceń! Dla osób na hasło
wkładek , klamek, uszczelek. 'jelonka' rabat! - 534 648 751
Regulacja ,konserwacja i rege- Solar Profit, Darmowy prąd,
neracja okuć obwiedniowych. PV - Projekt i montaż systemów
Wymiana szyb zespolonych w
fotowoltaicznych, produkująoknach PVC, montaż nawietrzacych energię elektryczną, której
ków. Robert 607 720 825
nadwyżki można korzystnie
Szamba betonowe z atestam sprzedać do sieci. Zadzwoń lub
- Szamba betonowe szczelne, napisz do nas, a przygotujemy
monolityczne z atestem potrzeb- bezpłatny raport opłacalności.
nym do odbioru budowlanego. - 757 130 009
Zapewniamy transport i montaż 2-letnią gwarancją, jedno i
USŁUGI
dwukomorowe, monolityczne,
FINANSOWE
włazy żeliwne, płyty najazdowe
- Radosław 660 513 599
Ale szybka gotówka! - ZapraTanie remonty w dobie kryzysu. szamy do naszego Biura od
Remonty drobne, przeróbki poniedziałku do piątku na bezbudowlane na Twoją kieszeń! płatny wniosek pożyczkowy.
Zadzwoń! tel. 721 647 789
Akceptujemy osoby wpisane
Zdun, budowa, naprawa pie- do BIK i KRD.1 Maja 31/1 w
ców kaflowych, kominków i godzinach 9.00 - 17.00.Kwoty
kominów dymnych tel. 510 od 200 złotych do 25.000 złotych - 514 022 470
172 730
Schody drewniane - dąb,
jesion, buk, sosna - krótkie
terminy - 669 764 085

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

Oddłużanie - Udzielę szybkiej pożyczki oddłużeniowej do
25.000 złotych. Bez sprawdzania BIK i KRD. Akceptowalne
dochody: umowa o pracę,
zlecenie, o dzieło, emerytura,
renta, działalność gospodarcza, rolnik. Zadzwoń! - 531
358 181

Zapraszam na bezpłatne
złożenie wniosku. Dostępne
kwoty od 200 zł do 25.000
zł. Pożyczka rozkładana jest
na raty od 6 do 48 miesięcy.
Na oświadczenie! Spłata rat
na konto. Akceptujemy różne
formy dochodu. - 531 358 181
Zimowa pożyczka - Zima
Potrzebujesz gotówki? tuż, tuż. Zadzwoń po lekką
Zadzwoń lub wyślij SMS o tre- pożyczkę na oświadczenie
ści Kasa. Minimum formalności 730-739-124
- Zadzwoń ! 728 874 309
Pożyczka bez BIK I KRD Oferuję szybką pożyczkę na
oświadczenie do 4.000 złotych.
Akceptujemy osoby wpisane
do BIK i KRD, oraz z zajęciami
komorniczymi. Zadzwoń i złóż
bezpłatny wniosek.531-358181
Pożyczka dla firm do 20.000
zł - Pożyczka dla osób prowadzących działalność gospodarczą, na oświadczenie!
Wystarczy już miesiąc prowadzenia firmy. Bez BIK i KRD.
Wysoka przyznawalność, raty
miesięczne. Zadzwoń - 531
358 181
Pożyczki chwilówki i ratalne
- Oferujemy pożyczki bankowe
i pozabankowe. Konsolidacje
i doradztwo kredytowe. Duży
wybór banków i firm pozabankowych. Dostępne pożyczki
bez BIK i KRD. - 781 222 323

Pożyczki dla każdego Pożyczki dla osób równiez z
niskimi dochodami od 800,-pln
a rencista od 700,-pln.Krótki
Brakuje Ci węgla? Mamy czas oczekiwania. Również
USŁUGI
na to sposób! Zadzwoń i umów dla biznesu. Wniosek darmo.
EDUKACYJNE
się na spotkanie tel.724-489- Tel.785 524 362 i umawiamy
Hiszpański. Native Spe- 840.Pożyczamy bez zbędnych się na spotkanie w biurze. - 785
aker - Jestem profesjonalnym zwierzeń.
524 362
nauczycielem z Barcelony.
Szybka Pożyczka PozaKursy i korepetycje na wszyst- Elastyczna pożyczka - bankowa - Pożyczka szybko,
Szybka
i
elastyczna
pożyczka
kich poziomach, przygotowanie
bezpiecznie i uczciwie. Kwoty
do egzaminu oficjalne w Karpa- na jesienne wydatki. Zadzwoń do 25.000 złotych ! Wymaczu i okolicach. tel: 797371608 ! 731-911-010
gany dochód minimum 700 zł
angelgua@hotmail.com
Kredyt hipoteczny - Planu- emerytura/renta 800 zł umowa
Korepetycje z matematyki jesz zakup lub budowę domu/ o pracę/zlecenie/o dzieło/dzia- Prowadzę zajęcia w bezstreso- mieszkania? Sprawdź, czy łalność gospodarcza/rolnicza.
wej atmosferze. Dojeżdżam do jesteś wiarygodnym kredyto- Zadzwoń ! - 531 358 181
ucznia w rejonie Jeleniej i okolic. biorcą. Porównywarka kre- Szybka pożyczka pozabanJestem absolwentką studiów dytowa wszystkich banków kowa! - Decyzja nawet w jeden
wyższych z 12-letnim stażem również z dopłatą MDM. Bez- dzień. Zadzwoń lub wyślij SMS
w prowadzeniu korepetycji. płatne doradztwo finansowe. o treści Kasa. Minimum formalZapraszam - 500 101 667
- 785 803 443
ności. 731 911 010

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, Sylwester, zabawy.
Muzyka akordeonowa, repertuar
polski, zagraniczny, wokal DJ na
żywo, oświetlenie, nagłośnienie
"Muzyk Orkiestra", umownie tel.
75 75 339 21, 692 046 727

Posiadam plac w Kaczorowie - przy głównej trasie na
Wrocław. Teren jest ogrodzony
z dogodnym wjazdem. Szukam
wspólnika z pomysłem. - 602763-914
Serwis AGD,RTV, Komputery
- Naprawa sprzętu AGD, RTV,
Komputerowego oraz Gastronomicznego. Usługi informatyczne
oraz inne Nie boimy się nietypowych zleceń! Dla osób na hasło
'jelonka' rabat! - 534 648 751

Zespół muzyczny DJ+Wokalistka - Sylwester15/16,duze
i małe imprezy okolicznosciowe,10 lat doświadczenia proUSŁUGI
fesjonalny nowoczesny sprzęt
INFORMATYCZNE
Tapicerstwo od A do Z
wokal na wysokim poziomie
Naprawa PC i laptopów w gramy na stale w restauracji Meblowe , Samochodowe i Zlecenia Nietypowe .Wszelkiego
domu klienta. - 606 423 607
Szkl Poręba możliwość sprawrodzaju naprawy i wymiany
P o m o c k o m p u t e r o w a n a dzenia zespołu - 733 666 048
poszyć. Szeroki wybór tkanin i
luzie. Witam, jeśli potrzebujesz
doświadczenie. Dojazd Wycena
USŁUGI
pomocy z usunięciem wirusów
i Transport gratis 880-044-951
OPIEKA
OSOBY
z kompa, wgraniem nowego
systemu czy inna tego typu Opiekunkę zatrudnię - Opie- Usługi krawieckie: przeróbki,
duperelka to zapraszam, pry- kunkę do dzieci w Miłkowie szycie na miarę, szycie firan,
watnie na luzie i na bank taniej zatrudnię popołudniami ok. 3 dni pościeli ze zdobieniem i haftem
niż w serwisie. - 725 784 514
w tygodniu -płatne 10 zł/h+za tel. 723 020 147
S e r w i s P C i L a p t o p y. dojazd - 502 101 041
Usługi ogrodniczo porządDojazd. - Dyplomowany inży- Zaopiekuję się niepełno- kowe - nowoczesny profenier. Diagnostyka i naprawa sprawnym. Obie strony bez nało- sjonalny sprzęt czyszczenie
komputerów PC i laptopów. gów oraz wynajmę 2-pokojowe (małe i duże) działek strzyżenie
Odwirusowanie, czyszczenie, mieszkanie bez doradców. Naj- żywopłotów koszenie sprzątanie
instalacja systemu. Wymiana chętniej Jelenia Góra, Zgorzelec wycinka drzew abonamenty
ekranów, gniazd zasilania lap- i okolice. Kontakt 600 730 321 faktury .."buczyna landscaping"
topów. Aktualizacja do win10.
- 733 666 048
Odzyskiwanie danych. - 605 Zaopiekuje się starszą osobą
w
zamian
za
mieszkanie
tel.
732
Wynajmę sprzęt z operatorem
233 937
959 566
- Wykonujemy usługi transporTworzenie stron internetotowe jak i sprzętowe polegawych - Firma PAPAI chętnie
jące na robotach ziemnych,
USŁUGI
podejmie się zleceń dotycządrogowych. Stawki godzinowe
RÓŻNE
cych: Tworzenia stron i sklepów internetowych Opieki nad Bezpłatne porady prawne są zależne od rodzaju sprzętu.
stronami Projektów graficznych we wtorek po rejestracji tele- Posiadamy m.in. koparki, ładoPozycjonowania SEO Więcej fonicznej t. 602 467 812 ul. warki. Więcej informacji pod nr
tel. - 695 732 768
szczegółów na tel. Zapraszamy Teatralna 1 pok. 311
- 883 860 168
Mont-SAT Pogotowie AnteUSŁUGI
nowe - Naprawa Anten TV-SAT
SPRZĄTANIE
USŁUGI
(mała poczta), skutecznie ,
MOTORYZACYJNE
profesjonalnie, solidnie. Nie daj Opieka nad posesją - Zajmujemy się: Sprzątaniem, pielęBlacharz-Lakiernik - się złapać pseudo-fachowcom,
gnacją ogrodu, odśnieżaniem,
Usługi na wysokim poziomie zadzwoń już dziś a nasz Fachoi innymi pracami przy posesji
wiec
z
20
letnią
praktyką
rozceny normalne terminy realne
Łomnica Świerczewskiego 102 wiąże Twój problem.602810896 po wcześniejszym uzgodnieniu. Posiadamy własny sprzęt.
- 756 428 588
- 530 974 530
Dojazd i wycena gratis. WystaChiptuning - Firma CodeMy- Opieka nad posesją - Zajmupielę- wiamy Faktury Vat. - 669 147
Bimmer zaprasza do swojego jemy się: Sprzątaniem,
Auto skup,
881 Auto kasacja
biura przy ulicy Moniuszki 1B gnacją ogrodu, odśnieżaniem,
Szrot,
Auto części
Pięknie
wyczyszczę
dywany,
posesjizłom,
(Teren myjni samochodowej i innymi pracami przyAuto
Motrio) na zabiegi diagnosyki po wcześniejszym uzgodnie- tapicerke meblowa i samocho794 794 dową.
104, 794 Wieloletnie
794 804
doświadsprzęt.
pojazdów, kodowania oraz niu. Posiadamy własnytel.
ul. K. Makuszyńskiego 6 58-570 Jelenia Góra
Wysta- czenie+ profesjonalne środki
chiptuningu. Wszystkie marki Dojazd i wycena gratis.www.szrotjelenia.pl
na edc15 i edc16! - 790 465 wiamy Faktury Vat. - 669 147 Karcher, zaprasza - 607 155
881
462
751

og£oszenia

w SRQLHG]LDñHN
poniedzia³ek
w gazecie, codziennie w internecie
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Tanio posprzątam mieszk a n i a , biura w godzinach
popołudniowych tel. 732
959 566

USŁUGI
TRANSPORTOWE
A u t o l aw e ta Tr a n s p o r t d o 1 , 5 t - Tr a n s p o r t
samochodów sprawnych i
uszkodzonych UE, pomoc
w ocenie samochodu przy
zakupie, sprowadzanie aut
na zamówienie. - 693 665
234
Auto-laweta, autoholowanie, kraj-zagranica tel.
739 021 633
P r z e p r o wa d z k i - k o m pleksowo miasto-krajz a g r a n i c a 3 s a m o c h o d y,
różne zestawy 14 lat
doświadczenia. Przyjazd,
doradztwo i wycena gratis
880-044-951
Transport dostawy
przeprowadzki - Realizujemy zlecenia transportowe
busami VW crafter (5ep)
mercedes sprinter plandeka
(8ep)pomagamy w załadunku i rozładunku towaru
mebli i innych rzeczy zleconych przez klienta. wystawiamy faktury vat - 731
588 181
Usługi transportowe przeprowadzki kraj zagranica
negocjacja cen! - 601 561
366
Usługi transportowe-kontener z winda 8 paletowy,
tel. 508 431 802

USŁUGI
TURYS T YKA
Gościniec "Bobrówka"
zaprasza na zabawę
Andrzejkową w dniu
2 8 . 11 . 2 0 1 5 t e l . 6 0 1 1 9 6
567

Sprzedam kawalerkę w Jel.
Górze, umeblowana 27m2 IV
Sprzedam gazowy podgrze- p., bl. ociep. CO i ciepła woda z
Bars -proces na ciało i umysł wacz wody marki Junkers, mało
sieci, niski czynsz, nowa instala- Sesja BARS to głęboki ener- używany, cena 200 zł tel. 798
cja gazowa, cena 70 tys. zł tel.
getyczny proces na ciało uwal- 523 541
798 523 541
niający napięcia i blokady w ciele
i umyśle, przez co umożliwia Sprzedam lodówkę z zamra- Sprzedam mieszkanie 50m2,
powstawanie nowych rozwią- żarką, łóżko dwuosobowe i do zamieszkania od zaraz Jelezań w każdej dziedzinie życia. jednoosobowe drewniane oraz nia Góra Zabobrze tel. 75 64
Cudownie odprężający. - 510 metalowe dwuosobowe i trzy 138 55
stoły drewniane wym 145x80 tel. Zamienię lub sprzedam kawa126 927
Rehabilitacja Al-Med - 724 655 488
lerkę własnościową pokój z
Szeroki zakres leczenia: cho- Sprzedam obraz olejny Paul aneksem kuchennym łazienką
roby neurologiczne (niedowłady, Weimann. Obraz w ramie, na większe z niewielka dopłatą,
porażenia, nerwobóle); reuma- wymiary 100x70cm, pejzaż z tel. 506 318 305
tologiczne, stany pourazowe, widokiem na Śnieżkę tel. 505
wady postawy, rehabilitacja po
MIESZKANIA
022 922
mastektomii. " Ciesz się życiem
CHCĘ
WYNAJĄĆ
Sprzedam piec CO 40 kw na
bez bólu " - 502 297 473
Wynajmę
Szukam niedroVega Test - diagnostyka - Vega ekogroszek rok cena 5000 pln giego mieszkania bądź pokoju
tel.
535
303
007
Test- wykrywanie pasożytów,
w pobliżu, lub w samym centrum
grzybów, bakterii, wirusów oraz
Jeleniej Góry. - 697983460/ skibMIESZKANIA
zaburzeń pracy organizmu.
sonkb@gmail.com
Usuwanie patogenów częstoSPRZEDAM
tliwościami. Możliwość wizyt
MIESZKANIA
4 pokoje 90m2, osobne wejdomowych. - 510 126 927
MAM DO WYNAJĘCIA
ście, ogród, spokojne miejsce,
bezczynszowe, okolice lotniska, 2-pokojowe na Moniuszki
KUPIĘ
Kupie antyki 695702259 - Kupie sprzedam lub zamienię na50m2 - Do wynajęcia mieszkanie 2
antyki meble, obrazy, zegary, Zabobrze II lub III tel. 513 563 pokojowe z balkonem, umeblowane i wyposażone w sprzęt
srebrne sztućce, monety, stare 233
szable, bagnety, militaria, różne Ładne mieszkanie - Sprzedam AGD, CO. 1000 zl (w tym czynsz
srebra7zl/gr, stary kontrabas, 3 pokojowe mieszkanie na 1 i zaliczka na ogrzewanie) +
zegarki kieszonkowe, monety,
liczniki. Kaucja 1000 zl - 792
piętrze, słoneczne po remoncie
biżuterie srebrna, płace najlepiej
025 078
okna wymienione podłogi z
w regionie. - 695 702 259
częściowym umeblowaniem. Apartament Willowy - od
Kupie monety antyki 506960561 Doskonała lokalizacja pod wyna- października 68 m2 , 3 pokoje.
- Kupie różne monety przed i
jem blisko szlaki i wyciągi 50 Umeblowane ,wyposażone,
powojenne srebrne złote( PRL
metr kw. Cena 149tys - 517 wysoki standard. Duży strzeżony
oraz 2 zl okolicznościowe) i inne
parking, piwnica. Cicha dzielnica
starocie zalegające na strychach 099 113
Maciejowa-Jelenia Góra.Faktuw piwnicy kredensie obrazy Meble na wymiar - Firma Mar- ra-VAT.1500 zł + kaucja. - 513
mapy zdjęcia książki porcelane Hof Meble zajmuje się produkcją 966 229
mapy obrazy. - 506 960 561
mebli na wymiar: szafy, kuchnie,
Do wynajęcia 2 pok. mieszkanie
K u p i e m o n e t y s t a r o c i e garderoby, meble hotelowe, 54m2, IIp, Zabobrze II, czę506960561 - kupie różne monety biurowe itp. Podejmujemy się
ściowo urządzone, ogrzewanie
przed i powojenne (PRL oraz 2 również nietypowych zleceń.
i ciepła woda z sieci, miejsce
zl okolicznościowe)srebrne złote Nasze meble można kupić na
parkingowe, 1100 zł+liczniki tel.
i inne starocie zalegające na raty. Sprawdź! - 514 859 464
511 779 711
strychach w piwnicy kredensie
obrazy mapy zdjęcia książki Sprzedam kawalerkę Jelenia Do wynajęcia mieszkanie z
porcelane różne przedmioty - Góra - sprzedam kawalerkę 25 garażem i windą typu studio 60
m2 bez pośredników po kapi- m2, dwa poziomy, centrum mia506 960 561
W komis przyjmujemy ładną, talnym remoncie. kuchnia ume- sta. Do Placu Ratuszowego 100
modną odzież dziecięcą, dam- blowana, łazienka wyposażona, metrów. Cena 1650 zł plus liczską, buty, torebki. Przyjęcia w miejsce do parkowania, miejsce niki, kaucja za 1 miesiąc, wysoki
czwartki i piątki. Sklep Sara ul. na grilla. ogrzewanie gazowe. standard. - 501 632 025
Różyckiego 4A. Zapraszamy na Cena 67000 zł do małej nego- Do wynajęcia mieszkanie z
cjacji. - 514-666-133
zakupy tel. 506 092 349
garażem i windą typu studio,
60 m2, dwa poziomy, centrum
miasta, 100 metrów od placu
ratuszowego. Cena 1650 pln
plus liczniki. Kaucja za 1 miesiąc. Wysoki standard. - 501
632 025

USŁUGI
ZDROWIE/URODA

SPRZEDAM

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

Mam do wynajęcia kawalerkę w
Sobieszowie, pokój z aneksem
kuchennym, ok. 30m2 zadbaną,
umeblowaną w spokojnej okolicy,
cena 800 zł + media, ogrzewanie
w cenie. wymagana kaucja - 795
755 221
Mam do wynajęcia piękne
mieszkanie ok. 58m2 (salon
z aneksem kuchennym, dwie
sypialnie, łazienka) po kapitalnym remoncie. Więcej informacji
pod numerem tel. 783134633
Mam do wynajęcia piękne
umeblowane mieszkanie ,trzy
pokojowe w spokojnej dzielnicy (Tkacka) 1000zł+liczniki+
kaucja .Naprawdę warto! +491719421864
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Sprzedam działka budowlana
10 arów - Czarne, Jelenia Góra,
stodoła do usunięcia, Czarne,
Jelenia Góra.Koniec miasta,
za działką pole, cicha, piękna
okolica. Media przy drodze. - 794
411 798
Stodoła i działka budowlana
- Sprzedam działka budowlana ze stodołą 10 lub 20 arów.
Czarne, Jelenia Góra, koniec
miasta. Piękna cicha okolica. Ul
Wrzosowa obok 4a. Właściciel
prywatny, bez pośredników.
Tanio. - 794 411 798
Tania działka 947m2 Wojcieszów ul. Słoneczna, woda, prąd,
przy działce dojazd utwardzony,
cena do negocjacji 40000 zł tel.
512 117 757

Mieszkanie 2-pokojowe z
balkonem na Zabobrzu III. BezLOKALE
pośrednio po remoncie. UmeSPRZEDAM
blowane i wyposażone. Opłaty:
czynsz 1100 zł + media (gaz, Mam do sprzedania tanio pawiprąd, woda) + kaucja 1100 zł. - lon znajdujący się na Targowisku
Zabobrze przy ulicy Ogińskiego
665 031 331
Stancja dla studentów/-tek w Jeleniej Górze. Więcej infor- pokój dla studentki/-ta w samo- macji pod numerem telefonu
dzielnym mieszkaniu z kuchnią, 607829222
łazienką i internetem. Niedaleko Sprzedam warsztat samoUniwersytetu Ekonomicznego. chodowy 120m2 (dotąd elektroAtrakcyjna cena - 607 775 954 mechanika pojazdowa) wraz z
działką w Kowarach, RzemieślMIESZKANIA
nicza 5. Cena 150.000 zl - 691
508 215
ZAMIENIĘ
Warszawa - na Jelenią Góre
- Własn.-spółdz.46m2,8-piętro
,2-pokoje.duży balkon. czynsz
420zł w tym C.O. woda ciepła
i inne dodatki.wartość mieszk,
285tyś.zł zamienię na własn. w
Jel. Górze, wszystkie propozycje
do wzglądu - 506 347 137
Zamienię 72m2,parter
3-pokojowe ,na W.Pola,na
2-pokoje własn. też w kamienicy
z ogrzew.gazowym. i chętnie z
balkonem.506347137 - Ewa

DOMY
SPRZEDAM
Dom jednorodz. do zamieszkania - Dom jednorodzinny,
Świerzawa, umeblowany, wysoki
standard, oddzielne garaże,
pomieszczenia gospodarcze
wolnostojące, ogród, dwa tarasy,
dwie funkcje ogrzewania, atrakcyjna cena - 502 509 442
Dom z ogrodem w Łomnicy Sprzedam dom jednorodzinny,
wolnostojący w pięknej okolicy z
widokiem na góry. Powierzchnia
użytkowa 108,3 m2, powierzchnia działki 0,1067 ha - 501 621
536

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Lokal 30m2 centrum JG 900zł
- Wynajmę lokal w centrum,
wejście od ul. Wolności (przy
Żabce). Duża witryna w kamienicy z możliwością powieszenia
reklamy, parkowania aut przed.
Po remoncie, Internet, tel, wc.
Bezpośrednio t.608035182 - 608
035 182
Lokal użytkowy 50m2 1 Maja
- Mam do wynajęcia lokal użytkowy, ogrzewanie CO, parter,
witryna na ul. 1 Maja, 50m2 tel.
606 412 235
Mam do wynajęcia lokal 40 m2
Zabobrze Różyckiego 4 a (1200
pln) tel. 535 303 007
Mam do wynajęcia pensjonat z
restauracją w Szklarskiej Porębie
przy gł.trasie (S3/E65). Obiekt w
pełni wyposażony. Wysokość
czynszu 10 000 zł. (kaucja 30
tys. zł.) - 601 586 060
0/ĉ9#:+!
Wynajmę
lokal w Szkl. Porębie
!
w 24 godziny
- Sklep doNawet
wynajęcia
pow.23m2
ul. Jedności
6/4
szybko i uczciwie
DOZ Narodowej
*
Szklarska Poręba, sklep zlokalizowany jest przy nowo-powstaKOSZT supermarkecie
POČCZENIA ZGODNY
www.wroclaw.proficredit.pl
łym
Lidl. - 603
Z TARYFČOPERATORA
310 157

668 682 335
TWOJEPIENIČDZe

Szukam domu do wynajęcia
NIERUCHOMOŚCI
- W Jeleniej Górze lub okoliPOZOSTAŁE
cach, szukam na dłużej.Koszt
SPRZEDAM
wynajmu do 1.200 złotych. - 668 Sprzedam garaż - blaszak.
682 335
Powierzchnia 18m2. Teren monitorowany, ul. Jana Kiepury. WięDZIAŁKI/GRUNTY
cej informacji telefonicznie. - 515
Kawalerka 1 pokojowa i
SPRZEDAM
999 371
kawalerka 2 pokojowa do wynaCzarne działka budowlana Tanio sprzedam garaż blaszak
jęcia od zaraz , mieszkania i 20 ar - Czarne, Jelenia Góra,
meble nowe , pralka , lodówka, stodoła do usunięcia, Czarne, Zabobrze - Kiepury 13 przy
płyta ceramiczna , centrum Jelenia Góra.Koniec miasta, Simecie tel. 502 246 161
Jeleniej Góry, tel : 691 266 299 i za działką pole, cicha, piękna
NIERUCHOMOŚCI
601 55 23 25
okolica. Media przy drodze. - 794
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia 2 pokoje, 411 798
kuchnię i łazienkę, dla pary stu- Sprzedam 11A działkę, 1 km Mam do wynajęcia stanowisko
denckiej, 5 min od UE tel. 502 od Jeżowa Sud., b. tania tel. 793 w garażu podziemnym przy ul.
593 526
Wolności tel. 602 656 346
560 136
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Tak się w mieście bawili seniorzy!
Przez cztery dni, od 1 do 4 października br., klucz do miasta był w rękach
jeleniogórskich seniorów. Ich święto
rozpoczęło się barwnym korowodem
spod kościoła pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego. W ten sposób nieco starsi
mieszkańcy miasta uczcili Międzynarodowy Dzień Seniora i rozpoczęli
czterodniową zabawę.
- Stan bezpieczeństwa miasta jest
rzeczą podstawową, więc bawcie się,
śmiejcie, pijcie, ale błagam – zostawcie to miasto w całości – apelował do
seniorów prezydent Marcin Zawiła
wręczając klucz do miasta Stanisławowi Dziedzicowi. Organizator imprezy
dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do obchodów święta seniorów.
Następnie przez trzy dni w Jeleniogórskim Centrum Kultury odbywały się
przesłuchania w ramach Dolnośląskie-

go Przeglądu Amatorskiej Twórczości
Seniorów. Ponadto na jeleniogórskim
Rynku równolegle trwały koncerty,
a 4 października odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Seniora.
Czego prezydent Jeleniej Góry życzył
seniorom? - Zdrowia, radości i siły,
którą tutaj widać, bo tak śpiewających, rozbawionych ludzi czasami w
grupach przedszkolaków nie widać, a
w tzw. wieku średnim to już zupełnie
– powiedział Marcin Zawiła. - Biologia
tak się ułożyła, że człowiek krok po
kroku do nich dołącza, a ja od kilku
lat jestem dziadkiem, więc czuje się seniorem. Jest taki moment u człowieka
aktywnego zawodowo, że emerytura
jest za pasem, ale jak widzę ich, to
myślę, że emerytura nie musi być taka
zła – dodał włodarz miasta.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko
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