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Boją się o swoje życie i przyszłość chorej kobiety

JELENIA GÓRA

Park tonie
w błocie

Chorą na schizofrenię kobietę
sąsiedzi znają z widzenia i z rozmów
na korytarzach. Kiedy bierze leki,
zachowuje się normalnie. A bez
leków? – Czasami staje się bardzo
agresywna, szczególnie kiedy pije
alkohol. Wychodzi z domu z nożem,
odgraża się dzieciom i sąsiadom.
Boimy się wychodzić na podwórko –
mówi Wioleta Lizak, sąsiadka.
Fot. Petr

Na efekt rewitalizacji za 12 milionów złotych trzeba będzie
poczekać kilka lat.

str. 3

Kiedy nie bierze leków, nago
biega wkoło bloku, wymachuje nożem i przynosi do domu
padlinę. – Zgłaszaliśmy to
do wszystkich instytucji i
nikt nie chce nam pomóc –
skarżą się sąsiedzi cierpiącej
na zaburzenia psychiczne
lokatorki z ulicy Lwóweckiej
w Jeleniej Górze.

JELENIA GÓRA

Wniosek jest jeden: chora kobieta potrzebuje pomocy i to natychmiastowej,
tymczasem żadna instytucja nie chce
się nią zająć. – Zgłaszaliśmy tę sprawę
już wszędzie: na policję i do straży
miejskiej, gdzie usłyszeliśmy, że dopóki
lokatorka nikomu nic nie zrobiła, to
oni nie mogą reagować. Wielokrotnie
informowaliśmy też Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. Ten odpowiedział
nam, że pani Barbara ma prawnego
opiekuna, który powinien się zaopiekować tą panią. Każdy umywa ręce
– ubolewają Iwona Perwejnis, Jolanta
Sobolewska i Barbara Cybulska z ul.
Lwóweckiej 5 w Jeleniej Górze.
Zdaniem jeleniogórzan z Lwóweckiej chora kobieta pozostawiona jest
sama sobie. – Córka, której sądownie
powierzono opiekę prawną nad
matką, w ogóle jej nie odwiedza. Nie
sprząta, nie przynosi jedzenia. Chora

Fot. Angela

Przez ścianę z zagrożeniem

Kobieta znosi mnóstwo odpadków.
– Boimy się, że wybuchnie pożar
– mówią sąsiadki chorej.
szuka jedzenia w śmietnikach, z
których przy okazji znosi całe sterty
szmat, gazet, kartonów i innych
odpadów. To wszystko gromadzi w
piwnicy i w mieszkaniu. Jeśli kiedyś

zaprószy ogień, albo co gorsze, rozpali
w domu ognisko, to wszyscy spłoniemy tu żywcem – nie kryją obaw inni
lokatorzy.

Ciąg dalszy na stronie 4.

Egzemplarz
bezpłatny

2
50
OGŁOSZE
Ń

REGION

Zawiało zimą
Ponad dwie godziny wracali w
miniony piątek do domu mieszkańcy podjeleniogórskich miejscowości z powodu ogromnych
korków na krajowej „trójce” w
stronę Wrocławia i drodze legnickiej. Na oblodzonej nawierzchni
jezdni utknęły duże samochody
ciężarowe, które zatamowały
ruch. Nie obyło się bez kolizji.
Kierowcy i drogowcy przyzwyczaili się do wiosennych warunków zimą i śnieżyce były dla
wszystkich niemałym zaskoczeniem: między innymi, 13 stycznia
za Staniszowem przed Jelenią
Górą w rowie wylądowało auto
osobowe. Nikomu nic się stało.
Ostrożności jednak nigdy nie za
wiele. Lepiej jechać wolniej i dojechać do celu. Pośpiech nie jest
wskazany, zwłaszcza na podgórskich, krętych drogach.
(Es)

Dynamiczne iluminacje ożywiły centrum Uzdrowiska Cieplice

W świecie światła, laserów, ognia i lodu

JELENIA GÓRA

Jedna rolka
na turnus?

Czy Uzdrowisko Cieplice upokarza kuracjuszy kierowanych
przez NFZ?
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- Niezwykła gra kolorowych świateł z muzyką w tle, której nie da się
zapomnieć. Z wielką przyjemnością
polecam to wydarzenie wszystkim,

którzy do tej pory nie mieli z nim do
czynienia – powiedział o zakończonym wczoraj (niedziela) IV Karkonoskim Festiwalu Światła jeleniogórza-

nin Marek Świerczewski. Trwająca
trzy dni impreza przyciągnęła do
Cieplic tłumy gości. Ożyły iluminowane kolorowym światłem elewacje

zdrojowych zabytków. Nie zabrakło imprezy, która z roku na rok zyskuje
pokazów, prelekcji, lodowych rzeźb, na popularności, jest firma LBL s.c.
teatru ognia i życzeń do nieba z lata- Partnerem handlowym PHILIPS.
(Petr)
jącymi lampionami. Organizatorem

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O NIm SIĘ MÓWI

NA TOPIE
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Piekarnia na kółkach
Chrupiący chleb i świeże bułeczki prosto z... samochodu?
Taka forma sprzedaży pieczywa
sprawdza się przy ulicy Głowackiego w Jeleniej Górze. Do niedawna
zaopatrywano się w chleb i bułki
w markecie Intermarché, jednak tę
placówkę zlikwidowano. Zastąpiła
ją „Biedronka”, ale - jak mówią
ludzie - sprzedawane tam pieczywo
jest fatalnej jakości.
Koniunkturę „wyczuła” konkurencja, która od kilku dni - w godz.
6 do 15 oferuje w pobliżu świeżutkie pieczywo sprzedawane z samochodu. Mieszkańcy od samego rana
czekają na dostawę i chwalą sobie
jakość towaru.
(RED)
JELENIA GÓRA

Będzie czyściej
w Cieplicach
Ponad trzydzieści milionów
złotych kosztować będą prace przy
skanalizowaniu lewobrzeżnej
części Cieplic. Inwestycja pozwoli
na podwyższenie standardów życia
mieszkańców, ale jest też absolutnie
niezbędna dla dobrego wizerunku
nowoczesnego uzdrowiska, które
– mimo postępu technicznego
– wciąż „pachnie” dziewiętnastowiecznym standardem. Podpisanie
umowy z konsorcjum firm, które
będzie prowadzić budowę przewidziane jest na 19 stycznia. W skład
konsorcjum wchodzą EGBUD z Bogatyni i BUSKOPOL z Buska.
(UM)
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Roman Rogowiecki
dziennikarz muzyczny

Juliusz Naumowicz
mistrz waloński

Niegdysiejszy prezenter
Programu III Polskiego Radia, oraz krytyk muzyczny,
odwiedził Jelenią Górę. Przyjeżdża tu, by „naładować
własne baterie” i mieć siłę
na kolejny dzień. Zdaniem
Rogowieckiego Jelenia Góra
ma pewien skarb, który odkr ył i świetnie na niego
działa. Każda wizyta daje
mu energię i dobre samopoczucie. Jednak z niesmakiem
przyjął wieść, że w budynku
byłego Kina Mar ysieńka
działa w najlepsze sklep z
chińszczyzną.
(Accipiter)

J. Naumowicz został laureatem
prestiżowej nagrody Szklarskiej
Poręby, którą wręczono 9 stycznia
podczas noworoczno-opłatkowego
spotkania ludzi gór. Od dzieciństwa
związany ze Szklarską Porębą.
Uprawiał niemal wszystkie sporty,
absolwent wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
Wiele razy ciężko doświadczony
przez życie, za każdym razem
jednak się podnosił. Wskrzesiciel
przywrócenia idei walońskiej,
pomysłodawca i założyciel Sudeckiego Bractwa Walońskiego,
które nadaje ducha codzienności
kurortu pod Szrenicą.
(Accipiter)

Pochwalili się wizerunkiem miasta i nagrodzili zasłużonych

JELENIA GÓRA

Jaśniej nad zebrami

Wizje i honory na teatralnych deskach

Co najmniej 75 tysięcy złotych wyda w tym roku samorząd na doświetlenie przejść
dla pieszych, co ma zwiększyć
bezpieczeństwo tych, którzy z
nich korzystają. – Coraz to nowe
przejścia są osobno doświetlane
i piesi, nawet nie mający na
ubraniu odblaskowych elementów są przez kierowców łatwiej
dostrzegani – mówi Hubert
Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. Dzięki dodatkowemu
doświetleniu zmniejszyła się
ilość potrąceń, choćby w al. Wojska Polskiego. Samorządowcy
zakładają, że światła trafią też
nad „zebry” na kolejnych całych
odcinkach ulic.
(UM)

Projekcje filmowe związane
z wizerunkiem Jeleniej Góry,
przemówienia, wręczenie
wyróżnień uhonorowanym
przez radnych i prezentacja
talentów najmłodszych jeleniogórzan: tak wyglądało
czwartkowe spotkanie noworoczne, które miało
miejsce w Teatrze im.
Norwida.
Na tradycyjną, ale zorganizowaną w innej niż
Zbiorowe zdjęcie uhonorowanych wyróżnieniami zasłużonych
w poprzednich latach
dla Jeleniej Góry mieszkańców miasta i regionu.
formule imprezę, zaproszono tak zwanych lideprzyznane przez radę miasta
rów lokalnej społeczności.
odebrali uhonorowani tytułaSpotkanie miało na celu
mi Zasłużony dla Miasta Jewzmocnienie więzi między
leniej Góry. Wśród nich –
nimi a samorządem lokalksiądz Bogdan Żygadło,
nym. Nie obeszło się bez
dziekan jeleniogórski,
przedstawienia wizji miasta
Regina Wieżan-Siemiańna filmach ilustrujących plaska, Stefania Żelasko, ks.
ny i osiągnięcia włodarzy.
Szczepan Delan, Janina
– Życzę wszystkim wiary w
Peikert, Zbigniew Leszek,
to, że nasz region jest wyjątRoman Mieszała, Helena
kowy, i że mimo niekorzystZielińska i Ryszard Matusiak,
nych prognoz związanych
Barbara Marconi, Andrzej Broniz kryzysem finansowym,
szewski, Wacław Dadaczyński, Regionalnemu
możemy przezwyciężyć
nich, między innymi,
wszelkie trudności. Do Wśród młodych Bolesław Fang oraz Marcin Związkowi Pszczelarzy w
Małgorzata Parzymies, Klaudiusz
Jaxa-Rożen. Okolicznościo- Jeleniej Górze. Nagrodę miasta w dzie- Leśniak i Sebastian Rutkowski. Nie
siego roku! – powiedział talentów zaMarcin Zawiła, prezy- prezentowała we statuetki wręczono także dzinie kultury i sztuki odebrała Marta zabrakło bankietu przygotowanego
Jeleniogórskim Zakładom Łącka, aktorka Teatru im. Norwida.
dent Jeleniej Góry.
przez uczniów Zespołu Szkół GastroNa t e a t r a l n y c h się Małgorzata Optycznym, zespołowi ludoUroczystość uświetnili utalen- nomicznych.
wemu „Jeleniogórzanie” oraz towani młodzi wykonawcy, wśród
deskach wyróżnienia Parzymies.
(Petr/red)
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu
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Dziewczynka pod kołami

Prowadząca fiata 126 potrąciła w miniony czwartek 10–letnią
dziewczynkę, która przechodziła
prawidłowo przez ulicę Złotniczą. Poszkodowana doznała
niegroźnych obrażeń. Jeleniogórzanka kierująca maluchem nie
chciała przyjąć mandatu, twierdziła również, że to dziewczynka
wbiegła jej pod koła. Świadkowie
jednak twierdzili, że 10-latka
przechodziła prawidłowo na
pasach, na zielonym świetle.
Policjanci uznali więc, że winę za
kolizję ponosi kierująca. Sprawa
zostanie skierowana do sądu.
(Agrafka)
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W Parku Zdrojowym będzie pięknie za kilka lat

Serce uzdrowiska tonie w błocie
– To, co zobaczyłem, przeszło moje oczekiwania – podkreśla Adrian Janda z Cieplic, który w minionym tygodniu
wybrał się na spacer po największym cieplickim parku.
Ujrzał ogromne kałuże po deszczach, ścieżki w błocie,
wydłubane kostki brukowe, okaleczone drzewa, mnóstwo
niedoróbek.
Fot. A. Janda

zgodnie z założeniem – wytyczono
nowe alejki, wycięto część drzew,
a całości przywrócono funkcję
spacerowego ogrodu, jaką ten teren spełniał w XIX wieku. Jednym
z punktów planu rewitalizacji
było także przeznaczenie parku
głównie na spacery dla kuracjuszy,
więc już na początku zastrzeżono,
że po remoncie nie będzie można
jeździć rowerami po alejkach.
Wprowadzono także wiele innych
ograniczeń.
Z góry było też wiadomo, że nie
od razu Park Zdrojowy po
rewitalizacji będzie wyglądał
wzorowo.
To kwestia
nasadzeń
roślin,
które przeBłoto, kałuże, niedoróbki – tego w
cież muszą
„zielonym” centrum uzdrowiska nie
s
i
ę
przyjąć i
brakuje.
urosnąć, aby całość
Na razie całość przykrył śnieg paskudny wizerunek Parku Zdro- wyglądała estetycznie. Dywany
i jest miło dla oka. Jednak – prę- jowego. Jego rewitalizacja trwała kwiatowe charakterystyczne dla
dzej czy później – odwilż odsłoni prawie dwa lata. Przez ten czas – eklektyzmu w sztuce ogrodowej,

JELENIA GÓRA

któr y jest podstawą projektu,
uformują się dopiero wiosną. A na
ostateczny efekt będzie do podziwiania nawet za dziesięć lat.
Tymczasem na prace rewitalizacyjne wykonane przez firmę
ANTI S.A z Wrocławia obowiązuje pięcioletni okres gwarancji.
Wykonawca ma więc obowiązek
naprawić to, co okaże się fuszerką. Wiele wskazuje na to, że na
niektórych obszarach parku są
kłopoty z odprowadzeniem wody
deszczowej. Wiadomo, że system
drenażowy powstał jeszcze przed
1945 rokiem, ale podczas prac
wykonano nowe odwodnienia.
Tr udno oceniać pochopnie
nie zakończoną jeszcze w pełni
realizację inwestycji, która kosztowała miasto (przy wsparciu
z funduszy unijnych) około 12
milionów złotych. Park wzbogaci
jeszcze odrestaurowana muszla
koncertowa. Jednak niełatwo też
pierwsze wrażenia określić jako
korzystne.
(RED)
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Bal karnawałowy na początek
zimowych wakacji w mieście

Przed dziewczętami i chłopcami
wolne do końca stycznia.
Jeleniogórskie Centrum Kultury.
Tam – jak zwykle – z akcentem
artystycznym. Najmłodsi będą
naśladować wielkich mistrzów
malarstwa.
Ciekawie zapowiadają się także ferie z teatrem. 19 stycznia o
godz. 11.00 w Zdrojowym Teatrze
Animacji w Cieplicach wystawiony zostanie spektakl dla dzieci
„Tymoteusz Majsterklepka”, 20
stycznia o godz. 11.00 przedstawienie „Brzydkie Kaczątko”, 26
stycznia o godz. 10.00 „Ach, ta
Mysia”, a 27 stycznia o godz. 10.00
„Piotruś i Wilk”. Bilety w cenie: 15
zł normalny, 12 zł grupowy, 32 zł
rodzinny dla trzech osób.
(Agrafka/Es)

Uczniowie najmłodszych klas
Społecznej Szkoły Podstawowej
uczcili w miniony początek ferii
zimowych balem karnawałowym.
Zjawiły się postaci z różnych
bajek, a nawet galaktyk. Po prezentacji wszyscy uczestnicy doskonale bawili się w rytmie muzyki
latynoskiej. Zabawa wyzwoliła
wiele pozytywnych emocji podczas tańców, gier i konkursów. Po
balu uczniowie udali się na długi ,
bo aż dwutygodniowy, zasłużony
odpoczynek.
W tym roku – jak zwykle – o
ną pasją. W nagrodę – jak zwykle zimową ofertę zadbały miejskie
– wystarczą salwy śmiechu i burza instytucje kultury. Zimowiska z
wieloma atrakcjami i wycieczkami
oklasków.
organizują Osiedlowy Dom Kul(Agrafka)
tury, Młodzieżowy Dom Kultury i

Relacje damsko-męskie przez pryzmat kabaretu

Salwy śmiechu i burza oklasków dla Seniorit
Wiśniewska, Sabina Tomaszew- Michał Babiarczyk oraz muzyk
Zdzisław Fibich. W 2010 r. na
sk a , Ur s z u l a
przeglądzie Kabaretów w Lubaniu
Musielak,
„Seniority” zajęły pierwsze miejGabriela
sce. Dla członków grupy występy
K u n ,
sceniczne i możliwość bawienia
innych stały
się ogrom-

JELENIA GÓRA

Fot. Agrafka

„On i ona jak w kalejdoskopie” to tytuł już czwartego programu jeleniogórskiego kabaretu Seniority,
który w miniony piątek
miał swoją premierę na
deskach Jeleniogórskiego
Centrum Kultury.

Tytuł naszego programu nawiązuje do relacji damsko-męskich i
różnych sytuacji wziętych prosto z
życia - mówi Helena Wiśniewska,
szefowa grupy.
Kabaret działa od 2008 r. i
ma na swoim koncie już około
30 występów. Barwne kostiumy
kabareciarze szyją sami, własne
są także gagi, parodie i monologi.
W skład zespołu wchodzą: Helena

Statystycznie jest bezpiecznie
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na zakupach, głównie w hipermarketach.
Jeżdżą samochodami dobrych
marek i w niczym nie nawiązują
do stereotypu, jaki jeszcze do niedawna panował wśród Polaków,
którzy uważali typowego Rosjanina za - mówiąc oględnie - niezbyt
zamożnego człowieka. Lubią też,
co zrozumiałe, biesiadny tryb życia i za kołnierz nie wylewają.
Dodajmy, że Jelenia Góra utrzymuje partnerskie relacje z rosyjskim Władymirem. Jednym z
priorytetów tych stosunków było
ożywienie ruchu turystycznego.
Na razie działa to tylko jednostronnie: naszych rodaków jakoś
do Rosji nie ciągnie.
(RED)
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WARSZTATY ZAJEZDNI

Odwiedzają nas tłumy Rosjan
Zakupy w hipermarktetach,
noclegi – w hotelach i pensjonatach w górskich kurortach,
drogie samochody i pełne portfele.
Takie wrażenie można odnieść
obser wując tur ystów z Rosji,
którzy korzystając z wolnych dni
z racji prawosławnego Bożego
Narodzenia i zimowych wakacji,
odwiedzają Karkonosze. Sporym
powodzeniem wśród gości ze
wschodu cieszy się Hotel Gołębiewski w Karpaczu.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, przebywa tam grubo ponad
stu Rosjan. Dla wielu przyjazdy
w Karkonosze - mimo sporej odległości – stały się już doroczną
tradycją. Goście wypoczywają w
górach, lecz także odwiedzają
Jelenią Górę, gdzie czas spędzają

dane statystyczne, rok 2011 musimy
zaliczyć do udanych – powiedział
insp. Zbigniew Ciosmak, komendant
miejski policji.
Wyeliminowano, między innymi, czternastu dealerów środków
odurzających i zlikwidowano kilka
grup przestępczych. Zabezpieczono
narkotyki o łącznej, czarnorynkowej
wartości około 1,5 mln zł.
(Petr)

Wzrost skuteczności i efektowności działania, a także poprawa
wizerunku w odniesieniu do lat
poprzednich – oto co podkreślano w
miniony wtorek podczas odprawy
rocznej jeleniogórskiej policji.
– W ubiegłym roku udało nam
się zrealizować niemal wszystkie
zaplanowane zadania. Biorąc pod
uwagę obecny poziom bezpieczeństwa mieszkańców i patrząc na

Na smętne czasy dobry jest kabaret!
W JCK bawiono się świetnie.
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Fot. SSP

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

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

kuchnia polska
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JELENIA GÓRA Powietrzna ekwilibrystyka dla fanów adrenaliny JELENIA GÓRA

Skoki na desce w blasku światła

Fot. Agrafka

większego zainteresowania narciarzy, odbyła się jedynie kategoria
snowboard. Sędziowie oceniali
styl jazdy, trudność tricków, ilość
rotacji itp. – powiedział Dominik
Kołodziejczyk, organizator.
Czołówka snowboardzistów z
Czech m.in. Dawid Čonka, uświetnili swoimi zawody pokazami. Mógł
wystartować każdy zapaleniec
– Zawody te polegają na wyko- jazdy na desce snowboardowej.
nywaniu tricków na przeszkodach
Polscy zawodnicy z sukcesami,
tj. rail, czyli poręcz, boxy, a takktórzy wzięli udział w Jibbing
że różnorodnych
Day, to Mateusz Zielonka
s ko kó w p r z e z
beczkę. Ponieważ nie było

Emocji nie zabrakło, zawodnicy
– ilościowo – zawiedli.

JELENIA GÓRA

Zabobrzańskie blokowisko w sieci

REKLAMA

REKLAMA

Obszerny materiał fotograficzny
związany z Zabobrzem wczoraj i
dziś. Obraz największej dzielnicy
Jeleniej Góry, będącej przykładem samodzielnego kompleksu
urbanistycznego i budownictwa z
drugiej połowy XX w. A wszystko
w nowym wortalu internetowym, który ma być dostępny już
wkrótce. – „Osiedlowy Wortal
Internetowy Zabobrza” to projekt
niekomercyjny, poświęcony historii i architekturze największego

osiedla Jeleniej Góry. W założeniu,
będzie on kontynuacją książki
„Zabobrze – przewodnik artystyczny”, którą wydaliśmy niedawno z
pomocą Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze. W ramach projektu zostaną
m.in. przeprowadzone spotkania
oraz warsztaty z mieszkańcami
Zabobrza - powiedzieli Michał
Guz i Paweł Krzaczkowski, twórcy
wortalu.
(Petr)
KARKONOSZE

Bezpieczniej na szlakach
Systemy digital signage zainstalowano w Karkonoszach na potrzeby
ratowników górskich. Monitory informują o stanie pogody dla danego
obszaru i zagrożeniach na szlakach.
Dane na temat pogody dostarczane
są przez renomowane serwisy meteorologiczne. Nośniki znajdują się
w miejscach odwiedzanych przez
turystów pieszych i narciarzy. Monitory zimą dostarczają informacji o
zagrożeniach lawinowych i pokrywie śnieżnej.
(Accipiter)

zwany „Zielonym”, czy też Dawid
Kaleniak, trzykrotny mistrz Polski.
- Wybrałem jazdę na snowboardzie.
Najeżdża się na poręcz pod kątem
270 stopni i można jechać przodem
lub tyłem – powiedział nam zawodnik Kuba Dydkowski.
Całość pokazów była iluminowana, bo imprezę wpisano w
kalendarz IV Karkonoskiego Festiwalu Światła, co nadało zawodom
oryginalnego oblicza.
(Agrafka)

„Jedenastka” wywalczyła awans Porażka
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgorzelcu triumfowała w koszykarskim
półfinale strefy A chłopców. Na drugiej
pozycji zameldowali się zawodnicy SP
11 Jelenia Góra, obie ekipy awansowały
do finału strefowego, który rozegrany
zostanie w Zgorzelcu.
Wyniki: SP Mysłakowice – SP 2
Kamienna Góra 22:17, SP Mysłakowice
– SP 5 Zgorzelec 17:37, SP Mysłakowice
– SP 11 Jelenia Góra 6:17, SP 2 Kamienna Góra – SP 5 Zgorzelec 7:23, SP 2
Kamienna Góra – SP 11 Jelenia Góra
12:18, SP 5 Zgorzelec – SP 11 Jelenia
Góra 30:10

SP nr 5 Zgorzelec: Patryk Ciepielewski, Oskar Pawlak, Jakub Siudek, Dawid
Taszarek, Mateusz Markucki, Dawid
Bąk, Hubert Nowakowski, Daniel Chorbotowicz, Adam Kulas, Łukasz Ferenc,
Artur Szczepański, Kacper Rosiejak.
Opiekun zespołu: Dariusz Tomasik.
SP nr 11 Jelenia Góra: Dawid Zachwiej, Wojciech Mynarski, Paweł Durka, Jakub Chojnacki, Mateusz Węgrzyn,
Krystian Haławin, Dominik Szlufik,
Maciej Wybieralski, Szymon Urbański,
Wojciech Wojtas, Adrian Śmigielski.
Opiekun zespołu: Żaneta Sojka.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Chłopcy z „jedynki” najlepsi
wśród gimnazjalistów
Sześć zespołów stanęło na starcie zawodów w tenisa stołowego w kategorii
szkół gimnazjalnych organizowanych
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze. Zwyciężyli zawodnicy z
Gimnazjum nr 1 wywalczając ponadto
awans do finału strefowego.
Wyniki: Grupa A – Gim. ZSO nr
1 – Gim. nr 4 (II) 3:0, Gim. ZSO nr
1 – Gim. nr 2 3:0, Gim. nr 4 (II) – Gim.
nr 2 3:0. Grupa B – Gim. nr 4 (I) – Gim.
nr 3 3:1, Gim. nr 4 (I) – Gim. nr 1 0:3,
Gim. nr 3 – Gim. nr 1 0:3. Mecz o 5.
miejsce: Gim. nr 2 – Gim. nr 3 2:3.
Półfinały: Gim. ZSO nr 1 – Gim. nr 4
(I) 3:0, Gim. nr 4 (II) – Gim. nr 1 0:3.
Mecz o 3. miejsce: Gim. nr 4 (I) – Gim.

W finale najlepszy okazał się Czech
Roman Dauhy, który decyzją sędziów
wyprzedził swojego rodaka Štěpána
Rokosa, a także Kubę Dytkowskiego
z Katowic

JELENIA GÓRA

nr 4 (II) 2:3. Finał: Gim. nr 1 – Gim.
ZSO nr 1 3:2
Klasyfikacja końcowa: 1. Gim nr
1, 2. Gim ZSO nr 1, 3. Gim nr 4 (II),
4. Gim nr 4 (I), 5. Gim nr 3 (I), 6.
Gim nr 2.
Skład zwycięskiego zespołu: Kamil
Matusiewicz, Paweł Osiński, Bartosz
Mężyk. Opiekun: Alicja Pytel-Raczkowska
(MDvR)

ze Spójnią

Sudety Jelenia Góra wrócił ze Stargardu Szczecińskiego na tarczy. Na
początku niezła obrona i dwa celne
rzuty za 3 punkty zaowocowały prowadzeniem jeleniogórzan 10:6. Później
była dominacja gospodarzy. Ostatecznie pierwsza odsłona zakończyła się
zwycięstwem miejscowych 20:11. W
16. minucie pojedynku mieliśmy 30:14.
Mimo nieco lepszej gry gości, na przerwę obie ekipy schodziły przy rezultacie
34:23 dla przeciwników. Po zmianie
stron gospodarze kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku nie pozwalając naszej drużynie na przełamanie
bariery 8 punktów. Ostatecznie faworyt
ze Stargardu Szczecińskiego wygrał z
Sudetami Jelenia Góra 69:57.
(MDvR)

Spójnia Stargard Szczeciński – Sudety
Jelenia Góra 69:57 (20:11, 14:12,
20:17, 15:17)
Spójnia: Parzych (18), Stępień (13),
Wojdyr (9), Pabian (7), Kalinowski
(5), Ochońko (4), Soczewski (4),
Grudziński (4), Bodych (4), Ważny
(1), Dylik
Sudety: Niesobski (18), Sterenga
(13), Kijanowski (13), Prostak (7),
Józefowicz (5), Kozak (1), Hajnsz,
Bukowiecki, Minciel

Boją się o swoje życie i przyszłość chorej kobiety

Przez ścianę z zagrożeniem
Dokończenie ze strony 1 ktoś przekaże leki, to my będziemy
jej podawać. Kiedy kobieta je bierze,
jest normalna. Przede wszystkim
jednak sąd powinien zmienić jej
prawnego opiekuna zanim stanie
się tragedia – wtrąca Barbara Morawska, sąsiadka.
Wojciech Łabun, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze przyznaje, że
podległa mu jednostka zna sprawę
i co pół roku wysyła kuratora, który
– Jej córka była tu, kiedy chora sprawdza, jak opiekun prawny wyzniknęła na miesiąc czy
dwa. Wtedy zadzwoniliśmy po policję, by
otworzono drzwi, bo
myśleliśmy, że kobiecie
coś się stało. Rozmawialiśmy z córką, ale
jak grochem o ścianę, a
przecież bierze za opiekę pieniądze. Siostra w
ogóle nie odwiedza tej
pani – dodaje Wanda
Banak.
Sąsiedzi sami próbują pomagać lokatorce,
ale nie zawsze jest to
możliwe. – Robimy, co
możemy, gotujemy jej i
zanosimy jedzenie. Kiedy nie miała prądu, zanosiliśmy wrzątek, ale
ona potrzebuje leków, Mieszkańcy ulicy Lwóweckiej mają
a my ich nie mamy. nadzieję na rychłe rozwiązanie
Niech nam chociaż problemu.


Ostatnio wzywaliśmy straż
miejską, bo lokatorka zbierała gałęzie. Baliśmy się, że
zapali je w domu: nie miała
prądu, ani gazu. Tuż przed
świętami po naszej interwencji podłączono jej prąd,
ale na tym się skończyło –
mówią sąsiadki.

Fot. Angela

Ponad 20 uczestników zawodów Jibbing Day, które
odbyły się w minioną sobotę w Cieplicach, prezentowało swoje umiejętności w
skokach snowboardowych.
Nie zabrakło pokazów mistrzów Polski i Czech.

REGION/KRAJ

wiązuje się z opieki nad podopiecznym. W każdym przypadku, kiedy
nie radzi sobie z obowiązkami,
sąd ustanawia nowego opiekuna
prawnego. Potwierdziliśmy, że tak
jest i tym razem.
- Córka tej lokatorki sama zgłaszała nam, że ma małe dziecko i
nie radzi sobie z opieką nad matką,
która nie chce przyjmować leków,
oraz nie daje sobą pokierować,
a do tego nadużywa alkoholu i
sprowadza do mieszkania osoby,

które piją razem z nią. Wystąpiła
o zmianę opiekuna prawnego. W
grudniu 2011 roku sąd podjął taką
próbę, ale wskazany przez córkę
opiekun z Ośrodka Interwencji
Kryzysowej po rozpoznaniu sprawy,
zrezygnował z pełnienia tej funkcji,
bo bał się, że sobie nie poradzi z tym
przypadkiem. W takiej sytuacji sąd
musiał wniosek oddalić. W miniony
piątek sprawa się uprawomocniła
i teraz sąd oczekuje na wskazanie
innej osoby na opiekuna prawnego
z MOPS-u lub Ośrodka
Interwencji Kryzysowej.
Niestety jest to problem,
którego nie udaje się
załatwić od razu, mimo,
że wymaga tego sytuacja – przyznaje sędzia
Andrzej Wieja, rzecznik
Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze.
Wojciech Łabun dodał, że sprawa lokatorki
z ul. Lwóweckiej nie jest
jedyną w Jeleniej Górze,
a MOPS czy sąd nie mają
prawnych narzędzi, którymi mógłby zmusić
prawnego opiekuna do
rzetelnego sprawowania
opieki nad podopiecznym, często będącym ich
najbliższym członkiem
rodziny.
(Angela)
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JELENIA GÓRA Przepustka na przekucie marzeń w rzeczywistość

JELENIA GÓRA

Toporem w jesion

Rozgłośnia radiowa w Karkonoskiej Państwowej Szkole telewizyjne. Zależy nam także na
Wyższej w Jeleniej Górze wdraża się do regularnych współpracy ze studentami dziennikarstwa z Czech. Specyfikę programu
emisji.

na ceny biletów i konieczność
rezerwacji miejsc – nie spełnia
oczekiwań pasażerów.
Marzena Machałek i Adam Lipiński podkreślają także, że linia
Węgliniec - Legnica – Wrocław została niedawno wyremontowana
za cenę 2,5 mld złotych, a na linii
tej nie jeździ żaden dalekobieżny
pociąg. Sprawę rozwiązałoby
wprowadzenie składu o wydłużonej trasie relacji Warszawa –
Jelenia Góra. Parlamentarzyści z
okręgu jeleniogórsko-legnickiego
postulują, aby zmiany wprowadzono od 1 czerwca, kiedy to będzie
obowiązywał nowy rozkład jazdy
pociągów.
– Dzięki takiej decyzji wśród
mieszkańców Jeleniej Góry, Legnicy, Chojnowa, czy też Węglińca,
zmniejszy się poczucie marginalizacji – argumentują parlamentarzyści PiS.
(RED)

stępny w Internecie. - Zamierzamy
także stworzyć portal informacyjny
dedykowany wszystkim jeleniogórskim studentom, a z czasem studio

Fot. ROBERT HES

Ponad 20 studentów poznaje tajniki sprzętu i przygotowuje materiały
dziennikarskie, a na wiosnę program
radiowy ma być powszechnie do-

Krzysztof Kunert
z podopiecznymi
radiowcami w studio.

wypracowali sami studenci. Stacja
przyjęła format informacyjno-muzyczny - powiedział Krzysztof Kunert,
wykładowca dziennikarstwa KPSW i
opiekun radia studenckiego.
Obok zdobywania umiejętności
typowo dziennikarskich oraz
specjalistycznych kompetencji
związanych z techniczną specyfiką radia, ważna jest umiejętność
współpracy oraz odpowiedzialność za siebie i innych.
- W radiu pełnię funkcję dyrektora naczelnego. Chcę zostać
właśnie dziennikarzem radiowym. Studenckie radio to idealna
przepustka do zrealizowania
planów na przyszłość.- wyznał
Aleksander Borkowski, student II
roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na KPSW.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA Uzdrowisko reglamentuje papier toaletowy – alarmują kuracjusze

Jedna rolka na turnus (nie) wystarczy?

Sprawę zgłosiło nam kilku kuracjuszy. – Na powitalnym spotkaniu w Uzdrowisku powiedziano
pacjentom, że jedną rolkę papieru
toaletowego mają na miesiąc. Kiedy
panie przy stoliku przekazały mi
tę informację, potraktowałem to
jak żart. Nie było mi jednak do
śmiechu, kiedy w pokoju skończył
się papier i poszedłem poprosić o
kolejną rolkę. Wówczas usłyszałem
od salowej i pielęgniarek, że jedna
rolka papieru miała mi wystarczyć
na miesiąc, a pozostały papier mam
sobie zakupić sam – powiedział
nam Cezary Jessa z Poznania.

– Jest to kompletne nieporozuZdziwiony kuracjusz usłyszał,
że takie jest odgórne rozporządze- mienie. Nigdy nie było żadnego
nie uzdrowiska. Powiedziano mu rozporządzenia w kwestii wydzieteż, żeby się cieszył, iż dostał rolkę lania rolki papieru toaletowego na
papieru białego a nie szarego. Pan miesiąc czy jakikolwiek inny czas.
Cezary nie odpuścił i „wywalczył” Pacjenci mają tyle papieru toalew zarządzie dodatkowy przydział: towego, ile potrzebują. Co więcej
do pokoju doniesiono mu kolejną jako Uzdrowisko z odpowiednią
rolkę. – Sprawdziłem,
czy inni pacjenci też
dostali papier. Okazało się, że wyróżniono
t ylko „pupę” moją i
mojego kolegi – powiedział rozczarowany
pan Jessa.
Tymczasem Robert
Moskwa, członek zarządu Uzdrowiska
Cieplice tłumaczy, że
„sprawa wydzielania
pacjentom NFZ papieru toaletowego” nigdy
w uzdrowisku nie mia- Robert Moskwa
ła miejsca. •
•
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JELENIA GÓRA

Wpadka wandali

Trzej wandale w nocy z soboty
na niedzielę (7–8.01) przeszli
ulicami miasta, gdzie w ponad
30 miejscach porysowali elewacje
budynków. Wpadli dzięki monitoringowi i czujności strażników
miejskich.

WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

REGION

Okradł turystów

W październiku ubiegłego roku
okradł co najmniej siedem osób
przebywających w jednym z ośrodków w Szklarskiej Porębie. W
miniony wtorek został zatrzymany.
Jesienią wykorzystał okazję, bo
lokatorzy zostawiali otwarte drzwi
swoich pokojów. Zabrał w sumie
sześć telefonów komórkowych,
dokumenty, pieniądze oraz odzież
i obuwie sportowe o wartości kilku
tysięcy złotych.
(112)

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

AUTO - CAMPING PARK
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

renomą i świadczące usługi
sanatoryjne i rehabilitacyjne
na najwyższym poziomie,
zakupujemy dla pacjentów
papier naj-

wyższej jakości. Wyjaśniałem
tę sprawę z panią kierownik, która uznała, że jej
słowa zostały źle zinterpretowane. Co prawda, w
pokojach nie zostawiamy kilku rolek papieru,
bo ludzie go kradną, ale
każdy, kto potrzebuje
papier, może go pobrać
od salowej – wyjaśnia
Robert Moskwa.
Angela

Fot. Angela

Rehabilitanci przebywający w Uzdrowisku Cieplice w
ramach Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymali
informację, że jedna rolka
papieru toaletowego ma im
wystarczyć na miesiąc.
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W studenckim radiu wszystko gra

Do stolicy pociągiem za dnia?
Lokalni posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali do ministra
transportu interpelację dotyczącą
wydłużenia relacji pociągu TLK
z Warszawy do Jeleniej Gór y
trasą przez Legnicę i Węgliniec i
wprowadzeniu dziennego połączenia naszego regionu ze stolicą
Polski.
Marzena Machałek i Adam Lipiński, parlamentarzyści z PiS, na
podstawie wielu opinii pasażerów
wskazują na brak w obowiązującym rozkładzie jazdy połączenia
dalekobieżnego na trasie Jelenia
Góra – Legnica – Wrocław.
Argumentują także, że Spółka
Przewozy Regionalne zlikwidowała na tej trasie ostatni dalekobieżny pociąg kategorii InterRegio
relacji Bolesławiec - Przemyśl.
Wprawdzie kursuje międzynarodowy pociąg Eurocity „Wawel” z
Krakowa do Hamburga (Niemcy),
jednak to połączenie – ze względu

16 stycznia 2012 r.

– Taka „polityka” dodatkowo
upokarza pacjentów – mówi
Cezary Jessa.
•
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O wycięcie drzewa
mieszkańcy wnioskowali
od lat.
– Nareszcie ścięli drzewo, które
ktoś posadził kilkadziesiąt lat temu
na studzience koło budynku przy
ul. Wojska Polskiego 40. Nie można
było zrobić tego wcześniej? Przecież
po deszczach stojąca woda zalewała
dom, no i chodnik był przez to nierówny – mówi jeleniogórzanka Maria Przybysz. Drzewo rosło przecież
na środku chodnika i mieszkańcy
wnioskowali do magistratu o wycięcie tej zawalidrogi. Ich woli stało się
zadość w miniony wtorek.
Jesion był przeszkodą dla pieszych
i niszczył pobliską studzienkę kanalizacji sanitarnej, dlatego został wycięty. - Poprosiliśmy „wodociągi”, żeby
naprawili tę studzienkę. Bo oprócz
tego, że niszczył ją jesion, to jeszcze
była od początku źle zrobiona. Te
prace już zostały wykonane – mówi
Jerzy Bigus, wiceszef Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów.
Nie usunięto korzeni, ale ich
wykopanie uważano za zbyt trudne,
bo są zbyt rozrośnięte. Mieszkańcy
obawiają się, że przez to chodnik
może się zapaść. Drogowcy podkreślają, że póki co najważniejsze jest
bezpieczeństwo ludzi.
(bc)
•
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POP ROCK & JAZZ

ARENA – “ The Seventh
Degree of Separation”
wydawnictwo: Verglas
Music/Metal Mind
Records

kultura

SARAH BLASKO - „As Day
Follows Night”
wydawnictwo: MJM Music
PL
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Pikantnie i z przymrużeniem oka o historii

Szopka tylko dla dorosłych
Fot. red
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Wtorek z „Klapsem”

17 stycznia o godz. 18.00 w sali
widowiskowej JCK, przy ul. Bankowej
odbędzie się projekcja filmu w DKF
„Klaps” pt. „Niebezpieczna metoda”.
Jest to dramat z 2011r. w reż. Davida
Cronenberga. Cena biletu 10 zł, karnetu 28zł.

Jazzowa środa z Chopinem

JELENIA GÓRA

Pasja sztuki połączyła
artystki różnych pokoleń
wykonywania zawodu artysty plastyka przyznane przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Od 1999 r. Należy
do Centrum Artystów Tkaczy ,,Artemision”.
Wystawa prac Reginy Wieżan-Siemianowskiej połączona zostanie z
uroczystym koncertem w wykonaniu
sopranistki Anny Patrys–Trajnowicz.
W programie koncertu - pieśni „Frauen Liebe und Leben” R.Schumanna. Obydwie panie łączy muzyka.
Początek - 8 lutego o godz. 17 w
Biurze Wystaw
Artystycznych
przy ul. Długiej 1 w Jeleniej Górze.
(Es)

Spotkanie z poetą i muzykiem
Januszem Krzystoszkiem odbędzie się
18 stycznia o godz. 17.00 w Książnicy
Karkonoskiej. Dla tego zawodowego
muzyka pisanie wierszy jest najskuteczniejszą formą przekazywania myśli,
która staje się odrębnym bytem.

W Szopce wykorzystano zabawne
motywy z dziejów miasta i regionu.

Śladami Rechowiczów

Spotkanie Mozaika - Śladami Rechowiczów, czyli promocja książki
Wczoraj (niedziela) w Zdrojowym Teatrze Animacji oklaskiwano premierę drugiej odsłony Maksa Cegielskiego, które poprowadzi
„Szopki jeleniogórskiej”, której pierwszy epizod ubarwiał ofertę kulturalną miasta latem Wojciech Wojciechowski odbędzie się
ubiegłego roku na placu Ratuszowym.
19 stycznia o godz.17.00 w Galerii BWA.
Idea dobrze znana: na podstawie warsztat aktorzy Zdrojowego Teatru mieńców w odremontowanych wnę- Wstęp jest wolny.
śmiesznostek wyłowionych z dziejów Animacji, którzy – pod „batutą” Bog- trzach Teatru Zdrojowego. Szopka jest
naszego miasta Tadeusz Siwek napisał dana Nauki – zaprezentowali swoiste adresowana do widzów dorosłych, Osiecka w ODK
Koncert „Piosenki Agnieszki Osiecrymowane teksty, do których Jacek humorystyczno-historyczne show. O więc „zakazany owoc” na pewno
kiej” w wykonaniu solistów Studia
Szreniawa skomponował wpadającą nowe projekty scenograficzne zadbał podniesie atrakcyjność spektaklu.
(Es) Piosenki ODK: Maryli Nowak, Magdalew ucho muzykę. Całość wzięli na Lewan Mantidze, a całość nabrała runy Szczepanik, Marzeny Madej i Waldemara Korczyńskiego rozpocznie się 20
JELENIA GÓRA
stycznia o godz. 18.00 w sali teatralnej
ODK. Akompaniował będzie zespół
w składzie Janisław Hiller (pianino),
Andrzej Kolasiński (gitara basowa),
Leszek Bartnicki (perkusja). Imprezę
– Było super! Lubię takie imprezy, ne kalambury w
Nowy cykl imprez, tym razem
poprowadzi Jacek Paruszyński. Wstęp
kalamburów rozpoczął się w dlatego bawiłam się świetnie. Tym Kwadracie już
jest wolny.
miniony czwartek w jelenio- bardziej, że pierwsze kalambury w pierwszy
górskim klubie Kwadrat przy wygrała właśnie moja drużyna – po- c z w a r t e k
Gala karnawałowa
ulicy Bankowej. – Publika nie wiedziała Martyna Puchacz. Następ- lutego.
Koncert pod dyrekcją Mirosława
(Petr)
zawiodła, było zainteresowaJacka Błaszczyka w wykonaniu: Małgorzata Długosz (sopran), Julia Fercho
nie więc jest dobrze – podsu(mezzosopran) z towarzyszeniem
mowuje organizator.
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Dolnośląskiej odbędzie się 20 stycznia
Odgadywaniu haseł przedo godz. 19.00 w Filharmonii Dolnośląstawianych drużynom za
skiej. W programie przeboje muzyki
pomocą rysunków i rozmarozrywkowej i operetkowej. Bilety w
itych gestów towarzyszyły
cenie 50 zł i 40 zł.
wybuchy gromkiego śmiechu i doping. Walka była
zacięta, a przy tym mnóstwo
Deża Wi w BWA
dobrej zabawy. Całość przypoWernisaż wideo instalacji Rafała WilPubliczność dopingowała zawodników,
minała emocje w popularnym
ka
„Deża Wi” odbędzie się 20 stycznia o
którzy z pomocą rysunku i gestu
niegdyś teleturnieju „Kalambury”.
godz. 17.00 w Galerii BWA.

Jak w znanym niegdyś teleturnieju

Łamali głowy kreską i gestem

ułatwiali odgadnięcie hasła.

Fot. red

REKLAMA

Biuro Wystaw Artystycznych
zaprasza na wernisaż prac tkackich Reginy Wieżan–Siemiańskiej.
To znakomita i wybitna artystka,
śpiewaczka, plastyczka, kobieta o
nieprzeciętnej charyzmie i osobowości. Przez lata związana była z
Państwową Szkołą Muzyczną I i II
stopnia im. Moniuszki, gdzie nauczała śpiewu. Jest absolwentką Wydziału
Wokalnego Akademii Muzycznej we
Wrocławiu.
Tkactwo zaczęła uprawiać w 1974
roku, dekorując
swój nowy
dom. W 1983
uzyskała
uprawnienia do

Przebudzenie z Januszem
Krzystoszkiem

Anna Patrys-Trajnowicz, Regina Wieża-Siemiańska

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

REKLAMA

Należy od 1995 roku do najciekawszych brytyjskich zespołów
spod znaku progresywnego rocka.
Najnowszy krążek zespołu zawierający 13 kompozycji to concept –
album otwierający nowy rozdział
w historii Areny dowodzonej przez
dwóch utalentowanych muzyków:
Clive’a Nolana i Mick’a Pointer’a
(ex: Marillion). Album powstał
przy udziale nowego wokalisty,
Paula Manzi, basisty Johna Jowita,
który powrócił do zespołu po długoletniej przerwie oraz gitarzysty
Johna Mitchella. Płyta jest ekspresyjna i melodyjna, a jednocześnie
zróżnicowana wokalnie. Album
dostępny jest też w limitowanej
wersji digipack, wzbogaconej
o książeczkę i bonusowe DVD,
zawierające materiał, w którym
muzycy zespołu opowiadają o
tworzeniu muzyki.

Debiutancki krążek australijskiej wokalistki „As Day Follows
Night” zawiera elementy folku
i jazzu. Słychać też rzadko spot ykane instrumentarium oraz
inspiracje twórczością Henry’ego
Mancini’ego, Ennio Morricone czy
amerykańskiej formacji Talking
Heads. Sarah Blasko otrzymała za
ten krążek nagrodę przyznawaną
przez największą sieć radiową
w Australii. Zawarła tam pięć
słynnych przebojów filmowych
(„Maybe This Time” z filmu - Cabaret (Kabaret), „Out Here On My
Own” z filmu – Fame (Sława) czy
„Something Good” z filmu -The
Sound of Music (Dźwięk Muzyki)
śpiewając je w bardzo osobistych
i niepowtarzalnych wersjach. To
liryczny i muzycznie bardzo prosty
album poruszający najgłębsze
emocje.
Andrzej Patlewicz

Koncert z cyklu „Jazzowe środy”
Chopin – Profanum w wykonaniu:
Jarka Kostki (fortepian), Jana Adamczewskiego (saksofon), Przemka Jarosza (perkusja) oraz Kuby Olejnika (bas)
odbędzie się 18 stycznia o godz. 19.00 w
Kawiarni „Muza” Osiedlowego Domu
Kultury na Zabobrzu. Wstęp wolny.

Dodatek motoryzacja / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek
motoryzacja

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

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

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

www.peter.autogielda.pl

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd od
W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411
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Opel Vectra 92 r., 1600,
biały, benzyna, OC, przeCZĘŚCI –
gląd. cena 1200 zł do uzgodSPRZEDAM
Sprzedam części do Forda nienia tel. 511 622 679
Mondeo MK1, MK2, MK3. Renault Master 2.2dci
Są to części blacharskie i 97000km - 2001 rok (silmechaniczne. Możliwość n i k n i e o d p a l a , w c z e wymiany części na miejscu.
śniej odpalał ale „nie miał
Diagnostyka komputerowa,
mocy”, rozrząd wymieniony
działalność na rynku od
15 lat. Wulkanizacja - 601 w serwisie Renault przy
80000km więc wykluczam
553 673
awarię rozrządu), 1 właMOTORYZACJA
ściciel do odbioru 77815
KUPIĘ
Buehl DE 1300EU do neg..
- +49015207086170

MOTORYZACJA

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

Samochód Mazda 323F
1993r. 1,6 16V, el. szyby
(wszystkie), el. lusterka,
wspomaganie, po wymianie
paska rozrządu, klocków i
tarcz hamulcowych, przegubów, ubezpieczenie do
maja 2012 - 2.999zł - 603
877 845

Bmw E36, 1.8 benzyna,
115 koni, 1997 rok, skóra,
błękitny metalik, elektryczne
szyby + szyberdach, komplet opon zimowych na felgach stalowych, autoalarm,
centralny zamek, 6500 zł
781 225 335

Sprzedam Scenica 2000r
1.9 DTi, stan idealny, koła
zimowe + alu lato. Pilne 11900 PLN - 501 498 491

Sprzedaję Opla Astrę
poj 1.7, diesel, rok 1991,
opłaty ważne, stan dobry,
silnik suchy bez wycieków,
wszystko działa sprawnie,
Każde auto kupię - Całe posiada hak, szyberdach,
i powypadkowe, angliki, cena to 1300zł do negocjacji
odbieram własnym transporoczywiście. Tel 669-192-378
tem - 693 828 283
/ 516-958-908
Kupię każde auto całe
lub uszkodzone, posiadam S p r z e d a m R e n a u l t
własny transport (auto- Espace Van 3 - Stan Dobry.
l a w e t a ) , g o t ó w k a o r a z Garażowany, rok produkcji
umowa sprzedaży od reki. 1999, silnik 2.0 benzyna, 2
- 604899303/692539208
szyberdachy, klima, elekKupię samochód do 500zl, tryczne przednie lusterka,
stan techniczny obojętny - alusy 15’. Zarejestrowany
504 787 327
na 7 osób. Cena 7500 do
Skup aut do 5000zł, super negocjacji. Więcej informacji
ceny, gotówka od ręki, 7dni telefonicznie - 665 666 381
w tygodniu, własny transSprzedam Renault
port. - 697 104 455
Laguna 2001 r., diesel, granatowy. Cena 14500.00 PLN
MOTORYZACJA
- 887-336-650
SPRZEDAM

Hyundai Lantra tuning
- Rok.1994 poj. 1.5 el. przyciemniane szyby, el. szyberdach, centralny zamek. Stan
dobry. Za dopłatą (500zł):
podświetlenie środka neonami, radio USB, wzmacniacz + tuba. Cena : 2300zł
- 724 104 501

Sprzedam VW Golf 3
- 1994r, 1.4, 180000 km,
karta pojazdu, 2 kpl. kół,
stan ogólny dobry, opłaty do
maja, bez wkładu finansowego. Cena 2700 do negocjacji. - 691 019 576

Volvo V-40. Poj. silnika:
2000 cm3. Rok produkcji:
2000. Paliwo: Benzyna, Moc
silnika 195 km, kolor srebrny
Mitsubishi Eclipse rok. metalik, wyposażenie stanprod. 94, stan bardzo dobry, dardowe do tego rocznika.
czarny, cena 3800 zł. - 605 (centr. zam). Cena: 8 000,00
395 317
zł - 533 253 135
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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 579 WYJĄTKOWA OFERTA!!! Bardzo ładny dwudziestokilkuletni dom wolnostojący, na działce
1600m2, położony w malowniczej
miejscowości, 10 km od centrum
Jeleniej Góry. Powierzchnia użytkowa
120 m2. Ogrzewanie piecem na opał
stały. Bardzo niskie opłaty.
ATRAKCYJNA CENA 299 000 zł!!!
Łukasz Ciechanowicz - 536 440 330
ZEB 2700 Oferujemy Państwu dom w zabudowie szeregowej
w atrakcyjnej lokalizacji Staniszów. Budynek
o pow. 100m2 parterowy z garażem murowanym. Część mieszkalna składa się z przedpokoju, dużej kuchni, salonu z wyjściem na taras
oraz dwóch sypialni i łazienki z WC.
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2641 Oferujemy Państwu malowniczo położony nowy dom
wolnostojący o powierzchni 100m2. Nieruchomość wyjątkowa posadowiona na
działce o powierzchni 1300m2 (działka
mieszkalno-usługowa) lokalizacja zapiera
dech w piersiach. Budynek z 2009 roku
do zamieszkania.
ATRAKCYJNA CENA, TYLKO 499 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2684 Przedstawiamy Państwu ofertę w bliskiej lokalizacji Parku
Zdrojowego w samym sercu Cieplic. Mieszkanie słoneczne, dwupokojowe o powierzchni 37m2. Mieszkanie
składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z WC. Dodatkowo jest przynależne do mieszkania pomieszczenie gospodarcze, które można przyłączyć do mieszkania co powiększy powierzchnię o dodatkowe kilka m2.
Cena 99 000 zł
Łukasz Ciechanowicz 536 440 330
ZEB 2699 Oferujemy Państwu nie tylko mieszkanie, ale i spokój
oraz widoki zapierające dech w piersiach 27 m2, na których znajduje
się pokój, kuchnia oraz łazienka mają jeszcze
jeden bardzo ważny atut. Jest nim 20 m2 tarasu z
widokiem na całe pasmo gór. Dodatkiem do tej
niesamowitej oferty niech będzie niski, bo jedyne
160 zł czynsz. CENA 95 000
Łukasz Ciechanowicz 536 440 330
ZEB 2676 Oferujemy Państwu mieszkanie 2-pokojowe o pow. 46m2
w Jeleniej Górze. Mieszkanie składa się
z salonu z aneksem kuchennym, sypialni oraz
łazienki z WC. Lokal po kapitalnym remoncie.
Na ścianach gładzie. Podłogi panele. Nowe
okna PCV oraz drzwi antywłamaniowe. Meble
kuchenne zostają w cenie. Cena 135 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2667 Oferujemy Państwu mieszkanie w Cieplicach o powierzchni 67 m2 położone na wysokim parterze.
Mieszkanie willowe o dużym potencjale. Składa
się z dużego przedpokoju, salonu z wykuszem,
dużej sypialni, kuchni ze spiżarką oraz łazienki z
WC.do mieszkania przynależy piwnica 17m2 oraz
ogród. Ogrzewanie nowe gazowe ( piec BERETTA). Cena 195 000 zł
Łukasz Ciechanowicz 536 440 330
ZEB 2615 Do sprzedaży mieszkanie o pow. 37m2 mieszczące sie
na Zabobrzu w Jeleniej Górze. Mieszkanie składa sie z 2 pokoi, przedpokoju, łazienki z WC, kuchni oraz balkonu. Do
lokalu przynależy piwnica oraz wózkarnia. Mieści
sie on na II piętrze w wieżowcu. Czynsz wynosi
197zł z ogrzewaniem. Ciepła woda Junkers,
ogrzewanie miejskie. Mieszkanie do remontu.
Cena 120 000 zł Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2717 Oferujemy Państwu 2-pokojowe mieszkanie o pow.
68,9m2 w Jeleniej Górze usytuowane na III
piętrze. Mieszkanie po kapitalnym remoncie.
Składa się z 2 dużych i przestronnych pokoi,
dużej kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Do
lokalu przynależy piwnica, suszarnia, komórka gospodarcza na półpiętrze oraz zagospodarowany ogród. Cena 210 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2698 Oferujemy Państwu mieszkanie trzypokojowe w najbardziej poszukiwanej części miasta Jeleniej Góry. Mieszkanie o powierzchni 47,11m2 usytuowane na wysokim parterze w budynku po gruntownym remoncie. Budynek
kilkurodzinny posadowiony w słonecznym miejscu.
Mieszkanie składa się z przedpokoju, kuchni,
salonu z wyjściem na duży balkon i dwóch sypialni
oraz łazienki z WC. Cena 120 000 zł
Anna Roziel 509 156 552

MIESZKANIA
SPRZEDAM
116 m kw. na 2 piętrze ul. Szkolna, ciekawe,
rozkładowe. lic.9549 - 726 290 939
125000 zł - 48m2 - Sprzedam mieszkanie
blisko centrum miasta, super cena. N. City
L. nr. 5908 - 695 034 321
128m2 w cenie 170tyś zł - 4-pokojowe
mieszkanie z 2 balkonami, 2 ozdobnymi
piecami, na II piętrze zadbanej kamienicy
blisko ścisłego centrum, słoneczne i całkowicie rozkładowe. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
2 pokoje 38m2, Zabobrze k/Ronda - Pow.
36,04m2 w dokumentach, większe o ok.
2m2 ze względu na zlikwidowanie loggi
i powiększenie pokoju. Rozkładowe, z
wymienionymi oknami na plastikowe, kafle
w łazience i kuchni. Cena 119 tys. - 601
148 370
2-pokojowe z oddzielną kuchnią Mieszkanie o powierzchni 47,41m2 na
parterze w ocieplonym bloku na Zabobrzu
I z czynszem tylko 207zł. Salon z loggą,
niemała sypialnia i niezależna widna
kuchnia. Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
3-pokojowe w Cieplicach - 65m2 w
bloku na niskim piętrze, ładne mieszkanie z
licznymi szafami w zabudowie wymagające
jedynie odświeżenia, możliwość zrobienia 4
pokoju. Cena 190tys zł do negocjacji. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
3-pokojowe z widokiem na las - ul.
Gałczyńskiego (okolice Morcinka). 61 m2,
III piętro w bloku. Zadbane, gotowe do
wprowadzenia. Kuchnia pod zabudowę,
szafy Komandor, okna PCV, deska podłogowa, gładzie. CO miejskie, ciepła woda z
sieci. Tanio - 609-703-011
4 pokoje - 235 000 zł - 66 m2, po remoncie,
trzy pokoje, kuchnia, jadalnia, na drugim
piętrze w bloku, Oś. Dwudziestolecia.
Cena do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
48 m2 za 119 000 zł - Mieszkanie, 2
pokojowe, na parterze w kamienicy, w
okolicy Małej Poczty w Jeleniej Górze. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
69 m2 za 105 000 zł - Mieszkanie
3-pokojowe na parterze w bloku, z ogródkiem, bez czynszowe. 7 km od centrum
Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
69 m2 za 105 000 zł - Mieszkanie, 3 pokojowe, na parterze w bloku, z ogródkiem
w dzierżawie, 7 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Bezpośrednio sprzedam nowe komfortowe mieszkanie 2-pokojowe 50m na 1
piętrze z balkonem plus garaż podziemny
ul. Moniuszki 5A. Bez pośredników. Tel.
600721484
Dwupoziomowe mieszkanie - Ponad
130 m2; garaż z wejściem od strony
domu; 2 kondygnacje; połączone kręconymi schodami; 2 łazienki; osobne wc; 2
wejścia z każdej kondygnacji; weranda;
rolety elektryczne w oknach; strych; kotłów
- 600-499-396
Luksusowo urządzony apartament w
spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego 80 m2 - 3 pokoje (w tym duży salon),
kuchnia, łazienka i przedpokój). Po remoncie. Cena 296.000,00 PLN - 609-086-800,
75-75-22-980
Ładne 3-pokojowe - IV p. ul. Kiepury,
69,18 m kw. według indywidualnej aranżacji, duży balkon. lic.9549 - 726 290 939

Małe 2-pokojowe z balkonem - Ładne
mieszkanie o powierzchni 39,40m2 w
ocieplonym bloku na Zabobrzu II, słoneczne, z ładnym widokiem i wyposażoną
kuchnią. Cena 129tyś zł. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie - tylko 1840 zł./m2 - I piętro,
po remoncie, 110m2. Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie pośrednika w pełni
opłaca strona sprzedająca. - 535 999 469
Mieszkanie 62 m2 - Piętro domu dwurodzinnego, dwa pokoje z dużym ogrodem
w Janowicach Wielkich. 190 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie z garażem - Ładne mieszkanie poddaszowe 66m2 w dokumentach i
około 100m2 po podłodze w 13-rodzinnym
bloku stojącym na ogrodzonej posesji z częścią rekreacyjną i parkingową. Cena 187tyś
zł. Nieruchomości Otti lic. - 603 491 335
Pilnie sprzedam bez pośredników
3-pokojowe 65m mieszkanie z ogrodem i
garażem, okna PCV, szafy Komandor, 14
km od Jeleniej Góry - 150 tys (do negocjacji)
- 607 190 806
Pilnie sprzedam nowe komfortowe mieszkanie 2-pokojowe 50m na 1 piętrze z balkonem plus garaż podziemny ul. Moniuszki
5A. Bez pośredników - tel.600721484
Sprzedam 3-pokojowe rozkładowe 61m2,
na Kiepury, parter, łazienka i wc osobno.
165tys do negocjacji. Bez pośredników.
Tel.691818539 - 603 670 309
Sprzedam do 170000 zł 3-pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu 64 m. Wysoki
parter, balkon, osobno łazienka z toaletą.
Blisko przystanki, szkoły, sklepy, markety,
a także lasek na spacery lub rowerowe
wycieczki. - 669 089 106
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
z balkonem w Mysłakowicach - 518 108
953
Sprzedam mieszkanie 91m2 w Cieplicach
w kamienicy 4 pokojowe kuchnia, łazienka,
przedpokój ogrzewanie CO piec 2 funkcyjny
- 697 705 995
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 3
pokoje, 95 tys. Bystrzyca - 606 377 726
Sprzedam mieszkanie po generalnym
remoncie przy ul. Moniuszki; 57m2. Wynagrodzenie biura w pełni opłaca strona sprzedająca. Wyłączne prawo sprzedaży. Marcin
Chaszczewicz lic.14414. - 666 109 550

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

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

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

Sprzedam od zaraz mieszkanie 2 pokoje
Zabobrze - 661 703 997
Super mieszkanie Zabobrze III, atrakcyjne
po remoncie, 50 m2, ul. Wiłkomirskiego.
Meble w zabudowie, okna PCV, drzwi
drewniane. Wynagrodzenie pośrednika w
pełni opłaca strona sprzedająca. Marcin
Chaszczewicz lic.14414 - 535 999 469
Szklarska Poręba, Os. Podgórze - 37,18
m kw. na wysokim parterze, stan deweloperski: sypialnia, pokój z aneksem kuchennym,
łazienka. lic.9549 - 726 290 939
W nowym budownictwie, 2-pokojowe
mieszkanie o powierzchni 48m2 na II piętrze nowego budynku w ścisłym centrum,
całkowicie wyposażona kuchnia w cenie,
słoneczne, czynsz 250zł w tym ciepła woda i
ogrzewanie. Otti 13225lic - 603 491 335

6. ATRAKCYJNE MIESZKANIA PRZY UL. SŁOWACKIEGO
Do sprzedaży lokale mieszkalne o powierzchni 71 m2 oraz
83 m2. Lokale znajdują się w oficynie na I piętrze w zielonej dzielnicy”.
Mieszkania są bardzo nasłonecznione, bezczynszowe (ziemia pod
budynkiem jest własnością). Ogrzewanie gazowe, woda zimna i ciepła
opomiarowana
jest
licznikami
znajdującymi się w mieszkaniu.
Na klatce schodowej znajdują się
liczniki gazu i energii elektrycznej.
W w/w mieszkaniach jest dostęp
do ogrodu z placem zabaw dla
dzieci i strefą wypoczynkową (grill,
miejsce na ogniska, ławki, hamak).
Tel.: 603-533-953
7. LUKSUSOWO URZĄDZONY APARTAMENT
W spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i jednoczenie
blisko centrum Jeleniej Góry. Na 80m2
powierzchni składają się stylowo urządzone: 3 pokoje (w tym duży salon),
kuchnia, łazienka i przedpokój.
Do lokalu przynależy piwnica. Przed
budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Apartament po generalnym
remoncie (m.in. wymieniona stolarka
i wszystkie instalacje). Apartament z nowym
wyposażeniem i umeblowaniem.
Opłaty dla wspólnoty tylko 180zł miesięcznie.
Cena wraz z kompletnym wyposażeniem
i umeblowaniem: 296.000 PLN brutto.
Tel. 609-086-800.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. ATRAKCYJNE KOWARY 138.000!
MAR-MS-12462. Polecam Państwu przytulne
mieszkanie o pow. 42m2, które składa się z
salonu, pokoju, oddzielnej kuchni, łazienki z
wc i korytarza. Mieszkanie do wprowadzenia,
wykończona na wysoki standard. Bardzo atrakcyjna lokalizacja i oferta. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878
2. ATRAKCYJNE W PIECHOWICACH!
MAR-MS-12450. Mieszkanie o pow. 58m2, do
remontu, dwa pokoje, kuchnia i łazienka. I p.w
3-pietrowym bloku. Mieszkanie posiada piwnicę
i balkon. Ogrzewanie własne dla budynku. Po
remoncie można uzyskać bardzo ładne duże
M2. Cena 130.000 zł do negocjacji. Zapraszam
na prezentację. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911.
3. ATRAKCYJNA OFERTA !!!
MAR-MS-12468. Ostatnie 6 mieszkań w stanie
deweloperskim 2300zł/m2 - dwupoziomowe.
Mieszkania o pow. od 84,5m2 do 101,66m2, na
jednym z osiedli Jeleniej Góry, blisko centrum
miasta. Cisza i spokój z dala od zgiełku ulic.
W pobliżu sieć marketów, stacje benzynowe,
komunikacja miejska MZK. Zapraszam na prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
4. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2 POKOJE!
MAR-MS-12461. Oferujemy mieszkanie w bloku
na Zabobrzu II na drugim piętrze o pow. ok.
37m2 w skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia,
łazienka z wanną, wc oraz korytarz. Ogrzewanie
miejskie. Mieszkanie wymaga odświeżenia.
Bardzo dobra lokalizacja. Cena 115,000,- do
negocjacji. Polecam Leszek Środecki 790 418 318
5. OKAZJA BLISKO CENTRUM I ZABOBRZA!
MAR-MS-12421. Atrakcyjne o pow. 52,40m2
składa się z przedpokoju, pokoju dziennego,
sypialni oraz łazienki wraz z wc wyposażonej w wannę. Mieszkanie słoneczne ładnie
utrzymane, zadbane jedynie do odświeżenia.
Ogrzewanie piecem 2-funkcyjnym gazowym.
Bardzo ciekawa lokalizacja. Cena 185.000,- do negocjacji. Serdecznie
polecam. Marta Haftarczuk 533 797 878
6. MIESZKANIE BLISKO CENTRUM!
MAR-MS-12415. Mieszkanie 45,27m2, w kamienicy na 2 piętrze, mieszkanie 3 pokojowe,
kuchnia łazienka i wc. Mieszkanie przytulne,
jasne. Cicha okolica, niedaleko plac zabaw.
Blisko do komunikacji miejskiej i osiedlowego sklepu. Cena 155.000zł.
Zapraszam na prezentację Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
7. DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM – PIERWSZE PIĘTRO!
MAR-MW-12372. O pow. całk. 208,87m2 domu
dwurodzinnego w Jeleniej Górze. W skład
wchodzą 4 pokoje, duża kuchnia z jadalnią,
garderoba, łazienka, wc oraz korytarz. Ogrzewanie piec dwufunkcyjny. Do lokalu przynależy
grunt o pow. 677,23m2. Budynek po termomodernizacji. Serdecznie
polecam Marcin Środecki 883 797 878.
8. ATRAKCYJNE MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM!
MAR-MS-12043. Mieszkanie 3-pokojowe
rozkładowe z balkonem 85m2 w kamienicy
po remoncie, możliwość wykupienia garażu,
blisko centrum tylko 180.000. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.
9. LOKAL DO WYNAJĘCIA!
MAR-MS-12416. Dwupoziomowy o pow.
łacznej ok. 350m2. Lokal znajduje się przy
głównej ulicy Jeleniej Góry. Podłączone łącza
internetowe, linia telefoniczna, alarm, prąd i
woda. W czynsz wliczone ogrzewanie co jest
dodatkowym atutem. Serdecznie zapraszam
na prezentacje. Marcin Środecki 883 797 878
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metrohouse
Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra
ul. Wolności 150
Tel: 668 867 615
Godziny otwarcia:
Pon-pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
www.metrohouse.pl

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

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1.Solidny dom wolno stojący doskonały dla dużej rodziny. Po częściowym remoncie, wymianie okien, instalacji, systemu ogrzewania,
poszycia dachu i rynien oraz po dociepleniu styropianem z nowym
tynkiem. Powierzchnia mieszkalna ok 160 m.kw. całkowita 240. Garaż
w przyziemiu domu oraz drugi wolno stojący. Całość podpiwniczona,
kilka niezbędnych pomieszczeń gospodarczych. Parter domu: sień
/ weranda , duży pokój dzienny 31m.kw. przestronna , jasna kuchnia
oraz toaleta. Piętro domu: trzy pokoje i przedpokój łazienka z wanną oraz wyjście na taras
(13 m.kw) To solidny i zdrowy dom o dużym potencjale w doskonałej lokalizacji i w świetnej
cenie. Polecam i zapraszam Remigiusz Rychlewski lic 9549 tel. 501736644.
2. Luksusowy dom w Jeleniej Górze. Nowy ładny dom o wysokim
standardzie w Jeleniej Górze. Parter z poddaszem użytkowym. Na
parterze salon z kominkiem oraz aneks kuchenny , taras, łazienka,
pomieszczenie gospodarcze z kotłownią. Na piętrze 4 sypialnie i duża
łazienka z balkonem. Przestronny słoneczny taras z pięknym widokiem
na Karkonosze. W bryle domu garaż. Teren ogrodzony, zadbany. Do
budowy domu użyto materiały wysokiej klasy, płytki , marmur i szkło.
Całość w doskonałym stanie, przyjemne i ciepłe wnętrze. Wygodny dom z którego należy
być dumnym. Rychlewski Remigiusz Lic 9549 tel.501736644
3. Bardzo ładny dom w Kowarach. Połowa bliźniaka na zadbanej
, zagospodarowanej działce. Spokojna część miasta przy drodze
asfaltowej w kierunku SPA Jelenia Struga. Zadbany dom po wymianie
dachu, na nowy, dachówka ceramiczna. Całość po remoncie, wymianie instalacji i z podwójnym systemem ogrzewania: CO olejowe oraz
KOMINEK. Dom podpiwniczony , okna pcv, wymienione instalacje,
odremontowana stolarka, nowoczesne grzejniki. Teren ogrodzony,
zadbany, przyjemne miejsce odpoczynku. Ponadto , naprzeciw domu, po drugiej stronie
domu działka doskonała do parkowania samochodu, lub na inne cele inwestycyjne. Polecam
Magdalena Kowalczykowska 726290939
4. Ładny dom wolnostojący, z 2002 r. na działce 720 m2, w Kowarach.
Powierzchnia całkowita wynosi 260 m2, użytkowa 215 m2 i obejmuje
na trzech kondygnacjach, w przyziemiu bardzo duże pomieszczenie na
garaż dwustanowiskowy, kotłownię z piecem na olej i drugim na węgielkoks, pralnię i spiżarnię. Wysoki parter to wiatrołap, przedpokój, kuchnia
z salonem, dwa pokoje, łazienka i wc. Na piętrze bardzo duże dwa
pokoje z możliwością częściowej adaptacji na garderoby i łazienka. Okna
drewniane, podwójne, na podłogach panele, deski, wykładziny dywanowe i kafle. Przestronny
taras i balkon na piętrze. Dom bardzo ładnie utrzymany, wymaga jedynie odświeżenia. Teren
ogrodzony. Serdecznie polecam kędziorek Anna tel: 667 219 752
5. Duży przedwojenny dom na b.dużej działce w Sobieszowie z
pięknym widokiem na Chojnik. Budynek piętrowy , z użytkowym
(dwupoziomowym ) poddaszem , niepodpiwniczony o pow. całkowitej
ok.480mj2 w tym użytkowej ok. 420m2 . Gaz miejski w budynku.
Ogrzewanie kotłem na paliwo stałe. Budynek w trakcie remontu
- modernizacji. Na działce znajduje się ponadto drewniano-murowana stodoła o pow ok 100m2 i zabudowania gospodarcze z dużym
garażem. Działka ogrodzona drewnianym płotem, zagospodarowana , z drzewami i krzewami
ozdobnymi i owocowymi. Dom z piękna działką o wielkim potencjale. Możliwe zaadaptowanie
na różne cele , niewielki hotel , pensjonat , agroturystykę , dom z pokojami do wynajęcia , dom
weselny, camping, restaurację itp. Atrakcyjna lokalizacja obok centrum Sobieszowa ( tylko
10km. od centrum Jeleniej Góry). W pobliżu pełna infrastruktura , kominikacyjna , handlowousługowa itp. Bardzo ciekawa propozycja. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
6. Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni całkowitej ok. 200 m kw. Sam budynek
mieszkalny to nowo wybudowany funkcjonalny, wygodny i wykończony
ze smakiem dom dla wymagającej rodziny. Do budowy i wykończenia
domu zastosowana materiały wysokiej jakości, na podłogach piękna
deska modrzewiowa, schody wewnętrzne wylewane pokryte wykładziną
dywanową, podświetlone. Nowoczesny charakter wnętrz uzupełniają
przemyślane kolory ścian i ciekawe wzory tapet. Ogrzewanie centralne piecem stałopalnym
plus kominek, dach kryty ceramiczną dachówką, podbitka dachu drewniana, zadaszenie drzwi
wejściowych. Działka ogrodzona i zagospodarowana: altanka, drewutnia i duża wiata na 2 samochody osobowe. Polecam i zapraszam na prezentację. Więcej informacji tel. 726290939.
7. Bliźniak w Piechowicach, Piastowie. Malownicze miejsce , piękne
widoki. Komunikacja miejska i busy w kierunku Starej Kamienicy.
Jedna połowa gotowa do zamieszkania, druga do wykończenia wg
własnego pomysłu. Doskonała Cena. Polecam Bogdan Sondej
tel. 602 732 135
8. Mieszkanie na lokal – OKAZJA. Mieszkanie przy ul Wolności 48 m.kw. Parter koło
Małej Poczty. Doskonały do zamieszkania jak i przekwalifikowania na
lokal. Doskonałe miejsce do prowadzenia dziallności gospodarczej.
Super cena 119000 zł. Rychlewski Remigiusz.
9. Ładny, duży dom o powierzchni 300 m2,
z warsztatem 100 m2, w Jeleniej Górze.
Usytuowany na działce 824 m2, trzykondygnacyjny. Okna drewniane,
jak również drzwi i podłogi. Dom połączony z ładnym warsztatem co
daje możliwość prowadzenia własnej działalności na miejscu. Ładnie
zagospodarowany ogród. Całość w doskonałej lokalizacji w pobliżu
centrum i Zabobrza. Anna Kędziorek 667219752
10. Przytulny, a zarazem przestronny dom wolno stojący, położony 6
km od Jeleniej Góry. Budowany w 2004 roku z suporexu, ocieplony
styropianem 10cm, z wykończoną elewacją, dach pokryty dachówką
cementową. Dwukondygnacyjny o powierzchni 135 m2 obejmuje.
Dodatkowo garaż i kotłownia gdzie znajduje się piec z podajnikiem
na eko-groszek Okna pcv,na parterze szyby antywłamaniowe, na
podłogach częściowo glazura, częściowo panele. Całość zadbana
ładnie utrzymana. Przy domu ładny zagospodarowany ogród i wiata. Atrakcyjna lokalizacja.
Serdecznie polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA

poradnik pacjenta kcm

KCM w Jeleniej Górze oferuje
pacjentom operacje zaćmy
najnowocześniejszym sprzętem do mikrochirurgii zaćmy
w trybie ambulatoryjnym, w
ramach Oddziału Chirurgii
1 Dnia.
Zabiegi wykonywane są przez mikrocięcie 1,8 mm eliminujące praktycznie astygmatyzm indukowany, jest
możliwość wyboru różnego rodzaju
najlepszych soczewek wewnątrzgałkowych łącznie z soczewkami akomodacyjnymi (Operacje zaćmy – tel. inf. 536
267 001).
Misją Karkonoskiego Centrum Medycznego jest zapewnianie pacjentom
najwyższego możliwego komfortu i jakości widzenia po usunięciu zaćmy. Dlatego
właśnie zdecydowaliśmy się na wszczepianie asferycznych, bezaberracyjnych
soczewek wewnątrzgałkowych uznanej
światowej firmy Bausch+Lomb.
Na czym polega operacja zaćmy?
- Na usunięciu zmętniałej soczewki
własnej i wszczepieniu w jej miejsce
soczewki i sztucznej . Istnieje kilka metod operacyjnych, ale w chwili obecnej
ze względu na duży postęp techniczny
stosowana jest w 95 proc. nowoczesna
metoda fakoemulsyfikacji. Polega ona
na rozbiciu zmętniałej soczewki ener-

gią ultradźwiękową i aspiracji oraz
wszczepieniu soczewki zwijalnej bez
stosowania szwu. Operacje usunięcia
zaćmy i implantacji soczewek wewnątrzgałkowych wykonujemy w KCM przy
pomocy najnowocześniejszego na
rynku urządzenia do usuwania zaćmy
metodą fakoemulsyfikacji techniką
tzw. mikrocięcia Bausch+Lomb Stellaris. Oprócz możliwości wykonywania
zabiegów metodą mikrocięcia 1,8 mm
urządzenie to pracuje w tzw. „trybie
zimnej fakoemulsyfikacji”, co oznacza
dla pacjenta minimalne uszkodzenie
okołooperacyjne rogówki.
Czy wykonanie takiej operacji wymaga pobytu pacjenta w szpitalu?
- Zabiegi te są wykonywane na całym
świecie, także i u nas, w Klinice Chirurgii
1 Dnia. Pacjent zgłasza się na godzinę
przed zabiegiem operacyjnym i godzinę
po zabiegu może iść do domu, ciesząc
się ponownie możliwością innego
oglądania świata.

Jak wygrać z sezonowym choróbskiem

Gdy przemarzliśmy

Z kwiatu bzu, jak i jego owoców
można zrobić pyszne napary, które działają napotnie, więc najlepiej

Fot. Agrafka

po jego wypiciu wygrzać się w
łóżku. Sok z czarnego bzu działa
rozgrzewająco, a także wpływa
rozluźniająco na górne drogi
oddechowe. Do
zwykłej
herbaty
warto dodać plaMetodą na przeziębienie, sto- s t e r e k
sowaną niegdyś wśród bardziej
zamożnych osób, była po prostu
srebrna łyżeczka, a dokładniej
mieszanie nią herbat y, dzięki czemu uwalniały się z niej
zdrowotne związki. - Srebro
jest antybakteryjne, podnosi
również odporność – mówi
I z a b e l l a L e wa n d ow sk a .
Warto więc odkurzyć stare
sztućce, które niegdyś dostaliśmy od babci i trzymamy głęboko w szafie, gdyż
mogą okazać się zbawienne
dla osłabionego przez chorobę
organizmu. A kto nie posiada
takich skarbów rodzinnych może
po prostu zakupić srebro w postaci
płynu koloidalnego i popijać w
odpowiedniej ilości.

Sporo skutecznych
remediów oferuje apteka
natury – mówi Izabella
Lewandowska.

surowego imbiru, który ma właściwości rozgrzewające. Można także
zrobić napar z imbiru zagotowując
go, a gdy trochę ostygnie dodać
do niego łyżkę miodu i wcisnąć
cytrynę. - Ważne, by nie dodawać
miodu i cytryny do wrzątku, gdyż
wtedy tracą swoje właściwości.

Pigwa zamiast tabletki

Wszystko co naturalne jest
lepiej wchłaniane przez nasz
organizm, niż np. sztuczna witamina C, czyli kwas askorbinowy
w tabletkach. – Wiele osób
niepotrzebnie zakwasza swój
organizm sztuczną witaminą
C. Lepiej wypić napar z dzikiej
róży, czy też czarnego bzu,
które zawierają tę witaminę w
postaci naturalnej. Natomiast
mniej znanym owocem jest
pigwa, która posiada bardzo
dużo witaminy C . War to
więc zrobić z niej syrop na
zimę. Dostępny w sklepach
jest również gotowy syrop
z pigwy.

Ku odporności

Już pod koniec lata warto
zadbać o odporność swojego organizmu. Miód działa z czasem,
więc w celu zwiększenia odporności łyżeczkę miodu rozpuścić
w połowie szklanki letniej
wody, przykr yć talerzykiem

Jakie soczewki są najlepsze?
- Istnieje wiele rodzajów soczewek
wewnątrzgałkowych, oferujemy tylko
te najlepsze na rynku. Dla wymagających osób proponuję soczewkę Akreos
MICS, która oprócz wszystkich zalet
soczewki Akreos AO posiada możliwość
jej implantacji właśnie poprzez przez
mikrocięcie o wielkości 1,8 mm. Mniejsze
cięcie oznacza krótszy czas powrotu do
pełnej sprawności oraz - co najważniejsze - zmniejsza ryzyko wytworzenia
astygmatyzmu w czasie operacji.
Zaindukowany podczas operacji
astygmatyzm niesie za sobą bowiem
konieczność używania okularów korekcyjnych. Proponując Państwu soczewki
Akreos MICS nasza klinika oferuje możliwość zmniejszenia ryzyka wystąpienia
tego typu niedogodności po operacji
zaćmy.

W jakim znieczuleniu wykonywaJakie są nowe trendy w operacji
ne są te zabiegi?
- W chwili obecnej, w znieczuleniu zaćmy?
- W niedalekiej przyszłości planujemy
miejscowym kroplowym.
wprowadzenie do naszej oferty tzw.
Jakie badania pacjent musi wyko- soczewki akomodacyjnej Crystalens
HD. Soczewka Crystalens HD to ultranać przed zabiegiem?
- Podstawowe badania laboratoryjne nowoczesny wytwór zaawansowanej
, EKG, konsultację laryngologiczną, inżynierii biomedycznej pozwalający
stomatologiczną i anestezjologiczną. w sposób zbliżony do naturalnego

REGION Lecz się, ale niekoniecznie chemicznymi preparatami
Naturalne sposoby na przezwyciężenie szalejących,
szczególnie w sezonie zimowym, chorób związanych z niekorzystną aurą
na dworze udostępniła
Izabella Lewandowska,
właścicielka sklepu z ziołami, herbatami i zdrową
żywnością „Naturalnie”.

Pomimo, że zabiegi wykonywane są
w znieczuleniu miejscowym, podczas
wszystkich zabiegów obecny jest anestezjolog.

i zostawić na noc. Rano dolać
odrobinę ciepłej wody by napój
nie był zimny i wypić. - Miód
musi mieć swój czas na uwolnienie enzymów, wtedy najlepiej
wzmacnia układ odpornościowy
– powiedziała Izabella.

Na uciążliwy katar

Olejek pichtowy, czyli z sosny
stosowany jest również do inhalacji, ale można po prostu posmarować nasączonym wacikiem
ścianki nosa i natychmiast drogi
oddechowe zostaną przeczyszczone, a katar szybciej zniknie.
Pączki sosny są znakomite także
do picia. Olejek z drzewa herbacianego ma działanie antybakteryjne, a inhalacje z niego są dobre
na katar, kto jednak nie lubi jego
specyficznego zapachu, może
użyć olejku eukaliptusowego.

odtworzyć naturalne mechanizmy
akomodacji oka.
Oznacza to ostrość
widzenia do bliży
(czytanie), widzenia pośredniego
(praca przy kom- Specjalista
puterze, spotkania chorób oczu
towarzyskie, rzut Leszek Joński
oka na deskę rozdzielczą samochodu) oraz do dali (jazda
samochodem, obserwacja odległych
krajobrazów).
Jaka jest cena operacji?
- Od maja 2010 roku zabiegi te wykonywane są bezpłatnie w ramach
kontraktu z NFZ, jak i pełnopłatnie.
Koszty przedstawiają się od 3300-3500
zł, w zależności od rodzaju operacji i
wybranej soczewki, przy czym istnieje
możliwość kredytowania zabiegu dla
emerytów.
Konsultacje do zabiegów operacyjnych z pełną diagnostyką i wyliczeniem
wszczepu soczewki wewnątrzgałkowej,
i ustaleniem rodzaju soczewki oraz
zabiegi operacyjne prowadzone są przez
w naszym Centrum Mikrochirurgii,
Diagnostyki Obrazowej i Laseroterapii
Narządu Wzroku przez lek. med. specjalistę chorób oczu Leszka Jońskiego wraz
z zespołem.
Operacje zaćmy - informacja tel. 536
267 001, 75 645 30 30

ZDROWE RADY

grzać filiżankę mleka, dodać sok z
połówki cytryny, łyżeczkę miodu i
Terapia zapachem
gotowe! Taką miksturą nacieramy
Na organizm można oddziały- dłonie kilka razy dziennie, używawać dobroczynnymi zapachami jąc jej zamiast kremu do rąk.
olejków eterycznych, za pomocą
(bc)
np. kąpieli. Do wanny wkrapiamy
około 10-15 kropli wybranego
USŁUGI
olejku i dokładnie mieszamy. Taka
ZDROWIE I URODA
kąpiel powinna trwać około 15
do 30 minut i być powtarzana
Joga dla kręgosłupa
nawet kilka razy w t ygodniu.
Jelenia Góra, ul.
Taka terapia wspomaga leczenie
Konopnickiej 21, tel.
chorób krążenia i skórnych, leczy
kom. 510 052 569
bezsenność, relaksuje, łagodzi ból.
www.candra.pl
Olejki lawendowe, miętowe i majerankowe przynoszą ulgę w bólach
głowy, anyżowe, eukaliptusowe i Manicure i pedicure w domu
rozmarynowe – w przeziębieniach, 500-50-50-12. Wykonuję Manii pedicure, tipsy i paznokcytrynowe, herbaciane i eukalip- cure
cie żelowe, przyjadę i zrobię.
tusowe – w infekcjach skórnych, Tanio szybko i solidnie. Naja olejki cyprysowe, jałowcowe i wyższa jakość za dobrą cenę.
Paznokcie Tipsy w Twoim
lawendowe – w bólach mięśni.

Zadbajmy o dłonie

Niesprzyjające zimowe warunki
tj. mróz, wiatr czy suche powietrze
w pomieszczeniu nie służą urodzie
dłoni. Skóra na rękach robi się
spierzchnięta i zaczerwieniona.
Możemy jej pomóc domowymi
Goździk na gardło
Prost ym lekarstwem na ból sposobami. Jednym z nich jest
gardła, które każdy w swoim emulsja mleczno-cytrynowa. Jak
domu posiada, jest zwykły goź- ją przyrządzić? Trzeba tylko podE
K
L
dzik przyprawowy. Posiada on R
bowiem olejki eteryczne bogate
w substancje silnie bakteriobójcze. Tak więc można wypić z
niego napar. – Jednak najlepszym
sposobem jest ssanie goździka
przez ok. pół godziny, gdyż działa
antybakteryjnie.
(Agrafka)

domu 500-50-50-12. Wykonuje
paznokcie żelowe na formie
lub tipsie, przyjadę i zrobię w
twoim domu. Tanio szybko i
solidnie. Najwyższa jakość za
dobrą cenę.
Stylizacja rzęs w Twoim
domu 500-50-50-12 Certyfikat, doświadczenie, produkty
profesjonalne i antyalergiczne
100% zadowolonych klientek. Tanio szybko i solidnie.
Najwyższa jakość za dobrą
cenę.
A

M

A

Fot. Agrafka

Operacje zaćmy w Centrum Mikrochirurgii,
Diagnostyki Obrazowej i Laseroterapii Narządu Wzroku KCM

PISANE Z UKOSA

Między ziemią a światłem
W miniony weekend w Jeleniej
Górze mówiło się przede wszystkim
o jednym. O festiwalu światła, które
zalało uzdrowiskową dzielnicę miasta.
Światła kolorowego, generowanego
za pomocą nowoczesnych urządzeń
obsługiwanych m.in. przez specjalistów z P.I.W.O.
P.I.W.O., czyli Studenckie Koło Naukowe MOS Politechniki Wrocławskiej.
Światło plus „piwo” (celowo pisane w
taki sposób, bo przecież przeciętnemu
uczestnikowi festiwali P.I.W.O tylko z
piwem się kojarzy) i mieliśmy imprezę
najwyższych lotów. I nie ma tu żadnej
drwiny z mojej strony – rangę imprezy
trzeba wszakże oceniać biorąc pod
uwagę to jak dobrze robi ona tym,
którzy są na niej obecni.
Festiwal światła zrobił dobrze
wszystkim, którzy wzięli w nim udział.
Na chwilę umiejscowił swoich uczestników między ziemią a światłem;
pozwolił zapomnieć o codziennym
marazmie panującym w mieście
szarym i brudnym dzięki P.I.W.O. i
mu podobnym przez prawie trzy dni
skąpanym w iluminacjach i laserach.

Dynamicznych, kolorowych, z muzyką
w tle i ogniem na zapleczu. Był bajer i
był fajer. I wszyscy bawili się świetnie.
Czy w dobie kryzysu finansowego
naprawdę nie powinno się organizować imprez tego typu, jak rzekło
chóralnie gro malkontentów z uporem
maniaka wypowiadających się na
różnych forach i blogach internetowych? Wręcz przeciwnie. Imprezy te
są antidotum na zmartwienia przez
kryzys powodowane. Owszem, z
kryzysu nas nie wyleczą. Mimo to
jednak, na moment ów kryzys na
dalszy plan odsuwają. Estetycznie i
wizualnie nami manipulują, byśmy
do końca w frustrację i gnuśność nie
popadli. Byśmy mieli coś z życia choćby
za sprawą empirii.
Z niecierpliwością czekam na to
co wydarzy się podczas tegorocznej
„PESTKI”. Równie bardzo oczekuję teatrów ulicznych, juwenaliów i innych
masówek bogatych w światło i dźwięki. Tych potrzebuję i tym wychodzę
naprzeciw. Choć czasy są marne i na
„piwo” brakuje.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CiV

Zdradliwe kichnięcie
Starzecki z duszą ramieniu drżał
ukryty w głębi ogromnej gdańskiej
szafy. Nic jednak się nie działo.
Odgłos kroków na korytarzu zanikł,
ale Stefan – przygłuszony wnętrzem mebla – poczuł się bardzo
nieswojo. Nie lubił, kiedy słyszał
bicie własnego serca. A ono zaczęło
walić niczym młot wprowadzając
mężczyznę w stan pogłębiającego się
niepokoju. Do tego zgromadzone w
szafie wełniane płaszcze wydzielały
smród naftaliny, który – połączony
z drobinkami kurzu – stanowił iście
wybuchową mieszankę. Tego Stefan
bał się najbardziej. Kichnie. Jego
kichnięcia były jak salwy armatnie. I nie potrafił zapanować nad
tym odruchem. Kiedy mieszkał na
trzecim piętrze we wrocławskiej kamienicy, o tym, że kichał, wiedzieli
wszyscy lokatorzy. Swędzenie w
nosie stawało się nie do zniesienia.
Do tego zimny pot, bo przecież,
jeśli kichnie, to po nim. Tajemniczy
przybysz zapewne dotarł już do
mieszkania. Nie uda się więc ukryć

przed nim. Kichnięcie go zdradzi.
Nie wytrzyma.
Szafa gdańska aż zadrżała, kiedy
Stefan – pomimo wysiłków, by się
powstrzymać, kichnął. Struchlał. Za
chwile to się powtórzy, bo na jednym
kichnięciu nigdy się nie kończy.
Stłumiona szafą cisza działała na
niego przytłaczająco. A przecież
nie wyjdzie, aby otworzyć okno i
zaczerpnąć świeżego powietrza.
Nieznajomy, który właśnie dotarł
pod ogromne drzwi mieszkania
na ostatnim piętrze kamienicy
przy ulicy Kopernika, i zamierzał
właśnie zapukać, wzdrygnął się
przestraszony. Po chwili uśmiechnął się. A więc nie przyjechał tu na
marne. Polak, który w 1945 roku
zajął się mieszkaniem notariusza i
jego córeczką, jest w środku! Trema
przed spotkaniem z lokatorem
jednak nie ustąpiła. Gość przełknął
ślinę. I nieśmiało zapukał w pokrytą
kilkoma odrapanymi warstwami
farby płycinę drzwi.

Ciąg dalszy za tydzień.   
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PLOTKI I FAKTY
Bankiet kryzysowy

Kryzys uderzył także w przyzwyczajonych do corocznych biesiad
noworocznych samorządowców
i z reguły tych samych gości. W
tym roku po raz pierwszy od
lat kucharze Hotelu Mercure nie
mieli okazji, aby podniebienia
wybranych doceniły ich kunszt.
Imprezę zorganizowano w Teatrze
im. Norwida i połączono ją z wręczeniem zasłużonym odznaczeń i
nagród nadanych przez radę miasta. I przy okazji zaoszczędzono na
organizacji uroczystej sesji. Pomni
ubiegłorocznych doświadczeń,
kiedy to biesiadnicy – miast słuchać
przemówienia prezydenta Marcina
Zawiły – ochoczo pomknęli ku
zastawionym stołom, odpowiedzialni za logistykę w tym roku
usadzili publikę w teatralnych
fotelach. Czy przemówień (dołożył
swoje jeszcze szef rady mec. Janusz
Grodziński), że jest dobrze, a będzie
lepiej, słuchano? Tego nie wiemy. Z
pewnością je słyszano. Poczęstunek
był później. A mistrzów kuchni z
renomowanego hotelu zastąpili z
pewnością znacznie tańsi (by nie
rzec darmowi) uczniowie szkoły
o profilu gastronomicznym. Jak
się dowiedzieliśmy nieoficjalnie,
przykład jeleniogórskiej organizacji noworocznego przyjęcia ma być
powielany w miastach, gdzie u władzy jest Platforma Obywatelska.

- Zosiu, nie żałuję, że
przegrałem tamte wybory.

- Przecież wszędzie jest
dobrze,
- gdzie nas nie ma!

Zima da zarobić

Wiatr, który pod koniec minionego tygodnia, owiał Jelenią Górę,
pochodził częściowo z westchnienia ulgi pracowników Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, którzy tak zareagowali
na wieść o prognozowanych opadach śniegu. Dzięki nim firma nie
pójdzie z torbami, bo płacą jej za
odśnieżanie…
(anzol)

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

Zofia Czernow, poseł na Sejm RP, radny Zbigniew Ładziński, były kandydat do Senatu RP.

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

W postępowym stylu retro
Nigdy nie dwa razy nie wejdziesz
do tej samej rzeki – to jedno z powiedzeń, którego wymowa zniechęca
do spoglądania się za plecy, na czas
miniony. I stoi zarazem w sprzeczności z pojęciem rewitalizacji, tak
modnym dziś nawiązywaniem do
tego, jak to było kiedyś.
Nie chodzi rzecz jasna o wyparcie
się przeszłości, które jest jednym ze
składników trwania. Bez niej nie
byłoby teraźniejszości i – logicznym
następstwem – przyszłości. I choć
wielokrotnie dziś mamy do czynienia z próbami dyskredytowania
zwłaszcza przeszłości niewygodnej

w kontekście ideologicznym, równie
często nawiązuje się do epok przeszłych w kontekście praktycznym
„ożywiając” to, co już było.
Ta tendencja stoi w sprzeczności w
pogardą dla epok minionych i stawia
jednocześnie pod znakiem zapytania
osiągnięcia teraźniejszości. Bo po co
wracać do dawnych wzorców, skoro
„dziś” jest takie postępowe wręcz doskonałe? To jedna z pułapek, na którą łapią
się nawet progresywni zwolennicy marszu ku lepszemu jutru bez oglądania
się za siebie. Na słowo „rewitalizacja”
zapominają o swoich przekonaniach i
analizują wzorce sprzed lat.

Pojęcie jeszcze nie tak dawno
temu zupełnie obce w terminologii
remontowej, gdzie pewne zabytki
lub tereny po prostu się odnawiało
i konserwowało, dziś bije rekordy i
stanowi „liczące się” wyzwanie dla
językoznawców statystycznych.
Rewitalizacja brzmi przy tym „naukowo” i dostojnie, co samo w sobie
sprawia, że w polu znaczeniowym
tej jednostki leksykalnej kryje się
znacznie więcej niż w zwykłym
remoncie przeprowadzonym siłą
brygady trzech chłopa z majstrem
na czele.
Z taką rangą rośnie więc frekwencja: rewitalizację wpycha się
wszędzie tam, gdzie warto podnieść
znaczenie remontu, a przy okazji

zażądać za jego przeprowadzenie
znaczenie więcej pieniędzy niż
byłoby to w przypadku zwykłych
robót. Mamy tego przykłady na
naszym jeleniogórskim poletku,
choćby na ex-schaffgotschowych
włościach w Cieplicach, czyli w
Parku Zdrojowym.
Mimo kultu postępu postanowiono w naszych Ciepłowodach wsiąść
w wehikuł czasu i zafundować
kuracjuszom wycieczkę w wiek
dziewiętnasty, do eklektycznego
ogrodu, jaki w tamtych czasach rozciągał się za hrabiowskim pałacem.
Bilet kosztował około 12 milionów
złotych (pomogła jakże nieoceniona
Unia Europejska), a podróż trwała
prawie dwa lata potrzebne sporej

firmie na przebudowę parku celem
dostosowania go do standardów
sprzed około 150 lat.
Efekt? Za szybko na ocenę, bo
choć niby już po rewitalizacji,
to jednak do pełnego ożywienia
trzeba jeszcze dziesięciu lat. Bo
przecież roślinki (mamy zimę, logicznie więc ich nie widać) muszą
wyrosnąć, niestarannie położony
bruk należy udeptać, a usterki
i niedoróbki (potężne kałuże z
braku fachowego drenażu – ten
prawdziwy XIX-wieczny był sprawny do czasu rewitalizacji), usunąć
w ramach pięcioletniej gwarancji.
Tak więc nawiązująca do przeszłości rewitalizacja da się podziwiać
dopiero w przyszłości, co tworzy

swoisty paradoks i pomieszanie z
poplątanym.
Warto się więc zastanowić, czy
Parkowi Zdrojowemu była konieczną taka eskapada w dziewiętnastowieczne mroki codzienności. Gdyby
ograniczyć się do porządnego remontu za o wiele mniejsze pieniądze,
skutki byłyby ludziom przyjaźniejsze
i nie tak odległe w czasie. Ale takie
tam gdybanie. Przecież dwa razy
nigdy nie wejdziecie do tej samej
rzeki. Pozostaje więc ponarzekać i
robić swoje z myślą o normalniejszej
przyszłości. Postęp współczesności –
jak widać – bywa czasem wsteczny,
co nie zawsze wychodzi z korzyścią
dla zainteresowanych.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com
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JELENIA GÓRA

Lokalny bilans orkiestrowego kwestowania

Z hojnością na WOŚP bywało różnie

Pokazem fajerwerków i koncertem zespołu Rezerwat zakoń- Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
czył się 8 stycznia XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po- w Jeleniej Górze pieniądze zbierało
mocy, która finałowe akordy zagrała na placu Ratuszowym. 220 wolontariuszy i 40 harcerzy. Do
wych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą?
Łącznie Jelenia Góra zebrała 89 764,35
zł, czyli mniej niż w minionym roku
(ponad 100 tys. zł). Z Karkonoskiego

Fot. Raczyński

Jak wypadła kwesta, z której część
dochodu przeznaczono na zakup
nowoczesnych urządzeń dla ratowania
życia wcześniaków i pomp insulino-

REGION

Promile i kolizja w Piechowicach
Na ulicy Jeleniogórskiej w Piechowicach kierująca pojazdem marki Seat
Ibiza, zjechała na przeciwległy pas jezdni
i uderzyła czołowo w renault lagunę.
Sprawczyni stłuczki, która wydarzyła
się 7 stycznia, była pijana: miała ponad

dwa promile alkoholu w organizmie.
Kobiecie grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolności, wysoka grzywna oraz zakaz
kierowania pojazdami na kilka lat.
(112)

Tak mieszkańcy bawili się na koncercie Rezerwatu.

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

puszek trafiło 57 764,35 zł. Rekord
puszki w ich sztabie wyniósł 1484
zł. „All-Ternatywa” Stowarzyszenie
Jeleniogórskiej Młodzieży, które wystartowało w tym roku po raz pierwszy
w zamian za dotychczas działające
Stowarzyszenie Wspólne Miasto, zebrało natomiast 32 tys. zł. 8046 zł – tyle
zebrali wolontariusze w Podgórzynie,
którzy kwestowali wczoraj pod opieką
Leszka Basińskiego. Na konto WOŚP
ze Szklarskiej Poręby wpłacono 20
365,50 złotych. Do tego biżuteria złota,
858 koron czeskich, 3 korony duńskie,
28,77 euro i jeden dolar amerykański.
Nie zabrakło też nietypowych fantów:
przyjęcie weselne w Pałacu Wojanów
wylicytowano na 12 180 złotych.
(Jelonka.com)

KRAJ

Nasze szkoły
w rankingu
Rzeczpospolita i Perspektywy opublikowały doroczny
ogólnopolski ranking szkół.
Technikum w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych
uzyskało 34 miejsce w kraju,
dr ugie na Dolnym Śląsku.
Technikum w ZSEiT znalazło
się na 21. miejscu w województwie i 72. w kraju. Technikum
w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczt y
Polskiej na 153. pozycji podrankingu maturalnego. Na 156.
pozycji zakwalifikowano I LO
im Stefana Żeromskiego, co
dało automatycznie dziewiąte
miejsce na Dolnym Śląsku.
(UM)
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2012-01-06 godz. 16.30 - 2012-01-13
godz. 17.00
PRACA
DAM PRACĘ
3000 PLN netto - Niezbędne: min 10 lat
doświadczeń zawodowych w obsłudze
klienta, udokumentowane sukcesy w sprzedaży, wykszt. średnie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, miły głos. Zgłoszenia z
CV - met.rekrutacja@gmail.com
Administrator nieruchomości Kamienna Góra, Jelenia Góra dam pracę
na 1/2 etatu, w Kamiennej Górze nawet na
cały etat. - 533 888 559
Do akwizytorów OFE - Praca dla przedstawicieli PTE. Mile widziani Menagerowie.
Wasze doświadczenie będzie sowicie
wynagrodzone. Niezb. wykszt. średnie
Prosimy aplikacje z CV - met.rekrutacja@
gmail.com
DRB Centrum Odszkodowań poszukuje
kierownika nowego zespołu. Przyjmujemy
zgłoszenia do 13.01.2012. Szybki rozwój!
Tel. 792 00 90 80
Fachowców do ociepleń w Holandii. W
tym własna działalność, samodzielność. 668 443 632
Firma Iwo-Bau zatrudni operatora koparki,
do pracy zagranicą. Firma gwarantuje
umowę + zakwaterowanie. Kontakt 9-18
tel.75/6464557 lub 501418553

Firma Łaziński
Zakłady Metalowe
zatrudni: - ślusarzy,
spawaczy - ślusarzy (mile
widziane orzeczenie o
niepełnosprawności), tel.
603-583-039
lub 75 64 35 416

Firma w Wojcieszycach zatrudni pracowników produkcyjnych - 603224439 (proszę
dzwonić w godzinach od 8.00 do 15.00)
Firma w Wojcieszycach zatrudni spawaczy
(spawanie punktowe) - 603224439
Gołębiewski zatrudni recepcjonistkę.
CV prosimy wysyłać na e-mail: recepcja.karpacz@golebiewski.pl z dopiskiem recepcja.
Tel. 757670741 - 503 011 950
Konserwator - budowlaniec - Praca
w Szklarskiej Porębie z wyżywieniem i
zakwaterowaniem - 693 429 971
Maybe Lauretta Larix Perfume - bądź własnym szefem. Zarabiaj na sprzedaży perfum
i tworzeniu grup sprzedażowych. Mail:
biuro@maybe-lauretta.pl - 607 122 636
Menager - Renomowana firma ubezpieczeniowa poszukuje kandydata na
szefa zespołu agentów ub. Niezbędne
doświadczenie w kierowaniu ludźmi, średnie
wykształcenie, mobilność, dyspozycyjność.
Prosimy CV - met.rekrutacja@gmail.com
Opiekunki osób starszych do pracy w
Niemczech od zaraz zatrudni na umowę o
pracę firma DoraMed z Jeleniej Góry. - 691
104 999
Poszukuje wspólnika do sprzedaży
pizzy, wszystko mam. Rozliczenie do uzgodnienia tel. 668 594 572 - 668 594 572
Poszukujemy kelnerów/kelnerki do
restauracji oraz kawiarni w nowo otwartym
hotelu**** w Szklarskiej Porębie. Praca od
zaraz. Oferujemy stale zatrudnienie. - 532
326 886
Restauracja w Szklarskiej Porębie
zatrudni: pomoc kuchenną, kelnerkę - 502
529 732
Stacja BP w Jeleniej Górze zatrudni na
stanowisku prac. techniczny - sprzedawca.
Nie wymagamy doświadczenia. Szkolenia
na miejscu. Oferty na e-mail 470@bpsc.
nazwa.pl. Dołącz do naszego zespołu

Studio urody - Współpraca, 2-3 osoby
przy kosmetykach, od zaraz, przeszkolę.
Nienormowany czas pracy, wysokie prowizje. - 601 703 765
Szef kuchni - Pałac Margot w Karpaczu
zatrudni osobę do poprowadzenia restauracji z doświadczeniem. Aplikacje i oferty
prosimy składać na adres marketing@
palacmargot.pl - 609 042 035
Szukam osoby do opieki nad osobą starszą w Jeleniej Górze. Stawka 9PLN/godz.
CV ze zdjęciem proszę wysłać na adres:
opieka777@gmail.com - 788 142 771
Szukam osoby która wyszkoli mnie w
branży hotelarskiej (faktury korekcyjna i
proformy, rozliczenie gości, parę lekcji. Tel
725400417.
Wiodąca firma z branży finansowej
poszukuje osób na stanowisko doradcy
ubezpieczeniowo-finansowego. CV na
adres:jozef.pradela@axa-polska.com.
pl - 601 594 442
Zatrudnię od zaraz do wypożyczalni nart
w Szklarskiej Porębie osobę znającą się na
nartach - 505 507 781
Zatrudnię po szkole mechanicznej do
serwisu kosiarek miłego, uczciwego, pracowitego na cały etat. Proszę CV ze zdjęciem
na biuro@agrokosiarki.pl - 602 195 714
Zatrudnię sprzedawczynię z doświadczeniem w sklepie spożywczym na terenie
Kowar. nr tel. 606814788 dzwonić w godz.
8.00 - 15.00
Zatrudnię, kucharza, pomoc kuchenną
- 609 446 496

Zlecimy tłumaczenie portalu
internetowego, praca w biurze
f i r m y w c e n t r u m J e l e n i e j G ó r y.
Prosimy o oferty wyłącznie
osoby mogące wykonać tłumaczenie u nas w biurze. Szczegóły oferty na email. - biuro@
coffeemedia.pl

Kierowca - prawo jazdy
kat. ABCE+HDS+karta
kierowcy podejmie pracę
od zaraz tel. 798 983 090

Bardzo chętnie popiszę, a może poznam

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

ANONSE
MATRYMONIALNE

jakąś miłą dziewczynę, dzieciątko nie stanowi przeszkody. - 665 683 775
Lwówek Śląski – drobniutka, malutka
wypieści i wymasuje, super rozkosz, gwarantuje tel. 535840745
Lwówek Śląski - nowa Izabela.
Tel.531297077
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Młody, wolny szuka jej - Mam na imię
Tomek, mam 21 lat, szukam dziewczyny na
stałe lub przygody, wszystko zależy, kogo tu
poznam. Jestem otwarty na propozycje oraz
nowe doświadczenia - 725 009 179
Pomogę finansowo szczupłej, atrakcyjnej
kobiecie 18-30 lat. Ja wysoki, wysportowany.
- 534 122 375
Przystojny chłopak dla pań - 726
062 177
Puszysta 38-latka z dużym biustem 794 524 987

USŁUGI
BUDOWLANE
Dekarstwo-ciesielstwo - Nowe
pokrycia dachowe jak i remonty starych.
Obróbki, rynny, okna dachowe, murowanie
kominów, podbitka, profesjonalnie - 609
654 791
Elektryk A-Z Jelenia Góra tel.50050-50-02, instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Szybko, tanio i
bezpiecznie. Zawsze solidnie pewni jakości
i dobrej ceny.
Firma budowlana „Tom-Bud” świadczy
usługi budowlane w zakresie regipsy, tynki
maszynowe, płytki, panele, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, malowanie.
Szybkie i solidne terminy realizacji. - 695
498 487
Glazura, płytki, remonty mieszkań,
łazienek od podstaw. Profesjonalnie, tanio.
Doradztwo. - 661 452 621
Glazura, układanie płytek, łazienki
od podstaw. Profesjonalnie, tanio. - 691
049 080
Gładzie bezpyłowo, remonty - Gładzie i
regipsy metodą bezpyłową. Więcej szczegółów przez tel. - 797-252-379
Hydraulik - technika grzewcza - Montaże, modernizacje, montaż nowych instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych, centralne,
podłogówki. Naprawa i montaż urządzeń
gazowych. Serwis 24h. Posiadam wszystkie
uprawnienia - 793 511 444
Hydraulik A-Z Jelenia Góra tel.50050-50-02, instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Szybko
tanio i solidnie. Zawsze solidnie pewni
jakości i dobrej ceny.
Hydraulika - Wykonujemy każdy
rodzaj hydrauliki + solary + pompy
ciepła itd. wybranego przez klienta
materiału stal, miedź, pex wystawiamy rachunki. Udzielamy gwarancji,
tel.691528286
Hydraulika, instalacje C.O. Wod.
Kan. domowe i przemysłowe, solidne
wykonanie - 605 151 196
Junkersy naprawy Jelenia Góra tel.
500-50-50-02. Termy, junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i
dobrej ceny.
Kominek? Remont? Tylko z nami Kominki z rozprowadzeniem ciepła,
hydraulika, zabudowy i ściany KG
bezpyłowo, gładzie bezpyłowo, kafelkowanie, panele, malowanie. Remonty
kompleksowe mieszkań i biur. biuro@
remonty-raczynski.pl - 797-252-379
Koparko-ładowarka case rowne
koła, tanio, szybko, transport od 10 do
28t. Materiały drogowe, piasek, kamień
i inne tanio - 785 269 273
Łazienki od podstaw, terakota,
remonty mieszkań. Profesjonalnie,
tanio. - 691 049 080
Montaż kuchenek gazowych Jelenia
Góra, tel.500-50-50-02. Profesjonalnie
odłączenie i przyłączenie. Próby szczelności instalacji gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie pewni jakości
Prace budowlane różne - Łazienki,
kuchnie, panele, regipsy, malowanie,
awarie itp. Płytki, podłogi, hydraulika,
elektryka. 20 lat doświadczenia, własne
narzędzia i transport. - 505 313 667
Regipsy, sufity podwieszane, nietypowe zabudowy, gładzie, remonty
mieszkań. Profesjonalnie, tanio. - 691
049 080
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Remonty, instalacje, wykończenia - Usługi
remontowo-budowlane. Przystępne ceny,
szybkość i fachowość wykonania. - 668
162 203
Serwis gazowy Jelenia Góra tel.50050-50-02. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Kotły junkersy,
kuchenki gazowe. Wypełniamy książeczki
gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny
Spawanie gazowe, inst. gazowe, co, wodkan, klima, wentylacja z odzyskiem ciepła,
promienniki ciepła, inst.p.poż wszystkie
systemy w UE uprawnienia NOT UDT 664 810 257
Szafy, garderoby, kuchnie na wymiar,
zabudowy skosów, duże doświadczenie,
projekt, dojazd gratis - 692 265 128
Termet naprawy Jelenia Góra tel.50050-50-02. Termy gazowe, junkersy, kotły,
kuchenki. Naprawa, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny.
Udrażnianie kanalizacji Jelenia Góra
tel. 500-50-50-02, szybkie usuwanie awarii
1-3 godz od zgłoszenia, oferujemy przepychanie rur zapchanych odpływów pralek,
umywalek, zlewów oraz WC i odpływów
zewnętrznych.
Usługi remontowo-budowlane, tanio i
solidnie tel. 783 203 200
Wykonuje wszelkie prace budowlane.
Remonty mieszkań od A do Z. Tanio i solidnie - 516 171 460
Wylewki betonowe posadzki mixokret
- 600 023 416
Zlecę budowę domu w Jeżowie Sudeckim
o pow. 120 m2 , tel 600 321 157.

USŁUGI
EDUKACYJNE
Absolwentka filologii angielskiej z
doświadczeniem w nauczaniu udzieli
korepetycji z j. angielskiego na Zabobrzu
- przygotowanie do matury, egz. gimnazjalnego, konwersacje. Własne materiały
dydaktyczne. - 698 136 816
Angielski dla dzieci od 3 roku - 18zł/h, 2
razy w tyg., nauka przez zabawę, zajęcia
na Zabobrzu prowadzone przez profesjonalną lektorkę z doświadczeniem, własne
materiały dydaktyczne, skuteczna metoda
nauczania - 698 136 816
Język angielski, wieloletnie doświadczenie, profesjonalnie rzetelnie, wszystkie
poziomy zaawansowania, możliwy dojazd
- 668 227 370
Język niemiecki - korepetycje, pisanie prac
tel. 661 287 068
Półkolonie językowe dla dzieci w wieku
6-12 lat od 16.01.2012 w godz. 8:00-14:00
na Zabobrzu. W cenie 200zł: angielski, teatr,
basen, spacery, zaj. plastyczne, fotograficzne, gimnastyka, obiad - 698 136 816
W dniach 27-29.01.2012 r. w Jeleniej Górze
odbędzie się Kurs Samokontroli Umysłu
Metodą Silvy. Serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji organizacyjnych pod nr tel.
509 784 977 lub pod kasia_jg@wp.pl

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk 24h. Solidnie i tanio. Montaż
instalacji, awarie, drobne naprawy, podłączenie kuchenki, pomiary. - 601 717 759

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubna Jelenia Góra - Kreatywny fotograf ślubny Jakub Purej proponuje wyjątkowe fotoreportaże ślubne i sesje
plenerowe. Zależy Ci na stylowych i ponadczasowych zdjęciach ślubnych? Zapraszam
do kontaktu - tel. 889 843 920.
IdiArt - fotografia artystyczna i videofilmowanie w kraju i za granicą - dwóch profesjonalnych fotografów i operator kamery,
zapraszamy. - 883 724 228

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
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Komunie, urodziny, stypy - Pub Test
na Zabobrzu zaprasza do korzystania z
naszych usług. Organizujemy wszelkie
imprezy okolicznościowe w super atrakcyjnych cenach. Nie przepłacaj, tel. 534
846 534

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Pogotowie komputerowe. Zapraszam
511126012

USŁUGI
MUZYCZNE
Trzyosobowy zespół, dwie wokalistki,
wokalista, gitara elektryczna, saksofon,
klawisz, profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Bogaty repertuar. - 605 210 566
Wesela, imprezy, muzyka akordeonowa,
repertuar polski, zagraniczny, ceny umowne.
„Muzyk Orkiestra”, oświetlenie tel. 75 75 339
21, 692 046 727
Zespół Music Party, gwarantujemy bogaty
repertuar, profesjonalizm, doświadczenie,
świetna atmosfera na Twoim weselu - 605
450 117

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Do Niemiec - Podejmę pracę w charakterze
opieki osób starszych, 4 lata doświadczenia,
komunikatywny j. niemiecki. Wyjazd w
każdej chwili. - 881 300 335
Sprzątanie, gotowanie oraz opieka
nad osobami starszymi i dziećmi tel. 543
991 831

USŁUGI
RÓŻNE
Artystyczne malowanie i zdobienie
szkła imitujące witraż. Okna, drzwi, wszelkiego rodzaju zawieszki, lampy, wazony,
antyramy jak i szkło pod oprawę, witryny,
meble - 530 401 935, 75 649 70 37
Biuro Rachunkowe - Jelenia Góra - Pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR, PITY i wiele innych - znajdź
nas w sieci Biuro Rachunkowe Koala - W.
Polskiego 54 - 782 020 635, 601 837 677
Doświadczona księgowa poprowadzi
pełną księgowość za rozsądną cenę. - 605
248 272
Elektryk awarie tel.500-50-50-02. Awarie, instalacje, montaże, usterki, naprawy,
modernizacje itp. Szybko, tanio i solidnie.
Zawsze solidnie pewni jakości i dobrej
ceny.
Firma Auto Prndota otworzyła nowy dział
„Wulkanizacja”. Mamy do zaoferowania
nowy profesjonalny sprzęt i konkurencyjne
ceny, zapraszamy - 605 583 390
Gaz serwis tel.500-50-50-02. Junkersy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny.
Hydraulik A-Z, tel.500-50-50-02 instalacje, montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Szybko, tanio i solidnie. Zawsze
solidnie pewni jakości i dobrej ceny.
Junkersy serwis tel.500-50-50-02.
Junkersy, termy, kotły, kuchenki gazowe.
Serwis, konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny.
Komis meblowy, skup - sprzedaż 75 75
577 94 ul. Wolności 181 (obok Gorzelni )
Jelenia Góra
Kredyt przez sms. Dla każdego. Wyślij
imię, nazwisko, pesel, telefon i kwotę kredytu. - 668 443 632
Książka przychodów i rozchodów - pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR, PITY i wiele innych - znajdź
nas w sieci Biuro Rachunkowe Koala - W.
Polskiego 54 - 782 020 635, 601 837 677

Kuchenki gazowe montaż tel.500-5050-02. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie, naprawy. Próby szczelności instalacji
profesjonalnie. Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny
Manicure i pedicure w domu, tel 50050-50-12. Wykonuję manicure i pedicure,
tipsy i paznokcie żelowe, przyjadę i zrobię.
Tanio szybko i solidnie. Najwyższa jakość
za dobrą cenę.
Meble na miarę, jak od krawca. Kuchnia,
łazienka, biuro, wnęka. Zaprojektuj sam,
zaufaj doświadczeniu fachowca. eMDeFmeble na wymiar, ceny konkurencyjne.
Marzysz i projektujesz, zlecasz i masz - 726
736 528
Naprawy w domu i ogrodzie - tanio i
solidnie tel. 889 490 900
Osuszanie mieszkań Wynajem, tel.50050-50-02. Zaleta przyspieszenie prac
budowlanych - po pracach malarskich,
tynkarskich. Osuszanie wylewki gładzie
po zalaniach, wydajność osuszacza 10-20
litrów/doba
Paznokcie, tipsy w Twoim domu, tel 50050-50-12. Wykonuje paznokcie żelowe na
formie lub tipsie, przyjadę i zrobię w twoim
domu. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę. - 500 505 012
Pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele innych - znajdź
nas w sieci Biuro Rachunkowe Koala - W.
Polskiego 54 - 782 020 635, 601 837 677
Pomoc prawna, windykacja, detektywi.
- 668 443 632
Poszukuje wspólnika do sprzedaży
pizzy, wszystko mam. Rozliczenie do
uzgodnienia tel. 668 594 572
Stylizacja rzęs w Twoim domu - Tel
500-50-50-12. Certyfikat, doświadczenie,
produkty profesjonalne i antyalergiczne
100% zadowolonych klientek. Tanio szybko i
solidnie. Najwyższa jakość za dobrą cenę.
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do
klienta, wycena i transport gratis tel. 880
044 951
Termet serwis tel.500-50-50-02 Termy,
junkersy, kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny.
Videoworld - Blu-Ray i DVD - Wszystkie filmy 4,99, strefa X-ZONE - wymiana
filmów i gier, wypożyczanie z rabatem
99% przy Infinity-Card oraz przegrywanie
VHS na DVD i regeneracja uszkodzonych
DVD. Jelenia Góra ul. Ogińskiego 1a Obsługa VW
Wnioski do UP - dotacje - Pełen zakres
usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - znajdź nas w
sieci Biuro Rachunkowe Koala- W. Polskiego 54 - 782 020 635, 601 837 677
Wodomierze i legalizacja - Tel.50050-50-02. Wodomierze i legalizacja,
wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy
legalizujemy, wyręczamy ze wszystkich
formalności. Zawsze solidnie pewni jakości i dobrej ceny.
Wuko Udrażnianie kanalizacji tel.500-5050-02, szybkie usuwanie awarii 1-3 godz
od zgłoszenia, oferujemy przepychanie rur
zapchanych odpływów, pralek, umywalek,
zlewów oraz WC. Czyszczenie i spiralowanie pionów kanalizacyjnych
Wykonuję remont ciągników, maszyn
rolniczych oraz maszyn budowlanych
. - 692 717 378
Zakładanie działalności gospodarczej
- Pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, KPiR, PITY i wiele innych
- znajdź nas w sieci Biuro Rachunkowe
Koala - W. Polskiego 54 - 782 020 635,
601 837 677
Zamrażanie rur, tel.500-50-50-02.
Zalety: wymienisz grzejnik bez spuszczania wody z CO w bloku, wieżowcu,
zdemontujesz grzejnik i wystające rury bez
spuszczania wody, wymienisz cieknący
zawór wodny
Zdradza Cię? Możemy to udowodnić.
- 668 443 632

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

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Usługi również w
firmie, odbiór-dowóz gratis. Wysoka jakość
usług. Zapraszamy tel. 609 172 300

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Firma transportowa oferuje przewóz
ludzi do Niemiec, atrakcyjne ceny - 796149-777
Lotniska – przewozy - Praga, Berlin,
Drezno,Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra
VAT. Door to door - 607 763 204

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Przeprowadzki
kompleksowo, cała Europa,
3 samochody, różne
gabaryty tel. 535 044 951
Przeprowadzki - transport mebli.
Tanio, szybko, solidnie. Duży samochód
- mała cena. Promocja na styczeń - 511
160 252
Przeprowadzki, transport, towary.
Miasto, kraj, zagranica. Streczowanie
przygotowywanie do transportu bez
dopłaty tel. 880 044 951
Przewozy osobowe Dario do Austrii
i Niemiec, tel. 75 78 127 46, kom. 604
672 112
Świadczę usługi transportowe na terenie Polski oraz Europy. Także transport
regionalny/przeprowadzki/dystrybucja.
Duże Busy Plandeki. Zapraszam do
współpracy. - 601 882 738
Transport - Kraj-zagranica 1,5
T,12m3, ekspresowy transport towarów
drobnicowych, przeprowadzki, f-ra VAT.
- 503 027 361
Transport mebli. Tanio, solidnie i na
termin. Promocja na styczeń. Kierowca
rzetelny, pomaga nosić meble. Zadzwoń,
powiedz termin, resztę robimy sami. - 511
160 252

RÓŻNE
KUPIĘ
Kupię każde zboże pasz, kons. gorzelniane oraz eko, również lubin, rzepak,
groch. Min 23t. Zapewniam transport,
płacę w dniu odbioru. Tel:509-942-079
Kupię stare dębowe deski podłogowe z
rozbiórki stodoły. - 503 916 286

RÓŻNE
SPRZEDAM
Sprzedam tanio niemieckie: komplet
sztućców w walizce, patelnie z termostatem, 2 noże tel. 600 542 620
Sprzedam wózek dziecięcy trzy-funkcyjny, bardzo ładny, niemieckiej firmy
Concord tel. 608 089 188

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

Naprawdę skromną bez nadmiernych
luksusów i wygód kawalerkę lub nieduże
mieszkanie w Cieplicach/Centrum/Okolice
Centrum/Zabobrze - ogólnie w Jeleniej
Górze z czynszem za 500zł + media - 605
449 973

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
1-os pokój w mieszkaniu w centrum - rynek.
Dostęp do kuchni, łazienki. Bogato wyposażony, kablówka, internet z rachunkami w
cenie 450. - 660 008 025
2 pokoje komfortowe 36m(Sudecka) oraz
51m(Kiepury) - 667 931 929
2 pokoje na Zabobrzu do wynajęcia 750zł +
liczniki + kaucja zwrotna - 781 932 482
Do wynajęcia duże wielopoziomowe mieszkanie w centrum Cieplic. - 603 656 480
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe blisko
centrum, ogrzewanie gazowe, parter, bezczynszowe, 900 zl + liczniki, 500 zl kaucja.
- 604 702 340
Do wynajęcia mieszkanie na min. 1 rok,
Jelenia Góra - Zabobrze tel. 75 64 138 55
Do wynajęcia mieszkanie z ogrodem, os.
Czarne, 2 pokoje, kuchnia z aneksem,
łazienka, korytarz, odrębne wejście i liczniki,
parter, ogrzewanie gazowe, kaucja-bez
pośredników. - 507 704 066
Do wynajęcia pokój i kawalerka na osiedlu
Czarne z wyjściem na ogród, blisko pętla
autobusowa. - 695 605 043
Dwu-pokojowe mieszkanie. Blisko
centrum, tanio. - 608 835 501
Kawalerka umeblowana Piechowice
- Kawalerka 25m, osobne wejście, ogrzewanie gazowe, możliwość korzystania z
garażu. W pełni wyposażona i umeblowana.
500zł +liczniki. - 509 526 297
Kawalerka w ścisłym centrum - Umeblowana i wyposażona. Cena 550 zł + czynsz
275 zł (w tym ogrzewanie) + media wg
potrzeb. Kaucja 550 zł. - 600 049 545
Mam do wynajęcia 2 pokoje + aneks
kuchenny, II piętro ul. Sudecka-Park Sudecki
razem z piwnicą, czynsz 900 + opłaty
(mieszkanie posiada liczniki na CO) w
budynku winda. Kaucja - 606 393 911
Mam do wynajęcia kawalerkę w centrum
Cieplic. Dobre miejsce, dobra cena, - 608
631 461
Mam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
koło teatru. Umeblowane, tanie w eksploatacji, ogrzewanie gazowe. 750zl + liczniki.
- 694 631 310
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Mam do wynajęcia mieszkanie blisko
M. Poczty 35m2, 2 pokoje z aneksem
kuchennym, CO gazowe, 650 zł + kaucja
tel. 75 64 697 02, 691 556 212
Mam do wynajęcia mieszkanie na Zabobrzu II, 2-pokojowe z balkonem, dobra
lokalizacja; cena 800, - (w tym czynsz i
ogrzewanie) - 607 667 207
Mam do wynajęcia pokoje z łazienkami
i dostępem do kuchni, internetu, tv w
Jeleniej Górze blisko Kolegium K. - 602
324 341
Mam do wynajęcia pokój w centrum,
w mieszkaniu studenckim, internet,
kablówka - 663 226 009
Mam do wynajęcia w centrum Karpacza
kawalerkę 35 m kw. 509-99-09-09
Mieszkanie 2-pokojowe, rynek - 50m,
częściowo umeblowane, 800 zl plus
liczniki, kaucja jednorazowa do zwrotu 721 026 563
Mieszkanie 3-pokojowe - 64 m2, trzecie
piętro w kamienicy w pobliżu centrum.
1000 zł plus media. Bez pośredników 667 219 752
Mieszkanie na Nosko 6 II piętro - 36m2
- po kapitalnym remoncie. 2 pokoje,
korytarz, szafa komandora, kuchnia w
zabudowie – Black Red White plus sprzęt
kuchenny. Nowa łazienka plus pralka.
Balkon plus piwnica. 900 zł plus opłaty
- 693 355 935
Mieszkanie w Podgórzynie do wynajęcia. Pow. 49,36m2. Pokój z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka, korytarz,
przejście na taras z sypialni. W cenie 1
miejsce parkingowe; 700zł + liczniki +
kaucja; 606457745
Pokój, łazienka, kuchnia, media, RTV,
internet, miejsce na samochód, niedaleko
centrum, spokój. - 698 673 047
Wynajmę kawalerkę umeblowaną z balkonem na ul. Kadetów, I-sze piętro-700zl
+ opłaty - 502 074 331
Wynajmę mieszkanie w Jeleniej Górze
37 m2, 2 pokoje, kuchnia, balkon, Zabobrze II, ul. Trzcińskiego, umeblowane,
czynsz 190zł. Więcej informacji tel.
0660447761; lub mail: marp30@wp.pl
Wynajmę pokój z dostępem do kuchni
i łazienki od zaraz, ul. Matejki 380 zł +
czynsz, woda, prąd, gaz 150 zł tel. 885
040 959
Wynajmę willowe 3 pokoje - Komfortowy
apartament 68 m z aneksem kuch. Umeblowany i wyposażony, piwnica, parking,
ogród, grill. Wrocławska- Maciejowa.
Faktura VAT. Tel kont.503197955
Wynajmę willowe dwupoziomowe Komfortowy apartament 50 m z aneksem
kuch. Umeblowany i wyposażony, piwnica,
parking, ogród ,grill. Wrocławska- Maciejowa. Faktura Vat. Tel kont.503197955

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Pilnie zamienię mieszkanie 41m w
Wałbrzychu 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
w c, ogrzewanie centralne- na węgiel.
Spokojna dzielnica, dużo zieleni. Nie
zadłużone. Zamienię na podobne w Jeleniej Górze. - 510 389 823
Zamienię – 5 pokoi, kuchnia, łazienka,
przedpokój, balkon, 2 piwnice w Legnicy o
pow. 141m2 blisko centrum, park - zamienię na mieszkanie w Jeleniej Górze. - 691
019 448
Zamienię mieszkanie - pokój, kuchnia,
łazienka w Miłkowie po kapitalnym remoncie na większe w Jeleniej Górze lub w
okolicach, może być do remontu tel. 504
163 724, 508 304 319

Zamienię pilnie mieszkanie kwaterunkowe
2 pokoje, 40m2 do małego remontu wc, na
większe lub takie same, może być zadłużone - 601 310 488

DOMY
KUPIĘ
Dom, stan surowy, zamknięty lub zadaszony do własnego wykończenia. Pilne dla
zdecydowanego klienta. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

DOMY
SPRZEDAM
Atrakcyjny dom budowany w 2002 r,
260 m2 powierzchni całkowitej, 5 pokoi, 2
łazienki na działce 730 m2, pięknie położony
w Kowarach. 399 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Do sprzedania domek jednorodzinny w
cichej dzielnicy Piechowic z dużym ogrodem. Cena 350000zł. do negocjacji. - 510
169 929
Dom na wsi w Przecznicy ok. 220 m kw. na
działce 1100 m kw. stan do zamieszkania i
modernizacji. - 726 290 939
Dom parterowy - 202 m2 powierzchni,
salon, kuchnia, jadalnia, 3 sypialnie, 2
garaże na działce 1200 m2 3 km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Dom w Cieplicach - 320 m2 powierzchni
całkowitej, 6 pokoi, pomieszczenie gospodarcze, na działce 450 m2, w dobrej
lokalizacji, 430 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Dom w Łomnicy budowany w 2004r, 135
m2, 5 pokoi, 2 łazienki, garaż, ogrzewanie
eko-groszek na działce 1200 m2. 490 000
zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
Dom w Wojcieszycach - 165 m2
powierzchni, 5 pokoi, działka 3000 m2,
375 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Dom wolnostojący, jednorodzinny o pow.
całkowitej 218,80m² w Międzyrzeczu-Bobowicko, całkowicie podpiwniczony z garażem
oraz pomieszczeniem gospodarczym. Pow.
działki 680m². Widok na jezioro, blisko las.
- 885 342 947
Dom z zabudowaniami gospodarczymi,
poniemiecki, 300 m2 powierzchni, około
70 m2 powierzchni mieszkalnej na działce
1800 m2 w Jeleniej Górze. 300 000 zł N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Nowy dom w Jeleniej Górze na Osiedlu Łomnickim, duża działka przy lesie.
Teren niezalewowy. Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości - 535 999 469
Nowy z 2008 roku ok. 200 m kw. pow.
całkowita na działce 846 m kw. zbudowany
i wykończony z materiałów najwyższej
jakości. lic.9549 - 726 290 939
Okolice centrum w rozsądnej cenie, dom
ok. 240 m kw. na działce 600 m kw. Stan do
zamieszkania. lic.9549 - 726 290 939
Pół bliźniaka w Jagniątkowie - pow. użytkowa 140 m2, położony na działce 275 m2.
5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 2 salony w tym
jeden z kominkiem, CO. W cenie nieruchomości: garaż wolnostojący i działka o pow.
4440 m2. Cena 420 000 - 601 172 123
Sprzedam atrakcyjną szeregówkę lokalizacja Zabobrze, gotowa do zamieszkania, elegancko wykończona, 120 m2, rok
budowy 2006, stan bardzo dobry, Jelenia
Góra tel. 501 099 367
Sprzedam dom w Jeżowie Sudeckim tel.
505 020 519

Śliczny domek poniemiecki, po kapitalnym remoncie, 130 m2 powierzchni, 3
pokoje, na działce 1100 m2 w Miłkowie.
409 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Dom w Międzyrzeczu - wolnostojacy, jednorodzinny o pow. całkowitej 218,80m², podpiwniczony z poddaszem użytkowym oraz
wolnostojącym garażem i pomieszczeniem
gospodarczym w Międzyrzeczu-Bobowicko.
Pow.działki 680m². - 885 342 947

DOMY
ZAMIENIĘ
Zamienię dom na dwa mieszkania lub
jedno z dopłatą. Szczegółowe informacje:
Robert Górski tel. 535 999 469. Lic. zaw.
14414

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię małą działkę położoną w połączeniu
z trasami biegowymi z Polaną Jakuszycką
z możliwością postawienia małego domku
sezonowego. Mile widziane sąsiedztwo. Na
działce minimum prąd. Dojazd samochodem - 508 121 784, popowski_p@op.pl

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Najpiękniejsza działka budowlana
1462m² w Jeleniej Górze Dziwiszów os.
Leśne Zacisze, idealny prostokąt ,media
przy działce. Dla ludzi lubiących spokój i łono
natury. Bez pośredników. - 885 342 947
Najpiękniejsza działka budowlana
w Jeleniej-Górze-Dziwiszów, os. Leśne
Zacisze, idealny prostokąt, media przy
działce, widok na Śnieżkę. Pow.1019m² 885 342 947
Sprzedam 3,5 ha super atrakcyjnie położone. Bez pośredników - 603 954 845
Sprzedam działkę budowlaną Sosnówka
2700 m kw, 40 zl za m kw - 506 696 431
Sprzedam nieruchomość o powierzchni
1868 m2 z budynkiem mieszkalno-gospodarczym do remontu w Jeleniej Górze blisko
centrum - 664 744 555

LOKALE
SPRZEDAM
Na atrakcyjnych warunkach sprzedam
lokale zlokalizowane w ścisłym centrum
Jeleniej Góry przy ul. 1 Maja. Promocyjna
cena już od 3.000,00 PLN netto/1 m kw. 697-397-297, 757522980
Sprzedam pawilon handlowy na oś. Orle
przy ul. Wolności. Płatność w systemie ratalnym. Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości. Wyłączne
prawo sprzedaży. - 666 109 550
Sprzedam pizzerię Manhattan przy ul.1
-go Maja 37. Pizzeria w pełni wyposażona
przygotowana do biznesu. Piec, lodówki,
stoły, krzesła, lady, zmywarka, komp.
talerzy itp., HACP, receptura 505-420-888,
605-091-461

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal użytkowy o łącznej
pow.50 m2 . Atrakcyjna lokalizacja w centrum Jeleniej Góry (ul. Kopernika). Cena
czynszu do uzgodnienia. - 502 362 187
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Do wynajęcia lokal w centrum Piechowic
- 756 161 401

Do wynajęcia stanowisko
fryzjerskie w centrum tel.
723 902 406

Lokal użytkowy w Świerzawie przy
głównym szlaku komunikacyjnym na trasie
Legnica - Jelenia Góra. Powierzchnia 27
m2. Więcej informacji pod numerem telefonu 607 081 611
Na atrakcyjnych warunkach wynajmę lokale
handlowo-usługowe w ścisłym centrum
Jeleniej Góry (róg ul. 1Maja/ Klonowica).
Cena już od 30,00 PLN netto/ 1 m kw. - 697397-297, 757522980
Spółdzielnia Mieszkaniowa Polfianka
wynajmie lokal użytkowy na parterze
budynku przy Wojska Polskiego 3 o
powierzchni 152,60 m2 wraz z piwnicą.
Lokal posiada duże witryny, ogrzewanie.
Kontakt - 691 210 362
Wynajmę lokal han-usł o pow. 150 m kw.
zlokalizowany w ścisłym centrum Jeleniej
Góry -róg ul. 1 Maja/ Klonowica. Lokal znajduje się na parterze z wielkimi witrynami.
Cena najmu 6000,00 PLN netto. - 697-397297, 757522980

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Oferujemy do sprzedaży miejsce postojowe w parkingu podziemnym w nowobudowanym obiekcie przy ul. 1 Maja w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Promocyjna cena
zakupu: 19.000,00 PLN netto/stanowisko
- 697-397-297, 757522980

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Magazyn, hala - 100 m2, z siłą, w
Jeleniej Górze, poza centrum, najlepiej na
trasie Maciejowa-Wrocław. Pilne dla klienta
nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Magazyn, hala - 112 m2, wysokość 4,30
siła, pomieszczenie socjalne, w pobliżu
centrum Jeleniej Góry, miejsce parkingowe.
2000 zł brutto plus kaucja. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Tanio wynajmę pomieszczenia magazynowe o pow. ok. 360 m kw przy ul. 1 Maja /
Klonowica w Jeleniej Górze (ścisłe centrum
miasta). Cena wynajmu 8,00 PLN netto/1 m
kw. - 697-397-297, 757522980
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Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Budowa centrum handlowego Focus Mall okazała się iluzją: o tym jeleniogórzanie już wiedzą. Nie wiadomo, jaki będzie los placu po byłym ryneczku. Faktem jest, że miejsce to nie jest już pilnowane i psuje wizerunek śródmieścia. – Teren
był ogrodzony, w budce zaś czuwał strażnik. Dziś płot wokół placu jest już częściowo zdewastowany. Tak duży fragment ziemi w centrum miasta stoi niezagospodarowany, a płot wokół niego zionie szpetotą i degeneracją – napisał do nas pan
Piotr Kłoczkowski. Targowisko Kiliński, które działało tu do końca 1999 roku, zlikwidowano argumentując, że wygląd ryneczku szpecił centrum Jeleniej Góry. Jak zatem przedstawia się w tym kontekście dzisiejszy „wizerunek” tego placu, który
przez trzy dziesięciolecia tętnił życiem? Na razie – brak pomysłu na jego powtórne zagospodarowanie. Władze Jeleniej Góry zapowiedziały, że będą domagać się kar umownych od inwestora, który splajtował. Czy się uda ściągnąć pieniądze?
Pewne jest, że wygląd placu odbijać powinien się czkawką tym, którzy pochopnie zdecydowali się na likwidację ryneczku i sprzedaż gruntu, którego przez ponad 11 lat nie udało się sensownie urządzić.
(RED)
FOT. AT (zdjęcie lotnicze z 2007 roku)
FOT. JELONKA.COM

16
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

