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Dodatki: nieruchomoŒci i zdrowie
Ranne w wypadkach zwierzęta domowe zbyt długo czekają na pomoc

Skazane na męczarnie
REGION

Bałwan gigant
w Kowarach

- To nienormalne, by potracone
zwierzęta musiały czekać na pomoc
nawet dwie godziny – denerwuje
się pani Elżbieta, mieszkanka Jeleniej Góry. - Z końcem minionego
Fot. Petr

Dzieło pięcioosobowej rodziny
Twardoni ma cztery i pół metra!
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Ponad dwie godziny – to
średni czas oczekiwania na
interwencję lekarza weterynarii wobec mających właścicieli czworonogów, które
ucierpiały wskutek kolizji na
ulicach. W ubiegłym roku odnotowano ponad 100 takich
przypadków. Prędzej pomoc
dotrze do zwierząt dzikich,
bo za to płaci miasto.

JELENIA GÓRA

roku jechaliśmy do Karpacza. Na
drodze zauważyliśmy potrąconego psa. Był cały zakrwawiony,
skomlał. Widzieliśmy, że cierpi. Nie
mogliśmy go zabrać do samochodu, bo najprawdopodobniej miał
połamane żebra. Zawiadomiliśmy
straż miejską, ale usłyszeliśmy, że
nie ma samochodu. Czekaliśmy
przy tym psie godzinę i czterdzieści
minut. To było straszne – mówi
pani Elżbieta.
Podobnych sytuacji czytelnicy
zgłaszali nam co najmniej kilka.
Potwierdza je również jeleniogórska
straż miejska. - W przypadku dzikich
zwierząt weterynarze przyjeżdżają
w miarę szybko, w zależności od

odległości. Za tę usługę płaci
bowiem miasto. Problem
pojawia się, kiedy chodzi
o zwierzęta domowe
– mówi Artur Wilimek,
rzecznik prasowy straży. - Miasto ma podpisaną
umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, ale często samochody
dostosowane do przewozu
zwierząt są w terenie. Zdarza
się, że na taki pojazd trzeba czekać nawet do dwóch godzin, w
ciągu których pies czy kot może
już po prostu zdechnąć wskutek odniesionych obrażeń.
Ciąg dalszy na stronie 4.

Nie zawsze udaje się
pomóc skutecznie
zwierzakom rannym w
wypadkach.

Tłumy na gali rockowej w Orient Expressie

Ostro zagrali, pieniądze zebrali

REGION

Postraszył bronią
i zabrał, co cenne
Fot. Archiwum
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Egzemplarz
bezpłatny

Mieszkaniec województwa
lubuskiego zamaskowany kominiarką i kapturem, sterroryzował pistoletem gazowym
właścicieli jednego z pensjonatów w Karpaczu i zażądał
pieniędzy. Jego łupem padły
cztery telefony komórkowe,
laptop i biżuteria o łącznej
wartości około 7500 zł. Do
zdarzenia doszło 6 stycznia.
Policja zatrzymała sprawcę w
minionym tygodniu. W mieszkaniu przestępcy, który został tymczasowo aresztowany,
znaleziono broń, skradzione
telefony i zegarek.
(112)

JELENIA GÓRA

96-letni kierowca sprawcą
kolizji na ulicy Wolności
W miniony piątek po południu na
ulicy Wolności blisko zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
doszło do stłuczki trzech pojazdów.
Nikt nie doznał poważniejszych obrażeń, a sprawcą okazał się 96-letni
jeleniogórzanin.
Kierowca volkswagena jechał
nieostrożnie prawym pasem z Cieplic
w kierunku Jeleniej Góry. Wpadł
w poślizg, w wyniku czego

zahaczył o toyotę. Kierujący tym
pojazdem chciał akurat z lewego pasa
skręcić w lewo. Volkswagena zarzuciło, stanął w poprzek jezdni. Na koniec
uderzyło weń ciężarowe auto.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Policja zatrzymała prawo jazdy starszego pana, aby zweryfikować jego
uprawnienia.
(Agrafka)
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Komu ciepła
posada?

Miasto utworzy spółkę administrującą Termami Cieplickimi.
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Mocnych wrażeń nie zabrakło,
a cel był szczytny.
Ponad trzy tysiące złotych zebrali wczoraj (niedziela) młodzi
organizatorzy Wielkiej Rockowej
Gali Charytatywnej, która odbyła się w klubie Orient Express.
Zagrały m.in. t akie formacje
młodych-zdolnych z regionu jak

Marble Hall, Re-gypz i Salvation.
Cel: zebrać jak najwięcej pieniędzy dla Darka Jóźwiaka z III LO
w Jeleniej Górze, chorującego na
dziecięce idiopatyczne porażenie
mózgowe z niedowładem wszystkich kończyn.

– Nie przypuszczałam, że przyjdzie aż tylu ludzi, którzy wspomogą naszą akcję – wzrusza się jedna
z organizatorek Adrianna Ciupka,
założycielka klubu UNESCO FOR
FRIENDS w Jeleniej Górze.
Petr

Szczęśliwie, wskutek zdarzenia nikomu
nic się nie stało.

Fot. Agrafka

Tygodnik Regionalny

w numerze
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NA TOPIE

O NIM SIĘ MÓWI
Ryszard Nowak
Szef OKOPS

Władysław Czyszczoń
artysta i pedagog

Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony
przed Sektami w Szklarskiej
Porębie wygrał proces sądowy z Dorotą Rabczewską,
skandalizującą piosenkarką
zwaną Dodą. R. Nowak zarzucił jej obrazę swych uczuć
religijnych wypowiedzią w
jednym z wywiadów, że „bardziej wierzy w dinozaury niż
w Biblię”, bo „ciężko wierzyć
w coś, co spisał jakiś napruty
winem i palący jakieś zioła”.
Sąd Rejonowy w Warszawie
kazał zapłacić D. Rabczewskiej grzywnę w wysokości
pięciu tysięcy złotych.
(Accipiter)
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Artysta plastyk tworzący w
szkle i wieloletni nauczyciel
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych dołączył do grona
osób odznaczonych medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Tworzy grafikę artystyczną i
unikatowe szkła użytkowe i
artystyczne przy współpracy
polskich hutników z huty szkła
„Julia”. Brał udział w licznych
plenerach dolnośląskich, konkursach, sympozjach oraz wystawach w kraju i za granicą.
Jego dzieła prezentowane były
na licznych ekspozycjach a za
twórczość zgromadził mnóstwo
nagród i wyróżnień.
(Accipiter)

Powiatowi samorządowcy stawiają na turystykę

To nasza żyła złota
Ro z m owa z e
starostą jeleniogórskim
Jackiem Włodygą

Fot. Petr

nie dochodów 62,4 mln zł, a po stronie
wydatków – 61 mln zł. To są pieniądze
przeznaczone przede wszystkich na
utrzymanie naszych placówek – szkół
pondgimnazjalnych, poradni pedagogicznych, domów pomocy społecznej,
a także na obsługę administracyjną.
Liczymy, oczywiście, na pieniądze zewnętrzne, dzięki którym można
by zrobić więcej, ale na razie
nie wiemy, ile ich otrzymamy.
W planach mamy m.in. budowę chodnika przy drodze w
Łomnicy, drogi do Michałowic
w
gminie
Podgórzyn, zabezpieczenie
W zeszłym roku udało się pozyskać do budżetu powiatu dodat- mostów w Szklarskiej Porębie.
kowo prawie 20 mln zł. Skąd te
Najważniejsze zadania na ten
pieniądze i co za to zrobiono?
rok,
to?
Około 12 mln złotych to środki,
Poza zadaniami statutowymi, stawiapozyskane w związku z klęskami
żywiołowymi, tzw. „powodziowe”. my przede wszystkim na rozwój i proZgodnie z przeznaczeniem, wydaliśmy mocję turystyki w naszym powiecie. Bez
je na naprawy rozmytych dróg i na dobrych dróg dojazdowych, bez czystej
zabezpieczanie wylewających rzek czy wody i powietrza, bez hoteli o wysokim
potoków. Były też inne środki, m.in. z standardzie i bogatej oferty wypoczynku
Narodowego Programu Przebudowy nie będzie gości, a to dzięki nim powstają
Dróg Lokalnych 2008-2011. W sumie, nowe miejsca pracy. Równie ważne jest
w zeszłym roku wyremontowaliśmy to, żeby nasza oferta trafiała do jak naj25 km dróg w powiecie. To dużo. Sporo większej liczby ludzi. Dlatego jeździmy
pieniędzy poszło na rozbudowę wodo- na targi i imprezy promocyjne w kraju
ciągów i kanalizacji, m.in. w gminach: i zagranicą. W zeszłym roku mieliśmy
Stara Kamienica, Janowice wielkie, stoiska na Reisemarkt w Dreźnie, na
Holiday World w Pradze, na Euroregio
Jeżów Sudecki…
Tour w Jabloncu, byliśmy na Targach
ITB w Berlinie, a także w Poznaniu,
A jak będzie teraz?
Czas pokaże. Budżet mamy podobny Białymstoku, Wrocławiu. Sami orgado ubiegłorocznego. Wynosi on po stro- nizujemy Targi Tourtec. Wiele działań
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Fot. UM

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

promocyjnych podejmujemy wspólnie
z gminami naszego powiatu i miastem
Jelenią Górą. Służy temu porozumienie
o współpracy i współfinansowaniu
przedsięwzięć dla rozwoju turystyki i
wypoczynku.
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Zagadkowa śmierć od noża
po kłótni i szarpaninie

Będą parkingi
na Zabobrzu

Opinia biegłych ma wyjaśnić, co
wydarzyło się 11 stycznia w pubie
przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie,
skąd 38–letni Radosław C. trafił
do szpitala z raną kłutą nogi, i
mimo natychmiastowej pomocy
medycznej dwa dni później zmarł.
Wcześniej C. pokłócił się ze swoim
kolegą, któremu miał sprzedać
quada, ale nie wywiązał się z obietnicy. - Nikt z czterech obecnych na
sali nie widział samego dźgnięcia
nożem. Jeden ze świadków zeznał
natomiast, że nóż sprężynowy
należał do poszkodowanego, który
wcześniej wyciągał go z kieszeni i

Są wymierne efekty tych zabiegów?
Tak, zdają one egzamin. Przybywa
gości z całej Europy. Nasz teren upatrzyli
sobie ostatnio mieszkańcy na przykład
Bawarii w Niemczech czy Holandii,
sporo jest turystów z Aachen, miasta
partnerskiego, gdzie w zeszłym roku byliśmy z prezentacją. Tam doszło do zdarzenia, które może przynieść powiatowi
kolejne korzyści. Kiedy nasze stoisko
odwiedziła eurodeputowana Sabine
Verhayen, była pod takim wrażeniem
atrakcyjności Kotliny Jeleniogórskiej i
sposobu jej prezentowania, że zaprosiła
nas do przygotowania wystawy w końcu
maja w Brukseli. Wzorcowo układa nam
się też współpraca z partnerami w kraju.
Na przykład, powiatem wolsztyńskim. W
pierwszej połowie lutego już po raz kolejny przyjedzie stamtąd ok. 20-osobowa
grupa młodzieży, która wypoczywać
będzie w Karpaczu. A nasi uczniowie z
podległych nam szkół ponadgimnazjalnych (Kowary, Piechowice, Szklarska
Poręba) będą odpoczywać latem nad
jeziorami i ćwiczyć sporty wodne.
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Jeleniogórska Spółdzielnia
Mieszkaniowa uzyskała zgodę na budowę parkingów na
największym osiedlu w mieście w rejonie ulic Bacewicz i
Noskowskiego. Samochodów
osobowych wciąż tam przybywa, więc potrzeba zwiększania obszaru przygotowanych
miejsc do parkowania st aje
się nagląca. Mieszkańcy osiedla skarżą się tymczasem, że
z m ot o r y z owa n i z o s t aw i a j ą
samochody, gdzie im się podoba, utrudniając poruszanie się
pieszym i niszcząc zieleńce.
(RED)

bawił się nim – mówi Radosław
Magazowski, naczelnik Wydziału
Śledztw Prokuratury Okręgowej
w Jeleniej Górze.
Po zdarzeniu natychmiast wezwano karetkę pogotowia, jednak ostrze
trafiło w tętnicę i żyłę prawego uda
mężczyzny, który stracił bardzo dużo
krwi. Nie udało się go uratować. W
jaki sposób nóż trafił w okolicę tętnicy i żyły udowej? To ma wyjaśnić biegły. Drugi z uczestników zdarzenia,
który szarpał się z pokrzywdzonym,
został przesłuchany w charakterze
świadka. Zwolniono go do domu.
(Angela)

Wnuczęta przygotowały wzruszające święto

Babciom i dziadkom najlepszego
Dzieci z Przedszkola im. Kra- swych miłości! – śpiewały masnala Hałabały z racji dni luchy z Przedszkola nr
babci i dziadka pokazali w 11 w Sobieszowie.
(Angela)
minionym tygodniu program
artystyczny.

Fot. AP
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Dziadkowie nie kryli radości,
dumy i wzruszenia z występów
swoich wnucząt, a dzieci obdarowały
ich własnoręcznie wykonanymi upominkami. Nie zabrakło słodkości. Był
też czas na wspólną zabawę i tańce.
Dziękuję za rozmowę.
- Niechaj w zdrowiu długie lata dni
(bob) twe płyną w pomyślności, niech twe
chwile radość splata, pośród wnucząt
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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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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Przedstawiciele spółki Wodnik podpisali w miniony
czwartek umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa
Górniczego i Energetycznego EGBUD z siedzibą w Bogatyni. Dzięki wsparciu z Unii
Europejskiej powstanie tam
w końcu kanalizacja.

Fot. Agrafka

Czyściej za 25 milionów złotych

Do 2015 roku wszystkie miasta
w Polsce muszą uporządkować
gospodarkę wodociągowo-ściekową,
inaczej mogą zostać nałożone kary
z Unii Europejskiej. W Cieplicach
ciągu dwóch lat ma zostać wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami od ul. Marcinkowskiego do ul. Objazdowej. Konkretnie będą to ulice: Dworcowa (do
skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego), Cmentarna, Wojewódzka, Spokojna, Francuska, Cicha, Ceglana,
Ludowa, Łąkowa i Gminna. Prace
będą prowadzone też na ulicach:
Jagiellońskiej, Zjednoczenia Narodowego, Rzemieślniczej, Przechodniej,

Wojciech Jastrzębski i Andrzej
Karasiński, prezes EGBUD, podpisują
porozumienie.
Dworskiej, Langego, Sobieszowskiej,
Dolnośląskiej, Lubańskiej, Książęcej,
Sowińskiego, Dworcowej, Marcinkowskiego, Mieszka I, Harcerskiej,
Sprzymierzonych, Korfantego, a
także Staromiejskiej.
- Celem całej inwestycji jest przyłączenie ponad sześciu tysięcy
mieszkańców do systemu kanalizacyjnego, budowa lub modernizacja

Na luty planowane jest podpisanie umowy na drugi etap rozbudowy i modernizacji
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze, a także uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w rejonie Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej oraz gospodarki
ściekowej w Sobieszowie.

REGION
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Bałwan gigant w Kowarach

Fot. K. WOLIŃSKI

Fot. Archwium prywatne

200 lat pani Heleno!
Pani Helena Grzegorzewska z
Jeleniej Góry obchodziła w miniony
wtorek swoje setne urodziny. Jubilatka odebrała gratulacje i kwiaty z rąk
zastępcy prezydenta Jeleniej Góry,
Huberta Papaja i przedstawiciela
ZUS-u. Pani Helenie złożono też życzenia zdrowia i 200 lat życia! Helena
Grzegorzewska urodziła się we wsi
Biedaszki w województwie łódzkim.
Do Jeleniej Góry przyjechała w 1951
roku. Wszystkiego najlepszego!
(Angela)
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prawie 50 km kolektorów kanalizacyjnych i prawie 25 km sieci
wodociągowej. Ceny wody i ścieków
wzrosną, jednak będą to groszowe
kwoty. Dotacja z Unii Europejskiej
to 52 procent całej kwoty przedsięwzięcia, która wynosi ok. 120 mln
zł - podkreślił Wojciech Jastrzębski,
prezes Zarządu „Wodnik”.
Niestety, ze względu na warunki geologiczne i techniczne nie
ma możliwości skanalizowania
Jagniątkowa i Goduszyna, jednak
będą tam budowane przydomowe
oczyszczalnie ścieków.
(Agrafka)
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Pięcioosobowa rodzina Twardoni
z Kowar w ciągu 16 godzin ulepiła
czteroipółmetrowego bałwana. Z
pomysłem stworzenia takiego dzieła
pan Dariusz Twardoń nosił się od
dwóch lat. Zrealizował swą ideę
w miniony wtorek. - Pomagała mi
11-letnia córka Marcela. O godz.
19.00 dołączyła do nas żona,
która wróciła z pracy, oraz
moja starsza córka Patrycja z
zięciem Szymonem. Bałwana
lepiliśmy do drugiej w nocy –
opowiada pan Dariusz.
To jednak nie koniec pomysłów pana Darka. Już zamontował na swojej działce koło
obwodnicy w Kowarach
ośmiometrowy słup.
Jeśli tylko będzie wystarczająca ilość śniegu
i odpowiednia pogoda,
ulepi około 10Czteroipółmetrowego bałwana
metrowego
można oglądać przy ul. Kowalskiej w
bałwana.
Kowarach.
(Angela)
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Chwytał życie w kadr

Dzielili się opłatkiem

XIII Noworoczne Spotkanie
Opłatkowe w Mysłakowicach
zgromadziło w minioną sobotę
niepełnosprawnych z całego powiatu jeleniogórskiego.
Okolicznościową Mszę św. odprawił duszpasterz środowisk
niepełnosprawnych ks. bp.
Marek Mendyk. W Gminnym
Ośrodku Kultury w Mysłakowicach w obecności władz powiatu oraz organizacji zajmującej
się pomocą osobom chorym i
wykluczonym doceniono pracodawców, którzy zatrudniają
ludzi pokrzywdzonych przez
los. Nie zabrakło kolędowania,
programu artystycznego i poczęstunku. Podobną miejską
uroczystość z udziałem posłanek Zofii Czernow i Marzeny
Machałek zorganizowano 15
stycznia w kościele św. Jana
Apostoła i Ewangelisty na jeleniogórskim Zabobrzu.

Był wśród założycieli Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, które w minionym roku
świętowało półwiecze istnienia.
Prowadził pracownię fotografii
w Młodzieżowym Domu Kultury.
Należał też do Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Jego pasją było
kolekcjonowanie sprzętu fotograficznego. Pana Waldemara można
było spotkać na jarmarku staroci i
osobliwości, gdzie wystawiał swój
imponujący zbiór.
Nie wszystek jednak umarł.
Non omnis moriar. Ta łacińska
sentencja dosłownie wpisuje
się w postać tego Artysty, który
pozostawił po sobie tysiące fotografii, w tym wiele nigdy nie
opublikowanych. Niech spoczywa
w pokoju wiecznym!
(RED)

W minioną sobotę na starym
cmentarzu komunalnym przy ulicy
Sudeckiej w Jeleniej Górze na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono śp. Waldemara Wydmucha,
wybitnego fotografika i działacza
organizacji fotograficznych, dokumentalistę jeleniogórskiego.
Urodził się w 1928 roku, a w roku
1958 przybył do Jeleniej Góry, gdzie
się osiedlił i podjął pracę fotoreportera dla lokalnej prasy. Jego zdjęcia ilustrowały jeleniogórską codzienność
w latach 60. i 70. XX wieku.
Waldemar Wydmuch był także artystą fotografikiem. Zbiór
pejzaży karkonoskich autorstwa
W. Wydmucha zakupiło Muzeum
Sportu i Turystyki w Karpaczu. Jego
prace są także w zasobach Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Fotografował też akty.

JELENIA GÓRA

Po barakach kamienica

Rozpoczęło się zagospodarowanie terenu przy ulicy Słowackiego, gdzie znajdowały się
baraki, w których przez wiele
lat urzędowała jeleniogórska
prokuratura. Grunt przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalno-usługową, powstanie
więc tam kolejna przy tej ulicy
kamienica wielorodzinna.
(RED)

Waldemar Wydmuch w październiku 2011 roku
odebrał medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
R
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„THE SEJM”, czyli czas na kabaret
Na nowy program wrocławskiego
kabaretu Neo-Nówka zaprasza
w ramach Jeleniogórskiej Sceny
Kabaretowej, Agencja Wydawniczo-Koncertowa SOLO.
Już 30 stycznia (w poniedziałek) o godz. 17:00 i 20:00 można
przejść na śmieszną stronę mocy…. 18 nominacji do Oscara,
4 Złote Globy i 3 okładki w gazetce promocyjnej Tesko, czy można
mieć więcej...
Bilety w cenie: 65 zł, 55 zł, 40 zł,
można jeszcze nabyć w: Kasie Teatru, Sklepie Muzyczny DEMO,
u Koordynatora Sprzedaży pod
nr 697-56-58-40 oraz na:
www.kabaretowebilety.pl
www.biletynakabarety.pl
A
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WARSZTATY ZAJEZDNI
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

3

Fot. red

Lewobrzeżne Cieplice bez uciążliwych szamb

JELENIA GÓRA

23 stycznia 2012 r.

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

4
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Goście mocno napracowali się, by wygrać

Wymęczone zwycięstwo lidera
Łukasz Niesobski i Przemysław
Hajnsz, który po kontuzji rozegrał kolejny dobry mecz.. Mimo
otwartej gry to ligowy outsider
po 10 minutach prowadził 27:23.
W drugiej „ćwiartce” Sokół zaliczył
13-punktową serię wychodząc na
prowadzenie 36:27. Kiepska skuteczność oraz liczne straty nie podłamały
gospodarzy, którzy m.in. po celnych „trójkach” Hajnsza
oraz Prostaka doprowadzili do remisu 42:42. Do
szatni zawodnicy schodzili
przy stanie 47:48.
Na początku trzeciej
kwarty po punktach
Sterengi Sudety prowadziły 53:48, ale w
ostatniej kwarcie
przyjezdni zdołali
odskoczyć na 11
punktów. Ostatecznie lider z
Łańcuta wygrał 87:78.

Przed spotkaniem ostatniej z
pierwszą ekipą ligowej tabeli Sudety były skazywane na sromotną
porażkę. Wzmocnienia kadrowe
przełożyły się na obraz gry i Sudety
nie przypominają już „chłopaków do
bicia”. W wyjściowej piątce spośród
zawodników stanowiących trzon
zespołu w pierwszej rundzie wyszli

Sudety Jelenia Góra - Sokół Łańcut
78:87 (27:23, 20:25, 13:16, 18:23)
Sudety: Sterenga 19, Prostak 13,
Niesobski 13, Wilusz 11, Hajnsz 10,
Józefowicz 7, Kijanowski 3, Balcerzak
2, Minciel, Bukowiecki.
Sokół: Wilczek 24, Pisarczyk 15, Szurlej
14, Hałas 11, Fortuna 10, Bogdanowicz
5, Balawender 4, Klima 4, Chomicz

Sudety grają coraz lepiej,
ale do ideału wciąż daleko.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

– Naszym celem jest, między
innymi, rozbudzenie świadomości
uczestników i uczestniczek na
temat ich mocnych i słabych stron
- powiedziała Danuta Sadownik,
trener, pedagog i terapeutka prowadząca zajęcia.
– Gimnazjaliści i licealiści powinni korzystać z fachowych
porad dotyczących komunikacji.
Umiejętności znalezienia się w
życiu, które często je przerasta
– podsumowują Anna i Robert z
jednej z grup warsztatowych.
(Petr)

Fot. Petr

Kreat ywne myślenie, sposoby radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, planowanie własnej
przyszłości i „jak być asertywnym wtedy, gdy trzeba”. Oto
zagadnienia poruszane podczas
Warsztatów Rozwoju Osobistego w
Prywatnym Centrum Kształcenia
Kadr przy ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze. Zajęcia odbywają się w
ramach programu „Wspólne działanie – lepsze jutro”. Korzystają z
nich młodzi uczestnicy projektu
skierowanego do mieszkańców
rejonu miasta objętych Lokalnym
Programem Rewitalizacji.

JELENIA GÓRA

Lepiej zapnij pasy,
będzie bezpieczniej

Trzeci w tabeli PGNiG Superligi
kobiet Vistal Łączpol Gdynia wywiózł z Jeleniej Góry dwa punkty,
jednak zwycięstwo nie przyszło
rywalkom tak łatwo. Do przerwy
jeleniogórzanki prowadziły 18:16,
druga część gry należała jednak
do przeciwniczek, które wygrały
ostatecznie 35:26. Pierwsze 40
minut było bardzo dobre w wykonaniu podopiecznych Małgorzaty
Jędrzejczak. Po 30 minutach jeleniogórzanki schodziły do szatni
przy prowadzeniu 18:16. Po zmianie
stron KPR wciąż utrzymywał wysokie tempo wypracowując sobie
czterobramkowe prowadzenie. W
ciągu ostatnich 20 minut rywalki
szybko dogoniły gospodynie wychodząc na prowadzenie i stopniowo
je powiększając. Ostatecznie Vistal
wygrał 35:26.
(MDvR)

KPR Jelenia Góra - Vistal Łączpol Gdynia
26:35 (18:16)
KPR: Kozłowska, Szalek, Załoga 8,
Dąbrowska 6, Odrowska 5, Buklarewicz
3, Fursewicz 2, Marceluk 1, Galińska 1,
Kubicka, Uzar, Popielarz

- Zajęcia są prowadzone na luzie, ale
bardzo ciekawie – mówią uczestnicy
warsztatów.

Nasi młodzi koszykarze
nie dali rady ekipie ze Zgorzelca
Zawodnicy ZSOiT zajęli drugą
pozycję w koszykarskim finale
strefowym. W meczu o najwyższy
stopień podium jeleniogórzanie ulegli drużynie LO Zgorzelec 29:48.
Przebieg zawodów: Półfinały:
ZSOiT Jelenia Góra – LO Bolesławiec 38:23, LO Zgorzelec – ZSO
Kamienna Góra 64:26. Mecz o 3.
miejsce: ZSO Kamienna Góra – LO
Bolesławiec 23:43. Finał: LO Zgorzelec – ZSOiT Jelenia Góra 48:29.
Skład LO Zgorzelec: Patryk Białan, Michał Ryfa, Damian Czubat,
Denis Socha, Jakub Duszyński,
Adam Maleska, Jakub Łachacz,
Bartłomiej Łachacz, Michał Żytomirski, Rafał Moszczyński, Kamil
Moszczyński. Opiekun zespołu:
Marta Bukowa
Skład ZSOiT Jelenia Góra: Maciej Czornij, Michał Regner, Patryk Ruciński,
Piotr Dąbrowski, Tomasz
Strach, Maciej Górecki,
Seweryn Kiljan, Tomasz
Skoczek , Igor Łapaj,
Igor Połubiński, Kr ystian Dziedzic, Michał

Guz. Opiekun zespołu: Jarosław
Zawiślański
Skład II LO Bolesławiec: Tomasz
Czernas, Jakub Marek, Maciej Gass,
Maciej Chojnacki, Jakub Gieszczyk,
Kacper Maziarz, Arkadiusz Kołomyjski, Szymon Walera, Krzysztof
Kleban, Gaweł Miedziałko, Michał
Guzowski, Marcin Wolski. Opiekun
zespołu: Edyta Kwiecińska
Skład ZSO Kamienna Góra: Igor
Baran, Tomasz Tokarski, Przemysław
Nowakowski, Andrzej Bogusz, Marcin Jaroszewicz, Andrzej Maciuszek,
Artur Michałowski, Wojciech Samek,
Jarosław Błażków, Damian Burdalski.
Opiekun zespołu: Gabriela Hubert
Do dolnośląskiego finału awansowali koszykarze Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu.
(MDvR)

Ranne na drogach zwierzęta domowe zbyt długo czekają na pomoc

Skazane na męczarnie
Dokończenie ze strony 1. w roku, dlatego te pojazdy spełniają
inne zadania. Nikogo nie stać na to,
by kupować i utrzymywać osobny
samochód. Według mnie wszystko
działa sprawnie i nie potrzebne
są żadne zmiany – mówi Michał
Kasztelan.
Jednak zdaniem strażników potrzebny jest co najmniej jeden samochód, który przez cały rok byłyby w
pogotowiu. - W straży są cztery osoby,
które chętnie podjęłyby się przeszkolenie w tym zakresie. Gdyby miasto,
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo- jak planowano w minionym roku,
darki Komunalnej w Jeleniej Górze zakupiło nam samochód, problem
ma dwa samochody dostosowane by zniknął – mówi strażnik Artur
do przewozu rannych zwierząt lub Wilimek.
- Być może będziemy starali się o
padliny. – Nie mogą one być ciągle
dyspozycyjne tylko do tych celów. zakupienie specjalistycznego pojazdu
Takich przypadków jest kilkanaście do tego celu lub o zleceniu tej usługi


Straż miejska ma zakaz
od Sanepidu przewożenia
potrąconych czy padłych
zwierząt. Aby je uratować
zabieramy małe zwierzaki
do pudełka i zawozimy je
do schroniska. W przypadku
większych psów nie możemy
jednak nic zrobić – tłumaczy
Artur Wilimek.

•

REKLAMA

O tym, jak użyteczne w razie wypadku samochodowego
są zapięte pasy bezpieczeństwa, dowiedzieli się ci, którzy
sprawdzili skuteczność tego
zabezpieczenia na symulatorze
udostępnionym w miniony piątek w Tesco przez straż miejską.
Symulator zakupiony został
przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego. Został on
udostępniony chętnym, którzy
w Tesco „na własnej skórze”
mogli sprawdzić co dzieje się
z człowiekiem po uderzeniu
samochodu w przeszkodę … i
to przy minimalnej prędkości.
Wrażenia były jednoznaczne:
pasy lepiej zapiąć. Urządzenie
ma przekonać opornych i będzie wystawiane przy różnych
okazjach w całym mieście.
(Angela)

Postraszyły faworytki

JELENIA GÓRA

Postawili na rozwój młodych

Otworzyli market Dino

Pierwszy w Jeleniej Górze
pawilon krajowej sieci Dino
został w minionym tygodniu
otwarty przy ulicy Morcinka.
Budowa sklepu znajdującego
się w bezpośrednim sąsiedztwie
Szkoły Podstawowej nr 10,
trwała kilka miesięcy. Placówka
jest „oblężona” przez klientów,
także tych, którzy byli przyzwyczajeni do robienia zakupów
w zlikwidowanym w grudniu
ubiegłego roku markecie „Intermarche”. W skład sieci Dino
wchodzi ponad 120 placówek
w całym kraju. To markety o
średniej powierzchni około
400 metrów kwadratowych z
wielobranżowym asortymentem towarów.
(RED)

W następnej kolejce (28. stycznia, godz. 17:00) Sudety zagrają
w Gdyni ze Startem, a na własny parkiet powrócą 4. lutego
(godz.18:30) na konfrontację
z kolejnym Startem - tym razem z
Lublina.
(Przemo)

Fot. Raczyński

Wzmocniona w styczniowym
oknie transferowym ekipa
Sudetów dzielnie walczyła z
liderem rozgrywek przegrywając 78:87.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

R

E

K

L

A

M

A

firmie zewnętrznej. Trzeba jednak
pamiętać, że każde zwierzę domowe
ma właściciela i to on jest za niego
odpowiedzialny i jeśli go nie dopilnuje, powinien ponosić koszty jego
transportu oraz leczenia. Niestety
mieszkańcy próbują ten obowiązek
zrzucić na miasto, a to jest nie w
porządku – usłyszeliśmy od Cezarego
Wiklika, rzecznika magistratu.
(Angela)

W minionym roku MPGK interweniowało w sprawie padłych domowych
zwierząt 113 razy. Podobna ilość
wyjazdów dotyczyła zwierząt, które
przeżyły potrącenia.
•
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Komu ciepła posada?
W ramach projektu budowy Dolnośląskiego Centrum Rekreacji Wodnej, czyli term cieplickich
ma zostać zawiązana jednoosobowa spółka, która będzie zarządzała aquaparkiem.

Fot. Archiwum

W tym roku na działalność tej spółki dane do użytku, więc trzeba zawiązać Osoba pełniąca funkcję kierowniczą
miasto przeznaczy pół miliona złotych. spółkę, prawdopodobnie jednoosobową, z ramienia miasta Jeleniej Góry skupi
Za kilka miesięcy termy mają być od- która będzie nimi umiejętnie zarządzała. się na pracach wykończeniowych w
termach cieplickich, czyli dotyczących
np. wyposażenia i dostosowania obiektu
do potrzeb zarówno mieszkańców, jak
i turystów.
- Zastanawiamy się, czy spółka ta
powinna także zarządzać innymi obiektami bazy sportowej w Jeleniej Górze,
którymi do tej pory zarządza Międzyszkolny Ośrodek Sportu. Szczególnie chodzi tu o stadion przy ul. Złotniczej, który
jest teraz modernizowany, i baseny przy
Termy Cieplickie to wciąż rzeczywistość
ul. Sudeckiej – powiedział Hubert Papaj,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
wirtualna. Samorząd zapewnia, że w
(Agrafka)
tym roku będą gotowe.

Szukają świadków

W minioną środę (18 stycznia)
około godziny 14.35 w Jeleniej Górze
na ul. Konstytucji 3 Maja doszło do
stłuczki czerwonego renaulta megane
oraz zielonego nissana almery. Świadkowie proszeni są o kontakt z KMP, ul.
Nowowiejska 43, pok. 16. (75/75-20267 lub sekretariat 75/75-20-581).

JELENIA GÓRA

Kieszonkowiec w autobusie

Policja zatrzymała złodzieja, który
w listopadzie ukradł pasażerce autobusu telefon komórkowy warty dwa
tysiące złotych.

JELENIA GÓRA

Prowadził po „trawce”

JELENIA GÓRA

Niech żyje bal w „Jelonku”!
rytm muzyki, tańczyły, skakały,
prezentowały stroje, które przygotowały w domu z rodzicami, a potem
wzięły udział w grach i konkursach
– powiedziała nam Barbara Kędra,
koordynator półkolonii i kierownik
działu organizacji imprez w MDK
„Jelonek”.
Drugi tydzień ferii zimowych w
MDK „Jelonek” rusza 23 stycznia,
w poniedziałek. Koszt uczestnictwa dziecka w tegorocznym
zimowisku to 10 zł za jeden dzień.
Atrakcji z pewności nie zabraknie.
(Petr)

Balem przebierańców podsumowali pierwszy tydzień ferii zimowych
uczestnicy półkolonii z Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek” w Jeleniej
Górze. Pojawili się piraci z Karaibów,
postaci z komiksów, biedronki i inne
roześmiane stworki. – Bal przebierańców udał się naprawdę świetnie.
Dzieci bawiły
się w

Fot. Petr

JELENIA GÓRA

Patrol policji zatrzymał w minioną
środę nad ranem kierowcę seata Ibizy.
Mundurowi myśleli, że prowadzący pił
alkohol. Kierowca jednak przyznał
się, że zanim usiadł za kierownicą i
ruszył w drogę, wypalił marihuanę.
Dodatkowo nie miał uprawnień do
prowadzenia samochodu.

JELENIA GÓRA

Piwniczny włamywacz

Policja zatrzymała złodzieja, który
na przełomie ubiegłego i tego roku
kradł elementy metalowe z piwnic. W
sumie uczynił to co najmniej dziewięć
razy. Próbował też włamać się do
pralni i suszarni w jednym z bloków
na Zabobrzu.

– Zabawa z kolegami i koleżankami to
jest to! – krzyczeli mali przebierańcy.
•
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Kradli drewno

Dwaj piętnastoletni chłopcy kradli drewno z prywatnych posesji
na terenie gminy Mysłakowice, a
jedno drzewo wycięli. Skradziony łup
sprzedali, a pieniędzmi dzielili się po
połowie.

JELENIA GÓRA

Czujne oko sąsiada

Pewien mieszkaniec gminy Podgórzyn włamał się pod osłoną nocy
do pomieszczenia gospodarczego w
Jeleniej Górze, skąd zabrał agregat
prądotwórczy i kosiarkę spalinową.
Złodzieja zatrzymano, kiedy pakował
łup do swojego auta. Zauważył to
sąsiad, który zawiadomił policję.
(112)

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

AUTO - CAMPING PARK
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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Dzikie świnie
na Zabobrzu
Nieopodal marketu Carrefour na Zabobrzu biegały
dziki. Sygnałami wypłoszyli je
policjanci. Zwierzęta wróciły
do lasu, ale mogą wrócić. A –
jak to zauważył nie tylko Jan
Brzechwa: „dzik ma bardzo
ostre kły” – więc lepiej uważać.
Kiedy człowiek podchodzi do
dzikich zwierząt czują się one
zagrożone, a w sytuacji zagrożenie po prostu atakują. - Sprawą dzików powinny się też zająć koła łowieckie, do których
należy dokarmianie dzikiej
zwierzyny w lasach. W okresie
mrozów myśliwi powinni też
pamiętać o rozbijaniu lodu na
zamarzniętych strumieniach,
tak by zwierzęta mogły się
napić. Wówczas dzika zwierzyna nie będzie wędrować w
poszukiwaniu pożywienia czy
wody – mówi Eugeniusz Ragiel,
prezes Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce i kierownik jeleniogórskiego schroniska dla małych zwierząt. W
wielu rejonach Jeleniej Góry,
które sąsiadują z kompleksami
leśnymi, odwiedziny dzikich
zwierząt zimą to normalność.
W poszukiwaniu pożywienia z
lasu wychodzą głównie sarny, a
po śmietnikach buszują lisy.
(Angela)
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Bezdomna spłonęła w szałasie
Tragiczny w skutkach okazał się
pożar szałasu, do którego doszło 18
stycznia w okolicach Siedlęcina. W
płomieniach poniosła śmierć kobieta,
która tam koczowała. Ze wstępnych

ustaleń wynika, że przyczyną mogło
być zaprószenie przez nią ognia, jednak opinię w tej sprawie wyda biegły
z zakresu pożarnictwa.
(112)

JELENIA GÓRA

Żądają darmowych parkingów
Stanisław Mielczarek z Jeleniej
Góry, inicjator akcji, wspólnie z kolegami z komitetu przez dwa miesiące zbierał podpisy pod inicjatywą
obywatelską mieszkańców Jeleniej
Góry dotyczącą zasad korzystania
z miejsc parkingowych przez niepełnosprawnych
kierowców. Obowiązująca uchwała zrównuje ich z
ludźmi zdrowymi.
– Ta uchwała
nas upokarza. W
większości miast
w Polsce niepełnosprawni parkują
bezpłatnie lub płacą
symboliczną kwotę za
parkowanie poza ko-

pertami. Chcemy, by tak było i u
nas. Przyjeżdżają do Jeleniej Góry
osoby niepełnosprawne z innych
miast i nie są świadome, że w stolicy Karkonoszy ktoś mógł wpaść
na pomysł by pobierać opłaty za
parking od niepełnosprawnych –
mówi Stanisław Mielczarek.
W miniony wtorek pismo z poparciem ponad 500 mieszkańców
Jeleniej Góry i ponad 100 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego
zostało złożone na ręce przewodniczącego rady, Janusza Grodzińskiego. Inicjatorzy akcji mają zostać
zaproszeni na sesję, kiedy będzie
omawiany ten problem.
(Angela)
Fot. red

JELENIA GÓRA Samorząd szuka administratora cieplickich term
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Poza „kopertą” niepełnosprawni
kierowcy muszą płacić.
•
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LORA SZAFRAN – „Sekrety
Życia według Leonarda
Cohena”
wydawnictwo: Sony Music
Poland

Utwory
tego znakomitego
artysty ukochanego
przez polską
publiczność
mają uniwersalny wymiar. Duża w tym
zasługa popularyzatora jego twórczości nieodżałowanego Macieja
Zębatego. Lora Szafran sięgnęła do
nieco starszego repertuaru Cohena
wybierając utwory pod kątem nieco
innych tłumaczeń m.in. Daniela
Wyszogrodzkiego i Pawła Orkisza.
Płytę, na której znalazło się 12
utworów, otwiera piosenka „Goście”
a zaraz po nim pojawia się słynna
„Zuzanna”. Piosenkarka podchodzi
do każdego z utworów ( „Zamglone
życie”, „Tańcz mnie po miłości
kres:, „Kto w płomieniach”, „Jeśli
wola twa”, „Oto jest”, :Odchodzi
Aleksandra”) z wielkim namaszczeniem. Szafran śpiewa a właściwie
melorecytuje utwory Cohena, które
choć brzmią nowocześnie, to nie
zmieniły harmonii. Wzbogacone
zostały o aranżację i instrumentarium. Wokalistka nie zapomniała
o dwóch największych przebojach
Leonarda Cohena („Słynny niebieski prochowiec” oraz „Alleluja”):
zmniejszając formę tych piosenek
zachowała pełny tekst.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JOANNA KONDRAT –
„Samosie”
wydawnictwo: Moderna

REGION

Przybieżeli do Piechowic pasterze

Już swego czasu doceniona została
głównymi nagrodami na największych festiwalach piosenki autorskiej.
Teraz, kiedy muzyka otwiera się
na inne dziedziny sztuki artystka
odważyła się połączyć te klimatyczne
fascynacje z pulsującym jazzem. Jak
wyszło?. Znakomicie! To połączenie
różnych temperamentów i oczekiwań
muzycznych twórców albumu m.in.
( Marcina Kiełbasy czy Krzysztofa
Napiórkowskiego). Zestaw muzyków
przebogaty a wśród nich Trio pianisty
Macieja Tubisa. Wokalistka świadomie i odważnie czerpie z doświadczenia wybitnych i rozpoznawalnych
stylistycznie
m u z y ków,
j a k Pawe ł
Bzim Zarecki, Rober t
Szydło czy
Przemek Pacan. Każdy z
11 utworów na płycie („Kawa”, „Będę
obok”, „Sny”, „Twierdza”, „Jezioro”,
Samosia”, „Jeszcze nie teraz”, „Jasny”,
„Gruba skóra”, „Może lepiej”, „ Ptaki”
) to osobiste i dojrzałe wyznania
piosenkarki, a zarazem trudne do
sklasyfikowania poprzez jej wyjątkową otwartość. Album znakomicie
łączy różne gatunki muzyczne, czego
wyrazem jest świetne brzmienie.
Otwarte aranżacje wokalne i instrumentalne zadowolą miłośników jazzu, a osobiste teksty Joanny Kondrat
z pewnością dotrą do wymagających
miłośników piosenki autorskiej.
Andrzej Patlewicz

O tym, że śpiewać kolędy
i pastorałki każdy może,
niezależnie od wieku i profesji, udowodnił okolicznościowy koncert w kościele
parafii p.w. św. Antoniego
w Piechowicach. Choć okres
świąteczny już się skończył,
zgodnie z tradycją kolędowanie trwa do 2 lutego, czyli
do uroczystości Ofiarowania
Pańskiego.
Po zakończeniu uroczystej Mszy
św., w dorocznej trzeciej edycji
piechowickiego kolędowania (15
stycznia) wzięło udział blisko siedemdziesięciu małych i dorosłych
wykonawców. Kościół został wypełniony po brzegi ludźmi, którzy
wyśpiewywali chwałę Nowonarodzonemu wspólnie z wykonawcami.
Występowały przedszkolaki, dzieci
starsze oraz dorośli. Niektórzy występowali w strojach ludowych lub
kolędniczych.
Celem imprezy - jak podkreślał
ks. Ryszard Soroka, proboszcz z
Piechowic i wicedziekan dekanatu
Szklarska Poręba - jest podtrzymywanie i prezentowanie tradycji
związanych z Bożym Narodzeniem
i kolędowaniem, które jest wciąż
żywe. Uczestników witała też Anna

premierę w „Norwidzie”

najbardziej znanych improwizacyjnych
komedii dell’arte Carlo Goldoniego.
Różniąca się od pierwowzoru obecna
propozycja „Sługi dwóch panów”, jest
swobodną adaptacją dramatu słynnego komediopisarza. Reżyser Henryk
Adamek, znany publiczności Teatru im.
Norwida z realizacji adaptacji powieści
Dickensa „Scrooge. Opowieść wigilijna”,
nie tyle sięgnął po tekst Goldoniego,
W tym sezonie, po ponad czterech co - przetłumaczoną przez Jerzego Padekadach, „Sługa dwóch panów” wraca biana - sztukę, którą napisał światowej
na afisz jeleniogórskiego teatru. 16 stycznia, miną 42 lata od premiery jednej z

Fot. AG

REKLAMA

W spektaklu zagrają: Katarzyna Janekowicz, Magdalena Kępińska, Iwona Lach,
Anna Ludwicka, Marta Łącka, Agata Moczulska, Robert Dudzik, Jarosław Góral,
Jacek Grondowy, Andrzej Kępiński, Piotr
Konieczyński, , Robert Mania, Bogusław
Siwko oraz Tadeusz Wnuk.
W takim składzie muzycy
zagrali już 6 stycznia tego roku.

Kalisz, dyrektorka Piechowickiego Ośrodka
Kultury.
W programie znalazły się najbardziej
znane i lubiane kolędy
Piechowickie kolędowanie
i pastorałki w wykonaniu
to jeden z popularniejszych
parafialnego mieszanego
chóru „Harfa”, dwóch zespołów koncertów integracyjnych.
z Piechowickiego Ośrodka Kultury
zytor i nauczyciel
- „s-POK-oo” i „Szklarki”, dzieci z muzyki. Kolędy śpiewał także młoddwóch Przedszkoli Samorządowych szy inspektor Grzegorz Rybarczyk
w Piechowicach: nr 1 i nr 2 oraz z jeleniogórskiej straży miejskiej. A
grupy muzycznej „Kolorowe Nutki” uczestnicy nabożeństwa, którzy z
ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zapałem włączali się do kolędowauczniów z piechowickiego Gimna- nia, docenili talent wokalny gościa
zjum im. Jana Pawła II.
specjalnego i nagrodzili rzęsistymi
Wykonawcom akompaniował brawami.
Wojciech Zarówny, muzyk, kompo(Accipiter)

W Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida trwają próby
do pastiszu Petera Turriniego
według sztuki Carlo Goldoniego „Sługa dwóch panów”
w reżyserii Henryka Adamka.
Premiera przewidziana jest
na 4 lutego.

Występ towarzyszy sesji nagraniowej, której pomysłodawcami
są kontrabasiści: Zbyszek Kozera i
Kuba Cywiński. Muzycy, na co dzień
związani z miastem, postanowili
wyjechać w Karkonosze, by spędzić
tam razem czas i grać muzykę z dala
od cywilizacji.
(AG)

Duchy jeleniogórskie

24 stycznia o godz.18.00 w
JCK odbędzie się projekcja filmu
w ramach DKF „Klaps” „Duchy
jeleniogórskie” z 2010 r (realizacja
Tadeusz Siwek). Cena biletu 10 zł,
karnetu 28 zł.

25 stycznia o godz. 17.00 w ODK
w ramach klubu religioznawczego
Kastalia odbędzie się przedstawienie „Ciepło-zimno” wrocławskiego
Teatru wśród książek. Wstęp jest
wolny.

Arlekin w mętnych interesach

Wielka improwizacja w Muflonie

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Teatr wśród książek

JELENIA GÓRA Przygotowują zimową

JELENIA GÓRA
W sobotę (28 stycznia) o godz.
18.00 w Miejskim Domu Kultury
Muflon w Sobieszowie odbędzie się
Koncert Muzyki Improwizowanej,
podczas którego wystąpią: Jakub
Cywiński (kontrabas), Wojciech
Romanowski (perkusja), Zbigniew
Kozera (kontrabas), a także Mateusz
Rybicki (klarnet, klarnet basowy).

Huragan oklasków dla różnych wykonawców w świątyni

sławy wybitny austriacki dramatopisarz
Peter Turrini, laureat Nagrody Gerharta
Hauptmanna. Turrini umieścił akcję
sztuki w Wenecji w latach dwudziestych
XX wieku. Młody Arlekin (tę rolę zagra
Robert Mania) u Turriniego to wracający
z wojny żołnierz. Szukając jakiegokolwiek zajęcia weteran wojenny na czas
karnawału ubrał kostium Arlekina i
został sługą ludzi zaangażowanych w
prowadzenie mętnych interesów.
(Accipiter)

„Sługa dwóch panów” wystawiony został na
zastępczej scenie w Cieplicach 42 lata temu.

Bella Mafia
na deskach JCK

Występ kabaretu „Bella Mafia”
odbędzie się 27 stycznia o godz.
18.00 w Sali widowiskowej JCK
przy ul. Bankowej. Wstęp jest
wolny.

Hip-Hop w Klubie B52

Koncert hiphopowy w Klubie
B52 rozpocznie się 28 stycznia o
godz. 19.30. zagrają Basted & Młodzian, Skot, Edys\Noname\Promila, JakoCiągLiter Dest&Galas,
Daemo, JakMAmToPale, Własna
Teoria. Nie zabraknie beat boxu
w wykonaniu: Frytasa, Rege i Dj
Hi-Hed, a także Freetsyle Battle.

Teatr i cyrk
w jednym

Spektakl teatralno-cyrkowy dla
dzieci rozpocznie się 25 stycznia o
godz. 11.00 w ODK na Zabobrzu.
Wstęp jest wolny.

REGION

Odkryj Via Regia
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu,
wraz z niemieckim partnerem –
Christlich–Soziales Bildungswerk
Sachsen e.V., zaprasza uczniów ze
szkół powiatu bolesławieckiego,
lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego do udziału
w polsko–niemieckim konkursie
dotyczącym szlaku „VIA REGIA”.
Termin nadsyłania prac upływa 31
marca 2012 r. Adres:
Stowarzyszenie PołudniowoZachodnie Forum Samorządu
Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800
Lubań z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs dla szkół Via Regia”
(Es)

REKLAMA

POP ROCK & JAZZ

kultura

Fot. Organizator
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JELENIA GÓRA

Balowanie w Dworze Czarne
Po udanej zabawie sylwestrowej
w renesansowym Dworze Czarne
zaplanowano bal karnawałowy. Impreza odbędzie się czwartego lutego.
Początek o godz. 20. W programie
– jak na bal przystało – zabawa przy
największych hitach muzycznych.
O północy program urozmaicony

będzie pokazem tanecznym. Nie
zabraknie ciepłych poczęstunków i
przekąsek. Karnawałowe szaleństwo
trwać będzie do białego rana. Bilet
kosztuje 120 złotych, w cenę wliczono alkohol. Informacje i rezerwacje
pod numerem tel. 727 – 552 – 650.
(Es)

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Dodatek motoryzacja / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Części Mazda 323 1987-94
rok: alternator, rozrusznik,
tylna klapa z szybą, zaciski
hamulcowe, amortyzatory,
sprężyny - 785 596 455
Mondeo MK1 kombi dieselklima. Części mechaniczne,

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

blacharskie tanio sprzedam.
Odp na sms. - 503 528 631

Kupię każde auto całe lub
Posiadam dużo części uszkodzone, dobrze płacę,
zamiennych do wielu aut umowa i gotówka od ręki.
różnych modeli, części nowe Posiadam własny transport
(autolawetę) – 604899303 /
i używane, zapraszam 692539208
604899303/692539208
Skup aut do 10tyś. - SkuSprzedam opony cało- pujemy samochody całe i
r o c z n e G o o d y e a r E a g l e powypadkowe, osobowe i
Vector EV-2+ 255/55/R16 dostawcze od osób prywat- bieżnik 7mm 4szt. 230zł/ nych oraz firm z lat 19932010. Umowa i gotówka od
szt. - 609 144 021
ręki, wystarczy zadzwonić,
to my przyjedziemy do CieMOTORYZACJA
bie, zawsze aktualne - 664
KUPIĘ
200 250

•
•
•
•

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

Stacja
demontażu
pojazdów nr 47
Jeżów Sudecki
ul. Długa 17.
Odbiór pojazdu
gratis, płacimy
gotówką,
zaświadczenia do
wyrejestrowania
tel. 75 713 74 12
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A6 Quatttro Avant
180KM - 12.2004 r. przebieg
173.000km. Zarejestrowany.
U bezpi eczeni e 07.2012.
Przegląd 07.2012. Klima,
GPS, bose, skóry, podgrz.
fotele, ksenony Następna
wymiana rozrządu 225.000
km. Gratis koła zimowe 17
alu + 4 opony letnie - 609
990 932
Opel Tigra Coupe 1,4 tunning - 1997, benzyna, klima,
stan bardzo dobry, bezwypadkowy, 4-letnie opony na
alusach + zimowe. Cena do
uzgodnienia-auto do oclenia, - 511 545 064

Opel Vectra 92 r., 1600,
biały, benzyna, OC, przegląd. cena 1200 zł do uzgodnienia tel. 511 622 679
Posiadam wiele aut w
niskich cenach na każdą kieszeń, różne roczniki i modele
– 604899303 / 692539208
Rover 400 1.6 benzyna 6500zł - Do sprzedania w
bardzo dobrym stanie technicznym i blacharskim. Nie
wymaga żadnego wkładu,
ma przejechane 90tys., udokumentowane, jestem I właścicielem w kraju, sprzedam
bądź zamienię na Partnera,
Kan, - 665-556-042
S eat Ibiza LPG rok pr.
1995, w dobrym stanie, po
wymianie klocków, łożysk w
4 kołach, kabli zapłonowych,
świec i zawieszeniu, problem
jest taki, że został zabrany
dowód rejestracyjny. Ibiza
w ciągłej eksploatacji - 783
816 903
Sprzedam Astrę 3 2007r,
kombi, srebrna 1.7CDTI.
Kupiona w polskim salonie,
1 właściciel, super stan,
bezwypadkowa. Cena:
24.500pln. - 511 699 191

23 stycznia 2012 r.

Sprzedam Audi 80 B4
2.0 z gazem. Kolor zielona butelka, przyciemnione
szyby. Na zimówkach, stalówki 15. Letnie na alusach
16. Blachy w B.D. stanie 4500zl - 667 017 261
Sprzedam Citroena Xsare
Picasso 1.8 benzyna 2001r.
w pełnym wyposażeniu
oprócz skóry. Po wymianie
rozrządu i płynów, stan bdb
- pilnie - 608 583 882
Sprzedam Ford Fiesta
1.1, 1992 rok. Cena 800zł do
uzgodnienia - 661 026 004
Sprzedam Golfa 3, 1994
r, 1 . 9 . d i e s e l , b e z t u r b o ,
z uszkodzonym układem
hamulcowym (przewody
do wymiany), brak ubezpieczenia i dowodu. Kolor
biały. Cena 1400 zł. - 794
790 642
Sprzedam Lagunę II 1.9dCi, 2005r., rej. w kraju
2009r., srebrny met., LuxePrivilege (skóra, kurtyny,
naviCarminat, tempomat,
rolety, czujniki park. tył, climatronic, alufelgi, ele.lust.
i szyby in.), I użytk. w kraju
- 515-176-555

7

Sprzedam Mercedesa
190 - 89 rok, obecnie bez
oc i przeglądu, stan bardzo
dobry tel: 605689859
Sprzedam Mercedesa
307D tel. 500 168 910
Sprzedam Seat Leon
Sport 2004 rok, 1,9 TDI,
131KM. Cena 22.500zl - 603
879 122
Sprzedam Simson S 51,
86 rok, 4 biegi, zarejestrowany po opłatach, stan bardzo dobry, cena 1500zl.
- 511 699 191
Sprzedam skuter jmstarsolana rok produkcji 2008,
ubezpieczony, zarejestrow a n y, p r z e b i e g 4 0 0 k m ,
kupiony w salonie, posiadam
fakturę zakupu, cena 1000zl
- 697 335 794
Volvo v40, 1998r, 1900cm
poj 90km turbo diesel.
Srebrny, półskórzana tapicerka, elektryczne i podgrzewane lusterka, elektryczne
szyby, alufelgi, klimatyzacja.
Cena 7400 Karpacz - 787
145 138

- 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

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

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
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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
KUPIĘ
2 pokojowe dla klienta: Osiedle Orle, parter
lub 1 piętro - dobry stan techniczny. lic.9549
- 726 290 939
Poszukuję małego niedrogiego
2-pokojowego mieszkania - bezpośrednio
- 602 894 192

MIESZKANIA
SPRZEDAM
128m2 w kamienicy w centrum, cena tylko
170tys zł, ładne klasyczne mieszkanie z 2
balkonami, ozdobnymi piecami, słoneczne,
w zadbanej kamienicy. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
3 i 4-pokojowe przy ul. Kiepury: 1 piętro 67
m kw i 3 piętro 72 m kw. - za dobrą cenę.
lic.9549 - 726 290 939
3 pokoje 185 000 zł - Mieszkanie 62 m2, po
remoncie, X piętro w wieżowcu z pięknymi
widokami na panoramę Karkonoszy, Kiepury.
Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
39m2 na Zabobrzu II - 2-pokojowe mieszkanie z wyposażonym aneksem kuchennym,
balkon z widokiem na góry, czynsz tylko
160zł, blok docieplony. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

Ładne 66m2 z garażem - mieszkanie w
13-rodzinnym budynku stojącym na ogrodzonej posesji z ogrodem do grillowania i zabaw
dzieci oraz garażem, ładnie wykończone.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokoje - 48m2, tylko 120.000
zł. N. City L. 5908. - 695 034 321
Mieszkanie 40m2 Jelenia Góra ul.
Moniuszki. Po gruntownym remoncie, przebudowane ściany, nowe instalacje, gładzie,
kafelki, panele, zabudowy - kuchnia, szafa,
wszystko nowe - gotowe do zamieszkania,
tel 603 988 656
Mieszkanie Jelenia Góra 40m - 159.000, ul.
Moniuszki. Po gruntownym remoncie, przebudowane ściany, nowe instalacje, gładzie,
kafelki, panele, zabudowy - kuchnia, szafa,
wszystko nowe - gotowe do zamieszkania,
tel 603 988 656
Mieszkanie przy ul. Kadetów - Pilna
sprzedaż 59 m2, stan bardzo dobry. Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda
Nieruchomości. Kontakt: Robert Górski - 666
109 550
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie 62m2,
trzy pokoje, kuchnia, łazienka, osobne wc,
przedpokój. Atrakcyjna lokalizacja. 4000zł
za m2 - 504 121 461

39m2 na Zabobrzu II - 2-pokojowe mieszkanie z wyposażonym aneksem kuchennym,
balkonem, niskim czynszem, słoneczne,
z widokiem na góry. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

Nowe mieszkania bezczynszowe w Siedlęcinie z tarasami, budynek ocieplony-styropian
10 cm, budowany z suporexu, ogrzewanie
podłogowe, piec na eko groszek z podajnikiem, miejsca parkingowe, roczny podatek za
mieszkanie ok 120zł. - 722 161 424

3-pokojowe bez pośredników - Sprzedam
pilnie mieszkanie w pięknej, zielonej okolicy.
61 m2, III piętro, zadbane, gotowe do wprowadzenia. Kuchnia w zabudowie na wymiar,
szafy Komandor, deska podłogowa, gładzie,
okna PCV. Cena 3100 zł/m2 - 609-703-011

Pilnie sprzedam dwupokojowe mieszkanie
przy ul. Moniuszki. Stan bardzo dobry po
remoncie. Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Karkonoska Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie Pośrednika opłaca str. sprzed.
- 666 109 550

48 m.kw. 119000 - 2 pokojowe , parter koło
Małej Poczty. Doskonałe także do prowadzenia działalności. Świetna cena. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644

Sprzedam kawalerkę po generalnym
remoncie w Nielestnie - 693 984 903

64m2 na Noskowskiego - 3-pokojowe mieszkanie z ładnym rozkładem wymagające jedynie odświeżenia, na wyposażeniu pozostaje
zabudowa kuchenna i duża szafa. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335

Sprzedam komfortowe mieszkanie na
Zabobrzu 3, 63mkw, 3 pokoje i duży balkon z
widokiem na góry, oddzielne wc, po generalnym remoncie w 2008r. w pełni wyposażone
(nowocz. kuchnia Siemens) cena 230tys.,
- 503 016 440

66m2 w cenie 187tyś zł - Ładnie wykończone
mieszkanie ze skosami ( po podłodze większy
metraż) w wyremontowanym budynku, teren
ogrodzony, garaż w cenie. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

Sprzedam lub zamienię dwa mieszkania
na dom w Jeleniej Górze lub w okolicach.
Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości. Kontakt: Robert
Górski - 666 109 550

67m2 na Zabobrzu III - 3-pokojowe mieszkanie na I piętrze w ocieplonym 4-piętrowym
bloku, ogrodzone miejsce parkingowe,
przynależne 9-metrowe pomieszczenie
gospodarcze. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Do sprzedania kawalerka na Zabobrzu.
Mieszkanie o powierzchni 27,5 m2. Cena 79
000 zł - do negocjacji. Czynsz wynosi 100 zł.
Bez pośredników. - 601 452 309
Duża kawalerka w centrum - 46m2 na parterze, nadaje się zarówno do zamieszkania
jak i na biuro, czynsz 115zł. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Duże klasyczne mieszkanie z ozdobnymi
piecami w zadbanej kamienicy w cenie ok.
1300zł/m2. Całkowicie rozkładowe mieszkanie, widne, słoneczne, z 2 balkonami,
środkowe. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335

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 mieszkanie 2 pok., 50,5m.,
Zabobrze, 3 piętro z windą, atrakcyjna
lokalizacja, ogrodzony plac zabaw, dużo
zieleni, cena 180 tys. bez pośredników. 607 778 444
Sprzedam mieszkanie 44m2 Zabobrze Różyckiego piętro 2, bez pośredników - 604
399 342
Sprzedam mieszkanie ul. Karłowicza
wyposażone, wysoki standard, 3 pokojowe,
44metry, gotowe do wprowadzenia, cena 155
tys - 792590919
Super mieszkanie ul. Moniuszki - 58m2 po
generalnym remoncie, stan idealny, 3 pokoje
(salon z aneksem kuchennym) łazienka,
wc osobno, balkon z widokiem na pasmo
Karkonoszy. Marcin Chaszczewicz lic.14414
- 666 109 550

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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zdrowie i uroda

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Profilaktyka chorób prostaty
Karkonoskie Centrum Medyczne w Jeleniej Górze oferuje
pacjentom operacje łagodnego
rozrostu prostaty z użyciem lasera (przezcewkowa laserowa
ablacja prostaty PVP).

- Jakie jest zadanie prostaty?
- Prostata wraz z pęcherzykami nasiennymi i gruczołami opuszkowo-cewkowymi bierze udział w produkcji nasienia.
Wydzielina gruczołu krokowego jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i żywotności plemników. Jednocześnie prostata bierze udział w zamykaniu
i otwieraniu cewki moczowej.

życia), niemniej są to zupełnie różne
choroby. Kluczowym czynnikiem w
leczeniu nowotworu stercza jest wykrycie choroby w jej wczesnym, bezobjawowym stadium. Nieodzowna jest tu
świadomość wszystkich mężczyzn po 45
roku życia i regularne poddawanie się badaniom kontrolnym, które pomagają we
wczesnej fazie wykryć zarówno łagodny
rozrost jak i raka prostaty.
Jakie są najczęstsze objawy łagodnego rozrostu prostaty?
Choroba powoduje wiele uciążliwych
objawów związanych z oddawaniem
moczu:
a) objawy podrażnienia pęcherza
- częste oddawanie moczu
- oddawanie moczu w nocy
- gwałtowne parcia na mocz
- ból podczas oddawania moczu
b) objawy przeszkody podpęcherzowej
(uciśnięcie cewki moczowej)
- wyczekiwanie na oddanie moczu
- wydłużenie czasu oddawania moczu
- wykapywanie moczu z cewki po
oddaniu moczu
- zwężenie strumienia moczu
- przerywany strumień moczu
- zatrzymanie moczu
c) pozostałe objawy, m.in.:
- bóle w okolicy krocza, podbrzusza i
jąder
- bóle brzucha i okolicy lędźwiowej
- domieszka krwi w moczu (krwiomocz),
osłabienie libido i zaburzenia erekcji.

- Kiedy pojawiają się choroby prostaty?
Najwcześniej, bo już u młodych mężczyzn, może pojawić się zapalenie
prostaty. Wraz ze starzeniem się organizmu, po 45 roku życia wielu mężczyzn
zaczyna cierpieć na łagodny rozrost
prostaty (ang. benign prostatic hyperplasia-BPH). Jest to najczęstsze schorzenie
stercza -BPH daje objawy aż u 50 proc
mężczyzn po 50 roku życia; odsetek ten
wzrasta do 90 proc. mężczyzn po 80
roku życia. W Polsce na BPH choruje
blisko 2 mln mężczyzn. Najgroźniejszym
schorzeniem prostaty jest rak stercza.
W Polsce jest on trzecią (po raku płuc i
żołądka) przyczyną zgonów z powodu
nowotworów u mężczyzn. Rak prostaty
pojawia się w tym samym czasie, co Jak się rozpoznaje łagodny rozrost
łagodny rozrost prostaty (po 45 roku
JELENIA GÓRA

Samorządowcy dla zdrowia
mieszkańców miasta

Fot. Archiwum

– W mieście realizować będziemy
kilka profilaktycznych programów
zdrowotnych – poinformowała Mirosława Dzika, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
Z istotniejszych można wskazać
program zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy poprzez
szczepienie przeciw wirusowi
HPV, kierowany do dziewczynek
w wieku 12 lat, mieszkających w
Jeleniej Górze lub przebywających
w naszych ośrodkach opiekuńczych oraz „Program profilaktyki
zakażeń penumokokowych”.
Ten drugi kierowany jest do
dzieci w wieku 24 – 36 miesięcy.
W pierwszym miasto planuje zaszczepić ok. 320 osób, w drugim
– grupę 750 dzieci. Na stronach
internetowych miasta podajemy
adresy konkretnych przychodni,
gdzie mogą zgłaszać się rodzice.
- To działanie – wyjaśnia M.
Dzika – które jest finansowane z
budżetu i pochłania spore kwoty,
tylko w tym roku zabezpieczyliśmy
w budżecie na cele profilaktyki
zdrowia 430 tys.
(UM)

JELENIA GÓRA Protest aptekarzy reakcją na bubel ustawodawczy

Bez leków przez godzinę
Jeleniogórskie apteki przyłączyły się 16 stycznia do ogólnopolskiego protestu, podczas którego miedzy godz.
13.00 a 14.00 zamknięto
placówki. W ten sposób właściciele aptek wyrazili swoje
niezadowolenie wobec nowelizacji ustawy refundacyjnej,
którą przyjął sejm.

musimy odesłać pacjenta ponownie
do lekarza. Tymczasem tak naprawdę, formalnie niepoprawne są
wszystkie recepty, ponieważ prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia nie
przygotował prawidłowej numeracji.
Wszystkie recepty mają numery 20cyfrowe, a powinny być 22-cyfrowe.
Państwo nie jest przygotowane na
realizację tej ustawy, a od nas wymaga Bóg wie czego. Jeśli protest nie
przyniesie odpowiedniego skutku,
Godzinna przerwa w pracy ogło- my się dostosujemy, ale będzie to ze
szona przez Naczelną Radę Apte- stratą dla pacjentów – powiedział
karską, była zdaniem właścicieli
aptek koniecznością. – Jeżeli my,
farmaceuci zrealizujemy niepoprawnie wypełnioną receptę zapłacimy
wielotysięczne kary, dlatego czasami

Dorota Gniewosz, kierownik jeleniogórskiego oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia, nie chce się wypowiadać w
sprawie aptek, ponieważ nie podlegają
one pod delegatury NFZ. Komentarza
w tej sprawie nie udziela też Joanna
Mierzwińska, rzecznik dolnośląskiego
oddziału funduszu. - Jesteśmy realizatorem przepisów, ale ich nie tworzymy.
Nikt z nami nie dyskutuje i niczego z
nami nie konsultuje. Wszystkie decyzje
zapadają w Warszawie – mówi Joanna
Mierzwińska.

gruczołu krokowego?
Rozpoznanie BPH polega na:
a) rozmowie z pacjentem na temat
występujących objawów (z uwzględnieniem punktowej oceny objawów wg
skali IPSS)
b) badaniu palcem przez odbyt (tzw.
badanie per rectum)
c) badaniu USG
d) uroflowmetrii (badaniu strumienia
moczu)
e) badaniu poziomu PSA (swoistego
antygenu sterczowego) w celu wykluczenia raka stercza- w przypadku
podwyższonego poziomu PSA wykonuje
się transrektalną biopsję prostaty
f) badaniu moczu, które wykonuje się
w celu rozpoznania zakażenia układu
moczowego, zapalenia stercza lub
krwiomoczu
g) badaniu poziomu kreatyniny w celu
oceny czynności nerek.
Jak się leczy łagodny rozrost gruczołu krokowego?
Do tej pory nie znaleziono sposobu na
całkowite zahamowanie rozrostu prostaty. Stosowane leki spowalniają rozrost
gruczołu i przyczyniają się do ustąpienia
dolegliwości. W przypadku zatrzymania
moczu lub nasilenia dolegliwości, pomimo regularnego stosowania leków,
należy rozważyć zabieg chirurgiczny.
W farmakoterapii BPH stosuje się różne
grupy leków, o różnej skuteczności. Najstarszą grupą leków są leki pochodzenia
roślinnego, których skuteczność budzi
wątpliwości a mechanizm działania
nie został dotychczas poznany. Obecnie
większość urologów zaleca stosowanie
leków z grupy blokerów receptora alfa,
tzw. alfablokerów lub fina sterydu albo

obu tych leków jednocześnie.
Metody leczenia chirurgicznego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
to m.in.:
- przezcewkowe nacięcie prostaty z
użyciem diatermii elektrycznej(TUIP)
lub lasera holowego (TULIP)
- przezcewkowa elektroresekcja gruczołu
krokowego (TURP)
- przezcewkowa laserowa ablacja prostaty PVP- fotoselektywna waporyzacja za
pomocą lasera KTP (zielonego lasera)
- przezcewkowa laserowa enukleacja
prostaty (HoLEP)
- stenty prostaty zakładane przez cystoskop
- chirurgiczne wyłuszczenie gruczolaka
stercza (adenomektomia prostaty).
Metody laserowe stanowią przełom w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Są minimalnie inwazyjne i tym
samym pozwalają zmniejszyć ryzyko
związane z zabiegiem. Światło lasera odparowuje tkankę prostaty i jednocześnie
zamyka krwawiące naczynia. Pacjent
zwykle opuszcza klinikę następnego
dnia po zabiegu, bez cewnika. Ablację
laserową można przeprowadzać u chorych obciążonych wysokim ryzykiem (z
zaawansowanymi schorzeniami układu
krążenia, płuc, chorobami nowotworowymi). Metoda ta przeznaczona jest
także dla młodszych,
aktywnych zawodowo mężczyzn, ze
względu na krótki
czas pobytu w klinice i szybki powrót do
normalnych zajęć.
Zabiegi laserowe nie
powodują zaburzeń potencji.
Lek. Med. Tomasz Gede

RADY DLA ZDROWIA
Domowe kosmetyki

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Coraz większe powodzenie mają
kosmetyki ekologiczne, z naturalnymi
składnikami. Możemy pójść na skróty
i stworzyć własne, z produktów, które
mamy w domu. Bogatym źródłem wapnia, potasu, fosforu i prawie wszystkich
witamin: A, E oraz witamin z grupy B
poprawiających elastyczność skóry jest
mleko. Jogurt złuszcza naskórek i poprawia jego kolor. Jajko zawiera dużo składników mineralnych i prawie wszystkie
witaminy (oprócz C). Najwięcej cennych
składników znajdziemy w żółtku.

Manicure i pedicure w domu
- Tel 500-50-50-12. Wykonuję
manicure i pedicure, tipsy,
paznokcie żelowe, henna z
regulacją brwi oraz henna rzęs.
Przyjadę i zrobię. Tanio szybko
i solidnie. Najwyższa jakość za
dobrą cenę.

Adam Piekarski, farmaceuta i współwłaściciel Apteki Staromiejskiej w
Jeleniej Górze.
A co o działaniach farmaceutów
myślą pacjenci? - Płaciłam składki
całe życie. Teraz, kiedy muszę kupować leki, wiecznie jest jakiś problem.
To lekarze protestują i wstawiają
mi jakąś pieczątkę, przez którą nie
należy mi się refundacja, to recepta
jest źle wystawiona, to znowu protestują farmaceuci – mówi pani Emilia Magiczna glinka
Maseczki z glinki są stosowane w
z Jeleniej Góry.
(Angela) kosmetyce od lat. Glinka zielona zalecana jest do cery trądzikowej. Czerwona
zalecana jest dla suchej i wrażliwej.
Glinka różowa ma właściwości oczyszczająco-kojące, żółta - polecana jest
dla cery dojrzałej, mieszanej. Glinka
biała, najdelikatniejsza, nadaje się do
wszystkich rodzajów cery. Maseczkę z
glinki można kupić w sklepie kosmetycznym, albo ją przygotować domowym
sposobem. Łyżeczkę odpowiedniej
glinki pomieszać z wodą mineralną, aby
uzyskać konsystencję gęstej śmietany.
Taką miksturę nakładamy na 15 minut,
potem zmywamy ciepłą wodą.
(bc)
R

W Jeleniej Górze protestowały 34 apteki.
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Nowo otwarty gabinet stomatologiczny w Podgórzynie
ul. Żołnierska 50 (ośrodek
zdrowia) zaprasza na bezpłatny
przegląd. Rejestracja tel.693362-064
Paznokcie, tipsy w Twoim
domu, tel 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 - Tel 500-50-50-12. Certyfikat, doświadczenie, produkty
profesjonalne, szeroki wybór
rzęs naturalnych, jedwabnych i
jedwabno-syntetycznych. Tanio,
szybko i solidnie. Najwyższa
jakość i konkurencyjna cena
L
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PISANE Z UKOSA

Stop pomnikomanii!
W Jeleniej Górze ma powstać nowy
pomnik. Nieważne czyj to ma być
pomnik i czy ostanie się ów w formie
tablicy, popiersia albo medalionu. To
nieistotne. Istotnym jest natomiast
pytanie, czy naprawdę więcej takich
pomników nam trzeba?
W całej Polsce, a co za tym idzie
w naszym mieście również pomniki
wzrastają niczym grzyby po deszczu.
Z maniakalnym zapałem upamiętnia
się tych i owych (albo to i owo) obeliskami z kamienia, drewna, szkła,
metalu czy też innymi wyrobami
rzeźbiarsko-architektonicznymi, co
to po wsze czasy rozbudzać w nas
mają myśli pro memoria zgodne z
martyrologią i duchem epoki, w której przyszło nam żyć. I w zależności
od upodobań, i myśli przewodniej
miłościwie nam panujących, którzy
pomnikomanii bardziej niż czemu
innemu zdaje się przyklaskują.
Co ciekawe, pomnikomanii i jej
protagonistów nie studzą nawet
ewidentne potknięcia, które zwykle
owocują dość znacznym nadszarpnięciem państwowego (albo miejskiego)

budżetu. O jakich potknięciach tu
mowa? Ot, choćby o konieczności
rozebrania pamiątkowego popiersia
papieskiego przy jednym z kościołów
w stolicy Karkonoszy przez wzgląd
na brak stosownych zezwoleń, albo
zburzenia pomnika w Ostrowii Mazowieckiej, który bezprecedensowo
w skali krajowej okazał się tworem
„zbyt brzydkim” dla mieszkańców
miejscowości.
Innych przykładów potknięć mógłbym przywołać bardzo wiele. Tylko po
co? Po co przykłady i po co kolejne
pomniki? Czy miast upamiętniać
nazwisko wybitnego zmarłego czy
wydarzenie o randze historycznej aż
diabli posągami, tablicami, kolumnami i innymi głazami nie powinno się
raczej tytułować nimi stypendia dla
młodych, zasiłki dla bezrobotnych,
nowopowstające fundusze i pakiety
socjalne? Stop pomnikomanii, zaś początek – zdrowej tytulaturze i idącym
za nią przyznawaniu „pomników”.
Pomników zdecydowanie trwalszych
niźli te ze spiżu.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CV

Nieproszony gość
- Panie Teodorze, proszę się mnie
nie bać. Nie rozumiem, dlaczego
schował się pan w szafie – nieśmiało
i z wyraźnym niemieckim akcentem
powiedział przybysz, który rozglądał
się po mieszkaniu na ulicy Kopernika.
Struchlał, kiedy zobaczył skulonego i
nie dającego oznak życia mężczyznę
w kącie, w korytarzu. … - Trup, jeszcze
tego mi brakowało…
Tymczasem mężczyzna, czyli pijany
przewodnik Tomasz Rdest, jakby w
odpowiedzi, zasapał i głośno oraz
szpetnie zaklął. – Która, k… , godzina!?
Pobudka! Proszę wycieczki. Idziemy
w wysokie góry – zabełkotał „trup”.
I pogrążył się w poalkoholowym
letargu.
Przybysz zastanowił się, czy czasami nie pomylił mieszkania Drzewieckiego z jakimś przytułkiem dla
upośledzonych na umyśle. Ale nie.
Nic na to przecież nie wskazywało. W
mieszkaniu, pogrążonym co prawda,
w półmroku i ogólnym nieładzie nic
nie wskazywało na nienormalność.
Drzewiecki, który – po kichnięciu –

cały czas trząsł się ze strachu, usłyszał,
jak gość woła Drzewieckiego. – Zaraz,
zaraz, przecież milicjant to by właściciela nie wołał, bo dobrze wie, że go tu
nie ma – roztrząsał walcząc z kolejnym
atakiem kichania. – Coś tu do cholery
nie gra…
Pewnie jakiś sąsiad przyszedł do
Teodora nie wiedząc, że co najmniej
od tygodnia lokatora nie ma w domu.
Rychło w czas się zorientował…. A
może to tylko pułapka, żeby jego,
Stefana Starzeckiego, wybawić z szafy?
No, ale przecież nikt nie widział, że
wchodził do mieszkania, a już tym
bardziej, że ukrył się w przepastnej
szafie gdańskiej. – Poczekam jeszcze
parę minut, może intruz sobie pójdzie?
– pomyślał Starzecki i za chwile znów
struchlał. – A co będzie, jeśli przybysz
okaże się nadgorliwy i zaniepokojony
nieobecnością głównego lokatora
zawiadomi milicjantów? – strużka
zimnego potu spłynęła mu po plecach.
– Chyba lepiej wyjść i wszystko temu
gościowi wytłumaczyć.

Ciąg dalszy za tydzień.
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PLOTKI I FAKTY
Nie będzie bałwanów

Inicjatywa mieszkańców Jeleniej Góry, którzy chcieli przed
ratuszem urządzić turniej lepienia bałwanów, nie spotkała się z
zainteresowaniem władz naszego miasta, które poproszono o
patronat nad tym wydarzeniem.
Czego się obawiano? Trudno nie
zgadnąć, bo pole znaczeniowe
słowa „bałwan” wykracza daleko poza wizję śnieżnego luda.
Jeszcze komuś coś by się źle
skojarzyło. I to by było dopiero!
Tak czy inaczej zorganizowanych
zawodów nie będzie z powodu
– jak to podano – nietrwałości
materiału budulcowego, czyli
śniegu. Mieszkańcom pozostaje
więc własna twórczość na podwórkach. Tam bałwany można
lepić bez ograniczeń. Dozwolone
są też rozmaite skojarzenia.

- A ćwierkały jaskółki, że

Jak to w karnawale

Jakie przebrania najbardziej
pasowałyby do osób z jeleniogórskiego świecznika władzy?
To pytanie warto sobie zadać
przy okazji karnawału i różnych
balów maskowych, gdzie bez
przebrania przyjść nie wypada.
Z przeprowadzonej przez nas
sondy wynika, że prezydentowi
miasta Marcinowi Zawile do
twarzy byłoby w masce morsa,
zastępcy szefa Jeleniej Góry Hubertowi Papajowi pasowałby
wizerunek pieska preriowego,
a Mirosławie Dzikiej, drugiej
zastępczyni – nimfy. Posłanka
Zofia Czernow zrobiłaby furorę
jako rodowodowa klacz, zaś
posłanka Marzena Machałek
wzbudziłaby podziw jako fretka
pozująca damie. Rzecz jasna – to
tylko sugestie, wszak w każdym
z nas jest odrobina jakiegoś
zwierzęcia.
(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.
Redakcja

- … niedobre są gorące spółki…

- Ale wtedy nie było jeszcze
term cieplickich…

Leszek Wrotniewski (z lewej), radny miejski, Hubert Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry (obaj z Platformy Obywatelskiej)
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Stary człowiek, a (nie) może…
Obchodzone w miniony weekend
dni babci i dziadka koncentrują uwagę wokół osób starszych.
Współczesność nie jest dla nich
epoką łatwą. Autorytet siwych
włosów i doświadczonych życiem
szarych komórek mocno wyblakł w
zestawieniu z jazgoczącym kultem
napakowanego sterydami ciała i
pustawego mózgu.
Babcia i dziadek. Przywoływani w
licznych wspomnieniach, otoczeni
szacunkiem, ciepłem. Skontrastowani z ciągle zabieganymi w tym
nerwowym świecie rodzicami. Ostoja opanowania, skarbnica mądrości

i doświadczenia życiem. Gotowi do
opowiadania historii na własnej
skórze doświadczonych, często
takich, które na próżno wynaleźć
w książkach o czasach minionych.
Przedwojenni. Inni. Bywa, że obecni
bardzo krótko w życiu wnuków.
Czasami nieobecni w nim wcale.
A niekiedy wprost przeciwnie: zastępujący ojca i matkę, którzy na
bycie ze swym potomstwem nie
mają czasu.
Ludzie starsi są przecież nie tylko
w naszej cywilizacji nierozerwalnym
składnikiem rozwoju człowieka,
jego wzrastania i duchowego doj-

rzewania. Wiekowi bohaterowie
– zestawieni z pełnymi entuzjazmu
i pochopnymi młodymi buntownikami – bywają niejako gwarantem stałości pewnych wartości, do których
ci młodzi muszą dorosnąć, aby je w
pełni pojąć. Dają tak potrzebną równowagę społeczną, której brak skutkuje negatywnymi zjawiskami.
A tak okrutnie obchodzi się z
nimi współczesny świat! Spychani
na margines, odstawiani jak zużyte
przedmioty do domów spokojnej
starości, gdzie – zupełnie nieszkodliwie dla ekspansji młodości –
mogą bezzębną szczęką snuć swoje
wspomnienia i delektować się tym,
co dziś nikogo – jak się wydaje – nie
obchodzi. Opluwani, lżeni. Mohe-

rowe berety. Bo starzy. A jeszcze
rząd chce im dołożyć stażu pracy,
by socjalistyczny relikt, czyli Zakład
Ubezpieczeń Społecznych mógł
utrzymać swoją armię urzędników
bez uszczerbku dla – i tak głodowych
– emerytur.
Choć bywają wyjątki. Kiedy w
miniony piątek 96-letni pan spowodował stłuczkę siedząc za kierownicą (sic!) samochodu marki
Volkswagen – ikony młodych i
niezbyt rozgarniętych kierowców
w czapkach bejsbolówkach – można
było się spodziewać lawiny epitetów
pod adresem tego „młodego inaczej”
kierowcy. A tu – miłe zaskoczenie.
Raczej wyrazy podziwu, że starszy
człowiek, a może! Oczywiście prowa-

dzić samochód – uściślijmy. Do tego
gratulacje za „taki wiek”. Krótko –
same dobre słowa, w cieniu których
znikły przypadłości „dziadka, a
nawet pradziadka”, gorszy refleks,
słabszy wzrok i inne niedomagania
właściwe ludziom, którym dane jest
trwać na tym świecie już dziewiąte
dziesięciolecie.
Nie da się ukryć tendencji demograficznych. Społeczeństwo się nam starzeje. I niewiele zmienia tu fakt, że babcie
i dziadkowie są w coraz mniejszym
stopniu ludźmi z kręgu senioralnego.
Zresztą sama konotacja semantyczna
słowa „babcia” już dawno nie implikuje
„starowinki o lasce w chustce charakterystycznie pod brodą zawiązanej”. Z
dziadkiem jest podobnie.

Jak sprawdzą się w roli dziadków dzisiejsi zawodnicy w codziennym wyścigu szczurów? Beztroscy
młodzianie żyjący „od piwa do
piwa”, zakochani w doczesności, z
której garściami czerpie się same
przyjemności? Ciarki przechodzą,
gdy pomyśleć o odpowiedzi. Bez
wysłuchania lekcji i wyciągnięcia
wniosków z życia własnych dziadków, nie będzie tym ludziom łatwo.
Bo i oni zmierzają ku „dziadostwu”
rzeczywistemu, które jest pisane
długowiecznym (załóżmy, że
dane im będzie długo żyć). Zaś
następców, wychowywanych w
pogardzie dla starości, mają coraz
to mniej.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com
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Ożywili pamięć po legendarnych twórcach „Białej flagi” REGION JELENIOGÓRSKI

KARKONOSZE

Fot. Archiwum

Skąd wziął się pomysł na „Republikę 69”? Płytę, którą nagraliście ku pamięci Grzegorza
Ciechowskiego?
Dostaliśmy kiedyś propozycję, żeby
zagrać na koncercie poświęconym - Udało nam się pokazać
Ciechowskiemu, który miał miejsce Republikę jako zespół
w klubie Od Nowa w Toruniu. Zgodzi- ponadczasowy – mówi
liśmy się, zrobiliśmy „Kombinat” i coś Tomasz Grochola.
tam jeszcze no i wystąpiliśmy. Wyszło
bardzo ciekawie, spodobało się lu- zadowoleni. I te recenzje są cały
dziom, więc z czasem zebraliśmy się czas takie same; są pochlebne, co
cieszy niezmiernie. Tak czy inaczej,
i nagraliśmy „Republikę 69”.
dla mnie najważniejsze jest to, że
Czym jest dla Ciebie muzyka publika dobrze odbiera „Republikę
69”. Że świetnie się bawi przy tym
Republiki?
Kiedy Republika pojawiła się repertuarze.
na polskiej scenie muzycznej, od
Czy myślisz, że za sprawą
razu zrobiła na mnie piorunujące
wrażenie. Była zupełnie inna od Agressivy 69 muzyka Ciechowtych formacji, których z kolegami skiego może np. dotrzeć do młosłuchaliśmy na co dzień. Nowofalo- dego pokolenia odbiorców?
Moim zdaniem – udało nam się
wa, wyśpiewująca genialne teksty.
Zupełnie zwyczajnie, bez jakiegoś pokazać Republikę jako zespół potam scenicznego image, do któ- nadczasowy. Kapelę, którą można
rego trzeba byłoby się upodobnić „odświeżać”, jak to określiłeś, ciągle
i na różne sposoby, i która nie straci
(śmiech).
przy tym swojego unikalnego charakJakie są recenzje „Republiki teru. Agressiva 69 nie zmieniła formy
utworów Ciechowskiego, poszcze69”?
Baliśmy się, że krytycy uznają, że gólne kawałki jedynie okrasiliśmy
nie sprostaliśmy zadaniu. Dlatego brzmieniem typowym dla Agressivy
też, gdy pojawiły się pierwsze re- 69. Jak sądzę, wpadającym w ucho
cenzje, według których nagraliśmy młodego pokolenia (śmiech).
naprawdę świetną płytę, byliśmy
A jak grało się Wam u nas, w
bardzo mile zaskoczeni i ogromnie

Republika przeżywała
szczyty popularności w
latach 80. XX wieku.
Kwadracie?
Zostaliśmy świetnie przyjęci. Rewelacyjne relacje między organizatorami a artystami; bardzo dobre
nagłośnienie i atmosfera panująca w
klubie. Trochę rozczarowała nas publika. Miałem nadzieję, że przyjdzie
jakieś sto osób. Cóż, choć kameralnie
było z ogniem! Pozdrawiam tych,
którzy bawili się razem z nami.

Zaszaleją inwestycyjnie
Aż 150 milionów złotych z budżetu wynoszącego 424 miliony
zł będzie przeznaczone w tym
roku na inwestycje – informuje
Mirosława Dzika, zastępczyni prezydenta Jeleniej Góry. Na inwestycje drogowe samorząd przeznaczy
niemal 40 mln, a na szeroko pojętą
turystykę – 50 mln (w tym planowane jest m.in. dokończenie „Term
Cieplickich” i realizację prac przy
zespole obiektów pocysterskich”).
Do tego 24 mln na oświatę, 10 mln
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W proporcjach
sprawa przedstawia się wyjątkowo
interesująco, bo po raz pierwszy
od wielu lat nakłady inwestycyjne
w turystyce przekraczają trzecią
część inwestycji w ogóle, bo sięgają 35 procent.
(UM)

Fot. Organizator

Biała szkoła nie tylko z nazwy

Szkoła organizuje
wyjazdy do Harrachova
tradycyjnie w styczniu.
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Do Urzędu Miasta w Karpaczu dowany budynek górnej stacji kolei:
wpłynęło uzgodnienie Regionalnego ma nawiązywać architektonicznie do
Dyrektora Ochrony Środowiska we wyglądu obserwatorium na Śnieżce:
Wrocławiu w związku z przebudową będzie miał cztery kondygnacje
(dwie pod ziemią). Zostaną także
istniejącej kolei linowej na Kopę.
Dokument zawiera szczegółowe przebudowane i poszerzone pobliskie
warunki prowadzenia rozbudowy nartostrady. Dodatkowo powstanie
kolejki w taki sposób, aby środowisko kolejka szynowa z wagonami dla
czterech lub ośmiu osób, która połąnaturalne ucierpiało jak najmniej.
Uzgodnienie dotyczące inwestycji czy istniejący parking z dolną stacją
wydano po niemal trzech latach wyciągu „Zbyszek”.
(Es)
wymiany dokumentacji, która zdaniem Dyrekcji
Ochrony Środowiska
- była niekompletna. Teraz dokument
będzie podstawą do
wystąpienia inwestora – Miejskiej Kolei
Linowej Sp. z o.o. do
starosty jeleniogórskiego w celu uzyskania pozwolenia
na budowę.
Działająca w Karpaczu kolej na Kopę
„Zbyszek” istnieje
od początku lat 60.
minionego wieku i
jest jednym z najstarszych wyciągów karkonoskich. Zgodnie z
planem przebudowy
jednoosobowe „krzesełka” zostaną zastą- Leciwa kolejka
pione kanapami dla
czterech pasażerów. „Zbyszek” służy już
Zostanie też przebu- ponad pół wieku.

Dziękuję za rozmowę.
JELENIA GÓRA
Rozmawiał Piotr Iwaniec

Doskonalili umiejętności narciarskie u sąsiadów

Śnieg dopisał uczniom Zespołu Szkół Społecznych im.
Jana Pawła II STO podczas
pobytu na tzw. Białej Szkole w
czeskim Harrachovie. Uczniowie w niewielkich grupach
narciarskich, w różnych kategoriach wiekowych, świetnie
się bawili korzystając z doskonałych warunków zimowych. –
Dziewczęta i chłopcy nabywali
i doskonalili swoje umiejętności jazdy na nartach i deskach
snowboardowych pod okiem
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej – mówi Dorota
Mądry, opiekunka uczniów.
(Es)

L

Powrót rysia

Zamiast starych „krzesełek”
wygodniejsze od nich kanapy

Jak informowaliśmy w listopadzie
ub. r., ten jeden z największych
drapieżników Europy z rodziny
kotów powrócił po dwóch wiekach
w czeskie Karkonosze. Teraz według
ustaleń pracowników KPN pojawił
się w najwyższych górach Dolnego Śląska, gdzie po raz pierwszy
wykryto jego tropy sześć lat temu.
Prawdopodobnie przywędrował z
leżącego na czesko-niemieckim pograniczu Parku Narodowego Czeska
Szwajcaria.
W naszym kraju, wpisany do
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt,
ryś jest objęty rygorystyczną ochroną. Najczęściej występuje u nas w
niższych partiach gór, w pobliżu
siedzib saren, na które chętnie poluje.
Sporadycznie atakuje jelenie. W przeciwieństwie do innych drapieżników
nie uznaje padliny, woli świeże mięso
z upolowanych zwierząt.
(Accipiter)

Fot. FOTOPOLSKA

Rozmowa z Tomaszem Grocholą, wokalistą zespołu
Agressiva 69, który w miniony piątek wystąpił w klubie
Kwadrat.

Fot. Petr

Pokoleniowe odświeżanie Republiki

KARKONOSZE

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38
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2012-01-13 godz. 17.00 - 2012-01-20
godz. 17.30
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
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
Drzwi handlowiec - Zatrudnimy
osobę do dystrybucji drzwi obiektowych. Oczekujemy doświadczenia.
Stabilna firma, dobre wynagrodzenie
- pracajg@interia.pl
Fachowiec od zegarów - starych
potrzebny, znający się na ich konserwacji i uruchomieniu. - 601 750 147
Firma finansowa z Legnicy otwiera
filie w Jeleniej Górze, poszukujemy
dwie osoby na stanowiska kierownicze i 5 przedstawicieli, aplikuj na
szansa@drb.pl, każdy ma szansę,
stawiamy na umiejętności i ambicje,
nie doświadczenie - 727 912 749
Firma Iwo-Bau zatrudni dekarzy do
dachów z membrany PCV oraz operatora koparki. Wymagane doświadczenie, j. niemiecki komunikatywny.
Umowa, zakwaterowanie, b. dobre
warunki. – 501418553, 699952962
Firma Łaziński
Zakłady Metalowe
zatrudni: - ślusarzy,
spawaczy - ślusarzy (mile
widziane orzeczenie o
niepełnosprawności), tel.
603-583-039 lub 75 64 35
416

FX Sport Sp. z o.o. zatrudni technologa/konstruktora odzieży. Informacje
w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego
23 w Jeleniej Górze - 756 450 830
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
kierowcę autobusu na niepełny
wymiar etatu. Wymagane uprawnienia unijne. CV na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl. Mile widziany emeryt.
- 757 670 715
Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
krawcową. Wymagane umiejętności
kroju i szycia. CV na e-mail : kadryk@
golebiewski.pl - 757 670 790
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
fizjoterapeutę. info@villaromantica.pl
- 504 376 500
Karczma Skalna w Miłkowie
zatrudni kucharkę z doświadczeniem
na dobrych warunkach. - 692495233,
606214909
Konsultant w punkcie Plus - Szukamy osoby chętnej na stanowisko
konsultant ds sprzedaży, na umowę
o pracę. Oczekujemy od kandydatów:
dyspozycyjności, sumienności, umiejętności pracy w zespole, łatwości
nawiązywania kont. - malgorzata.
wilska@pluspti.pl

Konsultantka Avon - Produkty
najwyższej jakości w atrakcyjnych
cenach. Dodatkowe zarobki, próbki
i prezenty. Super oferty i nowości co
3 tyg. Wygodny sposób składania
zamówień, dostawa do domu. Bez
zobowiązań i opłat - 692 494 164
Manager - 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
Marketing - Hotel w Karpaczu
zatrudni osobę na 1/2 etatu. Możliwa
praca w domu. Wymagana znajomość języka angielskiego. CV proszę
wysyłać na adres monika.lugowska@e-apollo.eu - 604 598 583
Obiekt wczasowy Szklarska Poręba
zatrudni kucharza lub kucharkę na
stałe z doświadczeniem (może być
bez wykształcenia w tym kierunku),
ewentualnie z mieszkaniem, praca
na stołówce - 693 647 408
Opiekunki osób starszych do pracy
w Niemczech od zaraz zatrudni na
umowę o pracę firma DoraMed z
Jeleniej Góry. - 691 104 999
Optima SA poszukuje przedstawicieli finansowych na teren Cieplic
Szklarskiej Poręby, Karpacza i Kowar.
Praca na umowę zlecenie. Najwyższe
prowizje. Zadzwoń - 600 462 475
Pizzeria w Karpaczu zatrudni
pomoc kuchenną oraz kelnerki. Atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny
czas pracy. CV ze zdjęciem na adres
mlopatka@o2.pl
Poszukujemy doświadczonych
budowlańców - brukarzy. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Tel. 75 62 22 300
Poszukujemy doświadczonych
budowlańców - cieśli szalunkowych.
Legalna praca na terenie Niemiec.
Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 75 62 22 300
Poszukujemy doświadczonych
budowlańców - murarzy. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Tel. 75 62 22 300
Poszukujemy doświadczonych
budowlańców - tynkarzy. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Tel. 75 62 22 300
Poszukujemy doświadczonych
budowlańców - zbrojarzy - betoniarzy.
Legalna praca na terenie Niemiec.
Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 75 62 22 300
Poszukujemy doświadczonych
operatorów koparki. Legalna praca
na terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 75
62 22 300
Poszukujemy osoby do pracy na
stanowisku sprzedawca. Wymagania: znajomość j. czeskiego, doświadczenie w handlu, komunikatywność,
obsługa komputera, dyspozycyjność.
CV na mail: stonplast@stonplast.
pl - 757 322 677

Poszukuję energicznej i kreatywnej kobiety do współpracy przy tworzeniu grup sprzedażowych. Oferta
tylko dla znających się na branży
MLM lub sprzedaży bezpośredniej.
- 607 122 636
Poszukuję szwaczek na pełny
etat, wszystkie info. pod telefonem.
michal.w@questsport.pl - 697 916
806
Praca przy krowach, osoba niepijąca, daję mieszkanie - 665 140 007
Praca w biurze nieruchomości
- Zatrudnimy miłe, entuzjastyczne
osoby (30+) z własnym samochodem. Bardzo dobre wynagrodzenie
prowizyjne. CV ze zdjęciem prosimy
przesłać na adres: marek.nowaczek@gazeta.pl
Przyjmę płytkarzy. Praca od połowy
stycznia do końca kwietnia 2012r.
Płatne za m/2. Kontakt tel. w godz.
9.00 - 17.00. - 662 324 830
Przyjmiemy osobę na stanowisko
magazyniera do hurtowni spożywczej, wymagane doświadczenie - 601
594 104
Studio urody - Współpraca, 2-3
osoby przy kosmetykach, od zaraz,
przeszkolę. Nienormowany czas
pracy, wysokie prowizje. - 601 703
765

Szkoła Cosinus w Jeleniej Górze
zatrudni sekretarkę, wykształcenie
średnie, wymagana obsługa Microsoft Office. CV prosimy przesyłać
na adres smisiewicz11@wp.pl - 757
525 645
Wynajmę stanowisko pracy stylistce paznokci w centrum Jeleniej
Góry, tel. 501346661

Zatrudnię kucharkę do Ośrodka
Wypoczynkowego w Karpaczu Górnym - 691 503 580
Zatrudnimy kelnerów w restauracji w Cieplicach. CV ze zdjęciem na
adres: kadryplace@vip.onet.pl

Zatrudnimy lektorów języka
angielskiego. Wymagana dyspozycyjność, doświadczenie. CV ze
zdjęciem należy składać w CN W&W
na ul. Solnej 3 w Jeleniej Górze. - 501
555 455
Zlecę szereg robótek w wełnie na
drutach, różne wielkości/grubości/
ściegi prac. Materiał i projekt dostarczam własny. Poszukuję osoby z
doświadczeniem. - 600-740-675
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PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kierowca - prawo jazdy
kat. B, C, C+E+HDS i karta
kierowcy podejmie pracę
od zaraz tel. 798 983 090

Sprzątaczka podejmie każdą
prace, do sprzątania na pół etatu 500 170 307
Sprzątanie, gotowanie oraz
opieka nad osobami starszymi i
dziećmi tel. 543 991 831

ANONSE
MATRYMONIALNE
47 lat pasywny pozna pana aktywnego powyżej 50 lat - 694 123 751
Dojrzała z dużym biustem 100
za godzinkę - 794 524 987
Fullik u 35-latki z kobiecymi
kształtami - 794 524 987
Miły pozna kochankę - 782 861
304
Niebieskooki 37 lat pozna
puszystą panią do miłych spotkań
we dwoje - 534 092 483
Poznam puszysta kobietę do
miłych sex spotkań. Adam 37 lat 534 092 483

USŁUGI
BUDOWLANE
Certyfikaty energetyczne Energinea specjalizuje się w profesjonalnym sporządzaniu świadectw
charakterystyki energetycznej
budynków, audytów energetycznych oraz doradztwa energetycznego. Zapraszamy do współpracy
- 500 200 945
Dachy-papa, gonty bitumiczne,
blacha, dachówka, obróbki. Tel.
601 872 363
Dekarstwo, ciesielstwo - Więźba,
dachówka, blachodachówka, gonty,
papa, okna dachowe, rynny, roboty
budowlane. - 669 869 714
Dekarstwo-papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka, obróbki.
Tel. 502 953 366
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
Hydraulika, spawanie. Wykonuję inst.co, wod-kan, p.poż,
klimatyzacja, wentylacja, gaz, parasprężone powietrze, inst. Nietypowe
we wszystkich systemach dozwolonych w UE, uprawnienia NOT, UDT
gwarancja - 664 810 257

og£oszenia / reklama
Hydraulika-technika grzewcza - Montaż centralnego ogrzewania wod-kan, gaz, podłogówka,
kominki. Załatwiamy uzgodnienia i
odbiory-tanio, szybko i solidnie. Prowadzimy także sprzedaż wszelkich
kotłów grzewczych, grzejników i całej
armatury. - 696-484-516
Kolektory słoneczne - Profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis
kolektorów słonecznych szybko,
tanio i solidnie. Nowość. Ruszyły
dotacje, można uzyskać 44% dotacji
na inwestycje. Teraz dużo taniej 696-484-516
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
Kompleksowe usługi budowlane. Remonty mieszkań, biur, sklepów, pomieszczeń gospodarczych
itp. Budowa od podstaw - 509 565
541
Montaż, sprzedaż pieców c.o.
Węglowe, miałowe, gazowe, olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden
telefon, a przyjadę i wycenię. Mam
konkurencyjne ceny pieców i usług
- 696-484-516
Montaż: drzwi, okien, mebli.
Remonty - wykończenia, gładzie,
malowanie itp. Solidnie i czysto. 509 061 763
Odkurzacze centralne, montaż,
sprzedaż, serwis. Profesjonalne
podejście. - 503 701 825
Okna PCV pod każdy wymiar, klasa
jakości A, 6-komorowe, do 10 lat
gwarancji, terminy nawet do 7 dni,
system ratalny, bezpłatny pomiar i
wycena, zapraszamy - Ventana ul.
Wolności 179B Jelenia Góra - 696
222 263
Płytki, glazura, łazienki od podstaw, remonty mieszkań. Tanio,
solidnie. Faktury Vat. - 691 049 080
Regipsy, sufity, gładzie, malowanie, remonty mieszkań. Solidnie,
niskie ceny. Faktury VAT. Zadzwoń i
spytaj o cenę, warto. - 691 049 080
Remontowo-budowlane
usługi, tanio i solidnie tel. 783 203
200
Remonty, meble na wymiar - Kompleksowe wykończenia mieszkań i
domów. Wykonujemy także kuchnie,
szafy, pawlacze, wszelkie meble
na wymiar. Zabudujemy każdy kat.
Projektujemy i doradzamy. Pomiary
gratis. Na rynku od 1999 roku. - 504
519 764
Rusztowanie warszawskie i
inne - Zostały ci materiały po budowie – deski po szalunkach, stemple,
resztki zbrojeń – chętnie odkupię.
Dodatkowo kupię 6 lub 8 ramek rusztowania warszawskiego. Wszystko
odbiorę własnym transportem. - 606
185 857

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Szafy, garderoby, kuchnie na
wymiar, zabudowy skosów, duże
doświadczenie, projekt, dojazd gratis
- 692 265 128
Tynki maszynowe, gipsowe i cemwap. Sucha zabudowa i glazurnictwo.
Wysoka jakość wykonywanych robót.
Konkurencyjne ceny na rynku. Gwarancja jakości - 693 137 339
Usługi Remontowo-Budowlane
tanio i solidnie. Możliwość negocjacji
cen. Tel. 783 203 200
Wykonuje wszelkie prace budowlane. Remonty mieszkań od A do Z.
Tanio i solidnie - 516 171 460
Wywóz gruzu, wszelkich odpadów
(gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew,
kontenery, zsypy budowlane Do
wynajęcia, najlepsze ceny. Tel: 667
701 333
Zduństwo-piece, kominki, kuchnie kaflowe, piece chlebowe - 667
906 224
Zlecę budowę domu w Jeżowie Sudeckim. Projekt Patryk.
Stan surowy otwarty z dachem,
sama robocizna od marca 2012.
Tel.600321157
Zlecę prace budowlane w Jeżowie
Sudeckim - przebudowa w domu
jednorodzinnym, polegająca na
remoncie wykusza i tarasu. Termin
wykonania: wiosna. Szczegóły telefonicznie. - 503 377 461

USŁUGI
EDUKACYJNE
BHP PPOŻ - szkolenia, opieka.
Szkolimy pracodawców, pracowników, przynależnych do różnych grup
zawodowych. Tanio, profesjonalnie,
solidnie - Infocad - 663-663-369
CK Plejada nabór lutowy trwa - kierunki: technik masażysta, technik
bhp, technik usług kosmetycznych,
technik usług fryzjerskich, opiekun
medyczny, technik administracji.50%
rabatu na czesnym. Więcej info pod
nr tel. - 756 488 385
Student udzieli korepetycji z
zakresu przedmiotów ścisłych: matematyka, fizyka, chemia dla szkół od
podstawowej do średniej. Również
dla studentów z matematyki, mechaniki ogólnej, podstaw statyki budowli
- 663 903 235
Szkoła Służb Ochrony „Kobra”
prowadzi zapisy na kursy w zakresie
Licencji I i II stopnia Pracownika
Ochrony Fizycznej - 75 75 268 39
Uprawnienia energetyczne E D
P - Świadectwa, kursy kwalifikacyjne.
Kursy, przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych, egzaminy: -E;
-D; -Pomiary. Tanio, profesjonalnie,
solidnie - Infocad - 663-663-369

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektryk - solidnie i tanio. Montaż instalacji w domu, mieszkaniu.
Drobne naprawy, pomiary. Podłączenie płyty grzewczej - podbicie
gwarancji. - 601 717 759
Tanio, szybko solidnie instalacje
elektryczne - 662 310 786
Wykonawstwo, modernizacja,
pomiary, odbiory instalacji elektrycznych. Tanio, profesjonalnie, solidnie
- Infocad - 663-663-369

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Artystyczna fotografia ślubna
- Polecam Państwu profesjonalne
usługi fotograficzne. Śluby, komunie,
chrzty. Konkurencyjne ceny, doświadczenie i jakość usług. Zadzwoń,
napisz, obejrzyj portfolio. Mail: on70@
gazeta.pl - 600 227 074
Fotograf - Śluby, chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe. Zapraszam - 660 736 321
MonArtStudio - usługi fotograficzne, fotografia reklamowa do
stron internetowych, obróbka zdjęć.
Zapraszam. - 881 306 179

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Catering - Oferujemy: obiady (z
dwóch dań już od 12 zł) również
z dowozem do klienta, bankiety,
imprezy okolicznościowe, kompleksowa obsługa imprez plenerowych
oraz w naszych lokalach - 665 163
087

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Pogotowie komputerowe - serwis. Profesjonalne i niedrogie usługi
serwisu komputerowego w Jeleniej
Górze i okolicach. Tanio, profesjonalnie, solidnie - Infocad - 663-663-369
Sieci komputerowe Lan Wi-Fi - Internet - sieci komputerowe przewodowe,
bezprzewodowe. Projektowanie
- realizacja modernizacja sieci
komputerowych - Lan, WiFi. Tanio,
profesjonalnie, solidnie - Infocad 663-663-369
Strona internetowa, pozycjonowanie, projekt logo - Strona internetowa
250zl, pozycjonowanie 20zl mies.,
projekt logo 50zl. - 668 443 632
Strony www: - e-wizytówki; - strony
internetowe; - e-sklepy; - system
pozycjonowania witryn internetowych; - przebudowa i aktualizacja
stron. Tanio, profesjonalnie, solidnie
- Infocad - 663-663-369

USŁUGI
MUZYCZNE

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

og£oszenia / reklama
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USŁUGI
RÓŻNE
Bezpłatne porady prawne w
Związku Kombatantów we wtorki
od 11.00 do 15.00. Proszę o kontakt
pod nr telefonu 602467212 - 602
467 812
Chcesz się pozbyć śniegu? Załadunek i wywóz. Koparka + wywrotka
- 502 101 743
Doświadczona księgowa poprowadzi pełną księgowość za rozsądną
cenę. - 605 248 272
Elektryk awarie A-Z Jelenia Góra,
tel.500-50-50-02. Awarie, instalacje,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Szybko, tanio i solidnie.
Zawsze solidnie pewni jakości i
dobrej ceny
Gaz serwis Jelenia Góra tel.50050-50-02. Junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny
Hydraulik awarie A-Z. Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra, tel.500-5050-02. Instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Szybko,
tanio i solidnie. Zawsze solidnie pewni
jakości i dobrej ceny.
Kanalizacja-Hydraulika,
oczyszczanie i udrożnianie odpływów. Hydraulika kompleksowa. Tel.
609 172 300
Komis meblowy, skup - sprzedaż
75 75 577 94 ul. Wolności 181 (obok
Gorzelni ) Jelenia Góra
Kredyty gotówkowe. Konsolidacje.
Dojazd do klienta. Tel. 798 972 318
Kuchenki gazowe montaż Karpacz, Szklarska, Jelenia Góra tel.50050-50-02. Bezpieczne odłączenie i
przyłączenie naprawy. Próby szczelności instalacji profesjonalnie. Podbijamy książeczki gwarancyjne
Pełen zakres usług księgowych
i finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - znajdź nas w
internecie - Biuro Rachunkowe Koala
- Zapraszamy W. Polskiego 54 - 782
020 635, 601 837 677
Prawnik za grosze. Pomoc prawna
nie musi być droga. - 668 443 632
Spawacz, ślusarz, blacharz, posiadam warsztat z wyposażeniem,
mnóstwo wolnego czasu, czekam
na oferty 24h umowa o dzieło. - 507
623 679
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd
do klienta, wycena i transport gratis
tel. 880 044 951
Termet Serwis Karpacz, Szklarska, 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.
Usługi ziemne - odśnieżanie. Fak
VAT - 502 101 743

Windykacja - odzyskamy Twoje
pieniądze. - 668 443 632
Wodomierze i legalizacja Jelenia
Góra tel.500-50-50-02, wymiana,
montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy ze wszystkich
formalności. Zawsze solidnie pewni
jakości i dobrej ceny.
Wróżby runiczne, Celtyckie Chcesz poznać swoją przyszłość,
uzyskać rade jak postąpić w uciążliwej
sytuacji? Runy udzielą Tobie odpowiedzi na każde pytanie. Pomogę
każdemu. - 503 701 825
Wuko - wywóz szamb, czyszczenie kanalizacji i rur separatorów
przydomowych, oczyszczalni - 601
910 813
Wuko Udrażnianie kanalizacji
Karpacz, Szklarska, Jelenia Góra
tel.500-50-50-02. Szybkie usuwanie
awarii 1-4 godz od zgłoszenia, oferujemy przepychanie rur, zapchanych
odpływów pralek, umywalek, zlewów
oraz WC.
Wykonuje na zamówienie, rzeźby
płaskorzeźby z drewna. Naprawa i
renowacja starych (i nie tylko) mebli.
Wykonuje meble ogrodowe, wykończenia wnętrz w drewnie, aranżacje
ogrodowe. - 503 701 825
Wywóz szamb, nieczystości płynnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem typu Wuko. - 500 766 817
Zabrakło gotówki? - Tylko u nas,
wiele ofert kredytowych w jednym
miejscu, profesjonalna obsługa, tanie
kredyty, Plac Ratuszowy 39 (wejście
od Konopnickiej) - 514 318 408

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Odśnieżanie dużych powierzchni.
Dysponujemy niezbędnym zapleczem technicznym. Rozsądne ceny.
Zapraszamy do współpracy. - 514
859 464
Oferuje usługę odśnieżania parkingów, podjazdów, podwórzy 1zł/
m2, przy większych powierzchniach
taniej....szybko i solidnie. Uwaga,
płatne z góry, telefon 725441656
Podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie. Odbiórdowóz gratis. Wysoka jakość usług.
Zapraszamy. Tel. 609 172 300

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autobus do wynajęcia - Mercedes
33 miejsca + pilot. Wycieczki, goście
weselni, szkoły, sportowcy, inne
email victoria-imprezy@wp.pl - 604
229 350
Lotniska - przewozy: Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice,
Poznań. F-ra VAT. Door to door - 607
763 204
Przeprowadzki
kompleksowo, cała
Europa, 3 samochody,
różne gabaryty tel. 535
044 951

Przeprowadzki, transport,
towary. Miasto, kraj, zagranica.
Streczowanie przygotowywanie
do transportu bez dopłaty tel. 880
044 951
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Przeprowadzki - transport mebli.
Tanio, szybko, solidnie. Duży samochód - mała cena. Promocja na
styczeń - 511 160 252
Przewozy osobowe Dario do
Austrii i Niemiec, tel. 75 78 127 46,
kom. 604 672 112
Transport do 1.5 t , przeprowadzki montaż i demontaż mebli
fachowo i solidne - 513 495 583
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 magnetowid kasetowy i małe
DVD - 601 167 505

RÓŻNE
SPRZEDAM
Pralka automatyczna Polar,
sprawna 200pln - 669 295 221
Różne sprzedam: Kuchenka elektryczna Zanussi 290, komoda 290,
szafa 290-brąz., szafka toaletowa z
lustrem do łazienki -70, szafa mała
kuchenna wisząca bordo - 40, książki,
tel. 500703931 po 15.
Sprzedam tanio niemieckie: komplet sztućców w walizce, patelnie z
termostatem, 2 noże tel. 600 542
620
Sprzedam wózek dziecięcy trzyfunkcyjny, bardzo ładny, niemieckiej
firmy Concord tel. 608 089 188

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia elegancka kawalerka
w nowym budynku, na ul. Wolności,
obok nowej straży pożarnej, 800 zl +
liczniki - 505 865 407
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
w centrum, 54m/kw - 605 597 817
Do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe, umeblowane,
kuchnia, łazienka, TV,
lodówka, pralka, duży
balkon, ul. Kiepury 850 zł
+ czynsz 250 zł + liczniki, 1
m. kaucja tel. 601 318 439

Dwupokojowe 40m + balkon +
piwnica 4m.ul. Karłowicza, ogrzewanie miejskie, okna PCV, ocieplony
blok, meble, lodówka, pralka, tv,
kuchenka gazowa 900zł + gaz, woda,
prąd e-mail: ninagrygiel99@interia.pl,
tel 506853222
Mam do wynajęcia 2 pokoje z internetem, okolice Kolegium Karkonoskiego, kaucja - 724 586 159
Mam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie, stan idealny, po remoncie, nie
zamieszkane; 60 m2 – 900zł. Marcin
Chaszczewicz lic.14414 Kontakt:
Robert Górski. Karkonoska Giełda
nieruchomości - 666 109 550
Mam do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe z balkonem, Zabobrze
3 - 607882177
Mieszkanie 2-pokojowe w nowym
budownictwie, z balkonem, na Zabobrzu 3 - 607882177
Mieszkanie 3 pokojowe - 64 m2,
kuchnia w zabudowie, ogrzewanie
gazowe, trzecie piętro w kamienicy,
ul. Drzymały Jelenia Góra. 1000 zł
plus media. Bez pośredników - 889
898 898
Mieszkanie 75m dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, weranda w domu
dwurodzinnym w Cieplicach, c.o.gazowe, umeblowane z lodówką
i pralką, 700zł plus liczniki i kaucja
zwrotna. - 604 994 252
Mieszkanie w Cieplicach - umeblowane 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
taras. Okna plastikowe, ogrzewanie
gazowe - piec 2-funkcyjny. 800 zł +
liczniki - 691 126 110
Pokoje do wynajęcia Mojesz koło
Lwówka Śl. - 601 167 505

REKLAMA

Wesele marzeń - zespół Prestiż Profesjonalny 2-3 osobowy zespół
na wesela eventy, imprezy karaoke.
Promocyjne ceny. Ciekawe zabawy
weselne, bardzo dobre nagłośnienie
i oświetlenie. Demo na naszej stronie
e-mail:kontakt@zespolprestiż - 517
900 425

Wynajmę - pokój + łazienka +
kuchnia wyposażone w centrum do
wyboru mały z antresola 400zł lub
duży 500zł+ prąd i woda (kaucja
500zł) - 509 722 947
Wynajmę mieszkanie po kapitalnym remoncie w centrum (Plac Ratuszowy). 55 m2, 3 pokoje + kuchnia
+ łazienka + przedpokój. Kuchnia
w pełni wyposażona, mieszkanie
częściowo umeblowane, idealne dla
studentów - 661 386 837

Sprzedam nieduży dom wolnostojący w Cieplicach - osiedle Widok.
Cena 529.000, 00 PLN, do negocjacji. Pośrednikom dziękujemy. - 660
780 327

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

Zamienię kawalerkę komunalną
34m Zabobrze III, ul. Paderewskiego,
parter, czynsz 380 zł z zaliczkami na
CO i CWU. Pełne wyposażenie na
inne. - 607 100 917
Zamienię mieszkanie 3-pokojowe
70 m2 własnościowe z widokiem na
Śnieżkę do remontu w Radomierzu
na mniejsze w Jeleniej Górze. Tel.
510 172 730
Zamienię mieszkanie pokój, kuchnia 38 m po kapitalnym remoncie
(Weigla) na 2 pokoje, kuchnia zadłużone, do remontu. - 502 552 195
Zamienię mieszkanie własnościowe
40m w Cieplicach, parter, po remoncie, centralne ogrzewanie na większe
- 607 429 568

DOMY
KUPIĘ
Dom - do zamieszkania, w Jeleniej
Górze lub bliskiej okolicy zdecydowany klient, Nieruchomości Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752

DOMY
SPRZEDAM
Dom 119 tys. - 100m2, 4 pokoje,
działka 2100m2. Lic. 14414 - 600
081 089
Dom w Miedzyrzeczu - wojnostojacy
o pow. całkowitej 218,8m² podpiwniczony z poddaszem użytkowym oraz
wolnostojącym garażem i pomieszczeniem gospodarczym w Międzyrzeczu-Bobowicko. Widok na jezioro,
blisko las. - 885 342 947
Dom z 2000 roku w Jeleniej Górze
o pow. 200m2, atrakcyjna lokalizacja
na spokojnym osiedlu. Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda
Nieruchomości. - 660 359 500
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 atrakcyjny nowy dom w
górskich okolicach Jeleniej Góry, idealny na agroturystykę. Marcin Chaszczewicz lic.14414 Karkonoska Giełda
Nieruchomości - 660 359 500
Sprzedam dom w Jeżowie Sudeckim tel. 505 020 519
Sprzedam dwa domy w okolicach
Świeradowa. Cena 258 tys. oraz 259
tys. Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Karkonoska Giełda Nieruchomości.
Wynagrodzenie pośrednika opłaca
strona sprzedająca. - 666 109 550
Sprzedam lub zamienię na jedno
lub dwa mieszkania dom w Cieplicach. Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Karkonoska Giełda Nieruchomości 666 109 550

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Ok. 5000 m kw. - Dla klienta, okolice
Jeleniej Góry: media, warunki zabudowy. lic.9549 - 726 290 939

1019m² Dziwiszów - Bardzo atrakcyjna działka w Jeleniej Górze Dziwiszów, os. Leśne Zacisze, idealny
prostokąt, media przy działce, piękny
widok na Śnieżkę. - 885 342 947
39 zł/m2 - Do sprzedania widokowa
działka budowlana o pow.3061 m2
w Komarnie (gm. Janowice Wielkie)
usytuowana w bardzo urokliwym
miejscu. - 792 434 657
Działka 1h na wzgórzu, 300m od
drogi, 4km od Lwówka w Mojeszu, z
3 stron las - 85.000zł. Tel. 757328603
- 601 167 505
Działka rolna o pow.1,4011 ha
położona na zapleczu zabudowy
mieszkaniowej na obrzeżach miasta
Kowary. Posiada atrakcyjne walory
widokowe (widok na panoramę Karkonoszy). - 792 434 657
Sprzedam bardzo ładną działkę
w Bukowcu o pow.2,42 ha posiadającą przepiękne walory widokowe.
Nieruchomość posiada pozwolenie
na budowę 4 budynków jednorodzinnych - 792 434 657
Sprzedam działkę budowlaną 1
ha, dostęp do mediów, blisko asfaltu,
cena 85 000 zł, Czernica - 785 596
455
Sprzedam działkę budowlaną
w Wojcieszycach + media. Tel.
722312643.
Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, 900 m2, ładny widok na
góry tel. 603 891 408
Sprzedam lub zamienię działki 0,30 ar i 0,32 ar, z pozwoleniem na
budowę i z warunkami na budowę
- na mieszkanie w centrum Jeleniej
Góry (2 lub 3 pokojowe) tel. 512
034 474
Szklarska Poręba - Działka 3947
m.kw. nieopodal dolnej stacji PKP.
Tylko 125000 zł, pod zabudowę.
Nieruchomości Rychlewski lic 9549.
- 501 736 644

LOKALE
SPRZEDAM
Parter 48 m.kw. - Wolności koło
Malej Poczty. Mieszkanie idealne na
działalność i przebudowę na lokal
(zgoda wspólnoty). Doskonała cena
tylko 119000 zł. Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Lokal na sklep - odzieżowy, powyżej 100 m2, w Jeleniej Górze pilne,
zdecydowany klient Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
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Do wynajęcia lokal użytkowy 148
mkw. JG ul. Sudecka. Obecnie
gastronomia z pełnym wyposażeniem
do odstąpienia-wchodzisz i działasz.
Możliwa zmiana profilu. Wysoki parter, przy ulicy. - 602 252 431
Do wynajęcia lokal użytkowy na
parterze ul 1-go Maja 28 o pow.26
m2 - 601 554 392
Do wynajęcia pomieszczenie biurowe przy Armii Krajowej. - 661
991 555
Do wynajęcia stanowisko
fryzjerskie w centrum tel.
723 902 406

Lokal 206m2 Chrobrego centrum
- Przestronny lokal na parterze z
przeszkloną witryną w centrum
miasta. Budynek z 2010r. Możliwość
podziału na dwa mniejsze lokale.
Dodatkowo 4 miejsca parkingowe.
Wszystkie media. Cena najmu do
negocjacji - 603 932 226
Lokal 68m handlowo-usługowy blisko centrum do wynajęcia, dwa duże
pomieszczenia plus dwa mniejsze,
dwie osobne toalety - 668 750 558
Lokal handlowo-usługowy w centrum Nakła nad Notecią. Pow. 60m2.
Wszystkie media CO-gaz, wc, szyby
antywłamaniowe, Cena 2400zł netto
do uzgodnienia. tel kontaktowy - 886
236 291
Wynajmę lokal o powierzchni 110
m2 na działalność gospodarczą
lub inną w pobliżu Tesco, ul. Grunwaldzka. - 782 041 797

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Hala 178 m2 przy głównej drodze
w Jeleniej Górze, świetna lokalizacja
i dojazd, osoba prywatna, super cena.
- 693 877 264
Sprzedam garaż z kanałem oraz z
prądem w Cieplicach ul. Zjednoczenia – 601057718

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wydzierżawienia 125 m2 na
magazyn, produkcję - duży plac, siła
tel. 512 034 474
Do wynajęcia magazyn 425 m2 z
biurem tel. 500 168 910
Magazyn - hala - 112 m2, z
pomieszczeniami socjalnymi, wysokość 4,30, siła w centrum Jeleniej
Góry. 2000 zł brutto, plus media - 667
219 752
Wydzierżawię Pensjonat w Karpaczu a atrakcyjnej cenie. 50 miejsc
noclegowych, stołówka, parking oraz
3 pokojowe mieszkanie. Zainteresowanych zapraszamy – 781167707,
503053809
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