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REGION Ksiądz skłócił całą wieś – zarzucają proboszczowi wierni z Karpnik

JELENIA GÓRA

Bez przywilejów
na parkingach?
Niepełnosprawni nie będą
na razie zwolnieni z opłat postojowych

str. 2

Ponad setka mieszkańców
protestowała przeciwko
przywróceniu odwołanego
na ich wniosek jesienią
minionego roku ks. Marka
Skolimowskiego. Blokadą
drzwi do świątyni, transparentami i krzykami nie dopuszczono do przekazania
duchownemu dokumentów
i kluczy do kościoła.
Ks. Marek Skolimowski rozpoczął swoją posługę w Karpnikach
w parafii św. Jadwigi około trzech
lat temu. Od początku nie przypadł
jednak wiernym do gustu. Jak
mówią, obrażał ich i odmawiał im
podstawowych posług. Po wielu
skargach złożonych do Diecezji
Legnickiej zapadła decyzja o odwołaniu księdza, jednak biskup

przesłał parafianom list o jego
przywróceniu.
Parafianie zgromadzeni przed
kościołem św. Jadwigi 23 stycznia
nie zostawili na swym proboszczu
suchej nitki. - Kiedy list o przywróceniu ks. Marka Skolimowskiego
został odczytany na Mszy świętej
niedzielnej, był pełen kościół ludzi. Mieszkańcy byli oburzeni,
powiedzieli, że nie dopuszczą do
przywrócenia ks. Skolimowskiego.
Za dużo zrobił nam złego. Skłócił
całą wieś. Zabraniał chodzenia
do kościoła. Nie udzielał chrztu
dzieciom, których rodzice nie mieli
ślubu kościelnego. Tych spraw można wymieniać w nieskończoność.
Mam też informacje, że z poprzedniej parafii też został wyrzucony
za swoje zachowanie i w „nagrodę”
przenieśli go do Karpnik – opowiadał Marian Sadowski.

Ciąg dalszy na stronie 4

Fot. Agrafka

Zbuntowani w parafii

Parafianie powiedzieli, że nie dopuszczą
do przywrócenia księdza Marka.
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Wiózł kilogram
marihuany
P o n a d
cztery tysiące tak zwanych porcji
marihuany
ukr yt ych w
d u ż yc h p u dełkach z
proszkiem
do prania
przewoził w samochodzie pewien jeleniogórzanin. Policja,
której „pomagał” pies tropiący,
zatrzymała kierowcę, kiedy w
miniony wtorek zmierzał w
kierunku Jeleniej Góry. Susz
o czarnorynkowej wartości
ponad 80 tysięcy złotych, znajdował się w pięciu hermetycznie zamkniętych torebkach
foliowych. „Towar” pochodził
z jednego z krajów Unii Europejskiej. Sprawcy grozi kara do
piętnastu lat więzienia.
(112)

ACTA do kosza, rząd do wymiany – skandowali młodzi ludzie

JELENIA GÓRA

Laser pomocny
w urologii
Nowoczesne zabiegi chirurgiczne mniej uciążliwe dla pacjentów.

str. 10

„Precz z cenzurą, piractwo
górą”. „Kto nie skacze jest za
ACTA! Hej, hej!”. „ACTA do kosza,
rząd do wymiany”. „Tusk, gdzie
twój mózg!”. Takie hasła rozbrzmiewały w całej Polsce podczas
protestów przeciw ACTA.
Od początku minionego tygodnia przeciwnicy ACTA – kontrowersyjnej umowy międzynarodowej mocno ograniczającej
swobodę w Internecie - którą w

ubiegły piątek o godzinie 3.30 podpisała polska ambasador Jadwiga
Rodowicz-Czechowska w Tokio,
nawoływali do protestów m.in. w
serwisie facebook. Manifestacje w
całym kraju odbyły się 25 stycznia.
W Jeleniej Górze - najpierw na
Placu Ratuszowym, a później na
ulicach miasta.
– Manifestujemy przeciw umowie, która naszym zdaniem spowoduje odcięcie społeczeństwa

od dóbr kultur y. Internet jest
najbardziej demokratycznym z
dostępnych mediów szczególnie ułatwiającym życie ludziom
młodym, których często nie stać
na uczestnictwo w wernisażach,
spektaklach, koncertach itp. Dzięki wolnej sieci mamy dostęp
do wszystkiego; możemy ujrzeć
niemal na żywo to, w czym nie
mogliśmy uczestniczyć osobiście
– powiedział Karol, jeden z uczest-

ników protestu pod ratuszem.
– Spora część jeleniogórzan,
podobnie jak mieszkańcy innych
biedniejszych miast w Polsce,
„ściąga” kulturę z Internetu. Bo
nie ma innego wyboru, dostęp do
multipleksów, porządnych teatrów
czy galerii mamy tylko w sieci. I
nie chcemy tego stracić – dodała
Lena.
Manifest acje przeciw ACTA
odbywały się nielegalnie. W Jele-

niej Górze nie doszło do żadnych
zamieszek. Policja z pomocą
ściągniętych z miasta i regionu
radiowozów, które na sygnałach
zjechały do śródmieścia, „kontrolowała” protestujących. Ci ulicami centrum przeszli na osiedle
Zabobrze. Kilkoro manifestantów
wylegitymowano.
Petr/red

Komentarze: strona 11.

Fot. Petr
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O NIM SIĘ MÓWI

NA TOPIE
Marian Sajnog
ratownik GOPR,
himalaista

Leszek Karbowski
prezes PTWzK

Szef jeleniogórskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem, został wyróżniony przez
Państwową Inspekcję Pracy medalem
„Za zasługi dla ochrony pracy”. To
wyraz uznania i podziękowania, między innymi, za likwidowanie barier
w zatrudnianiu niepełnosprawnych
i wszelkiej promocji. L. Karbowski
otrzymał medal za działania w zakresie rehabilitacji poprzez pracę osób
niepełnosprawnych. Jego działalność
sięga od Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Towarzystwie
Walki z Kalectwem, poprzez wkład
w powstanie Spółdzielni Socjalnej
„Patron”, która współpracuje z zakładami pracy chronionej jak „Proinval”
i „Simet”.
(Accipiter)

Współczesna cywilizacja daje
ludziom złudne poczucie bezpieczeństwa – takie było hasło
debaty pod hasłem „Zaplanuj
swój wypadek”, którą prowadził
w minioną środę w Książnicy
Karkonoskiej Marian Sajnog.
Ratownik znany z działalności w
Centrum Ratownictwa Kataklizmowego i z uczestnictwa w wielu
akcjach ratowniczych, podkreślił,
że samo krzyczenie „ratunku!”
nie zdaje egzaminu. - Powinniśmy
np. rozbić gdzieś szybę. Wtedy na
pewno ktoś się pojawi; na pewno
nie zostaniemy sami. Później będzie czas na tłumaczenie – mówił
Marian Sajnog.
(Petr)
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Strzał w sedno

Część radnych przeciwko wnioskowi niepełnosprawnych

Bez przywilejów na parkingach?

Fot. Petr

Starostwo jeleniogórskie, wsparte
przez Urząd Marszałkowski zakupiło
dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w
Wiele wskazuje na to, że jeleniogórskim niepełnosprawnym nie uda się łatwo przeforsować
Szklarskiej Porębie tarcze strzeleckie,
niezbędne do treningu zawodników zmiany uchwały rady miejskiej w sprawie, między innymi, opłat za parkowanie. Wniosek
podpisany przez ponad pięćset osób, aby inwalidzi parkowali za darmo, nie
w biathlonie. - I nie tylko treningu –
znalazł uznania komisji gospodarki komunalnej.
wyjaśnia Jacek Włodyga, starosta jeleniogórski – ale i poważnych zawodów
Aktualnie niepełnosprawni czekają
– Wniosek żadnych rozmów z ludźmi pełniącymi
międzynarodowych. Dwadzieścia tarcz
został zaopi- funkcję pełnomocników osób niepeł- na informację, na której z najbliższych
kosztowało ok. 89 tys. złotych, jest to
niowany ne- nosprawnych i bez podania jasnej sesji radni faktycznie będą mogli wziąć
jednak wyposażenie, które umożliwia
gatywnie. Bez przyczyny. Nie rozumiemy, dlaczego? sprawę w swoje ręce. – Gdy tylko się
rozgrywanie zawodów wysokiej rangi, a
Jak można w tak obojętny sposób tego dowiemy od razu skontaktujemy
jeśli myślimy o dobrym przygotowaniu
przechodzić wobec stanowiska ponad się z mediami. Pragniemy, by wreszcie
uczniów naszej szkoły do udziału w
pięćset mieszkańców naszego miasta rozpoczął się dialog między nami a
renomowanych zawodach i rywalizacji
– irytuje się Stanisław Schubert, prezes samorządem – podsumowuje Stanisław
na równych warunkach, to musimy tez
KSON oraz społeczny rzecznik niepeł- Schubert.
zadbać o wyposażenie placówki. Tarcze
(Petr)
nosprawnych.
będą zainstalowane w Jakuszycach.
– Niepełnosprawni ciągle napotyPrzypomnijmy,
że
niepełnosprawni
–
dając
(SJ)
kają na jakieś bariery; cały czas
za przykład inne miasta w Polsce – poREGION
mamy problem z miejscami do
parkowania czy zezwoleniami
stulują zniesienie opłat parkingowych dla
Idą tęgie mrozy
na parkowanie. Chciałbym
Nawet minus dwadzieścia stopni
inwalidów parkujących auta poza tzw.
podkreślić, że negatywna
mają nocami pokazywać termometry w
kopertami. Argumentem przeciw jest
opinia dotycząca naszego
najbliższych dniach. To skutek napływu
wniosku jeszcze bardziej
sugestia, że miejsc specjalnie oznaczoarktycznego i suchego powietrza nad
determinuje nas do dziaPolskę. Wprawdzie najzimniej nie będzie
nych wystarczy, a za kierownicą aut z
łania. Chcemy by sprau nas, ale na wschodzie kraju, jednak
piktogramem wózka inwalidzkiego często
wa została podjęta na
mrozy na pewno dadzą się we znaki.
posiedzeniu rady miasta
zasiadają osoby w pełni sprawne wykorzyZimno było już w minionym tygodniu.
– dodaje.
W ubiegłą środę sześciu strażaków z
stując niepełnosprawność tego, na kogo
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej
pojazd jest zarejestrowany.
dostało się do uwięzionych w lodzie
ptaków saniami i wykuwało zwierzęta
ponad godzinę ze zmarzliny. Szczęśliwie nie odnotowano przypadków, aby
wskutek niskich temperatur ucierpieli
ludzie. Schronisko dla bezdomnych
im. św. Brata Alberta musi się jednak
przygotować na zwiększoną liczbę
- Bez dialogu z samorządem trudno
pensjonariuszy.
będzie o kompromis – mówi St. Schubert
(Agrafka)
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RESTAURACJA HEXA 66

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

Fot. red

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

REGION JELENIOGÓRSKI

Mocne wsparcie imprez i atrakcji
Wspierane też są nowe przedsięwzięZarząd Powiatu Jeleniogórskiego
na swoim ostatnim posiedzeniu cia i nowe ośrodki, jak choćby budząca
zatwierdził rozstrzygnięcia komisji dużo dobrych emocji Wieża Rycerska w
konkursowych, które podzieliły Siedlęcinie, która otrzymała wsparcie
środki na organizację imprez tury- na organizowaną przez siebie „Noc
stycznych i sportowych. – Staramy Muzeów”. - Z satysfakcją odnotowujesię możliwie skrupulatnie dzielić my, że pracownicy Wieży Rycerskiej z
relatywnie niewielkie pieniądze, by dużym zaangażowaniem i naprawdę
każdy organizator imprezy służącej znaczącymi osiągnięciami promują
ten zabytek, tak wiele lat
młodzieży powiatu zyskał naszą
pozostający w zapomniepomoc – powiedział Jacek Włodyga,
niu – podkreślił Jacek
starosta jeleniogórski. – Pieniądze
Włodyga.
kierujemy głównie na tradycyjne
(SJ)
imprezy, które zyskały od lat dobrą
renomę wśród uczestników. W
tym roku m.in. dla XIII PieszoNarciarskiego Zlotu PTSM w Karpaczu, XXXVII Ogólnopolskiego
Rajdu Młodzieży Szkolnej, czy XII
Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Jelenia Góra – Liberec
– Bautzen.
Już z samych nazw
widać, że każde z tych Powiat pomoże, między innymi,
przedsięwzięć ma
imprezom przy siedlęcińskiej wieży.
długą historię.

JELENIA GÓRA

Park Zdrojowy zrewitalizowany
oraz wykonawców. Z kolei o godz. 17.
Zdrojowy Teatr Animacji zaprezentuje
widowisko teatralno-muzyczne dla
dorosłych „Historyczno-turystyczna
szopka jeleniogórska”. Po spektaklu
na ścianach budynku ZTA zaprezentowany będzie pokaz videomappingu
(ok. godz. 18.15).
(UM)

W poniedziałek, 30 stycznia, w Zdrojowym Teatrze Animacji odbędzie się
konferencja na zakończenie realizacji
projektu „Uatrakcyjnienie turystyczne
Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I
– Rewitalizacja Parku Zdrojowego”. O
godz. 10 rozpocznie się część oficjalna
z udziałem przedstawicieli inwestora
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Służba Celna zlikwiduje swój oddział
Zgodnie z projektami nowelizacji rozporządzeń Ministerstwa
Finansów ws. struktury organizacyjnej Służby Celnej jeszcze w
tym roku zlikwidowany zostanie
oddział celny w Jeleniej Górze.
Decyzję o likwidacji jeleniogórskiego oddziału Służby Celnej resort
finansów tłumaczy sukcesywnym
spadkiem liczby zgłoszeń celnych
obsługiwanych przez ten oddział.
Większość obowiązków likwido-

wanego oddziału przejmą jednostki
pobliskie terytorialnie.
Wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej Służby Celnej
przewidują trzy projekty rozporządzeń Ministra Finansów z 2 stycznia
br. w sprawach urzędów celnych.
Część przepisów ma wejść w życie
już 1 lutego, ostateczna likwidacja
oddziałów przewidziana jest na 1
czerwca.
(Accipiter)
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Powstaje Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego

Szkoła w cieniu bazyliki mniejszej
Już niebawem rozpocznie
się nabór do pierwszego
katolickiego gimnazjum
w Jeleniej Górze. Zgodę
władz miasta na założenie szkoły podstawowej i
gimnazjum otrzymało w
grudniu 2011 roku Karkonoskie Stowarzyszenie
Edukacyjne u Erazma i
Pankracego.

– W roku szkolnym 2012/2013
działalność rozpocznie na pewno
gimnazjum. Ze względu na więkKomunalnej w Jeleniej Górze, które sze wymogi związane z
zajmuję się odśnieżaniem dróg utworzeniem szkoły
przyznaje, że 22 stycznia pług do
Michałowic nie wyjechał.
- Kiedy są obfite opady śniegu,
w pierwszej kolejności odśnieżamy
główne ulice Jeleniej Góry. Nie mieliśmy jednak zgłoszenia, że w Michałowicach panują trudne warunki. Nie
ma sposobu, abyśmy wiedzieli, co
dzieje się na każdej z dróg. Gdybyśmy
chcieli jeździć wszędzie, pieniądze
na utrzymanie dróg skończyłyby się
nam na początku zimy – usprawiedliwia się Michał Kasztelan.
(Angela)

Michałowice w śniegu zakopane

Z błogosławieństwem Watykanu
Zamiar utworzenia szkoły katolickiej w
Jeleniej Górze poparł i pobłogosławił
JE ks. kard. Antonio Cańizares Llovera,
prefekt watykańskiej Konkrecji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów .podczas uroczystości nadania tytułu Bazyliki
Mniejszej kościołowi farnemu św. Erazma
i Pankracego w Jeleniej Górze.
podstawowej, wciąż szukamy
odpowiedniej placówki. Niewykluczone więc, że jeżeli w najbliższym
czasie uda się znaleźć właściwe
miejsce, w nadchodzącym roku
szkolnym zaczniemy również
nauczanie najmłodszych – mówi
Mariusz Gierus, członek zarządu Stowarzyszenia.
Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego ma
mieścić się w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego przy
ul. Kopernika 1. Powstanie
szkoły katolickiej przy
bazylice świę-

tych Erazma i Pankracego stanie
się kontynuacją tradycji szkolnictwa katolickiego, podejmowanych
przez ostatnie 500 lat w Jeleniej
Górze (pier wsze informacje o
szkole znajdującej się przy Kościele Miejskim w Jeleniej Górze
pochodzą już z XVI w.).
– Jak sama nazwa mówi, docelowo siedzibę gimnazjum planuje
się przy bazylice świętych Erazma
i Pankracego. Wiadomo jednak,
że w grę wchodzą różne kwestie
remontowe, czasu do września jest
niewiele, więc chcąc podejść do tematu odpowiedzialnie, zakładamy
również alternatywne, tymczasowe rozwiązania na najbliższy rok
szkolny – dodaje Mariusz Gierus.
Wykrystalizowany system wyc h owawc z y, b a r d z o w y s o k i
poziom
nauki, wyse-

lekcjonowana kadra i bezpieczeństwo – to główne atuty, które jak
magnes przyciągają do katolickich
szkół rzesze zainteresowanych.
Dlatego coraz częściej mówi się,
że szkoły katolickie w Polsce i
Europie przeżywają renesans.
Rodziców chcących wysłać do
nich swoje dzieci jest tak wielu, że
muszą ustawiać się w kolejkach,
pomimo że – jak wynika z badań
GUS – w ciągu ostatnich 12 lat
liczba szkół zwiększyła się przynajmniej o 250 procent.
– Zależy nam na katolickim wychowaniu dzieci i młodzieży oraz na
nowej jakości edukacji. Wiemy, że
jest taka potrzeba i chcemy jej wyjść
naprzeciw. Osoby zainteresowane
naborem zapraszamy na spotkanie
informacyjne, które odbędzie się w
piątek 17 lutego 2012 roku, o godz.
17.00, w sali nr 5 budynku dawnego
Kolegium Jezuickiego, przy ul. Kopernika 1 w Jeleniej Górze – dodaje
Mariusz Gierus.
(Es)

Fot. MIESZKAŃCY

- Zwykle droga do domu zajmuje
mi pół godziny, tym razem jednak,
22 stycznia, trzy godziny odkopywałem samochód z zasp. Brodziłem w
śniegu po kolana. Droga była zasypana aż od Jagniątkowa do samych
Michałowic – mówi Marcin Piątek z
Michałowic.
Nasz czytelnik utyskuje na brak
reakcji służb miejskich, które – jego
zdaniem – za późno zaczęły odgarniać śnieg. - Pług przejechał dopiero
nazajutrz. Taka sytuacja powtarza się
co roku – opowiada Marcin Piątek.
Michał Kasztelan, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
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Gmach dawnego Kolegium Jezuickiego
częściowo odzyska pierwotne przeznaczenie.

Kardynał Antonio Cańizares Llovera.
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Bronią sądu
rejonowego

Kto na czele JSM? Opłaty targowe nie są ciężarem
Zgłoszenia o zasypanych i nieprzejezdnych drogach
przyjmowane są całą dobę pod numerem 75 64 20 118.

JELENIA GÓRA

Nie zauważył ambulansu na sygnale
Do zderzenia pędzącej na sygnale karetki pogotowia z fiatem,
którego kierowca wymusił pierwszeństwo przejazdu, doszło wczoraj
przy ulicy Wolności. Prowadzący
fiata, mieszkaniec Lwówka Śląskiego, jechał od strony Cieplic i
chciał skręcić w lewo. W tym sa-

mym czasie ambulans z sygnałami
uprzywilejowania wyprzedzał kolumnę pojazdów. Lwówczanin nie
zauważył karetki, która uderzyła
w przód i bok fiata. Nikomu nic się
nie stało. Sprawca dostał mandat i
punkty karne.
(Agrafka)

Do 31 stycznia kandydaci na
stanowisko prezesa zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą zgłaszać się do
konkursu ogłoszonego przez
radę nadzorczą JSM po śmierci
dotychczasowego, wieloletniego
prezesa śp. Mariana Leńki. Kandydat musi się wykazać, między
innymi, znajomością prawa
spółdzielczego a także wiedzą
w zakresie rachunkowości. Poza
życiorysem oraz dokumentami
kandydaci muszą opisać wizję
działalności i strategii rozwoju
spółdzielni.
(Angela)

Fot. 24JELENIAGORA.PL
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dla jeleniogórskich kupców
Niespełna 750 tys. złotych – to
planowany na 2012 r. wpływ do
budżetu z tytułu dzierżawy targowisk miejskich. – Biorąc pod
uwagę, że jest to łączna suma
wszystkich opłat kupców na
trzech targowiskach miejskich
przez cały rok, można oszacować, że indywidualne koszty,
jakie ponoszą z tego tytułu kupcy
są doprawdy niewielkie - powiedział Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry. Samorząd bierze
pod uwagę fakt, że ta działalność jest elementem lokalnej
L
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M

A
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Ponad dwa tysiące podpisów w
ciągu czterech dni zebrano pod protestem mieszkańców Kamiennej Góry
i okolic w związku z planowanymi
przez Ministerstwo Sprawiedliwości
likwidacji miejscowego sądu rejonowego. Protestujący podkreślają ciągłość
istnienia tej jednostki w mieście i zasięg
działania jednostki, który obejmuje trzy
miasta i pięć gmin, w sumie blisko 64
tysiące ludzi, z których większość
załatwia tam sprawy nieprocesowe i
urzędnicze. Protest poparła miejscowa
parlamentarzystka, Marzena Machałek
z Prawa i Sprawiedliwości.
(Es)

przedsiębiorczości, ważnej dla
miasta tak samo, albo i jeszcze
bardziej, jak wpływy finansowe,
stąd umiarkowane są opłaty z
tego tytułu.
W Jeleniej Górze działają targowiska: tak zwana Flora, zabobrzański „ryneczek”, targ w
Cieplicach. W niedziele czynna
jest także giełda przy ulicy Lubańskiej.
Spółki kupieckie z „Flory” i z
Zabobrza unowocześniają targowiska dbając o ich wizerunek.
(UM)
•
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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)

Do kolizji doszło na wysokości Urzędu Skarbowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

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

kuchnia polska

sport / AKTUALNOŒCI
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JELENIA GÓRA

Ferie z MOS-em

30 uczestników broniących barw pięciu zespołów
wzięło udział
w turnieju siatkówki rozegranym w
miniony czwartek, 26 stycznia, w
hali sportowej MOS-u przy ul. Skłodowskiej-Curie. Wygrał zespół Acta
w składzie: Marek Nicpoń, Sławek
Nicpoń, Radek Galusa, Maciej Bobyk,
Patryk Obolewski, Dawid Mytnik. Za
nimi zameldowali się siatkarze Skrobelków i No Name. Czwarta i piąta
pozycja przypadła kolejno Sarenkom
i Pokemonom.
(MDvR)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pewne zwycięstwo naszych piłkarek

Kolejna porażka pod koszem

Szczypiornistki KPR–u Jelenia
Góra w rozgrywkach PGNiG
Superligi ograły Finepharm
Polkowice 37:23.

W ostatniej kolejce rundy zasadniczej I ligi kobiet BasketPro uległo
rezerwom CCC Polkowice 61:78.
Spotkanie na jeleniogórskim parkiecie Szkoły Podstawowej nr 10
od pierwszych minut toczyło się
pod dyktando przyjezdnych.
Polkowiczanki grające o tej samej porze co Ostrovia z Domenami
walczyły o zwycięstwo, które w
przypadku porażki koszykarek
z Siemaszki dałoby im awans do
czołowej czwórki i walkę w rundzie play-off. W pierwszej kwarcie
CCC zaznaczyło swoją wyższość
10-punktową różnicą. W drugiej
odsłonie obraz gry wyglądał podobnie, podopieczne trenera Neydera odskoczyły na 15 punktów,
ale do przerwy jeleniogórzanki
zdołały utrzymać dystans i schodziły przy stanie 29:41.
Po zmianie stron powtarzały
się szkolne błędy gospodyń, a
efektem były coraz większe straty
do rywalek. Przewaga polkowiczanek sięgnęła nawet 24 punktów
(34:58). Po 30. minutach na
tablicy wyników widniał wynik
43:61. W ostatniej kwarcie zagrały

Początek meczu nie był wymarzony
dla jeleniogórskiego zespołu. Przez
większą część pierwszej połowy gospodynie grające bardzo ospale nie potrafiły wypracować sobie
większej

przewagi. Na przerwę obie ekipy schodziły przy wyniku 16:13 dla KPR-u, który
pozwalał mieć polkowiczankom jeszcze
nadzieje na wywalczenie korzystnego
rezultatu.
Wszelkie nadzieje rozwiane zostały
jednak w drugiej części gry. Faworytki
tego pojedynku zaczęły systematycznie
zwiększać przewagę nad Finepharmem.
Ostatecznie

REGION

Pobiegli na medal

Sukcesem sportowym zakończył
się udział młodych zawodników z
Siedlęcina w Biegu Noworocznym,
który rozegrany został 22 stycznia
w Świdnicy. Pierwsze miejsce wśród
przedszkolaków zdobył Krzysztof
Ogonowski. Wśród uczniów klas
I – III wygrał Eliasz Garliński, zaś w
najstarszej kategorii triumfowała Lidia
Hamkało.
(przemo)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA Po słabej pierwszej połowie odważny finał

Fot. Raczyński

4

Dzięki tej wygranej nasze szczypiornistki
awansowały na szóste miejsce w ligowej
hierarchii

REGION Ksiądz skłócił całą wieś – zarzucają proboszczowi wierni

Zbuntowani w parafii
Dokończenie ze strony 1. o duszpasterzu Marian Sadowski. - W
październiku 2011 roku zapadła decyzja
o jego odwołaniu, ludzie odetchnęli
z ulgą. Przysłano nam ks. Erwina
Jaworskiego, który okazał parafianom
wiele serca, a tu przyszedł list, że nam
go zabierają i ks. Skolimowski wraca –
usłyszeliśmy.
- Nie jest on dobrym księdzem, ma
parafian za nic, wyzywa od bezmózgowców i debili. Mojej córce udzielał
ślubu, a miesiąc później gdy daliśmy na
mszę ślubną, napisał, że ta msza będzie
- Nie pozwolił strażakom ochotnikom odprawiona w intencji pogrzebowej.
pełnić warty przy trumnie kolegi, a to Zamykał też dzieci w zakrystii – powieprzecież jest odwieczna tradycja – mówi działa mieszkanka Karpnik.


Część mieszkańców wsi oczekiwała na przedstawiciela duchowieństwa przed kościołem,
ale punkt kulminacyjny protestu miał miejsce na drodze
do plebani, gdzie na klucze od
kościoła oczekiwał niechciany
proboszcz. - Chcemy ks. Edwina, precz z ks. Skolimowskim
– krzyczeli wierni.

Z OKIENKA AZARIASZA
W atmosferze wiecowej brakuje niestety czasu na refleksję przy Słowie Bożym zagłuszanym przez oskarżenia. – Z rózgą mam do was przybyć, czy z miłością łagodnego ducha? (1
Kor 4 21) – ten kapłański dylemat miał już święty Paweł! – A my, którzy jesteśmy mocni
w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tego, co dla nas
dogodne (Rz. 15) – czytamy w Liście tegoż św. Pawła do Rzymian. Czy świadectwo stron
konfliktu w Karpnikach jest tożsame z treścią Dobrej Nowiny? Oceńcie sami.
Azariasz

Ksiądz Tadeusz Dąbski, oficjał
Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej,
tłumaczył karpniczanom, dlaczego
przywrócono niechcianego duszpasterza. - Konieczne jest rozpoczęcie
procedur odwoławczych od początku.
Ksiądz biskup podejmie nową decyzję,
gdyż poprzednia była obarczona
wadą prawną, którą wykazała Stolica
Apostolska. Błąd był wynikiem pośpiechu, który powstał w wyniku chęci
szybkiego rozwiązania sprawy. Nie
dopilnowano wszystkich dokumentów. Nie można tak po prostu zmienić
proboszcza, gdyż prawo Kościoła broni każdego człowieka. Nie jestem tu,
aby osądzać, a po to by nie oceniając
załagodzić sytuację – poinformował
ks. Tadeusz Dąbski.
(Agrafka/Angela)

KPR wygrał 37:23 odnosząc siódme
zwycięstwo w sezonie 2011/2012 rozgrywek PGNiG Superligi. Najskuteczniejszą
zawodniczką jeleniogórskiej drużyny
była Marta Dąbrowska, autorka dwunastu trafień.
(MDvR)

KPR Jelenia Góra – UKS Finepharm
Polkowice 37:23 (16:13)
KPR: Kozłowska, Szeluk, Dąbrowska
(12), Załoga (10), Buklarewicz (6),
Popielarz (3), Odrowska (3), Muras
(1), Fursewicz (1), Marceluk (1),
Galińska, Kubicka
Wyniki 18. kolejki PGNiG Superligi kobiet:
Zagłębie Lubin – AZS AWF Gardinia
Wrocław 38:20, Piotrcovia Piotrków
Tryb. – Vistal Łączpol Gdynia 24:29,
KSS Kielce – SPR Lublin 25:33, KPR
Jelenia Góra – UKS Finepharm Polkowice
37:23, Start Elbląg – Pogoń Baltica
Szczecin 33:22, Ruch Chorzów – AZS
Politechnika Koszalińska 22:24

Ksiądz Tadeusz Dąbski (w środku), oficjał Sądu Kościelnego
Diecezji Legnickiej, tłumaczył karpniczanom, dlaczego
przywrócono niechcianego duszpasterza.

BasketPro Jelenia Góra - CCC II
Polkowice 61:78 (14:24, 15:17,
14:20, 18:17)
BasketPro: Kowalczyk (20), Podgajna (11), Pawlukiewicz (8),
Szczęśniak (8), Paradowska (5),
Krawczyszyn-Samiec (4), Kosalewicz (3), Łopatka (2)
CCC: Hołtn (19), Jasnowska (15),
Szczepanik (14), Puss (11), Dobrowolska (10), Światowska (5),
Wypasek (2), Zuchora (2), Prządka, Prus.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Podzielono pieniądze dla klubów
Hubert Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry zatwierdził
podział środków przeznaczonych
na dofinansowanie klubów sportowych. - Rozdysponowanych
zostało 800 tys. zł. Chcieliśmy dofinansowywać przede wszystkim te
dyscypliny, których jeleniogórscy
sportowcy osiągają wyróżniające
w skali kraju wyniki, albo też te
kluby, które ściągają najliczniej
młodzież.
Ekstraklasowy Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra otrzymał 200 tys.
zł, co w świetle wszystkich kosztów jakie ponosi w rozgrywkach
PGNiG Superligi Kobiet (ponad
550 tys.) jest istotnym wkładem
miasta. Kwotę 100 tys. zł otrzymał
Międzyszkolny Klub Sportowy
MOS (koszykówka dziewcząt), a
•

Ks. Marek Skolimowski, który nie chciał
z nami rozmawiać, nie otrzymał kluczy
i dokumentów. Ostateczna decyzja o
losie kapłana będzie należała do kurii
Diecezji Legnickiej.

rezerwowe: Łopatka (BasketPro)
oraz Prządka i Prus (CCC). Tuż
przed końcem meczu ekipa szkolona przez Marcina Markowicza
i Monikę Krawczyszyn-Samiec
zmniejszyła dystans do 61:74.
Jednak CCC zasłużenie wygrał
78:61 rewanżując się za porażkę
w Jeleniej Górze w Pucharze
PZKosz.
(Przemo)

Pies spłoszył sarnę,
zwierzę się zabiło

150 tys. zł – KS „Sudety” (koszykówka mężczyzn).
Nieco mniejsze kwoty zostały
podzielone m.in. dla: KS „Wichoś”
(40 tys.), KSW „Spartakus” (14
tys.), Klub Siatkarski (40 tys.),
MKS Karkonosze Jelenia Góra
(70 tys.), po 10 tys. zł otrzymały
KS „Chojnik” (badminton) i KKS
„Polonia”, a klubowi „Paulinum”
(biegi na orientację) przyznano
16 tys. zł.
Międzyszkolny Klub Sportowy
Karkonosze – sport y zimowe
otrzymał 100 tys. zł, Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „12” – 20
tys. zł, Miejski Klub Sportowy
„Bobry” (tenis stołowy, łucznictwo) – 15 tys. zł.
(UM)
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O tym dlaczego nie wolno
puszczać luzem psów nawet
łagodnych, przekonał się w
poniedziałek, 23 st ycznia,
mieszkaniec Cieplic, który zdjął
smycz swojemu labradorowi w
Parku Norweskim. Kiedy pies
zobaczył sarnę, zaczął ją gonić.
Spłoszona zwierzyna zabiła się
uderzając łbem o ogrodzenie.
Przypadków, ,kiedy właściciele
czworonogów spuszczają je ze
smyczy i nie zakładają kagańca, nie brakuje. - Tacy ludzie
ryzykują ukaranie mandatem
250 zł – mówi Artur Wilimek,
rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze.
(Angela)
•
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JELENIA GÓRA Do kanalizacji na Czarnym trafiły szmaty i wyciory

To nie tłocznia źle tłoczy
- Od kilku dni w osiedlu Czarne wybijają dwie studzienki
kanalizacyjne a to, co z nich wypływa trafia prosto do
pobliskiego potoku! - zaalarmował nas we wtorek Czytelnik. Mówił, że informował o tym spółkę „Wodnik”, ale nie
doczekał się reakcji.
mówi dzisiaj o ekologii, a tu przez
tyle dni nikt nic nie zrobił z taką
awarią– podkreślał.
Zatelefonowaliśmy do pogotowia wodociągowego. Tam od
Piotra Wójtowicza dowiedzieliśmy się, że nie

Fot. Agrafka

- Kiedy zadzwoniłem z tą sprawą
do „Wodnika” usłyszałem, że oni
o tym wiedzą. Mają jakiś problem
techniczny – opowiadał nam
mieszkaniec Czarnego w
Jeleniej Górze. - Tyle się

- Drożność sieci zależy w dużej mierze
od tego, co „wrzucają” do kanalizacji
mieszkańcy – mówi Wojciech Jastrzębski.

Nowa tłocznia zostanie odebrana przez
„Wodnika” od wykonawcy lada dzień.
Koszt tego urządzenia to około 250
tys. złotych.
ma takiego zgłoszenia. - Zaraz tam
pojedziemy i sprawdzimy – zapewnił nas. Według pracownika problem tkwił nowo wybudowanej,
ale jeszcze nie odebranej przez
„Wodnika” tłoczni. - Będziemy
monitować u wykonawcy. Teraz
udrożniliśmy kanał, żeby ścieki
nie wybijały. Zresztą nie po raz
pierwszy, bo takie zdarzenie
miało też miejsce 7 stycznia – usłyszeliśmy
we wtorek.
- To nie była
awaria tłoczni,
problem tkwił w
t ym, co traf iło
do kanalizacji. W
zapchanym k anale były m.in.
szmaty, ścierki, a
nawet wyciory wyjaśnił w piątek
prezes „Wodnika”
Wojciech Jastrzębski. Dodał, że to
zdarzyło się na
Czarnym nie po
raz pierwszy. - Był
już przypadek, że
w yc i ą g n ę l i ś m y
zwinięty koc. Dlatego mam prośbę
do mieszkańców,
żeby korzyst ali
z kanalizacji w
sposób prawidłowy - podkreślił W.
Jastrzębski.
(bob)

JELENIA GÓRA Sybiracy zawsze wierni wspomnieniom i tradycji

Życzenia opłatkiem okraszone
W miniony wtorek pomyślnego nowego roku życzyli sobie dzieląc się opłatkiem Sybiracy
z koła Zabobrze i Centrum, którzy spotkali się w restauracji Europa.

Fot. Agrafka

– Zdrowia, pomyślności i szczęścia!
– życzył Sybirakom prezydent Marcin
Zawiła. - Pamiętam opowieści mojej śp.
Babci, która 17 września 1939 r. została
ewakuowana z Warszawy, cudem z
dwoma córkami przeszła do Przemyśla

i przekroczyła granice na Sanie, co
ją uchroniło od wywiezienia w głąb
ZSRR – powiedział M. Zawiła.
Janina Myślicka, emerytowana
nauczycielka, mówiła o swojej książce, w której opisuje losy Sybiraków z

Gminy Lwówek Śląski. Na tej podstawie
uczniowie z janowickiej szkoły przygotowali przedstawienie. Nie zabrakło też
wierszy jednej z Sybiraczek.
Z ciepłym pozdrowieniem do zebranych zwrócił się kapelan środowiska
Sybiraków, ksiądz Józef Stec. Krzyże za
zasługi na rzecwz działalności Związku
Sybiraków zostały wręczone ks. dziekanowi Bogdanowi Żygadło, Jadwidze
Kunickiej i Zbigniewowi Gaczyńskiemu. Na zakończenie spotkania wszyscy
podzielili się opłatkiem składając sobie
życzenia.
(Agrafka)

Marcin Zawiła, Bożena Dudzińska, ks. Bogdan Żygadło, Jadwiga Kunicka oraz
płk. Edward Jakubowski podczas spotkania opłatkowego.

REGION

W okowach zimy

W minioną środę w Miłkowie obok
młyna dachował samochód marki
Fiat. Kierowca sam wydostał się z auta.
Prawdopodobnie jechał za szybko i
wpadł w poślizg. Z kolei w Szklarskie
Porębie karetka pogotowia ugrzęzła
na nieodśnieżonej posesji. W obydwu
przypadkach pomogła straż pożarna.
(Agrafka)

30 stycznia 2012 r.

REGION JELENIOGÓRSKI

Trzeba dbać o czystość kominów

W jednym z budynków w Ściegnach,
w minioną środę, wybuchł pożar w
przewodzie kominowym, w którym
zapaliła się sadza. Na szczęście ogień nie
rozprzestrzenił się, a jego ugaszeniem
zajęło się 10 strażaków. Straż pożarna
przypomina, że zazwyczaj tego typu
pożary wynikają z zaniedbania czystości komina.
JELENIA GÓRA
W kominkach i piecykach opaNie zauważył pieszego
lanych paliwem stałym, a więc
Na ulicy Wolności blisko Biedronki
drewnem, koksem lub węglem,
na przejściu dla pieszych kierowca
citroena berlingo z Jeleniej Góry poR
E
K
L
•
trącił przechodnia. Poszkodowany
trafił do szpitala ze złamanym zębem
i ogólnymi potłuczeniami.

obowiązkowe jest czyszczenie przewodu kominowego cztery razy w
roku, czyli co trzy miesiące. Warto
zachować dokument od kominiarza,
gdyż w przypadku braku zaświadczenia można zapłacić mandat w
wysokości 500 zł.
Strażacy dementują przy okazji,
jakoby wzywający straż musiał
zapłacić za akcję, jeśli brakuje mu zaświadczenia o czyszczeniu komina.
(Agrafka)
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JELENIA GÓRA

Libacja nastolatków

W stanie zagrożenia życia do szpitala trafił jeden z 14-latków, którzy
20 stycznia pili alkohol przy ul.
Paderewskiego w Jeleniej Górze. Jego
rówieśniczka miała niemal promil alkoholu. Z komisariatu policji odebrała
ją matka.
(Angela)

REGION

Napadli na chłopaka

5

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Dwóch młodych mieszkańców
Szklarskiej Poręby napadło 21 stycznia
na 16-latka, który przyjechał w góry na
zimowy wypoczynek. Sprawcy chcieli
pieniędzy, poturbowali chłopaka i
zabrali mu ponad 100 złotych. Policja
zatrzymała napastników (17 i 18 lat).
(112)
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STRING CONNECTION –
„2012”
wydawnictwo: Polskie
Radio S.A.

POP ROCK & JAZZ

NIEMEN – “ Pamiętam ten
dzień”
wydawnictwo: Polskie
Radio S.A./Warner Music
Poland

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Śpiew, tańce, hulanki, czyli seniorzy bawili się na całego

Piosenka jest dobra na wszystko!

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Neo-Nówka w Sejmie

30 stycznia o godz. 17.00 i 20.00
w Teatrze im. C. K. Norwida wystąpi
To, że dobra zabawa nie jest domeną tylko młodych udowodnili uczestnicy „Rozśpiewanej wrocławski Kabaret Neo-Nówka z noJeleniej Góry”, czyli imprezy odbywającej się cyklicznie w klubie Kwadrat przy ul. Banko- wym repertuarem „The Sejm”. Bilety
wej. – Bo życie dopiero zaczyna się na emeryturze. Po co siedzieć w domu?! – uśmiecha są w cenie40 zł, 55 zł i 65 zł.

się Alfreda Rękowska, koordynatorka projektu.

Absolwenci zagrają dla młodzieży
W środę (1 lutego) o godz. 18.00
w auli I LO im. Stefana Żeromskiego,
przy ul. Kochanowskiego 18 rozpocznie się IV Wielka Gala pt. „Absolwenci
Młodzieży”. Dochód z koncertu, jak co
roku, zostaje przeznaczony na uzupełnienie funduszu stypendialnego dla
uczniów szkoły. Na scenie zaprezentują się zarówno absolwenci sprzed

wielu lat, jak i ubiegłoroczni. Imprezę
poprowadzą: Olgierd Poniźnik, Jacek
Ziobro oraz Kamil Ziółkowski. W
imprezę włączyli się organizatorzy
Karkonoskiego Festiwalu Światła.
W programie – licytacje różnych
przedmiotów a także poczęstunek
przygotowany przez uczniów.
(Agrafka)

REGION JELENIOGÓRSKI

Domy Pana na ekranie

REKLAMA

W Artystycznej Galerii Izerskiej w
Kromnowie, urządzonej w byłym kościele protestanckim, w sobotę 4 lutego,
o godz. 16.30 odbędzie się bezpłatna
projekcja filmu dokumentalnego
„Domy Pana” w reżyserii Ute Badury.
Liczący blisko półtorej godziny dokument opowiada o poewangelickich

kościołach Dolnego Śląska. W 2004
roku U. Badura nakręciła „Śląski
Dziki Zachód” o dawnych i dzisiejszych mieszkańcach sąsiadującego
z Kromnowem – Kopańca. Film ten
otrzymał polsko-niemiecką nagrodę
dziennikarską.
(Accipiter)

Marzenie w ODK

Koncert dla Klubu Seniora w
wykonaniu zespołu Marzenie odbędzie się 30 stycznia o godz. 17.00
w Kawiarni „Muza” ODK, przy ul.
Krzysztofa Komedy Trzcińskiego 12.
Wstęp jest wolny.

Karkonosze dawniej

31 stycznia o godz. 17.00 w Książnicy Karkonoskiej zostanie otwarta
wystawa „Karkonosze na dawnej
fotografii”. Ekspozycja będzie czynna do 17 marca.

Wtorek z „Klapsem”

W ramach DKF „Klaps” będzie okazja, aby obejrzeć film „Cienie zapomnianych przodków” w reż. Sergieja
Paradżanowa. Seans: 31 stycznia o
godz. 18.00 w sali widowiskowej przy
ul. Bankowej 28. Cena biletu wynosi
10 zł, karnet kosztuje 28 zł.

Niedziela z Filharmonią

Wspólne muzykowanie to eliksir młodości
– mówili uczestniczki imprezy.

REGION JELENIOGÓRSKI

5 lutego o godz. 10.00 w Filharmonii Dolnośląskiej rozpocznie
się Niedzielny Poranek Muzyczny,
tym razem pod hasłem „Ogniście
i siarczyście, czyli Polak Węgier
dwa bratanki”. Wystąpią Agnieszka Maciejewska (sopran) i Zespół
Kameralny Struna K. Bilety są w
cenie 10 zł.

Didżeje z całej Polski dali czadu na turnieju w Karpaczu

U Ducha Gór pulsowały światła i tętniła krew
W minionym tygodniu poznaliśmy zwycięzców Zimowych Mistrzostw Polski
Prezenterów Muzyki rozegranych w Dworze Liczyrzepy w Karpaczu.
Spośród finałowej szóstki „showmanów”, w dniu 26 stycznia wyłoniono czterech zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął duet: Gzula Daniel,
DJ Maxx i Adam Grot, DJ Adaś Żabia
Wola. Drugie przypadło Pawłowi
Hetmanowi z Krakowa, znanemu
jako DJ Namteh. Trzecią lokatę wywalczył Wojciech Nadolski ze Zblewa,
znany DJ Max.
W finale uczestnicy musieli przedstawić program trwający 20 minut.
Jury oceniało przede wszystkim
pracę z mikrofonem, umiejętność na-

wiązania kontaktu z publicznością,
dobór repertuaru, ruch sceniczny,
strój, oraz miksowanie.
- Najważniejsze w zawodzie DJ jest
wyczucie publiki, co jest najtrudniejsze, bo dzięki nowoczesnej technologii, miksowania może nauczyć
się każdy, a z darem
współgrania z
uczestnikami
zabawy trzeba się urodzić
- powiedział
Piotr Suchocki, czyli DJ
Suchy, wielokrotny mistrz
polskich DJów.
Dobrej zabawy w rytmie disco
(Agrafka) u Liczyrzepy nie brakowało.

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Fot. Agrafka

JELENIA GÓRA

„to coś”, czego niejednokrotnie nie „Rozśpiewaczują młodzi mieszkańcy miasta. nej Jeleniej
To, że zamiast narzekać, trzeba Góry”.
(Petr)
znaleźć coś dla siebie, by poczuć
się dobrze. – „Rozśpiewana Jelenia
Góra” to wspaniała inicjatywa.
Przyjdźcie 7 lutego i śpiewajcie
razem z nami. Poczujecie się
lepiej, i będziecie lepszymi
ludźmi – zachęca
Elwira Kozak,
wo k a l i s t k a ,
nauczycielka
języka polskiego, gość
specjalny

REKLAMA

W 1993 roku miałem przyjemność
przeprowadzić obszerny radiowy
wywiad z nieodżałowanej pamięci Czesławem Niemenem, który
opowiadał o swoich początkach,
karierze i współpracy z gwiazdami
polskiego i amerykańskiego jazzu.
Było to 19 lat temu. Pamiętam ten
dzień. Tak też zatytułowany jest najnowszy podwójny krążek na którym
znalazły się 44 utwory. choć niektóre te same kompozycje prezentują
się w różnych wersjach. Pierwszy
krążek zaczyna się od „Ave Maria
no Morro” a kończy na słynnym
przeboju z 1967 roku „Dziwny jest
ten świat”. Zawartość drugiego albumu otwiera „Domek bez adresu” a
zamyka przepiękne „Wspomnienie”.
Nagrania znakomicie wytrzymują
próbę czasu. Muzyka Niemena na
tym albumie jest wysokich lotów i
taka też pozostanie.

Muzycy reaktywowanej grupy
String Connection (Andrzej Olejniczak, Janusz Skowron,Krzysztof Ścierański, Krzysztof Przybyłowicz) zafundowali fanom jazzu
najnowszą płytę „2012”. Nad
całością tego wydawnictwa czuwał jej lider, kompozytor, świetny
skrzypek i gawędziarz Krzesimir
Dębski. Mimo nowych trendów
muzycznych String Connection
pozostał sobą i ten specyficzny
charakter gry ujawniają na płycie
„2012”, na której pomieścili 8
kompozycji w większości autorstwa lidera, który precyzyjnie
rozpisał partie solowe. Z upływem lat dzisiejszy styl fusion
rock już nie ma takiego wigoru
jak dawniej, ale za to cieszy znakomita gra muzyków. Czy stanie
się przebojem? Trochę odbiega
od całości String Connection,
ale możemy uznać ten album
za udany.
Andrzej Patlewicz

Podczas „Rozśpiewanej Jeleniej
Góry” – kolejnej imprezie z cyklu
dla seniorów, które klub Kwadrat
organizuje w co drugi poniedziałek miesiąca – 23 stycznia było
niezwykle radośnie. – Bawimy się
poprzez śpiew, wykonując wspólnie najróżniejszy repertuar. Piosenki pozwalają odejść na chwilę
od codzienności, zintegrować się
i poczuć to coś – mówi Alfreda
Rękowska.
Uczestnicy
imprezy
pewnością czują
Fot. Petr
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MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Peugeot 106 diesel Sprzedam silnik, skrzynie
biegów, zawieszenie przednie (kompletna połówka auta
wraz z drzwiami) Peugeot
106 1.4 diesel w całości za
cenę 500,00. Odbiór osobisty.
- 667122230, 661645768

Poszukuję
świadków kolizji
Citroena z czerwonym
Chevroletem 25.01.2012
r. o godz. 16.00 w
Jeleniej Górze przy ul.
Ludowej przy hurtowni
Rembud. Tel. 606 128
693

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Bmw E36 - 1.8 benzyna,
115 koni, 1997 rok, skóra,
błękitny metalik, elektryczne
szyby + szyberdach, komplet
opon zimowych na felgach
stalowych, autoalarm, cenSkup aut do 5000zł, gotówka tralny zamek, 6500 zł - 781
MOTORYZACJA
od ręki, 7 dni w tygodniu, wła- 225 335
KUPIĘ
sny transport. Super ceny. Do sprzedania Seat Toledo
- 697 104 455
rok 1993 1.6 benzyna. Po
Auto-Złom, mobilna
Stacja demontażu pojaz- wymianie kompletnego
stacja demontażu pojazdów
dów nr 47 Jeżów Sudecki sprzęgła, tarcz hamulcona Jelenią Górę, kupię
każde auto. Gotówka,
ul. Długa 17. Odbiór pojazdu wych wraz z klockami, po
dokument kasacyjny przy
gratis, płacimy gotówką, wymianie progów, olej i filtry
odbiorze auta, darmowy
zaświadczenia do wyreje- po wymianie. Hak. Przegląd
transport tel. 601 224 206
strowania tel. 75 713 74 12 10 2012 OC do 03 2012 - 661
163 374
Każde auto kupię - Całe i
Urzędowa Kasacja
Pojazdów Stacja nr
powypadkowe, angliki, bez
Ford Mondeo 99 rok td
47 Carbo Pisarscy
prawa rejestracji, odbieram
uszkodzony, sprowadzony,
Jeżów Sudecki ul.
własnym transportem - 693
cena 2000zl - 724 613 681
Długa 17 na terenie
828 283
składu opału. Odbiór
KTM SX 450 2005r. 8000zl
Kupię okazyjnie auto w
pojazdu gratis, za każdy
do negocjacji. Motor można
płacimy
gotówką.
cenie do 800zl. Może być
Zaświadczenie. tel. 75 71
obejrzeć w Miłkowie, serwis
uszkodzone lub do opłat 374 12
725 880 874
Maurizio Moto. 514 585 525

•
•
•
•

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

Mam do zaoferowania ładną
Skodę Felicię, auto bardzo
zadbane, kupione w salonie,
serwisowane w Czechach,
jeden właściciel od początku.
W czerwcu w aucie zostało
wyremontowane przednie
zawieszenie. - 504 117 683
Opel Vectra C 2004 kombi
1.9 - Zarejestr. OC do listopada. Automat 6-cio biegowy
CDTI 150KM Navi Multifunkcyjna kierownica, 2 komplety
kół lato-zima, 2x klimatronic,
8 poduszek, nowy rozrząd +
pompa wody i kolektor dolotowy. Cena 22900zł - 793
933 222
Sprzedam Audi B4 Avant
rok 94 benzyna, cena 5500zł,
tel: 605 305 107
Sprzedam BMW E34 318,
rok 1991. Auto jest w 100%
sprawne, nie wymaga wkładu
finansowego, zadbane w
ciągłej eksploatacji. Posiada
nowe opony zimowe, więcej
inf pod nr tel: 791927181.
Cena 3,500zł do neg.
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Sprzedam Ford Escort
1994 LPG - Stan dobry,
nowe hamulce, akumulator,
sprzęgło, kolor biały - 668
124 437
Sprzedam Honde Civic,
1.5 benzyna,1993 rok produkcji, lakier grafit-błysk.
Przebieg 233tyś, garażowana, użytkowana przez
kobietę, pierwsza rejestracja
w kraju 06.2011, cena 5tyś
do negocjacji 690010330.
Sprzedam Mazda 626 2.0
diesel, 1999 r, ABS, alufelgi,
centr. zamek, el. lusterka,
el. szyby, klimatronic, 4
poduszki pow, wsp. kierownicy, 2 komplety opon, stan
bardzo dobry, cena 8900
PLN - 603 912 874
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Sprzedam Peugeota 206
w dobrym stanie. ABS, elektryczne szyby i lusterka,
szyberdach, cztery poduszki,
centralny zamek. Jedyną
wadą tego auta jest niedziałający obrotomierz i prędkościomierz. - 514 552 643
Sprzedam Volkswagena
Golfa III 1993r, 182 000 km,
trzydrzwiowy, benzyna, stan
dobry, do tego opony letnie
na aluminiowych felgach.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 697 710 067.
Volvo V40 - Benzyna 2,0T,
moc silnika 195 km, rok prod.
2000, kolor srebrny metalik,
wyposażenie standardowe
do tego rocznika. (centr.
zamek, lusterka elektr, klima.
itp...). Auto wymaga drobnych napraw. - 533 253 135

- 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

MIESZKANIA
KUPIĘ

Mieszkanie obok Akademii Ekonomicznej

Poszukuję dla konkretnego klienta
gotówkowego mieszkanie 2-pokojowe o
powierzchni 45-50m2 na Zabobrzu. Pilny
zakup. Pośrednikom dziękuję. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

ok.250zł. Cena 120tys.zł. Rychlewski Nieru-

P o sz u k u j ę m a ł e g o n i e d r o g i e g o
2-pokojowego mieszkania - bezpośrednio
- 602 894 192

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 2735 OKAZJA!!!!! Oferujemy Państwu do sprzedaży dom wolnostojący jednorodzinny o pow.100m2 w malowniczej wsi Dziwiszów. Budynek
podpiwniczony. Do kapitalnego remontu. Na
parterze pokój, kuchnia i łazienka. Na piętrze 2
przestronne pokoje. Na trzeciej kondygnacji
strych, który można zagospodarować na kolejne
pokoje. CENA 105 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
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 2720 Oferujemy Państwu mieszkanie, które jest niesamowitą
okazją. Za jedyne 130 000 zł mogą Państwo pozostać właścicielami 2 pokojowego mieszkania w okolicy Akademii
Ekonomicznej. Nowe okna, nowa instalacja gazowa. Ogrzewanie za pomocą pieca
gazowego, podgrzewanie wody odbywa
się po przez elektryczny podgrzewacz
wody. CENA 130 000 zł
Łukasz Ciechanowicz 536 440 330
2

ZEB 2676 Oferujemy Państwu mieszkanie 2-pokojowe o pow. 46m
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 2713 Oferujemy Państwu mieszkanie w okolicy centrum miasta.
Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz
łazienki z WC. Okna nowe, drewniane. Ogrzewanie
piecem dwufunkcyjnym. Na podłogach znajduje się
parkiet. Mieszkanie posiada wszystkie media. Przynależna piwnica niech będzie dodatkowym atutem.
Cena 130 000 zł
Łukasz Ciechanowicz 536 440 330
ZEB 2725 Oferujemy Państwu pół przepięknej, stylowej willi ( podział
w poziomie) z 1924r. Na pierwszej kondygnacji znajduje się pokój, kuchnia,
łazienka, wc, wyjście na ogród, garaż oraz kotłownia. Na drugiej natomiast,
gdzie prowadzą kręcone schody, 2 pokoje,
salon z kominkiem, kuchnia, łazienka z wc,
weranda oraz drzwi wejściowe. Cały teren
zadbany, zagospodarowany oraz ogrodzony.
Działka o pow. 1012m2 w udziale z sąsiadem.
CENA 360 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2651 Prezentujemy Państwu atrakcyjny lokal użytkowy przeznaczony na aptekę zlokalizowany w Karpaczu przy głównej drodze, w pobliżu
ośrodka zdrowia. Lokal znajduje się w nowopowstałym budynku, stan deweloperski. Składa się z dwóch poziomów połączonych windą towarową. Spełnia wszelkie normy i standardy konieczne do
prowadzenia tego typu działalności. Na łączną
powierzchnię lokalu wynoszącą 160 m2 składa się
sala sprzedaży, pomieszczenia laboratoryjne,
socjalne oraz magazynowe. CENA 6 700 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185
ZEB 2731 Prezentujemy Państwu mieszkanie czteropokojowe na Zabobrzu III przy ulicy Kiepury. Mieszkanie duże przestronne, nasłonecznione
nadające się jedynie do kosmetyki. Usytuowane na trzecim piętrze w budynku trzypiętrowym. budynek w bardzo dobrym stanie
po konserwacji, klatka schodowa po remoncie.
Mieszkanie składa się z przedpokoju, dużego salonu połączonego z częścią kuchenną, trzech sypialni
z jednej jest wyjście na balkon, sporej garderoby
oraz łazienki z WC. Cena 215 000 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2-pokojowe - Malczewskiego pow.
38,8m2 , wysoki parter w bloku. Okna z
PCV. Ogrzewanie sieciowe. Czynsz ok.
400zł. Atrakcyjna lokalizacja. Cena 120tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. 602 732 135
3 - pokojowe ul. Okrzei - Mieszkanie stylowe
, zadbane ok.90m2 na drugim piętrze kamienicy w centrum. Ogrzewanie zabytkowymi
piecami kaflowymi z elektr. wkładami grzewczymi. Czynsz ok.220zł. Cena 260tys.zł. Nier.
Rychlewski.Lic.95 - 602 732 135
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
44 m2 Zabobrze - 139tyś zł - 2-pokojowe
mieszkanie niewymagające dodatkowych
nakładów finansowych, nowe drzwi, okna,
wykafelkowana łazienka, na ścianach gładzie, logga. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
69 m2 za 105 000 zł - Mieszkanie 3-pokojowe
na parterze w bloku, z częścią ogrodu, 7 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752

- Dwupokojowe 35,3m2 na I piętrze w bloku.
Ogrzewanie z lokalnej kotłowni. Czynsz
chomości Lic.9549. - 602 732 135
Mieszkanie w Cieplicach - 65 m2, 3 pokoje,
kuchnia z jadalnią, drugie piętro w bloku. Oś.
Dwudziestolecia. N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752
Mieszkanie z garażem 187tys zł - Ładne
mieszkanie poddaszowe, wykończone kilka
lat temu, w wyremontowanym bloku na
ogrodzonej posesji z częścią parkingową i
rekreacyjną. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Piętro kamienicy w Cieplicach - Drugie piętro, rozkładowe pow.125,4m2 - 5 pokoi, dwie
kuchnie i dwie łazienki. Ogrzewanie gazowe.
Całkowicie bezczynszowe (wspólnota 3
lokatorów). Cena 330tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732 135
Piętro willi w Cieplicach - Czteropokojowe
dwupoziomowe , eleganckie mieszkanie w
centrum Cieplic o pow.100m2 po moder-

Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135
Sprzedam 2 pokoje - 48m, tylko 120.000
zł N. City l.nr 5908 - 695 034 321
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu , 122.000 zł. N. City l. nr. 5908 -

Bezpośrednio sprzedam nowe komfortowe mieszkanie 2-pokojowe 50m na 1
piętrze z balkonem plus garaż podziemny
ul. Moniuszki 5A. Bez pośredników. Tel.
600721484

pośredników. Tanio - 669 339 336

Dwupokojowe Cieplice - Sprzedam
mieszkanie pow. 40m2 II p os Fampa 124
000 PLN - 790 420 322
Dwupokojowe po modernizacji - Mieszkanie w wieżowcu przy Kiepury na IV piętrze o pow.37,8m2. Ogrzewanie sieciowe.
Wszystko nowe po modernizacji. Cena
139tys.zł. Nier. Rychlewski Lic.9549. - 602
732 135
Dwupoziomowe, ul. Kadetów - 59m2,
wysoki standard. Pilna sprzedaż spowodowana zmianą miejsca zamieszkania.
Karkonoska Giełda Nieruchomości Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Kontakt: Robert
Górski - 666 109 550
Kawalerka - bez pośredników - Ciepła z
balkonem na Zabobrzu, 28 m2, po remoncie
(nowe okna, drzwi, panele, kafelki, gładzie),
umeblowana, czynsz 180 zł (w czynszu
ogrzewanie i c. woda), cena 97tyś do negocjacji - 609 051 183
Kawalerka ul. Szymanowskiego - Jednopokojowe pow.26,3mw na I piętrze w bloku do
zamieszkania. Możliwe wydzielenie aneksu
sypialnego. Czynsz 240zł. Cena 84tys.zł.
Nier. Rychlewski.Lic.9549. - 602 732 135
Kiepury 3-pokojowe - 185000 - lic. 9549
- 501 736 644
Ładne 3-pokojowe - Elsnera - Pow.66,9m2
po remoncie, słoneczne ciepłe na V piętrze
wieżowca. W cenie umeblowanie i wyposażenie kuchni. Czynsz 335zł. Cena 225tys.zł.
Rychlewski nieruchomości. Lic.9549. - 602
732 135
Mieszkanie 184m2 na Zabobrzu - Jedyne
w swoim rodzaju. Dwupoziomowe mieszkanie na ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze o
pow. 184m2. Więcej informacji pod numerem
506 094 002.
Mieszkanie 57m2 - Zabobrze, ul.
Moniuszki, stan bardzo dobry, po remoncie,
widok na panoramę Karkonoszy. Karkonoska
Giełda Nieruchomości Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Kontakt: Robert Górski - 666
109 550
Mieszkanie dwupokojowe 40m2 parter.
Jelenia Góra Zabobrze ul. Moniuszki. Po
gruntownym remoncie, przebudowane
ściany, nowe instalacje, alarm, gładzie,
kafelki, panele, zabudowy-kuchnia, szafa,
gotowe do zamieszkania. - 603 988 656

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.

ogród z altanką. Cena 370tys.zł. Rychlewski

695 034 321

Dwupokojowe - Kiepury - Pow. 41,8m2
środkowe, słoneczne, b. ciepłe, na I piętrze
w wieżowcu. Czynsz ok.320zł. Cena 139tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602
732 135

1. LOKALE - CENTRUM - SPRZEDAŻ

nizacji. Ogrzewanie gazowe, garaż i duży

Atrakcyjne mieszkanie po remoncie
- 59m2, 170 tys. do negocjacji Zabobrze.
Pilna sprzedaż podyktowana zmianą miejsca
zamieszkania. Karkonoska Giełda Nieruchomości Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Kontakt: Robert Górski - 666 109 550

Cieplice z balkonem - Zadbane mieszkanie w nowym domu , 44 m.kw. dwa pokoje,
kuchnia i łazienka. Doskonała cena 146 tyś.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501
736 644

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

Sprzedam luksusowe mieszkanie, umeblowane, dwupoziomowe, balkon, piwnica.
Lokalizacja Osiedle Park Sudecki. Bez
Sprzedam mieszkanie o pow.74m kw,
3 pokoje, Cieplice, kamienica, parter, po
kapitalnym remoncie, okna pcv, ogrzewanie
gaz podłogowe, kominek, piwnica, strych 693 367 961
Sprzedam mieszkanie w Mysłakowicach
na ul. Włókniarzy. 71,45m2, parter, 4 pokoje,
balkon, centralne ogrzewanie, stan bardzo

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. LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY
NA ROGU UL. 1 MAJA i KLONOWICA
Na atrakcyjnych warunkach
wynajmę duży lokal handlowousługowy o powierzchni
160 m2 zlokalizowany w ścisłym
centrum Jeleniej Góry - róg
ul. 1 Maja / Klonowica.
Lokal znajduje się na parterze
z wielkimi witrynami.
Cena najmu 6.000,00 PLN netto

dobry - po remoncie. Cena na telefon, do
negocjacji. - 608 722 671
Sprzedam od zaraz mieszkanie 2 pokoje
Zabobrze - 661 703 997
Trzypokojowe Oś. XX - lecia - Atrakcyjne
trzypokojowe po modernizacji o pow.53,9m2
w bloku na IV piętrze. Ogrzewanie i c.w.u. z
miejskiej sieci. Czynsz miesięczny ok.430zł.
Cena 220tyś.zł. Nier. Rychlewski. Lic. 9549.
- 602 732 135
Tylko 1330zł/m2 - Duże klasyczne mieszkanie w zadbanej kamienicy blisko ścisłego
centrum, środkowe, słoneczne, z 2 balkonami. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Wrocław bez pośredników - Kawalerka
25m. Komfortowe mieszkanie jest na 8
piętrze w bloku na ul. Dobrej dzielnica Stare
Miasto. Posiada balkon. Więcej info pod
tel - 530 401 935

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Małżeństwo bez nałogów, z dwójką dzieci
(nie mające gdzie zamieszkać z przyczyn
rodzinnych) pilnie poszukuje mieszkania
do wynajęcia w zamian za opiekę nad nim i
opłaty. - 792 159 554
Szukam mieszkania do wynajęcia, najchętniej 3-pokojowe, umeblowane, na spotkania
sponsorowane. W centrum Jeleniej Góry i
w rozsądnej cenie. Mile widziane inne, np.
2 pokojowe. Na dłuższy okres. Monika 668/798-988
Wynajmę kawalerkę w rozsądnej cenie na
terenie Karpacza lub Kowar - 791 268 898

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

REKLAMA

poradnik pacjenta kcm

Diagnostyka stomatologiczna
Ma ona na celu rozpoznanie chorób jamy ustnej u
pacjenta i objęcia go odpowiednim sposobem leczenia. W tym celu prowadzi
się: wywiad z pacjentem
oraz badania.
Dotyczą one przyzębia i tkanek
twardych zęba, stanu dziąseł oraz
błony śluzowej jamy ustnej, węzłów chłonnych, stawów skroniowo-żuchwowych, radiologiczne,
obejmujące zdjęcia zębów, cyfrowe
zdjęcia panoramiczne oraz tomografię stożkową 3D. Przeprowadzana jest ocena przez lekarza
dentystę. To wszystko umożliwia
wykrycie wszelkich niepokojących
stanów nie tylko tych wymagających pomocy lekarza dentysty, lecz
w razie konieczności skierowanie
pacjenta do konkretnego specjalisty. W przypadku KCM Clinic

KCM Clinic S.A.
ul. Bankowa 5-7
58-500 Jelenia Góra
(nowy szpital KCM, III piętro)
pn-pt.: 8:00 – 20.00
soboty: 9:00 – 16:00
Jeżeli chciałbyś usłyszeć poradę
na wybrany temat napisz do nas:
marketing@kcmed.pl

jest to o tyle proste, że jest to
placówka wielospecjalistyczna i
dostęp do wielu lekarzy pacjent
ma na miejscu.

Tak przebiega badanie

- Podstawowe badanie stomatologiczne wykonuje lekarz używając lusterka i zgłębnika. W wielu
przypadkach takie badanie nie
jest wystarczające i konieczna jest
diagnostyka radiologiczna. Warto
wówczas skorzystać z możliwości
jakie daje nowoczesna stomatologia
i KCM Clinic. Jedną z nich jest tomografia 3D jamy ustnej pacjenta.
Tradycyjne zdjęcia RTG są płaskie,
chociaż obrazują. trójwymiarowe
struktury. Zamieszczone poniżej zdjęcie panoramiczne
ma dużą wartość
diagnostyczną ale w
wielu przypadkach
np. przy planowaniu leczenia implantologicznego i w endodoncji (leczenia
kanałowego) nie
jest wystarczające.
Cyfrowe zdjęcie panoramiczne wykonane tomografem.
Skan z pomocą
I-Max Touch 3D
KCM Clinic S.A.
dzięki posiadanemu

urządzeniu firmy Owandy umożliwia wykonanie skanu (zdjęcia)
jamy ustnej pacjenta w technologii
3D. Dzięki temu dentysta jest w stanie bardzo szybko i precyzyjnie, w
trzech wymiarach określić pozycję
zębów, strukturę kości i co ważne może dokonywać dokładnych
pomiarów. Pozwala to na szybkie
zdiagnozowanie problemów i wybór optymalnej metody leczenia.
Analiza obrazów trójwymiarowych zmniejsza również w wielu
przypadkach ryzyko powikłań,
szczególnie w przypadku leczenia
implantologicznego, chirurgicznego i endodontycznego.
Dodatkowo dzięki oprogramowaniu SIMPLANT można precyzyjnie zaplanować leczenie
implantologiczne i wykonać szablon chirurgiczny pozwalający na
umieszczenie implantu idealnie

REGION JELENIOGÓRSKI

JELENIA GÓRA

ŚWIAT

Dla mocnych zębów

Laser pomocny w urologii

Są samochody
dla alergików

To niemała gr upa ponad 320
osób. Ale że w Kowarach w tym
samym obiekcie oraz w Szklarskiej Porębie prowadzone jest też
gimnazjum, więc naturalną koleją
rzeczy także młodszych uczniów
zaproszono – za zgodą Karkonoskiego Centrum Medycznego – do
takich badań. – Jeśli wszystko pójdzie należycie – mówi J. Włodyga
– to diagnostyką objętych będzie
nawet 1.400 gimnazjalistów.
– Prowadzimy tę akcję od grudnia – powiedział J. Włodyga. –
Tymczasem przebadano ok. 250
osób. Trochę przeszkodziły święta,
potem ferie… W marcu podsumujemy to przedsięwzięcie i będziemy
znali efekty - dodał starosta.
Pozostaje mieć nadzieję, że z
akcji skorzysta jak najwięcej objętych nią mieszkańców.
(sj)

Nowoczesne zabiegi urologiczne
z użyciem lasera wykonywane w
ramach kontraktu z NFZ rozpoczęto w minionym tygodniu w
wysokospecjalistycznym Szpitalu
KCM Clinic uruchomionym niedawno w Karkonoskim Centrum
Medycznym przy ul. Bankowej w
Jeleniej Górze. Chodzi o laserowe
endoskopowe usuwanie kamieni
z dróg moczowych, jak również
operacje prostaty oraz pęcherza i
cewki moczowej. – Zabiegi urologiczne z użyciem lasera wykonywane metodą endoskopową odbyły

się w KCM Clinic po raz pierwszy.
Należy podkreślić, że były to operacje niewymagające żadnych nacięć
powierzchni skórnych, a co za tym
idzie – zdecydowanie mniej traumatyczne dla pacjentów, niż tradycyjna chirurgia. Co więcej, zabiegi
te nie niosą za sobą konieczności
wielodniowego pobytu w szpitalu
– powiedziała mgr Anna Stawińska, pielęgniarka koordynująca w
oddziale szpitalnym KCM Clinic.
Więcej informacji: www.kcmed.
pl.
(Petr)

Fot. Petr

- Niezależnie od spraw kompetencji ustawowych, podejmujemy
także ponadprogramowe działania. Przykładem tego jest przedsięwzięcie, prowadzone wspólnie
z Karkonoskim Centrum Medycznym, mające na celu profilaktykę
stomatologiczną - powiedział
Jacek Włodyga, starosta powiatu
jeleniogórskiego.
- Akcja ta, początkowo pomyślana nieco skromniej, będzie
prowadzona możliwie szeroko,
bo zapraszamy do współpracy
także wszystkie gminy powiatu podkreślał starosta.
Początkowo zamierzano objąć
profilatyczno-diagnostycznymi
badaniami uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych
przez powiat, to znaczy placówek
w: Kowarach (LO), Szklarskiej
Porębie (LO I SMS) oraz Piechowicach (Zespół Szkół Technicznych).

REGION

Wyleczą bulimię i anoreksję
W należącym do Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kowarach,
Szpitalu „Bukowiec” został uruchomiony Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. W liczącym
16 łóżek oddziale finansowanym
przez NFZ, w kameralnych, domowych salach, mogą się leczyć
m.in. chorzy na bulimię i anoreksję. - Bardzo się cieszę, że mogli-

śmy powiększyć zakres naszych
usług szpitalnych dla pacjentów.
W dzisiejszych niespokojnych
czasach, różnego rodzaju zaburzenia i nerwice stają się coraz
powszechniejszym problemem
- powiedziała Wiesława Gajewska,
prezes Powiatowego Centrum
Zdrowia.
(Es)

w zaplanowanej pozycji. Badanie
trwa około jednej minuty, a dawka promieniowania oraz koszt
badania są znacznie niższe w
porównaniu do tradycyjnej tomografii komputerowej stosowanej
w szpitalach.
dr n. med. Wojciech
Grzebieluch
Część II już za tydzień

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Manicure i pedicure w domu - Tel
500-50-50-12. Wykonuję manicure i
pedicure, tipsy i paznokcie żelowe,
przyjadę do Ciebie i zrobię. Tanio
szybko i solidnie. Najwyższa jakość
za dobrą cenę.
Mobilny salon kosmetyczny - Pielęgnacja twarzy i ciała, mikrodermabrazja, kawitacja, opalanie natryskowe
oraz odmładzanie falami radiowymi
- 889 853 585

Podróż samochodem podczas
podczas robót drogowych czy
pylenia roślin jest dla alergików
astmatyków bardzo trudna. Ale
znalazł się na to sposób. Trzy modele volvo - S80, V70 i XC70 otrzymały rekomendację Szwedzkiego
Towarzystwa Alergii i Astmy, jako
samochody szczególnie bezpieczne
dla osób z takimi dolegliwościami.
O co chodzi? O czystość kabiny.
Służą temu dwa systemy, opracowane przez Volvo: System Jakości
Powietrza Wewnątrz Auta oraz
tzw. ZIP, czyli Pakiet Czystej Strefy
Wewnętrznej. Pierwszy monitoruje
jakość powietrza wchodzącego
do kabiny. System automatycznie
zamyka kanały wentylacyjne, jeśli
poziom szkodliwych substancji
jest zbyt wysoki. Multifiltr usuwa
cząsteczki i pyłki kwiatowe oraz
zapachy i ozon przygruntowy. CZIP
„dba”, by powietrze było stale wentylowane od momentu otworzenia
auta zamkiem centralnym.
(bc)
R

Wspomniane zabiegi wykonywane są w ramach chirurgii jednego dnia, podobnie jak
zabiegi przepuklinowe, ortopedyczne, skórne, okulistyczne czy ginekologiczne.

Przegląd stomatologiczny w Dental
Clinic KCM kosztuje jedynie 1 zł. Pozostałe badania realizowane są zgodnie z
cennikiem. Aby umówić się na wizytę
u dentysty i badanie diagnostyczne
zadzwoń pod numer tel.:
+48 756 453 050
+48 536 269 002
dental@kcmed.pl

E

K

Ośrodek terapii
zintegrowanej, gabinet
psychoterapeutyczny
tel. 602 638 645. Gabinet
psychiatryczny
tel. 606 921 436
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.
Quantec diagnostyka
ducha i ciała. Terapia
bioinformacyjna
tel. 606 921 436
Stylizacja rzęs w Twoim domu
- Te l 5 0 0 -5 0 -5 0 -1 2 . C e rtyfi ka t,
doświadczenie, szeroki wybór rzęs,
produkty profesjonalne i antyalergiczne 100% zadowolonych klientek.
Tanio szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę.
L

A

M
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PISANE Z UKOSA

ACTA podpisane. I co?
Cały czas trwają protesty przeciw
porozumieniu ACTA podpisanym
przez ambasador Polski w Japonii. –
Choć ACTA podpisane, nie zamierzamy
przejść z tym do porządku dziennego.
Panie Tusk, gdzie twój mózg! – frustrują się Internauci. I niektórzy politycy.
Miniona środa w całej Polsce upłynęła pod znakiem protestów przeciwko
planom podpisania ACTA – czyli
międzynarodowej umowy mocno
ograniczającej swobodę w Internecie.
Młodzi internauci, którzy wyszli na
ulice niewiele jednak zdziałali – poranek przywitał ich informacją, że mimo
manifestacji w sieci i w „realu” o 3.30
czasu polskiego ambasador naszego
kraju Jadwiga Rodowicz-Czechowska
podpisała porozumienie w Tokio.
Dzień później Solidarna Polska
w związku z ACTA „wypowiedziała
wojnę” rządowi Donalda Tuska. Choć
umowa „przeszła” niczym nóż przez
masło, Internauci też nie zamierzają
składać broni – „Wolność sieci, Donald
precz”, „Panie Tusk, gdzie twój mózg”,
„Kto nie skacze, ten za ACTA”, „Kto nie
skacze ten z PO”, dudni w Internecie.

ACTA podpisane, i co? Póki co z
samego ACTA nico. Póki co, twarz
Donalda Tuska zaczęła być tłem kolejnej tarczy, w którą rzuca się lotkami
polityczno-społecznymi. Póki co,
ACTA została wciągnięta w kolejną z
cyklu politycznych agitek podobnie
jak Smoleńsk, jak powódź, krzyże
po Smoleńsku i po powodzi. Zdecydowana większość polityków,
zwłaszcza tych rezydujących w
miastach podobnych Jeleniej Górze
nie ma najmniejszego pojęcia, czym
jest ACTA. Jest, i tyle – z winy Tuska,
rzecz jasna.
Do platformersów nie należę i
za Platformą Obywatelską wcale
nie jestem. Uważam, że na polskiej
scenie politycznej nie ma na dzień
dzisiejszy partii, której mógłbym
oddać swój jakże cenny głos nie na
zasadzie „wybieram mniejsze zło”.
Dostrzegam jedynie fakt, że za wszelkie
niedogodności, wszelakie ustrojstwa
obwinia się li tylko jednego faceta. Zawsze tego samego i zawsze tak samo.
Tak być nie powinno, i tyle.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CVi

Jak upiór z szafy
- Kim pan jest! – wzdrygnął
się gość, którego zaniepokoił
przeraźliwy jęk nie naoliwionych
zawiasów zabytkowej szafy. Z
jej czeluści wyłonił się potężny
mężczyzna dzierżący w dłoniach
worek. Wyglądał na złodzieja,
który przyszedł splądrować opuszczone mieszkanie. Zaatakował
przypadkową osobę, która właśnie
dogorywała na korytarzu. I za
chwile dobędzie zza pazuchy nóż i
rzuci się na niego w porywie szału.
Gość struchlał: czując bezradny lęk
szukał rozpaczliwym wzrokiem
możliwości ratunku. Kątem oka
dojrzał szklaną kulę, przycisk do
papieru, który zdobił puste biurko Teodora Drzewieckiego. Nie
namyślając się wiele sprężystym
gestem chwycił ten przedmiot,
zamachnął się i z impetem rzucił
w kierunku Stefana Starzeckiego,
który – przepełniony dobrymi
intencjami – właśnie zamierzał
nieśmiało przywitać się z tym
facetem. I powiedzieć, po co sam

tu przyszedł. I o to samo go zapytać. Układał już sobie w głowie
treść swojej wypowiedzi, aby nie
zbłaźnić się w oczach przybysza.
Już otwierał usta.
Ułamek sekundy. Stefan do
końca życia będzie pełen podziwu
dla własnego refleksu i dziękował
zań Bożej Opatrzności. Odruchowo odchylił głowę: może dwa,
trzy centymetry obok skroni Starzeckiego niczym pocisk armatni
przeleciała ćwierć kilowa szklana
kula. Wpadła w gardziel otwartej
szafy gdańskiej: ubrania zamortyzowały skutki uderzenia, którego
przytłumiony łoskot pogłosem
odbił się od ścian stołowego pokoju
mieszkania na czwartym piętrze
kamienicy przy ulicy Kopernika
w Jeleniej Górze. Gdyby przycisk
trafił w stefanową skroń…
Starzecki i mężczyzna, który
przyszedł w odwiedziny do Drzewieckiego, stanęli naprzeciwko
siebie, dysząc z emocji.

Ciąg dalszy za tydzień.  
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PLOTKI I FAKTY
Celująca w bierności

Podziękowała wyborcom
za okazane zaufanie i wróciła
do stolicy. No właśnie. O kim
mowa? O posłance Małgorzacie Sekule-Szmajdzińskiej,
warszawiance, która w ubiegłorocznych wyborach parlament arnych wywalczyła
mandat do Sejmu RP startując
z naszego okręgu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
uzyskując bardzo dobry wynik. Niestety, póki co, jakoś o
parlamentarzystce cicho sza
w jeleniogórskich kuluarach.
Mimo szumnych zapowiedzi
aktywności, na razie świetnie jej wychodzi bierność w
sprawach lokalnych. Cóż, w
czymś trzeba być celującym,
ale przecież… ostatni będą
pierwszymi! Jednak jeszcze nic
nie wiadomo, bo do końca kadencji szmat czasu pozostał.

- Rozumiem wasze smutne miny.
Wiem, że tęsknicie…

Zimowe analogie

Aktualne układy władzy
często porównywane są do
schematów obowiązujących w
latach Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Wizyty gospodarskie
(wladza obowiązkowo w kaskach), antyrządowe hasła,
nawoływanie do niepokojów
społecznych… Skąd my to znamy? W tym eufemistycznym
słownictwie brakuje jeszcze
tylko „okresowych przerw w
pracy” – i już się poczujemy jak
za późnego Gierka. Żeby tę epokę jeszcze bardziej przybliżyć,
postarała się natura. Nadchodzą bowiem siarczyste mrozy.
Czekamy więc na „zimę stulecia” i „dwudziesty pierwszy
stopień zasilania”. Spełni się
wtedy częściowo przynajmniej
życzenie: komuno, wróć!
(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

- Wysłano mnie jednak na
odcinek międzynarodowy,

- więc niewiele mam do
powiedzenia nie tylko o
Jeleniej Górze…

Od lewej: prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, poseł Grzegorz Schetyna, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Jerzy Pokój, wicemarszałek województwa Jerzy Łużniak
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Oni wiedzą, co dla nas lepsze
Nie lubimy, gdy ktoś odwraca
się od nas plecami. Ten „zwrot” na
pięcie i wypięcie czterech liter jest
bardzo upokarzającym gestem pogardy. Można odnieść wrażenie, że
tak właśnie zachował się miłościwie
nam panujący rząd w kontekście
przemielonym już bodaj przez
wszystkie publikatory, czyli ACTA.
Oczywiście: można niczym posłuszny panu osioł skulić głowę i
jeszcze podziękować za snopek siana
i miejsce w oborze. I za kopa w tyłek
za upór w znoszeniu reform. Obora
wszak fajna: ogrzewana ciepłem
promieniującym od dobrych chęci

tych, którzy – dla dobra całego narodu – sprawują władzę, co by Polska
rosła w siłę, a ludziom się żyło dostatniej. Można pożalić się nad wielkim
wodzem, że zbiera cięgi, że taki
on biedny, że tak niesprawiedliwie
atakowany. Aż płakać się chce! Biedactwo takie. I przy okazji pogłaskać
go, że musi znosić te „ciągłe” ataki z
rozmaitych przyczyn.
Tymczasem mechanizm podpisania ustaw opatrzonych skrótowcem
ACTA rujnuje zaufanie obywateli do
władzy. Ta z kolei traktuje lud jak
„idiotów”, co osobiście wypowiedział
jeden z panów, co pasie się u żłoba.

Władzuchna pokazuje tym samym,
że wyborcy są „cacy”, kiedy trzeba
iść do urn, aby oddać głos, na tego,
kogo trzeba. W innych sytuacjach
mogą być „bydłem”, jak swoich
przeciwników określił kilka lat temu
inny ceniony „autorytet”.
Zbluzgano nie tylko tych, którzy ośmielili się wykrzyczeć swój
sprzeciw wobec ACTA na ulicach
polskich miast. Epitety trafiły także
w przeciwników tych ustaw, którzy
wyrażając swoje obawy o zagrożenie
swobód i otwarcie drogi do inwigilacji społeczeństwa, na manifestacje
nie poszli. Logicznie przedstawili
swoje argumenty w licznych publikacjach i wywiadach, które ukazały
się na niepoprawnych politycznie

portalach i w czasopismach niekoniecznie uznających „autorytety”
jedynie słusznej opcji politycznej.
Zresztą, nie chodzi tu o zawartość
ACTA, która rzeczywiście niewiele
zmienia dla tego, który w każdej
chwili może zrezygnować z kont
na portalach społecznościowych
i wylogować się z innych stron
poddanych potencjalnej machinie
inwigilacyjnej. Internet bywa zniewoleniem, więc może i lepiej, jeśli
jeden z drugim na czas jakiś pogrąży
się w ascezie szarej rzeczywistości,
zamiast ubarwiać swoje życie wirtualną ułudą i jej pokusami.
Rzecz jednak w tym, aby uczynił
to nie pod presją siekiery upiorów innego zniewolenia: globalnych siecio-

wych agentów podglądaczy, którzy
przecież publikowane przez wielu
treści mogą wykorzystać w różny
sposób. I pod byle pretekstem osobę
niewygodną – krzycząc „pirat!” - po
prostu zdeptać jak żałosnego (nie
internetowego) robaka.
Najgorsza w tym wszystkim jest
jednak forma, w jakiej miłościwie
panująca władza, która początek
swój wzięła z woli narodu, temu
narodowi sprawia podobne prezenty. Bez konsultacji, bez publicznej
dyskusji, od tyłu. – My wiemy,
co jest dla was lepsze! – zdają się
cedzić w swej arogancji sternicy
Polski zwracając się do podatników
galerników, którzy w pocie czoła
wiosłują za marne grosze, aby po-

litycy „priwislanskiego kraju” mieli
wyższe pensje.
I najmniej chodzi tu o opcję
polityczną, która teraz dzierży ster.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa
można sądzić, że gdyby w warszawskich gabinetach siedział ktoś
bardziej z prawa, czy też z lewa, nie
udałoby się uniknąć podobnych,
szkodliwych mechanizmów. Każda
władza w społeczności ludzkiej –
oprócz misji działania ku lepszemu
swoich „podwładnych” – rodzi pychę
i poczucie nieomylności. Unikając
debaty społecznej na każdy temat,
nie tylko te oklepane ACTA, rządzący
podobni są do tych, co zbierają kamienie na własny grobowiec.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com
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Komu wraki na hol?
Miasto ogłosiło przetarg na
holowanie z dróg miejskich
wraków oraz pojazdów zaparkowanych niezgodnie z przepisami, a także parkowanie aut
na parkingu strzeżonym. Warto
przypomnieć, że od minionego
roku właściciele odholowanych
pojazdów, którzy ociągają się
z ich odbiorem z policyjnego
parkingu, mogą się pożegnać z
samochodami.
W minionym roku miasto
przejęło 87 pojazdów, z czego
30 zostało holowanych w okresie
od maja do końca minionego
roku. Większość z nich to od
lat zalegające na chodnikach
i parkingach porzucone wraki.
- Uprawomocniły się cztery wyroki sądu dotyczące przepadku
na rzecz miasta tych pojazdów,
kolejne trzy wyroki zapadły już
w tym roku. Pozostałe sprawy
są w toku. Nowe przepisy mówią
bowiem, że - aby rozpocząć taką
procedurę przepadku pojazdu na
rzecz miasta, auto musi stać nie
mniej niż pół roku – mówi strażnik miejski Jacek Dziedziński.
(Angela)

REGION
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Nadbobrzańskie drzewa „pójdą” pod topór

Bo wyglądają na chore
Mieszkaniec Janowic Wielkich walczy o ocalenie ośmiu zdrowych drzew rosnących między
ul. Nadbrzeżną, a rzeką Bóbr. Gmina jednak twierdzi na podstawie wizualnej oceny, że
wysokie drzewa nadają się do wycinki.
żenie przedstawił zdjęcie złamanej cięto – usłyszeliśmy od mieszkańca
gałęzi, która leżała pod drzewem. Janowic.
Obrońca drzew ubolewa nad fakKonary niektórych z nich zostały
przycięte, a niektóre całkiem wy- tem, że bez głębszego sprawdzenia
szybko wydano zezwolenie
na wycięcie ośmiu zdrowych
drzew, w sytuacji gdzie na
ścinkę suchego drzewa na
terenie prywatnym właściciele często czekają kilkanaście miesięcy.
Zarząd Gminy Janowice
Wielkie twierdzi, że powodem wycięcia drzew była ich
wysokość, niektóre sięgały
prawie 20 metrów, a także
zły stan. Kondycję roślin
oceniono wizualnie, gdyż
nie ma obowiązku w takich sytuacjach zasięgania
opinii eksperta i realnego
Przed całkowitą wycinką udało się uratować trzy lipy, których badanie drzew przez dendrologa.
korony zostaną jedynie przycięte. Jednak do 31 marca pod
(Agrafka)

- Sąsiad zgłosił prośbę o wycięcie
drzew rosnących tuż przy rzece,
gdyż jego zdaniem zagrażają przechodniom. Jako dowód na zagro-

piłę „pójdzie” osiem drzew rosnących na brzegu rzeki.
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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

REGION JELENIOGÓRSKI

Kto ulepi większego bałwana?
W minionym tygodniu pisaliśmy zrobimy bałwana. Zajęło nam to trzy
o czteroipółmetrowym bałwanie w dni – mówi B. Białczyk.
(Angela)
Kowarach. W Szklarskiej Porębie stanął jeszcze większy: mierzy 5,1
metra i ma 9,7
m w obwodzie.
Ulepił go pan
Bartłomiej Białczyk z dwójką
pracowników: Ryszardem i Andrzejem. - Zrzucaliśmy
śnieg z dachu i
pomyśleliśmy, że
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2012-01-20 godz. 17.30 - 2012-01-27
godz. 18.00
PRACA
DAM PRACĘ
3000 PLN netto - Niezbędne: min
10 lat doświadczeń zawodowych
w obsłudze klienta, udokumentowane sukcesy w sprzedaży,
wykszt. średnie, wysoka kultura
osobista, dyspozycyjność, miły
głos. Zgłoszenia z CV - met.
rekrutacja@gmail.com
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
Firma budowlana zatrudni dekarzy, cieśle oraz pracowników ogólnobudowlanych. Więcej informacji
pod numerem tel. 519429157 lub
534281521
Firma Opek zatrudni kuriera z
działalnością gosp. i samochodem dostawczym lub kontenerem
z windą. Oferujemy stałe zlecenie
przewozowe, terminowe płatności. 661987593 rafal.poddebniak@opek.com.pl
Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni kierowcę autobusu na
niepełny wymiar etatu. Wymagane uprawnienia unijne. CV
na e-mail: kadryk@golebiewski.
pl - 503 011 950
Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni ratowników. Wymagane
uprawnienia ratownika wopr.
CV na e-mail : kadryk@golebiewski.pl Kontakt numer telefonu:757670715 - 503 011 950
Hotel Malachit ŚwieradówZdrój zatrudni osoby na następujące stanowiska: -kelner -pomoc
kuchenna -kucharz -recepcjonista
-kierownik recepcji. CV i list motywacyjny proszę wysyłać na adres
rafal.szumiata@interferie.pl
Hotel w Szklarskiej Porębie
poszukuje do pracy od zaraz na
stanowisko pokojowej. Kontakt nr
telefonu 75 64 725 00
Karczma Skalna. Zatrudnię
kucharkę na stałe na dobrych
warunkach. - 692495233,
606214909
Karpacz - Salonik prasowy
zatrudni studentkę studiów zaocznych w charakterze sprzedawcy,
CV ze zdjęciem na adres izula7@
vp.pl - 693 330 358
Karpacz- zatrudnię kelnerkę,
pokojową z doświadczeniem w
pracy w pensjonacie. - 604 287
331
Kelner/ barman - Zatrudnimy
od zaraz do hotelu w Karpaczu
z doświadczeniem. CV proszę
wysyłać na adres monika.lugowska@e-apollo.eu

Kelnera/barmana - Hotel w
Jeleniej Górze zatrudni mężczyznę z doświadczeniem. Praca
stała, nie sezonowa. Pilne - 661
689 790
Kierowca / emeryt lub rencista
na 3-4 godziny dziennie, 4 dni w
tygodniu. - 535 051 364
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
Mont-Sat sklep dla studenta
- Praca dla studenta (sprzedawca-konsultant) 10-18, max
3 dni w tygodniu, wymagana
biegła znajomość komputera,
technik sprzedaży, towaru branży
TV-SAT, CV wysyłać na biuro@
mont-sat.pl - 500 183 279
Od zaraz legalna praca przy
opiece dla dwóch mężczyzn.
Wymagana znajomość języka
niemieckiego. Szczegółowe informacje pod nr tel 511844939.
Opieka Niemcy do kobiety po
wylewie 88 lat - Duisburg. Tylko
tel. stacjonarny, CV i zdjęcie.
Kontakt: eurosta@onet.eu
Opiekunki osób starszych do
pracy w Niemczech od zaraz
zatrudni na umowę o pracę firma
DoraMed z Jeleniej Góry. - 691
104 999
Poszukujemy doświadczonego operatora koparki. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. - 756 422 300
Poszukujemy doświadczonych budowlańców - brukarzy.
Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne
wynagrodzenie. - 756 422 300
Poszukujemy doświadczonych budowlańców - murarzy.
Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne
wynagrodzenie. - 756 422 300
Poszukujemy doświadczonych budowlańców - tynkarzy.
Legalna praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne
wynagrodzenie. - 756 422 300
Poszukujemy doświadczonych budowlańców - zbrojarzybetoniarzy. Legalna praca na
terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie. - 756
422 300
Poszukujemy doświadczonych budowlańców-cieśli szalunkowych. Legalna praca na
terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie. - 756
422 300

Poszukujemy doświadczonych spawaczy. Legalna praca na
terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie. - 756
422 300

Szukam 5-u osobistych tre-

Poszukujemy osoby do pracy
na stanowisku sprzedawca.
Wymagane: doświadczenie w
handlu, dyspozycyjność, CV.
Numer kontaktowy 756457242

poprawić stan zdrowia i osiągnąć

Praca od zaraz dla dekarza z
komunikatywnym niemieckim.
Dobre warunki, mieszkanie. Pilnie
- 501418553. 699952962
Pub Metafora otwiera nabór
na „sezon ogródkowy” czyli od
maja 2012. Poszukujemy młodych, sympatycznych osób na
stanowisko kelner/kelnerka. Mile
widziane doświadczenie. CV ze
zdjęciem na jjacak@wp.pl - 504
995 338
Sprzątanie biura 1,5 godz
dziennie. - 661 991 555

nerów-konsultantów (przeszkolimy) do prowadzenia grupy lub
indywidualnych osób, które chcą
kondycję zdrowia przez prawidłowe odżywianie - 601 703 765

Wiodąca firma z branży
finansowej poszukuje osób na
stanowisko doradcy ubezpieczeniowo-finansowego. CV na
adres:jozef.pradela@axa-polska.
com.pl - 601 594 442
Zatrudnię dekarzy, blacharzy
oraz pracowników budowlanych.
- 796 431 141

Zatrudnię kelnera lub kelnerkę. Szklarska Poręba. CV na
adres mailowy: beata_czek@
onet.eu - 792 257 315
Zatrudnię szefa kuchni z wieloletnią praktyką w Restauracji w
Jeleniej Górze - 606 991 160
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Zatrudnię tokarza-frezera z
doświadczeniem oraz znajomością rysunku technicznego. Mile
widziana znajomość maszyn
CNC. Praca w pełnym wymiarze
godzinowym z wszystkimi świadczeniami. - 602 377 991

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kierowca - prawo jazdy
kat. B, C, C+E+HDS i karta
kierowcy podejmie pracę
od zaraz tel. 798 983 090

Masz problem z pracownikami
i dyscypliną w Twojej firmie?
Zadzwoń. Miła współpraca i
jednocześnie skuteczna pomoc.
Branża handlowa i gastronomia.
- 792 837 859

ANONSE
MATRYMONIALNE
30-latek dla pań gotowy na
wszystko. Po 17-tej do 04. Tylko
wyjazdy - 667 685 488
Igor 35-lat bez nałogów pozna
panią - 725 066 454
Marcin 26 lat pozna dziewczyny
od 18 do 45, spełnię twoje każde
marzenie związane z seksem, z
mojej strony higiena i dyskrecja,
za darmo - 723 740 919
Piękna 20-latka - 100 za spotkanie - 782 008 168
Szukam mężczyzny, który by
chciał ułożyć życie we dwoje i planuje wyjechać zagranicę razem
Norwegia. Ja 26 wesoła, ambitna.
Proszę o sms. 725400417.

USŁUGI
BUDOWLANE
Awarie, remonty, instalacje
- Wszystkiego rodzaju prace
budowlane od najprostszych
po najbardziej skomplikowane.
Kompleksowy service dla twojego domu. Naprawy hydrauliczne, elektryczne, remonty
dachów, etc. Konkurencyjne
ceny - 796 359 030
Dachy - naprawa, konserwacja, papa, gonty bitumiczne,
dachówka, blacha, obróbki,
docieplanie, wentylacja 602
884 480
Dachy, konstrukcje i pokrycia 605 209 140
Dachy, pokrycia, blacha,
dachówka, papa. Montaż okien
dachowych, rynien. Remonty i
malowanie dachu, morowanie
kominów - 607 258 732

og£oszenia / reklama
D e kars t w o - P o k r y c i a
dachowe z gontów bitumicznych
- 603 643 024
Hydraulik - technika grzewcza
- Montaże, modernizacje, montaż nowych instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych, centralne,
podłogówki. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. Serwis 24h.
Posiadam wszystkie uprawnienia
- 793 511 444
Hydraulik - Usuwanie awarii, wymiana rur, modernizacje,
naprawa wod.-kan. i inne usługi.
Tanio i solidnie. - 791 001 236
Hydraulika, spawanie Instalacje hydrauliczne w pełnym zakresie spawanie gazowe
uprawnienia NOT UDT, gwarancja na wykonane usługi - 664
810 257
Kostka brukowa, klinkier Beton i granit, ogrodzenia, mury
oporowe, drenaże, suche zabudowy, malowanie, tapetowanie,
mur. klinkierem, profesjonalne
doradztwo, Faktura VAT. Szybko,
tanio i solidnie - 787210943,
511545064
Kupię pustak ceramiczny i cegłę
oraz dachówkę. Może być bez
faktury. - 600 321 157
Nie tanio, ale solidnie - 10 lat
doświadczeń na zachodzie,
łazienki, kuchnie, remonty,
zabudowy i wykończenia. Tel
782807589
Profesjonalne budowy
domów w rozsądnej cenie - 605
209 140
Remonty i wszelkie prace
wykończeniowe - dom - 667
906 224
Remonty, wykończenia wnętrz
- Firma wykonuje remonty mieszkań: sucha zabudowa, gładzie,
płytki, panele, malowanie, odnowa
stolarki budowlanej, elektryka.
Szybko i solidnie. - 665 339 020
Szafy, garderoby, kuchnie na
wymiar, zabudowy skosów, duże
doświadczenie, projekt , dojazd
gratis - 692 265 128
Ślusarstwo - spawanie - 793
240 653
Usługi parkieciarskie - cyklinowanie, układanie, olejowanie
i bejcowanie podłóg. Wykonujemy także podłogi postarzane
szczotkowanie, barwienie tel
603363976
Usługi Remontowo-Budowlane
tanio i solidnie. Możliwość negocjacji cen. Tel. 783 203 200
Usuwanie awarii, instalacje,
montaż pieców, kominków instal.:
san.-gaz.-co profesjonalnie i
sprawnie - 796 359 030

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wykonam remonty ogólnobudowlane, tj: płytki, panele, regipsy,
białe montaże, izolacje termozgrzewalne itp. doświadczenie
wieloletnie. Solidnie i tanio. - 533
253 135
Wykonam tanio, solidnie docieplenia poddaszy, regipsy ścianki
działowe, adaptacje poddaszy.
- 609 317 930
Wykonuje wszelkie prace
budowlane. Remonty mieszkań
od A do Z. Tanio i solidnie - 516
171 460
Wyremontuje mieszkanie,
dach, płytki, regipsy, gładzie,
malowanie, kanalizacja, CO,
ogrodzenia i tp tel. 662 142 682
Zdun-piece, kuchnie, kominki.
Stare i najnowsze technologie,
solidnie - referencje - 667 906
224

USŁUGI
EDUKACYJNE
Szukam osoby, która ma dobre
materiały dla nauczania dzieci i
dorosłych. język angielski i ewentualnie niemiecki. Tel.725400417

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy, muzyka
instrumentalno-wokalna, akordeonowa, przyjęcia, cena umowna,
repertuar polski, zagraniczny Muzyk Orkiestra tel. 75 75 339
21, 692 046 727
Zespół Hotstuff na wesela,
studniówki, bankiety. Gitara i
perkusja. Mówimy po niemiecku
i posiadamy program dla grup
niemieckich - 505 906 325

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Zaopiekuję się dzieckiem w
Jeleniej Górze, mam praktykę tel.
502 083 874

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - Jelenia
Góra - Pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z
ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - znajdź
nas w sieci Biuro Rachunkowe
Koala - 782 020 635, 601 837
677
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, Karpacz. Szklarska tel.500-50-50-02.
Junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny
Hydraulik awarie A-Z - Karpacz, Szklarska, Jelenia Góra
tel.500-50-50-02 instalacje, montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Szybko, tanio i solidnie.
Zawsze solidnie pewni jakości i
dobrej ceny.
Junkersy serwis - Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra, tel.50050-50-02. Junkersy, termy, kotły,
kuchenki gazowe. Serwis, konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
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
Książka przychodów i rozchodów - Pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z
ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - znajdź
nas w sieci Biuro Rachunkowe
Koala - 782 020 635, 601 837
677
Księgowość - profesjonalnie
- Pełen zakres usług księgowych
i finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - znajdź nas
w sieci Biuro Rachunkowe Koala
- 782 020 635, 601 837 677
Księgowość:
profesjonalnie dla mikro
małych i średnich firm centrum, dogodny dojazd i
parking tel. 690 004 160

Kto pyta, nie błądzi - wróżby,
porady - 530534986
Kuchenki gazowe montaż
- Karpacz, Szklarska, Jelenia
Góra tel.500-50-50-02. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie,
naprawy. Próby szczelności instalacji profesjonalnie. Podbijamy
książeczki gwarancyjne
Napawa i legalizacja wag - 602
308 456

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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Odśniezanie - 3-osobowa
grupa młodzieży odśnieży każdy
podjazd, podwórko czy parking. Cenimy sobie 3 zasady:
Staranność, kulturę i szybkość
wykonania pracy. Cena do uzgodnienia. Więcej szczegółów pod
numerem telefonu - 781306337,
669201263
Profesjonalny serwis
armatury łazienkowej. Montaż
wszystkich rodzajów kabin oraz
wszelkich urządzeń sanitarnych
(wanny, umywalki, kompakty,
baterie) z dwuletnią gwarancją.
Części do kabin w cenie producentów - 601 802 012
Prywatne usługi pilarskie,
ścinka drzew i gałęzi, koszenie traw, strzyżenie żywopłotów
Krzysztof Pociecha - 505 299
199
Szybka pożyczka w domu
klienta tel. 509 675 760
Śrutowanie usługowe,
kabina 9mx4mx3m.
Ładziński Zakłady
Metalowe, ul. Waryńskiego
10. Tel. 603-587-299

Tapicerstwo od A do Z.
Dojazd do klienta, wycena i transport gratis tel. 880 044 951
Termet serwis - Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra tel.50050-50-02. Termy, junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie,
pewni jakości i dobrej ceny.
Wodomierze i legalizacja Jelenia Góra tel.500-50-50-02
wymiana, montaż, przeróbki.
Plombujemy, legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności.
Zawsze solidnie, pewni jakości i
dobrej ceny.
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.
Wynajmę krzesła, stoły, sprzęt
cateringowy na wesela, bankiety,
imprezy rodzinne i okolicznościowe, dowóz, wniesienie, ustawienie. Tel 886 740 274

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie. Odbiórdowóz gratis. Wysoka jakość
usług. Zapraszamy. Tel. 609
172 300

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Najtańsze w
mieście profesjonalne
przeprowadzki. Możliwość
negocjacji cen. Tel. 691
262 797

Najtańszy w mieście
profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji cen.
Tel. 691 262 797

Przeprowadzki, transport,
towary. Miasto, kraj, zagranica.
Streczowanie przygotowywanie
do transportu bez dopłaty tel. 880
044 951
Przeprowadzki
kompleksowo, cała
Europa, 3 samochody,
różne gabaryty tel. 535
044 951

Przewozy osobowe Dario do
Austrii i Niemiec, tel. 75 78 127
46, kom. 604 672 112
TransPrim - busy do Niemiec
- Licencjonowany przewóz osób
do Niemiec i Holandii. Odbiór i
dowóz pod wskazany adres w
standardzie. Szybkie i wygodne
busy. Ceny biletów: 150-210 złotych. - +48 696-914-103

RÓŻNE
KUPIĘ
Kupię każde zboże pasz, kons.
gorzelniane oraz eko, również
łubin, rzepak, groch. Min 23t.
Zapewniam transport, płace w
dniu odbioru. Tel:509-942-079
Kupię każde zboże, rzepak,
łubin min 23t. Zapewniam własny
transport. Płatność w momencie
odbioru. - 501 459 374

RÓŻNE
SPRZEDAM
Drewno kominkowe, konkurencyjne ceny - dowóz gratis tel 660
072 188, 783 212 554
Sprzedam piec koza. Piecyk ma moc 3.5KW. Doskonale
nadaje się do ogrzania budowy.
Możliwość przesłania zdjęcia
mms-em. Cena 95zl - 515 155
552
Sprzedam PlayStation2 z
dwoma dżojstikami, ośmioma
grami w języku angielskim i hiszpańskim i kamerkę eye toy. Numer
tel. 781418370
Sprzedam snowboardy 200zł/
szt - 698 093 191
Sprzedam Sony Playstation 3
320gb (slim) kontroler ruchu + gta
4 + champions sport + kierownica
- 784 921 677
Sprzedam tanio niemieckie:
komplet sztućców w walizce,
patelnie z termostatem, 2 noże
tel. 600 542 620
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MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2- pokojowe w samym centrum Do wynajęcia mieszkanie 55m2,
kuchnia, łazienka, spiżarka,
przedpokój, umeblowane w b.
dobrym stanie 1000zł + liczniki. 781 414 416
Do wynajęcia 2 pokojowe 40m
(nieumeblowane) mieszkanie na
4 piętrze w bloku, na cichym, przyjemnym oś. Orle (apteka, sklepy,
poczta). Umeblowana kuchnia,
łazienka, osobna toaleta, balkon,
internet, tv. Czynsz 200 zł - 509
968 764
Do wynajęcia ładna, 32 m, kawalerka z balkonem, w nowym
budynku na ul. Wolności. 800 zł +
liczniki (w cenie m.in. CO, czynsz,
podgrzanie wody). Dodatkowo
możliwość wynajęcia miejsca
w garażu pod budynkiem. tel.
505865407
Do wynajęcia mieszkanie w
Jeleniej Górze tel. 75 76 731 50,
603 058 278
Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu tel. 603 591 169
Do wynajęcia od zaraz
3-pokojowe umeblowane mieszkanie na ul. Kadetów. TV+cyfra,
internet, miejsce parkingowe. Idealne dla studentów lub małżeństw
z dziećmi. Tel: 697870892
Mam do wynajęcia 2 pokoje z
internetem, okolice Kolegium
Karkonoskiego, kaucja - 724
586 159
Mam do wynajęcia od zaraz
mieszkanie na Zabobrzu, 2
pokoje, umeblowane. - 501 893
137
Niedrogo do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe w Jeleniej Górze
dzielnica Zabobrze 3. Mieszkanie
64 mkw w 4 piętrowym bloku.
Chętnie dla firm na dłuższy okres.
Wynajmę całość lub pojedyncze
pokoje. - 692 613 787
Umeblowane w Cieplicach
- mieszkanie.2 pokoje, kuchnia,
łazienka, taras, komórka, kawałek
piwnicy. Ogrzewanie gazowe,
okna pcv. Blisko Palcu Piastowskiego. 800 zł + kaucja + liczniki
- 691 126 110
Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie dla studentów blisko UE - 880
117 410
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie na ul. Sygietyńskiego.
Ciepłe,umeblowane, 3 piętro
z windą. Dobry dojazd komunikacją miejską. Duży parking
samochodowy. Cena 1100 zł do
uzgodnienia + media. Dzwonić
po 17:00. - 669 984 242
Wynajmę kawalerkę w Cieplicach na os. Widok, 18m2, 1 pokój
z kuchenką i kabiną prysznicową,
500zl + media - 693-503-602
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach od 1 marca,
częściowo umeblowane. Cena
800zł + liczniki i kaucja zwrotna w
wysokości 800zł - 791-611-869
Wynajmę mieszkanie dla
studentów: 2 pokoje, wysoki
standard, przy Kolegium Karkonoskim, 350 zł + rachunki/os. tel.
75 64 508 70, 785 635 640
Wynajmę piękne pół domu na
os. Widok, 100m2, 3 pokoje, duża
słoneczna kuchnia z meblami
i AGD, łazienka, taras, balkon,
ogród, 1400zl + media - 693503-602
Wynajmę pokoje 1 os., 2 os., 3
os. dla turystów i nie tylko. Rejon
parku Zdrojowego Cieplice tel.
517 672 338

Wynajmę willowe dwupoziomowe - Komfortowy apartament
50 m z aneksem kuch. Umeblowany i wyposażony, piwnica,
parking, ogród, grill. Idealny dla
pary. - 503 197 955

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Mieszkanie własnościowe
62m piece, 2 pokoje, łazienka,
kuchnia, przedpokój, piwnica,
możliwość zrobienia toalety w
domu, na mniejsze, wykupione,
z ogrzewaniem centralnym - 790
624 168
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 własnościowe 88 m2,
2 piętro w centrum Cieplic na
mniejsze, może być parter lub 1
piętro tel. 517 893 657, 889 224
182, 75 76 484 23

DOMY
SPRZEDAM
175000 - Przedmieścia Jeleniej
Góry. Lic 9549 - 602 732 135
Bliźniak w Janowicach - Interesujące pół bliźniaka o pow.
ok.145m2 na działce 566m2. Parterowy z użytkowym poddaszem.
Trzy pokoje, ogródek, duży garaż.
Gaz z butli, ogrzewanie piecem
na paliwo stałe. Cena 263tys.
zł. - 602 732 135
Dom - inwestycja - 700 m2
powierzchni całkowitej 11 pokoi,
lokal usługowy, 1216 m2 działki,
przy jednej z głównych ulic w
Jeleniej Górze. 1 200 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752
Dom 175000 Jelenia Góra - Dom
w którym można zamieszkać i
remontować. Blisko Zabobrza,
wszystkie media, parter i poddasze. Super cena. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - karkonosze-nieruchomosci@wp.pl
Dom 175000 Jelenia Góra - parterowy z poddaszem. Po częściowym remoncie, do zamieszkania i
dokończenia wg własnego pomysłu. Doskonała cena, wygodne
miejsce lic 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 501 736 644
Dom 300m2 - 185 tys. - Okazyjna
cena solidnego przedwojennego
domu. Karkonoska Giełda Nieruchomości Marcin Chaszczewicz
lic.1441. Kontakt Robert Górski
- 666 109 550
Dom parterowy - 202 m2
powierzchni, salon, kuchnia,
jadalnia, 3 sypialnie, łazienka,
2 garaże na działce 1200 m2,
3 km od centrum Jeleniej Góry.
N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Dom po remoncie - poniemiecki,
130 m2 powierzchni, 3 pokoje
na działce 1100 m2 w Miłkowie,
stylowo wykończony.409 000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Nowy dom w uroczej okolicy w Piechowicach o powierzchni
163 m2 na spokojnym i przyjaznym osiedlu. Pięć pokoi, salon
z kominkiem, wbudowany garaż,
taras z pergolą. Niedrogi w utrzymaniu. Cena 550 tys. (negocjacje)
- 609 298 229
Podgórzyn stan idealny 460tys - Zabudowa szeregowa
(środkowy) 160m pow. Parter
to- przedpokój, holl, łazienka,
kuchnia z salonem i jadalnią oraz
wyjściem na ogród (435m urządzony) Piętro to- cztery sypialnie
(dwie z antresolami) i łazienka
- 692 087 166

Pół domu - Całe piętro
2-rodzinnego domu. Powierzchnia 123m2, 4 pokoje, duża widna
łazienka, ogrzewanie gazowe
plus kominek z rozprowadzeniem,
zaciszna lokalizacja. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Sprzedam dom w Jeżowie
Sudeckim 160 m2 do wykończenia. Spokojna okolica, piękny
widok, pompa ciepła -400tyś - 790
715 316
Szeregówka z 2000 roku 460 tys. - 190m2, 5 pokoi, stan
idealny. Karkonoska Giełda Nieruchomości. Marcin Chaszczewicz
lic. 14414 - 660 359 500

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1019m² - Najpiękniejsza działka
budowlana w Jeleniej GórzeDziwiszów, os. Leśne Zacisze,
idealny prostokąt, media przy
działce, piękna spokojna okolica,
widok na Śnieżkę. - 885 342 947
4 zł/m2 - Sprzedam działkę rolną o
pow. 1,98 ha położona w Chromcu
(gmina Stara Kamienica). Dojazd
drogą gruntową, graniczy z terenami rolnymi i leśnymi. Cena
80.000 zł. Nr działki: 161/2. - 667
544 454
Atrakcyjne w Siedlęcinie
działki budowlane po 1500 m2,
prąd, woda, dojazd drogą asfaltową, w pobliżu komunikacji. 65 zł/
m2. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Do sprzedania mam działkę
budowlaną 633m2 przy ulicy
Batorego w Kowarach tel.
605297060
Działka 1000 m2 - budowlana z
dostępem do wszystkich mediów,
dojazd drogą asfaltową w centrum
Jeżowa Sudeckiego. 90 000 zł
Bez pośredników. - 667 219 752
Działka rolna Podgórki 4 zł/
m2 o pow. 2,36 ha (w tym ponad
5000m2 lasu) znajduje się ok.150
metrów od drogi relacji Jelenia
Góra-Legnica. Dojazd dogodny
drogą gruntową utwardzoną. Nr
40 AM1obr. Podgórki gm.Świerzawa - 667 544 454
Działki 35 zł/m2 - budowlane,
od 1500 m2 do 2200 m2 z dostępem do prądu, wody, dobry dojazd
w Radomierzu. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Działki Jeżów Sudecki - budowlane, od 1338 m2 do 1692 m2,
gaz, prąd, dojazd drogą asfaltową
cena 90 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Gr. rolny Chrośnica 1,51 zł/m2 Sprzedam działkę o pow.2,98 ha
(w tym użytków rolnych 2,49 ha)
we wsi Chrośnica w odległości
12 km od Jeleniej Góry. Dojazd
drogą gruntową. Nr:150/2 obr.
Chrośnica gm. Jeżów Sudecki.
Cena: 45.000 zł. - 667 544 454
Idealna pod KRUS - Sprzedam działkę rolną o pow.1,72 ha
w Bełczynie gm. Wleń. Dojazd
drogą asfaltową. Teren płaski.
Klasyfikacja gruntu: ŁIV-0,47 ha,
RIVa-1,25 ha co stanowi 1,579 ha
przeliczeniowego. Cena:43.000
zł - 667 544 454
Jeżów Sudecki działka budowlana 1250m, uroczy zakątek.
- 881 326 320
Sprzedam działki budowlane w
okolicach Świeradowa Zdroju od
8 zł/m2 w atrakcyjnych lokalizacjach. Tel.792 434 657
Sprzedam grunt rolny w miejscowości Marczów gm Wleń o
pow. 3ha - 509 146 305
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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

LOKALE
SPRZEDAM
Po remoncie - pilna sprzedaż 54m2, 160 tys. ul. Bacewicz. Karkonoska Giełda Nieruchomości
Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Kontakt: Robert Górski - 666
109 550
Sprzedam bardzo dobrze prosperujący sklep z odzieżą nową
i używaną. Lokal własnościowy
z wyposażeniem i towarem najwyższej jakości. Okazyjna cena.
- 792 837 859
Sprzedam lokal użytkowy
(24m2) na osiedlu Zabobrze. Nr
lic 10171. - 797 596 109

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal na aptekę w
Jeleniej Górze - 601 731 172
Do wynajęcia lokal parter, 40
m , Pl. Wyszyńskiego 46 - 609
655 488
Do wynajęcia lokal
użytkowy na parterze w
centrum miasta. 55 m2,
CO, zaplecze socjalne.
Dobra lokalizacja dla biura
lub działalności handlowej.
Tel. 507 086 922

Do wynajęcia stanowisko fryzjerskie tel. 723 902 406
Posiadam do wynajęcia lokal ok
10m2 z opcją (wyposażony pod
usługi stylizacji paznokci) Karpacz
centrum ul Konstytucji 3-go maja
29 tel. 605297060

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę garaż na 2 samochody Piechowice Mickiewicza
6a - 513 153 655

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wydzierżawienia 125 m2 na
magazyn, produkcję - duży plac,
siła tel. 512 034 474
Hala 178 m2 przy głównej drodze w Jeleniej Górze, świetna
lokalizacja i dojazd, osoba prywatna, super cena. - 693 877
264
Magazyny, hale, biura, place
- teren Celwiskozy, mieszkania
tanio wynajmę tel. 661 444 877
Wynajem/sprzedaż
hal 1000m2 + 2000m2 oraz
pomieszczeń biurowych,
dobra lokalizacja - wyjazd
na Wrocław, tel. 603-851936 lub 75 648 14 43
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

