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Dodatki: nieruchomoŒci i zdrowie
JELENIA GÓRA Jazda do stolicy przez Legnicę, to absurd – piszą internauci i mówią kolejarze

Walka o pociąg widmo?
JELENIA GÓRA

Wybuchł gaz
na Zabobrzu
Stu lokatorów musiało spędzić
noc poza domami. Trzy osoby – w
szpitalu.

str. 3

- Pociąg jeżdżący do Warszawy
okrężną drogą, którym nikt nie będzie jeździł, zlikwidują po pół roku.
Tak jak to zrobiono z Expresem
Pogórze - argumentuje internauta
o nicku PIK. - Lepiej się zająć połączeniami w regionie. (...) - twierdzi
internauta o nicku Pikipik. - Jak
podróżny usłyszy cenę biletu do
Warszawy przez Legnicę i Węgliniec,
to dostanie zawału. Autobusem za
taką cenę pojedzie się i wróci w
nieporównywalnie lepszych warunkach. I to je należy dotować - padł i
taki argument.

A co usłyszeliśmy od kolejarza?
– Uważam, że to zły pomysł. Moim
zdaniem, na odcinku Jelenia Góra
- Węgliniec ten pociąg będzie woził
powietrze, jak to było kilka lat temu.
Pytam, jaki jest sens reaktywować
coś, co się nie sprawdziło? - twierdzi
pracownik kolei pan Jerzy (nazwisko
do wiadomości redakcji).
– Z pociągów dawno zrezygnowałem, bo ani one tanie, ani szybkie.
Nieważne, czy proponowane przez
parlamentarzystów z PiS połączenie
Jeleniej Góry z Warszawą będzie korzystne dla kieszeni pasażera, czy też

JELENIA GÓRA

Drożej za wodę i ścieki

JELENIA GÓRA

Parkomaty
żrą pieniądze
Zmotoryzowanych irytują
zepsute maszyny w strefie parkowania.

str. 12

Od marca cena wody, dostarczanej
jeleniogórzanom przez spółkę „Wodnik”, będzie wyższa o 9,65 proc. (więcej
o 49 groszy za metr sześcienny), a
odprowadzenie ścieków zdrożeje o
3,68 proc. (odpowiednio o 18 groszy).
Taką decyzję w miniony piątek
podjęli na nadzwyczajnej sesji
radni miejscy w miniony
piątek. Projekt zmiany
tych taryf spotkał się ze
zdecydowanym sprzeci-

wem radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Przeciw głosował również Klub „Razem
dla Jeleniej Góry”. Z kolei radni lewicy
zapowiedzieli, że będą głosować „za”,
ale pod warunkiem, że ta podwyżka zostanie najuboższym zrekompensowana.
Taki wniosek złożyli też radni Platformy
Obywatelskiej. Samorząd tłumaczył podwyżkę potrzebą uzyskania pieniędzy na
rozbudowę sieci kanalizacyjnej, m.in. w
Cieplicach. Mniej zamożni mieszkańcy
mają dostać rekompensaty do dodatków
mieszkaniowych. Wiadomość tę
jeleniogórzanie przyjęli z rozgoryczeniem.
(bc)

Fot. Petr

Kiedy napisaliśmy, że lokalni posłowie PiS-u zabiegają o nie. Ważny jest czas, w którym można
Były też, choć nieliczne, głosy
połączenie kolejowe z Jeleniej Góry do stolicy przez Legnicę, się dostać z miejsca na miejsce - pod- popierające taki pociąg.
na naszym forum internetowym zawrzało. - Już teraz jedzie kreśla jeleniogórzanin Adam Tarski.

Ciąg dalszy na stronie 4.
się do Warszawy 10 godzin, a jak wydłużą trasę, to będzie
jeszcze dłużej. Kto to wytrzyma? – pytają ludzie.

Pasażerom zależy na czasie podróży,
a ten w przypadku polskich pociągów
pozostawia wiele do życzenia.
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Dramat na szkoleniu
W Legnicy podczas szkolenia
pracowników z oddziałów zamiejscowych Wrocławskiej Izby Celnej,
40-letni instruktor z Wrocławia
postrzelił śmiertelnie w prawą skroń
39-letniego funkcjonariusza z Jeleniej
Góry. Mężczyzna zginął na miejscu.
- Tematem szkolenia było stosowanie technik przymusu bezpośredniego. Przed zajęciami instruktor
polecił wypiąć magazynki z pistoletów. Następnie udzielał uczestnikom
indywidualnego instruktażu. Kiedy
obaj mężczyźni stali blisko siebie,
trzymany przez prowadzącego
zajęcia pistolet wypalił – poinformowała Lilianna Łukasiewicz,
rzeczniczka legnickiej prokuratury
okręgowej. Śledczy wszczęli postępowanie w sprawie nieumyślnego
spowodowania śmierci. Pogrzeb
celnika odbył się w miniony piątek
na cmentarzu przy ul. Krośnieńskiej
w Cieplicach.
(bc)

ROZMAITOŒCI

NA TOPIE

O NIM SIĘ MÓWI
Bolesław Osipik
cyklista

Sebastian Rutkowski
wokalista

Pasjonat cyklizmu, który ma
na koncie ponad 300 tysięcy
przejechanych kilometrów, w
nadchodzący wtorek, 7 lutego
o godz. 15.30, w Karkonoskim
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
przy Osiedlu Robotniczym opowie
o swoich rowerowych wyprawach
w Polsce i w Europie. Zwany rowerowym ambasadorem Jeleniej
Góry cyklista, który swoje podróże
poświęcał także promocji naszego
miasta w różnych zakątkach kraju,
zaprezentuje również różnorodne
nagrody i wyróżnienia, jakie
otrzymał za swoje osiągnięcia w
kolarstwie. Zdradzi przy okazji
swoje wycieczkowo-promocyjne
plany na ten rok.
(Agrafka)

Mróz dał bezdomnym w kość
że przywiezionej osobie może coś
dolegać, prosimy o odwiezienie jej
do szpitala, gdzie lekarz wystawi zaświadczenie. W schronisku przebywa
około 90 osób, były jednak lata, kiedy
mieliśmy 140 osób – powiedział nam
w miniony piątek Andrzej Bednarski,
kierownik Schroniska św. Brata
Alberta w Jeleniej Górze. Cały czas
schronisku potrzebne są ubrania i
obuwie. Niezbędne są też materace.
Nocleg w schronisku lub ogrzewalni trudno znaleźć bezdomnym kobietom. Ratunkiem jest ośrodek bez
podziału wg płci, czyli noclegownia
Polskiego Czerwonego Krzyża i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Wolności 142.
(Angela/Accipiter)

Fot. red/ Angela

Do minus trzydziestu stopni spadała w minionym tygodniu temperatura w mieście. W regionie było jeszcze
zimniej. W Schronisku im. św. Brata
Alberta liczba pensjonariuszy już
przekroczyła ilość łóżek. Bezdomni
otrzymują nie tylko dach nad głową,
ale również ciepły posiłek i ubranie.
Żeby skorzystać z tej pomocy trzeba
być trzeźwym.
Pewien pijany bezdomny w minionym tygodniu dwa dni z rzędu był
zabierany przez policję z parku. Nie
został przyjęty u św. Alberta.
- Nietrzeźwi są agresywni i nieprzewidywalni, dlatego nie możemy
im pomóc. Bierzemy odpowiedzialność za naszych podopiecznych,
dlatego jeśli mamy podejrzenie,

Utalentowany wokalnie gimnazjalista Sebastian Rutkowski z Jeleniej Góry nagrywał w minionym
tygodniu singiel „Used” w Anglii
u jednego ze znanych brytyjskich
producentów, który współpracował
także z Kylie Minogue. Premiera – w walentynki (14 lutego).
Kolejnym etapem będzie nagranie
teledysku do debiutanckiego singla
Sebastiana, w który piosenkarz
chciałby pokazać rodzinną Jelenią
Górę. S. Rutkowski, który w grudniu nagrał bożonarodzeniowy
przebój „Święta marzeń”, zebrał
już materiał muzyczny pozwalający wyprodukować całą płytę. Jej
premierę przewiduje się w drugiej
połowie tego roku.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA Rada powiatu uchwaliła zmiany w finansowaniu i organizacji opieki

Wprowadzili nowości dla rodzin zastępczych
Podczas wtorkowej (31 stycznia) sesji rady powiatu debatowano o możliwości odroczenia, umorzenia lub rozłożenie
na raty płatności za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej. Wszystko przy okazji
dyskusji o uchwale w sprawie
„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2012–2014”.

Fot. Agrafka
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Ustawa o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej weszła w życie 15
stycznia 2012 r. znalazł się w niej m.in.
inny sposób charakteryzowania rodzin.
Teraz dzieli się je na rodziny spokrewnione, niezawodowe i zawodowe, w tym
o charakterze pogotowia rodzinnego.
Rodzina spokrewniona aktualnie ozna-

cza pokrewieństwo w linii prostej, czyli
dziadkowie i rodzeństwo. Gdy dzieckiem
opiekują się dalsi krewni i powinowaci
rodzina ta nosi miano niezawodowej.
- Zmienił się także system finansowania obowiązkowych świadczeń na
pokrycie kosztu utrzymania dziecka.
Nie ma już podziału na wiek dzieci,
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Czterdziestodwuletni
Adam Kołodziej z Jeleniej
Góry, 25 stycznia 2012
roku, około godziny 10.00
wyjechał niebieską hondą
civic o nr rejestracyjnych
DJE 33 MS z domu i ślad po
nim zaginął. Mężczyzna
ubrany był w brązowooliwkową kurtkę zimową,
niebieską koszulę flanelową, w wełnianą brązową
czapkę oraz w brązowe
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RESTAURACJA HEXA 66

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

tak jak było niegdyś w ustawie o pomocy społecznej. Oprócz świadczeń
obowiązkowych wprowadzono szereg
dodatkowych, jak np. fakultatywne,
urlopy w wymiarze 30 dni w roku dla
rodzin zawodowych, pomoc finansową
na remonty, a także na wypoczynek.
Wprowadzono funkcję rodzin pomoco-

JELENIA GÓRA

Co ze strefą kibica?

Wyjechał z domu i nie wrócił

W Jeleniej Górze osoby podszywające się pod pracowników Taurona
próbują wyłudzić od mieszkańców
dane o ich dochodach. Chodzą od
mieszkania do mieszkania i pukają do drzwi jeleniogórzan. Coraz
więcej takich sygnałów napływa od
mieszkańców naszego miasta. Przedstawiciele Taurona informują, że nie
prowadzą żadnej akcji polegającej
na zbieraniu podobnych informacji.
Takie przypadki powinny zostać
zgłoszone na policję.
(Agrafka)
•

wych, które opiekują się dziećmi, kiedy
rodzice zastępczy nie mogą tego czynić –
powiedziała Jolanta Bagińska, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny
w Jeleniej Górze.
Wprowadzono funkcję koordynatora
pieczy zastępczej, który powinien mieć
pod opieką nie więcej niż 15 rodzin. Jest
to funkcja wspierająca w sprawowaniu opieki nad dzieckiem szczególnie
w pierwszych trzech latach pobytu
dziecka.
Starosta może odstąpić od ustalenia
opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, jeżeli
rodzic lub opiekun, który decyzją sądu
nie może opiekować się dzieckiem, jest w
trudnej sytuacji materialnej. Opłata nie
będzie ustalona także wówczas, kiedy –
między innymi - osoba ta płaci alimenty,
czy też samotnie wychowuje dzieci.
(Agrafka)

Radni powiatowi podczas wtorkowego
posiedzenia w siedzibie starostwa
jeleniogórskiego.

Uwaga na oszustów!

Przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego uruchomiono specjalną infolinię dla
osób potrzebujących pomocy – 800-16-60-79.

Fot. Archiwum

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Fot. Policja

6 lutego 2012 r.

Fot. Archiwum
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Samorząd przymierza się do wyjścia
naprzeciw oczekiwaniom lokalnych
sympatyków piłki nożnej w związku z
turniejem Euro 2012.
Przypomnijmy, że rada miejska nie
uwzględniła w ubiegłym roku wniosku
radnego Oliwera Kubickiego (Prawo
i Sprawiedliwość), który proponował,
by w mieście na czas mistrzostw zorganizowano przestrzeń dla fanów futbolu.
Póki co oferty organizatorów takiej
strefy są poza zasięgiem finansowym
jeleniogórskich finansów miasta.
(Es)

buty (pół-kozaczki).
Policja prosi o kontakt
tych, którym cokolwiek wiadomo o losie
zaginionego. Można
przyjść osobiście do
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
ul. Armii Krajowej 22 II
piętro, bądź zadzwonić
75/75-20-304, 75/ 7520-203 lub 997.
(112)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Zimno w pracy

Nie więcej niż 10 stopni Celsjusza na
halach produkcyjnych, w hurtowniach
czy biurach – takie skargi otrzymała w
ostatnich dniach Państwowa Inspekcja
Pracy w Jeleniej Górze. Za zbyt niską
temperaturę przedsiębiorcy mogą
zapłacić nawet do 30 tys. zł. Zgodnie z
prawem, w miejscach gdzie wykonuje
się prace fizyczną temperatura nie
może być niższa niż 14 stopni C, w
biurach nie powinno być mniej niż
18 stopni C.
(Angela)

Ewakuacja lokatorów po eksplozji przy ulicy Karłowicza

Wybuchł gaz w bloku na Zabobrzu

W minioną sobotę podczas
usuwania awarii gazowej
w mieszkaniu na parterze
bloku przy ul. Karłowicza
41 w Jeleniej Górze doszło
do wybuchu gazu. Wskutek
zdarzenia obrażeń doznali
rodzice oraz trzyletnie
dziecko. Sto osób ewakuowano. Do wczorajszego
przedpołudnia szukano
JELENIA GÓRA
uszkodzenia sieci, a mieszNauczyciele ratują zdrowie
kańcy musieli spędzić noc
Czterdziestu ośmiu nauczycieli poza domami.
Około godziny 13.17, 4 lutego,
strażacy otrzymali zgłoszenie
o ulatnianiu się gazu. Kiedy
dojechali na miejsce, pogotowie
gazowe próbowało ustalić i usunąć awarię. Wtedy w mieszkaniu
Fot. Petr

przebywa w tym roku na rocznych
urlopach dla poratowania zdrowia.
Urlopowani pedagodzy – zgodnie z
Kartą Nauczyciela – przez 12 miesięcy
pobierają pełne wynagrodzenie, a
pobory wypłacane są z budżetu gmin.
Samorządowcy postulują, aby środki
wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak nie jest to możliwe ze
względu na przepisy.
(Es)

na parterze doszło do wybuchu.
Uszkodzona została ściana bloku.
Bezpośrednio ucierpiały trzy
osoby, trzyletnie dziecko i jego rodzice. Matka ma poparzoną twarz.
Lekarze zajęli się również czwartą
osobą, starszą kobietę w wieku
ponad 90 lat, która wprawdzie
nie odniosła obrażeń wskutek wybuchu, ale źle zniosła ewakuację.

DOLNY ŚLĄSK

Strażnicy odznaczeni

St. insp. Waldemar Piekarski, st.
insp. Andrzej Grębosz, insp. Dariusz
Pawluk, insp. Jarosław Habera, insp.
Grzegorz Rybarczyk oraz st. spec. Artur
Chmielewski otrzymali z rąk wojewody
dolnośląskiego Aleksandra M. Skorupy,
odznaczenia „Za Długoletnią Służbę”.
Jeleniogórscy strażnicy odebrali trzy
złote i trzy srebrne odznaczenia.
(Angela)

Do działań szybko przystąpili strażacy
i ekipy pogotowia gazowego.

- Ewakuowanym mieszkańcom
z całego budynku podstawiono autokar, którym zostali przewiezieni
do Osiedlowego Domu Kultury
znajdującego się w pobliżu – powiedział młodszy brygadier Radosław
Fijołek, zastępca komendanta KM
PSP w Jeleniej Górze. Tam też
urządzono prowizoryczne lokum.
Na miejscu działania koordynowali
pracownicy wydziału zarządzania
kryzysowego magistratu.
Dopływ gazu odcięto.
Gazownicy próbowali zlokalizować
i usunąć awarię.
Nie było to jednak łatwe. Pracę
koparki utr udniała zmarznięta
ziemia i ujemna
temperatura powietrza. Ekipy działały
do późnej nocy z soboty
na niedzielę i wznowiły
kopanie wczoraj rano. Niestety,
lokatorzy nie mogli wrócić do
mieszkań. Wietrzono także piwnice
sąsiednich bloków. Teren akcji
zabezpieczyła policja.
Przybyły na miejsce inspektor
nadzoru budowlanego stwierdził,
że konstrukcja budynku nie została
naruszona, więc gdy tylko awaria
gazowa zostanie usunięta, lokatorzy wrócą do budynku. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.
(Angela)

6 lutego 2012 r.
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Prawda i pamięć o Smoleńsku
niszczenie wraku,
a także żenujące
niedbalstwo w prowadzeniu śledztwa
przez stronę rosyjską
– mówiła za autorami fotografii Marzena
Machałek, posłanka na
Sejm RP, współorganizatorka wystawy.
W wernisażu inaugurującym „Prawdę i
Pamięć” w Książnicy Karkonoskiej uczestniczyło wielu jeleniogórzan, a także gość specjalny – Jacek
Świat, mąż Aleksandry Natalii-Świat,
posłanki na Sejm RP, która zginęła
w katastrofie smoleńskiej.
Po części oficjalnej przybyli wzięli
udział w projekcji filmu Anity Gargas „10.04.10”. Po seansie tłumnie
zgromadzeni w sali konferencyjnej
goście wernisażu pomodlili się za
dusze Ofiar, pasażerów ostatniego
lotu samolotu rządowego.
Wystawę można oglądać do 11
lutego 2012.
Petr

Ocenzurowaną w
Parlamencie Europejskim, budzącą spore
kontrowersje antagonistów PiS wystawę
„Prawda i Pamięć”
poświęconą Katastrofie Smoleńskiej
otwarto w minioną
sobotę w Książnicy Karkonoskiej.
„Prawda i Pamięć”
to zbiór fotografii ukazujących żałobę narodową Polaków po katastrofie
w Smoleńsku, jak również dokumentujących chwile tuż po zdarzeniu i to co
działo się później w miejscu tragedii.
– „Prawda i Pamięć” jest hołdem
oddanym wspaniałym Polakom, którzy stracili życie lecąc na uroczystości
upamiętniające 70. rocznicę ludobójstwa dokonanego przez Rosjan
w Katyniu w 1940 roku. Wystawę tę
uznano za kontrowersyjną i ocenzurowano, bo fotografie, z których się
składa pokazują

WARSZAWA Prezydenckie tytuły przepustką ku skuteczniejszej promocji zabytków

Pałace i ogrody z Kotliny Jeleniogórskiej Pomnikami Historii
Niegdysiejsze letnie rezydencje szlachty pruskiej zyskały
tytuł Pomników Historii, który nadał w miniony czwartek
w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie prezydent RP
Bronisław Komorowski.
powo polskim zabytkom,
ale również o korzeniach
pruskich. Zapowiedział
także wizytę w pałacach.
- Do tytułu Pomników
Fot. red

Fot. KRZYSZTOF SAWICKI/red

Prezydent Polski Bronisław Komorowski w swym przemówieniu
podkreślił ważność nadania tytułu Pomników Historii nie
tylko ty-

Historii zgłosiliśmy wszystkie obiekty,
których właściciele współpracują z
Fundacja Pałaców i Ogrodów. Ponieważ podstawowym kryterium były
XIX-wieczne siedziby szlacheckie z
rozbudowanymi parkami, wyłączone
zostały m.in. takie dawniejsze zabytki
jak Zamek Chojnik, czy Wieża Książęca
w Siedlęcinie. Jednocześnie poinformo-

Tytuł otrzymało 11 założeń pałacowo-parkowych znajdujących się na
terenie Kotliny Jeleniogórskiej tj. Pałac
w Łomnicy, Wojanowie, Karpnikach,
Bobrowie, Bukowcu, Kowarach-Ciszycy,
Staniszowie, Mysłakowicach, Pałace:
Dębowy, Schaffgotschów (na zdjęciu),
oraz Paulinum.

Prezydent Komorowski zauważył
niedoceniane dotąd zabytki.
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wano, że obiekty te są tak ważne
dla kultury, że mogą samodzielnie
zdobyć miano Pomników Historii –
powiedział Krzysztof Korzeń, z Fundacji
Doliny Pałaców i Ogrodów obecny na
uroczystości. Uczestniczyli w niej także
samorządowcy z Kotliny Jeleniogórskiej
oraz właściciele niektórych obiektów.
(Agrafka)
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WARSZTATY ZAJEZDNI
MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

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

kuchnia polska
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W wernisażu wzięło udział
wielu jeleniogórzan
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Nasi przełamali złą passę na swoim terenie

Sudety w końcu zwycięskie!

Spotkanie rozpoczęło się po myśli
Sudetów. Dzięki skutecznej grze wygrali
pierwszą kwartę 27:23. Do przerwy
przeciwnicy zniwelowali nieco straty, a
do szatni koszykarze obu ekip schodzili
przy wyniku 52:44. Po zmianie stron
trwała walka kosz za kosz, gospodarze
cały czas kontrolowali jednak przebieg
wydarzeń na parkiecie, nie pozwalając
w trzeciej odsłonie na złamanie bariery
7 punktów. Mimo nerwowej końcówki,
kiedy przyjezdni zbliżyli się na
5 „oczek”, Sudety pokonały ostatecznie Start Lublin
86:79, zapisując na swoim
koncie trzecie zwycięstwo
w tym sezonie, a pierwsze odniesione w stolicy
Karkonoszy.
MDvR

Fot. Raczyński

Koszykarze Sudetów Jelenia Góra
w końcu odczarowali halę przy
ul. Sudeckiej. Podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza odnieśli
pierwsze zwycięstwo w tym sezonie na własnym parkiecie pokonując Start Lublin.

Sudety Jelenia Góra – Start Lublin
86:79 (27:23, 25:21, 17:15, 17:20)
Sudety: Prostak (20), Niesobski (19),
Sterenga (17), Józefowicz (9), Kijanowski (9), Hajnsz (8), Wilusz (4),
Balcerzak, Bukowiecki

Zawodnicy Sudetów dali powód do
zadowolenia fanom lokalnej koszykówki

Nie umieli prowadzić
Jadący od strony urzędu celnego
kierowca seata, który w miniony piątek
chciał włączyć się do ruchu w ulicę
Cieplicką, nie ustąpił pierwszeństwa
kierowcy pojazdu marki Renault jadącego główną drogą w kierunku Cieplic.
Prowadzący nie miał uprawnień do
kierowania, a sprawca dostał mandat i
punkty karne.
REGION

Pożar w mroźną noc
Około godziny trzeciej w nocy ze
środy na czwartek wybuchł pożar w
przewodzie kominowym jednego z
domów rodzinnych w Siedlęcinie. Mieszkańcy zdążyli sami opuścić budynek.
Łącznie spaliło się ponad 20 metrów
kwadratowych pomieszczenia.
JELENIA GÓRA

Narkotyki w plecaku
Pięćset porcji marihuany znalazła
policja w plecaku osiemnastoletniego
jeleniogórzanina, którego podejrzewano o związek z przestępczością
narkotykową. Grozi mu kara do 10 lat
więzienia.

JELENIA GÓRA



- Nikt się nie przejmuje tym, że z
Legnicy nie ma jak dojechać pociągiem do Wrocławia i dalej. Skoro taki
pociąg miałby jechać z Węglińca, no to
co szkodzi puścić go z Jeleniej, skoro
i tak jest dotowany? Nowe połączenia
to także rozwój turystyki i gospodarki
- pisze internauta „I dobrze”.
A jakich argumentów używają
posłowie: Marzena Machałek i Adam
Lipiński? To głównie opinie pasażerów, którzy narzekają na brak
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Pewien mieszkaniec Cieplic włamał
się do samochodu, który należał do jego
ojca. Ukradł z auta saszetkę, pieniądze
oraz kartę do bankomatu, którą wykorzystał pobierając z konta różne sumy.

W miniony wtorek w Szklarskiej
Porębie policjanci zatrzymali kierowcę,
który prowadził auto będąc pod wpływem narkotyków. Kilka porcji marihuany prowadzący ukrył w bieliźnie.
(112)

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych rozpoczyna rywalizację o
mistrzostwo Jeleniej Góry i awans
do zawodów strefowych w siatkówce
dziewcząt i chłopców. Zawody zostaną
przeprowadzone przez Międzyszkolny
Ośrodek Sportu w hali przy Złotniczej.
Miejskie finały rozpoczną się 8 lutego
o 8.30, kiedy to w szranki staną
dziewczęta, dwa dni później poznamy
najlepszą ekipę chłopców.
(MDvR)
KRAJ

Sukces szczypiornistek

Ósmą wygraną w rozgrywkach
PGNiG Superligi zapisały na swoim
koncie piłkarki ręczne KPR–u Jelenia
Góra. Nasze zawodniczki pokonały
w Szczecinie miejscową Pogoń
34:31. To ósma wygrana jeleniogórskich szczypiornistek w sezonie
2011/2012, która przybliża nas do
fazy play-off.
(MDvR)

Dwudziestotrzyletni zawodnik Śnieżki Karpacz, Artur Gędzius, od czterech
lat nie schodzi z podium seniorskich
mistrzostw Polski w saneczkarstwie.
W rywalizacji juniorów sukcesy odnosi nieprzerwanie od 2005 roku, ale
w kadrze na Puchar Świata pojawił
się tylko dwukrotnie. Po ostatnich
Mistrzostwach Polski w Krynicy (w
2011 r.), kiedy to Artur Gędzius wygrał
zarówno w jedynkach, jak i w dwójce (w
parze z Grudzińskim), wydawało się, że
jeleniogórzanin powinien dostać szansę
od trenera kadry Marka Skowrońskiego.
Jednak Puchar Świata rozpoczął się na
dobre, a mieszkaniec Jeleniej Góry jest
pomijany przy powołaniach. Klubowy
trener Artura, Edward Maziarz, który

Artur Gędzius

– Dziś rząd stawia na rozwój
metropolii, które tętnią życiem,
natomiast miejscowości ościenne
pozostawia się samym sobie. Receptą
na ich marginalizację jest porządna
komunikacja. Co więcej, w ubiegłym roku PKP Intercity podpisała
z Ministerstwem Infrastruktury 10letnią umowę na dofinansowanie połączeń
dalekobieżnych m.in.
na linii Jelenia Góra –
Wrocław - Legnica, czyli
brak pociągu na tej trasie jest równoznaczny z
niewywiązywaniem się
13 lutego w jeleniogórskim starostwie odbędzie się konfe- z umowy - podkreśla
rencja z udziałem członków Komitetu Obrony Dolnośląskich Marzena Machałek.
Na razie nie ma odpoLinii Kolejowych w sprawie wydłużenia relacji pociągu TLK z
wiedzi na tę interpelację.
Warszawy do Jeleniej Góry trasą przez Legnicę i Węgliniec.
Petr

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl
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jest jednocześnie okręgowym koordynatorem PZSSan., kilkukrotnie wysyłał
pismo do Polskiego Związku Sportów
Saneczkowych z prośbą o pucharowy
start dwójki Gędzius/Grudziński. Odpowiedzi nie dostał. W polskim sporcie
zimowym coraz częściej słyszymy o
startach dla obcych federacji. Czy na podobny krok zdecyduje się Artur Gędzius?
- Wolałbym jeździć z naszymi, póki co
szykuję się do mistrzostw Polski i mam
zamiar obronić mistrzowski tytuł. Mam
nadzieję, że trener Marek Skowroński
doceni moją ciężką pracę – odpowiada
zainteresowany. Z trenerem kadry nie
udało nam się skontaktować.
(Przemo)

Sportowiec trenuje na starym klubowym
sprzęcie, ale do sportowego rozwoju
potrzebne jest lepsze wyposażenie.
Łotewskie sanki kosztują około 1500
euro. Artur Gędzius poszukuje również
ludzi dobrej woli, którzy udostępniliby mu
siłownię, basen, a także dostęp do hali.
Saneczkarz z Karpacza poza sezonem
zimowym jest piłkarzem Pogoni Wleń.

Dokończenie ze strony 1 dalekobieżnego połączenia między Węgliniec-Legnica - Wrocław nie
Jelenią Górą, Legnicą i Wrocła- jest wykorzystywana w pełni a co
za tym idzie w miejscowościach powiem. Ale nie tylko.
łożonych „na trasie”
Parlamentarzyści
zapanowało poczuz PiS podkreślają,
cie, że są odcięte od
że wyremontowana
świata.
niedawno za 2,5
mld złotych linia

Tu nie chodzi tylko o kolejne
połączenie z Warszawą ale
też z Łodzią, Ostrowem i nie
tylko Jeleniej ale też Legnicy
czy Bolesławca - zauważa
internauta.

Jak syn okradał ojca

Za kierownicę
po marihuanie

Nie doceniają mistrza sanek

Walka o dalekobieżny pociąg widmo?

JELENIA GÓRA

REGION

Siatkarskie zmagania

Jazda do stolicy przez Legnicę, to absurd – piszą internauci i mówią kolejarze

Fot. red

JELENIA GÓRA

REGION JELENIOGÓRSKI

JELENIA GÓRA

Fot. Archiwum
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Staranował kontrolerów
W Karpaczu taksówkarz wjechał
w samochód dwóch pracowników
jeleniogórskiego oddziału Urzędu
Kontroli Skarbowej, którzy mieli
skontrolować prowadzoną przez
niego działalność. - Do zdarzenia
doszło 30 stycznia, kiedy to dwóch
pracowników UKS z jeleniogórskiego oddziału udało się do jednego
z przedsiębiorców prowadzących
swoją działalność na terenie Karpacza w celu kontroli – mówi
Mirosław Kocuba, dyrektor oddziału Państwowej Inspekcji Pracy
w Jeleniej Górze. Przedsiębiorca
natomiast wsiadł za kierownicę
swojego auta i staranował pojazd
urzędników. Taksówkarz został
ukarany mandatem. Dyrektor
jeleniogórskiego oddziału Urzędu
Kontroli Skarbowej odmówił komentarza w tej sprawie.
(Angela)
•
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TORD GUSTAVSEN QUARTET –
“ The Well ”
wydawnictwo: ECM/
Universal Music Polska

Norweski pianista Tord Gustavsen
i jego kwartet po
dwóch latach znów
raczą nas krążkiem,
na którym znalazło
się 11 autorskich kompozycji solisty zarejestrowanych w Rainbow
Studio w Oslo. Dźwięk fortepianu
Gustavsena przywołuje znane i
charakterystyczne dla siebie ciepło
i delikatną barwę. Melodyjność gry
tenorzysty, Tore Brunborga łączy się
z głębokim brzmieniem, w którym
odnaleźć można również bluesowe
korzenie. Fenomenalnie wspierają go dwaj inni zdyscyplinowani
muzycy: perkusista Jarle Vespestad
i kontrabasista Mats Eilertsen. Ta
płyta dowodzi, że artysta rozwinął
swoje umiejętności i skrystalizował
swój muzyczny styl rozpoznawalny
od pierwszego dźwięku. Tak zdarza
się tylko nielicznym.

THE PUPPINI SISTERS –
„Hollywood”
wydawnictwo: Verte/
Universal Music Polska

Moda na odkurzanie stareńkich
przebojów z lat 30.
i 40. nie maleje. Fascynacja wielkimi
gwiazdami Hollywood spowodowała, iż trójka urokliwych
dziewcząt (Stephanie O’Brien, Marcela
Puppini i Kate Mullins) wniosła do
muzyki rozrywkowej zupełnie coś
nowego. Wokalistki zmierzyły się z
nieśmiertelnymi przebojami jak: „Moon
River” Henry’ego Manciniego czy „September Song” spopularyzowanego
przez Franka Sinatrę. Ich wersje sławnych standardów przykuwają uwagę
od pierwszej chwili. Muzyka daje im
radość podobnie jak słuchaczom. Kiedy
płyta się kończy utworem „Parle plus
bas”, powracamy znów do „Hollywood”
i tych niezapomnianych filmowych
przebojów wylansowanych niegdyś
przez braci Dorsey i inne wielkie orkiestry zasiadające w filmowych studiach
Los Angeles.
Andrzej Patlewicz

JELENIA GÓRA

Artystyczne Zabobrze w ODK i BWA
We wtorek, 6 lutego w kawiarni
„Muza” ODK odbędzie się spotkanie
z cyklu ars poetica „Zabobrze – przewodnik artystyczny” z autorami
przewodnika po największej jeleniogórskiej dzielnicy – Zabobrzu: Michałem Guzem, Pawłem Krzaczkowskim

oraz fotografem Jankiem Zawadzkim,
które poprowadzi Wojciech Wojciechowski. Wstęp jest wolny. Początek o
godz. 16. W czwartek promocja będzie
miała miejsce o godz. 17 w Biurze
Wystaw Artystycznych.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Szlachetne barwy architektury

REKLAMA

Prace Doroty Grausz, artystki
fotografika z Torunia, można
oglądać na wystawie w siedzibie
Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego przy Podwalu
1a. Autorka upodobała sobie
twórczość w szlachetnej technice
gumy, upowszechnianej od końca
XIX wieku, która – mimo nowinek
technicznych – dziś przeżywa swój
renesans. Jest współautorką takich
wystaw w technice gumy jak: „Stara Architektura Bułgarii”, „Stara
polska architektura wiejska III”,

„Stary Kraków I” i „Stary Kraków
II”. Ma na koncie także wystawy
indywidualne: „Kazimierz nad
Wisłą”, „Kwiaty Polskie”,„Stary
Toruń” oraz „Pejzaż Kielecki”.
Dorota Grausz angażuje się także
w działalność edukacyjną. Należy
do Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Jeleniogórska prezentacja
Doroty Grausz „Barwy architektury” dostępna jest w czwartki
w od godz. 18 w Galerii JTF przy
Podwalu 1a.
(Es)

JELENIA GÓRA

Ludzkie stereotypy w krzywym zwierciadle kabaretu

Bella Mafia i ubaw po pachy

którzy byli obecni w sali widowiskowej JCK, z pewnością się nie zawiedli.
Pozostali niech żałują, bowiem była
Salwy śmiechu, okrzyki radości i wielkie brawa rozbrzmiewały w ostatnią niedzielę stycznia w karuzela, że hej!
– Uwielbiam kabaret „Bella Mafia”
sali widowiskowej JCK przy ulicy Bankowej w Jeleniej Górze podczas występu w wykonaniu „Bella
będący doskonałym dowodem na to,
Mafia” – pasjonatów dobrego humoru z Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
że stara gwardia nie rdzewieje! Oni
Tym razem, kabaret „Bella Mafia”
ciągle zaskakują, potrafią śmiać się
w spektaklu „Kabaretowa karuzela”
z samych siebie i nas wszystkich
wziął na tapetę stereotypy społeczne
nikogo przy tym nie obrażając.
dotyczące zarówno ludzi starszych,
Na taką karuzelę warto się
jak i młodzieży; utrzywybrać. Już dawno się tak
manki i utrzymanków,
nie uśmiałam – podsumowuje Anna Czajkowska, jedna z
uczestniczek.
zwykle: w starym
(Petr)
dobrym kabaretowym stylu i z
Bella Mafia rozśmiesza z klasą często
bardzo inteligentnym poczuciem
gwiazdorstwo jak również
przewyższającą tzw. profesjonalne kababłędne interpretowanie humoru, którego paniom i panom
rety. I co ciekawe – za to, co robi, nie chce
rozmaitych terminów w wieku „trzecim” mogą jedynie popieniędzy! Na występy jest wstęp wolny.
czy zwrotów. Było jak zazdrościć młodzi kabareciarze. Ci,

JELENIA GÓRA Gitaromania im. Łukasza Pietrzaka już wkrótce

Gratka dla ucha fanów gitary
Około czterdziestu adeptów
gitary i tyle samo pedagogów
szkół muzycznych z całej Polski weźmie udział w ósmej
edycji Międzynarodowego
Festiwalu i Konkursu im. Łukasza Pietrzaka „GITAROMANIA”,
na który zaprasza Państwowa
Szkoła Muzyczna im. Garści z
Cieplic. Impreza odbędzie się
w dniach 16 – 19 lutego.

dagog Łukasz Pietrzak. Festiwal zagości
w Jeleniogórskim Centrum Kultury,
ZOD Politechniki Wrocławskiej (Pałac
Schaffgotschów), Zdrojowym Teatrze
Animacji, Cieplickim Centrum Kultury
„Przystań Twórcza” oraz w Państwowej
Szkole Muzycznej im. J. Garści w Jeleniej
Górze.
Imprezę rozpocznie koncert inauguracyjny, który
zaplanowano na
czwartek, 16 lutego, w sali JCK
przy ul. Banko-

wej. Zagra Anna Chorążyczewska,
zdobywczyni tytułu WIELKIEGO
GITAROMANIAKA podczas VII edycji
konkursu, oraz duet Giampaolo Bardini&Cesare Chiacchiaretta. Początek
o godz. 19. W programie festiwalu
(szczegóły na www.jelonka.com) - lekcje
mistrzowskie, koncerty wieczorne oraz
konkurs.
Jolanta Czarnecka-Małek

Festiwal ma na celu podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej Jeleniej Góry i promocję
miasta a przede wszystkim
prezentację dokonań artystycznie uzdolnionej młodzieży szkół muzycznych i
wybitnych artystów z kraju
i zza granicy, doskonalenie
umiejętności artystycznych
podczas przesłuchań konkursowych, koncertów i
warsztatów.
Twórcą i patronem
Imprezie patronuje prezydent Jeleniej Góry Marcin
imprezy jest nieżyjący,
Zawiła. Patronem medialnym imprezy jest tygodnik
wybitny gitarzysta i pe-

i portal internetowy Jelonka.com

Karnawał pachnący
czekoladą i migdałami
Czekoladowych łasuchów czekają ciężkie chwile. Do Pasażu Grodzkiego w Jeleniej Górze zawitała lodziarnio - czekoladziarnia
Choice. Choice, jak chocolate & ice cream, jak angielskie słowo choice - wybór i mimo, że nazwa nie brzmi polsko, ta słodka firma jest
całkowicie polskim przedsięwzięciem, ale o tym później…
Marka charakteryzuje się kilkoma pomysłami, o które trudno u konkurencji. Przede wszystkim swoją produkcję opiera na całkowicie naturalnych produktach,
które przygotowywane są w bezpośrednim kontakcie z klientem. Widać więc doskonale z czego robione są praliny, lody i odświeżające napoje. -Choice powstało
z miłości do czekolady, bo w czekoladzie jest magia, która oczarowuje i zmienia sposób
patrzenia na świat. Ręcznie robione praliny mają czasami zaskakujące smaki łączące na
przykład delikatną słodycz
z ostrym chili albo gorzkimi migdałami, dlatego w ich
przygotowanie wkładamy całe serce - mówi cukiernik Choice Jacek Sikora. I dodaje - Nie
mamy nic do ukrycia, wszystko powstaje na oczach klienta, tak mieszamy czekoladę,
dodajemy orzechy, migdały, marcepan, czy suszone śliwki. Do lodów używamy świeżej
śmietany i pełnego mleka, świeżych owoców i prawdziwej czekolady, jest i miód i karmel.
Wszystko naturalne, zdrowe i smaczne - podkreśla. Czekolada Choice pochodzi z Belgii,
niekoronowanej królowej pralin i czekoladek. Natomiast kawa z Portugalii, gdzie temu
napojowi poświęca się czas i serce. Kawa palona jest tam wolniej, w niższej
temperaturze, a wszystko po to, by wydobyć nie tylko gorycz, tak charakterystyczną dla
kawy, ale i cały bukiet smaków ziemi, owoców i lasu. - Nasze lody produkowane są bez
sztucznych dodatków, barwników i polepszaczy. Wyeliminowaliśmy nawet rafinowany
biały cukier - surowiec wydawałoby się tak oczywisty w lodach. Zamiast tego znajdziecie
tu cukier trzcinowy - zdrowszy i smaczniejszy - zapewnia Jacek Sikora.
No dobrze, ale przecież nawet najlepsze składniki same się nie przygotują…
Wyróżnikiem Choice'a są robione ręcznie, na miejscu, czekoladki. Każdy, kto
przyjdzie do Pasażu Grodzkiego, może bez skrępowania podglądać pracę cukiernikówczekoladziarzy. A potem oczywiście delektować się niepowtarzalnym smakiem…
Czekoladki powstają z najwyższej jakości belgijskiej czekolady wg autorskich receptur
opartych na prostocie i wyrafinowaniu. Dlatego spotkamy tu malinę z chilli i brandy Marc
de Champagne, jest pomarańcza z goździkami i truskawka balsamico, a to dopiero
początek tej niezwykłej przygody z czekoladą. Już teraz warto odwiedzić Pasaż Grodzki
i skosztować Choice.

Zapraszamy już od 2 lutego w godz. 9-21

JELENIA GÓRA

Gobeliny w BWA
W środę, 8 lutego, o godz. 17.00
w Galerii BWA obędzie się wernisaż
wystawy Reginy Wieża-Siemieńskiej
„Gobelin”. Atrakcją będzie występ sopranistki Anny Patrys-Trajnowicz,
która zaśpiewa pieśni Schumanna.
Regina Wieżan-Siemieńska pochodzi z
Dyneburga na Łotwie. Mieszka w Cieplicach. Ukończyła studia na Wydziale
Wokalnym Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej we Wrocławiu. W Jeleniej
Górze pracowała jako nauczycielka
śpiewu klasycznego w szkole muzycznej.
Tkactwo zaczęła uprawiać w 1974 roku.
Debiutowała wystawą w 1975 roku.
W 1998 r. wydała album poświęcony
twórczości zamordowanego na Łotwie
podczas II wojny światowej ojca Józefa
Wieżana. Od 1999 r. należy do Centrum
Artystów Tkaczy ,,Artemision”. W 2011
roku otrzymała tytuł „Zasłużony dla
Miasta Jeleniej Góry”.
(Agrafka)
REKLAMA

POP ROCK & JAZZ
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MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Sprzedam felgi do Forda 14cali w
bardzo dobrym stanie. 160zł. Kowary
- 697 710 015
Sprzedam koła zimowe 2x Uniroyal 145/80r13,2x Barum Polaris 2
145/80r13, opony są po jednym sezonie w stanie b. dobrym, felgi stalowe
do Golfa 2 pasuje do Opla Corsy - 501
240 716

Sprzedam piękne 4 felgi
14 z Renault z oponami
letnimi. Felgi w bardzo
dobrym stanie, opony po
2 sezonach, Cena 800 zł,
tel. 509458410

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto-Złom, mobilna
stacja demontażu
pojazdów na Jelenią
Górę, kupię każde auto.
Gotówka, dokument
kasacyjny przy odbiorze
auta, darmowy transport
tel. 601 224 206
Każde auto kupię - Całe i powypadkowe, angliki. Odbieram własnym
transportem - 693 828 283

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

Kupujemy samochody - wyślij sms
- Powypadkowe, całe, do naprawy
, angliki - umowa z firmą , wszystko
legalnie. Wyślij sms co masz do
sprzedania -- zadzwonimy do Ciebie
. - 792 182 217
Skup aut całych, uszkodzonych,
anglików, własny transport, najlepsze
ceny - 513 718 808

Urzędowa Kasacja
Pojazdów Stacja nr 47
Carbo Pisarscy Jeżów
Sudecki ul. Długa 17 na
terenie składu opału.
Odbiór pojazdu gratis, za
każdy płacimy gotówką.
Zaświadczenie. tel. 75 71
374 12

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Kingway Fennari - typ: Sportowy, rok
produkcji: 2008, przebieg: 3260. Cena:
4000zł. Pojemność: 50cm zarejestrowany, ubezpieczony, bezstopniowa
automatyczna skrzynia biegów (jak w
skuterze) tel. 721695256
Mam do zaoferowania Golfa 4 1.9TDI
131KM (6 bieg). Samochód w pełni
przygotowany do sezonu zimowego.
Stan oceniam na bdb. Więcej informacji pod numerem 530 077 907
Mazda 323C Sport 1.5 16v. Rok
1996 pełna elektryka, 16 calowe alufelgi. Przegląd ważny do 22.09.2012
roku oraz ubezpieczenie ważne do
02.10.2012 roku. Cena 4000zł telefon:
721 695 256

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

Renault Clio I - Rok 94, poj 1.2, komplet felg stalowych na nowych zimówkach i komplet alusów z oponami. Kolor
czerwony z maską od williamsa. Cena
to 1300zl z głośnikami JBL i radiem
na sd i usb do malej negocjacji. - 661
653 006
Sprzedam Fiata Sienę 1,6HL. Rok
produkcji 1997, kupiony w 1998. Przebieg 126500km, garażowany, alarm,
centralny zamek, pierwszy właściciel,
stan bardzo dobry. Cena 3000zł. Polecam. - 721 274 284
Sprzedam Forda Mondeo 99 DT
sprowadzony, uszkodzona turbinka,
tanio - 603 530 630
Sprzedam Mercedesa 307D tel.
500 168 910
Sprzedam Opla Tigrę Sport Coupe
/ 1997 tunning, benzyna, klima,
zadbane, bez śladów rdzy, gotowe do
jazdy, bezwypadkowy, na zimówkach
(Good Year) plus letnie 4szt na alusach. Możliwość jazdy próbnej. Cena
6500zl - 511 545 064
Sprzedam Renault Scenic 1.6 - Rok
prod. 1999, instalacja gazowa, ważne
opłaty, cena 6500zl do negocjacji - 663
885 116
Sprzedam samochód ciężarowy
Ford Cargo rok 1987, ład. 4 T, długość
paki 6m, sprawny technicznie, stan
dobry, cena 4600 - 605 237 860

Sprzedam samochód ciężarowy
Volvo FL 608, rok produkcji 1994,
pojemność 5475, ładowność 3620,
masa całkowita: 8600 w bardzo
dobrym stanie, samochód w Zakrzewie woj. Wielkopolskie, cena 12 000
zł. - 500 293 143
Sprzedam samochód Citroen C4
Impres z 2008r. Przebieg 29tys. km. Z
polskiego salonu. - 502 783 541
Sprzedam skuter firmy Boatian
2009, cena 700zl - 535 303 007
Sprzedam Volkswagena T4 na
chodzie 1991r osobowy.1,6turboD,
ważny przegląd i OC. Opony zimowe,
hak, auto po wymianie klocków ham,
sprzęgła i skrzyni biegów, do wymiany
przednia szyba, wymaga regulacji,
trochę kopci. 6200zł do neg - 531
980 543
Volkswagen Passat B5 - ABS, el.
szyby, el. lusterka, klimatyzacja, szyberdach, centralny zamek, autoalarm,
pod. powietrz, radio, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, instalacja
gazowa, welurowa tapicerka, rok 97,
benzyna + gaz, cena 9500PLN - 669
012 657
Volvo V40 pilnie - 4500zł lub zam
za 5 drzwiowego, najlepiej Golfa 3 w
dobrym stanie lub innego. Czekam na
propozycję. - 691 775 253

- 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

6 lutego 2012 r.

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

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

58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 579 WYJĄTKOWA OFERTA!!! Bardzo ładny dwudziestokilkuletni
dom wolnostojący, na działce 1600m2, położony w malowniczej miejscowości, 10 km od centrum Jeleniej Góry.
Powierzchnia użytkowa 120 m2. Ogrzewanie piecem na opał stały. Bardzo niskie
opłaty. ATRAKCYJNA CENA 299 000 zł!!!
Łukasz Ciechanowicz - 536 440 330
ZEB 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
ZEB 2676 Oferujemy Państwu mieszkanie 2-pokojowe o pow. 46m2
w Jeleniej Górze. Mieszkanie składa się z salonu
z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki
z WC. Lokal po kapitalnym remoncie. Na ścianach gładzie. Podłogi panele. Nowe okna PCV
oraz drzwi antywłamaniowe. Meble kuchenne
zostają w cenie. Cena 135 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2750 Oferujemy Państwu mieszkanie w miejscowości Wojcieszów.
Mieszkanie o powierzchni 37,10 m2 usytuowane na
parterze w budynku kilkurodzinnym. Mieszkanie składa
się z przedpokoju, kuchni, dużego salonu oraz łazienki
z WC. Mieszkanie bardzo słoneczne z osobnym wejściem. Do mieszkania przynależy również garaż i część
terenu zielonego. Cena 65 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
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

Nieruchomości i Millennium kredyty
58-500 Jelenia Góra, ul. Wyszyńskiego 45
kupno / sprzedaż / wynajem / zamiana
ŻBR-MS-88 Piękne mieszkanie o pow. użytkowej 50 m2+piwnica 3 m2, na
drugim piętrze wyremontowanej kamienicy. Lokal składa się z 2 przedpokoi,
sypialni, łazienki z w.c., dużego salonu
z aneksem kuchennym. Na podłogach
panele i kafelki, nowe okna. Do wprowadzenia bez żadnych nakładów
finansowych. Meble kuchenne w cenie
zakupu. Czynsz 230zł, CO miejskie.
Cena 170 tys. zł. Zapraszamy na
prezentację. Krzysztof 533 979 734
ŻBR-MS-77 Bardzo ładna, bezczynszowa kawalerka o pow. użytkowej
31 m2 w centrum Jeleniej Góry. Lokal składa się z dużego słonecznego
pokoju, jasnej kuchni, łazienki z w.c, przedpokoju. Ogrzewanie gazowe. Do mieszkania przynależy piwnica i ogrodzone miejsce parkingowe.
W pobliżu teatr, park, sklepy, przychodnia.
Mieszkanie w dobrym stanie, ciche i ciepłe.
Oferta godna polecenia. Cena 99 tys. zł.
Krzysztof 533 979 734
ŻBR-MS-86 Okazja!!! Kawalerka w centrum miasta,
na 3 piętrze o pow. użytkowej 30 m2. Lokal składa się
z jednego pokoju, przedpokoju z aneksem kuchennym, garderoby, łazienki z w.c. Ogrzewanie gazowe.
Mieszkanie w trakcie remontu. Zapraszamy na prezentację. Cena 90 tys.zł. Krzysztof 533 979 734

ŻBR-MS-101 Okazja!!! Piękne, przestronne mieszkanie o pow. użytkowej
51 m2+piwnica 3 m2, na Zabobrzu. Lokal składa się z przedpokoju, sypialni,
łazienki, w.c., kuchni oraz dużego salonu
z balkonem. Na podłogach są panele i
kafelki. Mieszkanie jest po remoncie.
Meble kuchenne z płytą ceramiczną,
lodówka, pralka, szafa i łóżko w sypialni
są w cenie. Czynsz 320 zł.
Cena 175 tys. zł. Serdecznie polecam.
Karolina 605 896 784
ŻBR-DS-95 Piękny dom w Ścięgnach z widokami na Karkonosze. O pow.
całkowitej 246 m2, działka 900 m2. Nieruchomość składa się z dużego salonu z piecykiem na drewno i przestronnej kuchni, 4 pokoi, łazienki z w.c., w.c.,
sauny, garażu oraz biura z oddzielnym wejściem, jest częściowo podpiwniczona (42 m2), ma strych (15 m2). Podłogi
są drewniane lub pokryte kafelkami.
Z przodu znajduje się otwarta weranda,
zabezpieczona na zimę osłoną. Budynek
jest ocieplony, ma podgrzewane rynny,
CO gazowe, alarm, brama wjazdowa
i garaż są na pilota. Kanapy, a także
sprzęty i meble w kuchni są w cenie.
Serdecznie polecam. Cena 625 tys.zł.
Karolina 605 896 784

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię niedrogo małe mieszkanie za gotówkę
- 602 894 192
Pilnie 2-pokojowe mieszkanie w Jeleniej
Górze, Cieplicach lub na Zabobrzu, zdecydowany klient. Nieruchomości Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Poszukuję małego niedrogiego
2-pokojowego mieszkania - bezpośrednio
- 602 894 192

MIESZKANIA
SPRZEDAM

69 m2 za 105 000 zł - Mieszkanie 3 pokojowe,
parter w bloku, z częścią ogródka, 7 km od
Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Dwa mieszkania (57 i 59m) po remoncie
sprzedamy lub zamienimy na dom w JG lub w
okolicach. Zapraszam na prezentację Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda
Nieruchomości - 535 999 469
Kawalerka 30 m2 - Z balkonem, szóste
piętro w wieżowcu, Zabobrze II. 105 000 zł. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Kawalerka 85tyś zł - Mieszkanie o
powierzchni 26m2 w nowszym budownictwie.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335

44 m2 Zabobrze 139tyś zł - Ładne mieszkanie
2-pokojowe z loggą na ostatnim IV piętrze,
dach i ściany docieplone, nowa elewacja.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335

Mieszkanie 2-pokoje w ok. byłego Kolegium Karkonoskiego (obecnie PSWZ), stan
bardzo dobry idealne na wynajem. Zapraszamy na prezentację. Marcin Chaszczewicz
lic.14414. - 666 109 550

53 m2 za 114 000 zł - Mieszkanie 3 pokojowe,
pierwsze piętro w kamienicy w Jeżowie
Sudeckim. Do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

Mieszkanie 66 m2 w stanie developerskim,
2 pokojowe, na drugim piętrze w nowym
budynku w centrum Jeleniej Góry. 218 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

1. LOKALE - CENTRUM - SPRZEDAŻ
Oferujemy do sprzedaży lokale
w nowo budowanym obiekcie przy
ul. 1 Maja w Jeleniej Górze. Budynek
znajduje się obecnie w fazie realizacji,
co umożliwia dostosowanie powierzchni lokalu, wejść, itd. do indywidualnych
potrzeb.

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

3. Sprzedam bądź wynajmę powierzchnię magazynową w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
4. Oferujemy do sprzedaży miejsce postojowe w parkingu podziemnym w nowo budowanym obiekcie przy ul. 1 Maja w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
5. 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
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. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 3 POKOJE!
MAR-MS-12548. Oferujemy mieszkanie w bloku
3-pokojowe o pow. 64m2 na Zabobrzu III przy ul.
Kiepury, wysoki parter, rozkładowe, słoneczne.
Atrakcyjna cena tylko 175,000,- do małej negocjacji. Polecam Leszek Środecki 790 418 318
2. ATRAKCYJNE CENTRUM MIASTA!
MAR-MS-12552. Sprzedam / zamienię mieszkanie o pow. 99,8m2. 3 pokoje, kuchnia, łazienka
osobno z wc, duży przedpokój, weranda o
pow.11,8m2 i duża piwnica o pow. 22m2. Stylowe mieszkanie w centrum miasta (ok.250m od
Rynku), parter. Lokal można zaadoptować na biuro lub kancelarie.
Bardzo dobra lokalizacja miasta. 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. OKAZJA ZABOBRZE III!
MAR-MS-12553. Polecam Państwu bardzo
ładne 2-pokojowe na 4 piętrze w bloku o pow.
37,8m2 po kapitalnym remoncie. Mieszkanie do
bezpośredniego zamieszkania. Dużym atutem
tej nieruchomości jest jej położenie blisko obiektów użteczności publicznej. Serdecznie polecam
Marta Haftarczuk 533 797 878.
5. 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.
6. ATRAKCYJNE W SZKLARSKIEJ PORĘBIE!
MAR-MS-12551. Sprzedam / zamienię mieszkanie w Szklarskiej Porębie Górnej o pow. 98.80m2
. 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Do
mieszkania przynależą też dwie komórki lokatorskie, jedna komórka na strychu i spiżarka na półpiętrze łączna pow.
21,70 m2. I piętro. Serdecznie zapraszam na prezentacje. 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. OKAZJA BARDZO ŁADNE – ZABOBRZE
II!
MAR-MS-12543. Atrakcyjne, przestronne
3-pokojowe o pow. 53,6m2 składa się z dwóch
odrębnych pokoi, trzeci został połączony z
kuchnią, łazienki osobno z wc oraz korytarza.
Mieszkanie po termomodernizacji, zadbane i
czyste. Bardzo dobra lokalizacja. Serdecznie polecam i zapraszam
na prezentację Marta Haftarczuk 533 797 878.
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
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REKLAMA

poradnik pacjenta kcm

Czym jest ozonoterapia?
To nowoczesny zabieg, polegający na eliminacji bakterii, wirusów czy grzybów)
poprzez uszkadzanie ich
membrany komórkowej.
Dental Clinic KCM wyposażony jest w nowoczesny
generator ozonu typu OZYTRON pracujący w systemie
otwartym.
Daje to możliwość leczenia chorób
tkanki miękkiej bez konieczności
stosowania środków farmakologicznych i skuteczną profilaktykę oraz

bezbolesne leczenie próchnicy tak
ważne szczególnie dla dzieci.
Kiedy ją stosujemy?
Zastosowanie ozonu w stomatologii otwiera wiele nowych, możliwości
wykorzystania go w celach terapeutycznych. Zabieg ozonoterapii jest
zabiegiem krótkim, całkowicie bezbolesnym, przyjaznym dla pacjenta.
Zabieg ten jest w pełni bezpieczny i
może być stosowany także u dzieci.
W trakcie leczenia pacjent nie jest narażony na stres, który zwykle kojarzy
się z konwencjonalnymi metodami
stosowanymi w stomatologii.
W KCM Dental Clinic specjaliści ozonoterapię
stosują w różnych
dziedzinach stomatologii.

* W stomatologii zachowawczej i
KCM Clinic SA
endodontycznej służy do bezbolesnego leczenia małych zmian
ul. Bankowa 5-7
próchnicowych w zębach stałych
58-500 Jelenia Góra
i mlecznych, zapaleń miazgi
(nowy szpital KCM, III piętro)
zębowej, dezynfekcji kanałów
korzeniowych.
pon.-pt.: 8:00- 20:00
* W periodontologii umożliwia
soboty: 9:00- 16:00
szybsze i skuteczniejsze leczenie
Chętnie dopowiemy na Państwa pytakich stanów chorobowych
jak: zapalenie dziąseł, zapalenie
tania, nasz email: dental@kcmed.pl
przyzębia oraz kieszonek dziąsłowych, afty, opryszczka, grzybice
pooperacyjnych, przyspiesza
jamy ustnej.
gojenie, umożliwia zahamo* W protetyce natomiast zmniejsza
wanie przedłużonego krwaryzyko wystąpienia próchnicy
wienia, zmniejsza obrzęki.
pod zakładanymi uzupełnieniami
Zastosowanie ozonoterapii
protetycznymi, koronami, mostawspomaga również leczenie
mi lub licówkami.
ropni, ziarniaków i przetok.
* W chirurgii stomatologicznej oraz implantologii, dzięki
Ma jeszcze inne działanie?
swoim właściwością bakteTak. Przeciwbólowe. Ozonoterapia
riobójczym, grzybobójczym ma także działanie przeciwbólowe.
oraz wirusobójczym zapobie- Pole magnetyczne pozwala głęboko
ga występowaniu powikłań penetrować tkankę, umożliwiając
wnikanie cząsteczek tlenu atomowego w obręb zakończenia nerwów. Reakcje tam zachodzące powodują podniesienie progu bólowego. Pacjent
bezpośrednio po zabiegu odczuwa
ulgę i może ograniczyć przyjmowanie leków przeciwbólowych.
dr n. med.
Wojciech Grzebieluch

Zapraszamy na bezpłatny przegląd
stomatologiczny. Aby umówić się
na wizytę wystarczy zadzwonić pod
numer telefonu: 75 645 30 50 lub
536 269 002

Po zastosowaniu ozonoterapii w leczeniu opryszczki,
wyraźnie widać zmniejszenie się stanu zapalnego.

REGION Nowa przychodnia w Mysłakowicach częściowo już działa

Pięć milionów dla zdrowia
Warto podkreślić, że cały obiekt
zasilany jest ekologicznym systemem grzewczym opart ym o
technologię pomp ciepła. Projekt
współfinansowany jest Europejskiego Funduszu Regionalnego, w

Fot. URZĄD GMINY MYSŁAKOWICE

W nowym budynku przy ul.
Wojska Polskiego w Mysłakowicach pacjenci mogą już
otrzymać pomoc. Będzie się
tam mieścił także Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie zabraknie
także apteki.
Gabinety lekarskie,
rehabilitacyjne itp. przenoszone są z przychodni
przy ul. Jeleniogórskiej 18
na Wojska Polskiego 2a.
Stary budynek nie spełnia
współczesnych standardów. W nowym obiekcie
są za to dwie windy dla
osób niepełnosprawnych.
Jedna na terenie przychodni, druga wybudowana na
potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Działa już gabinet rehabilitacji. Stopniowo jest
przenoszona cała stara
przychodnia. Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy zostaną uruchomione
nowe gabinety lekarskie
i nie znam jeszcze konkretnej daty uroczystego
otwarcia Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – powiedział Bogdan Kurylczyk, sekretarz Gminy
Mysłakowice.

ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Dolnego Śląska.
Kwota dofinansowania wynosi 2
mln 300 tys. Łącznie kosztował
prawie pięć milionów
złotych.
(Agrafka)

Pokochaj... schody
Nie masz czasu na regularne
ćwiczenia? Zacznij chodzić po
schodach. Jeśli pracujesz w wysokim biurowcu, albo mieszkasz
na wyższym piętrze, pokonuj tam
schody tak często jak się tylko da.
Takie „spacery” to dobre ćwiczenie. Pozwalają one spalić więcej
kalorii niż chodzenie po płaskich
powierzchniach, wzmacniają nogi,
poprawiają kondycję, mają pozytywny wpływ na nastrój i pozwalają
zaoszczędzić czas, ponieważ stanowią trening podczas wykonywania
codziennych czynności. Dobra rada
dla mieszkańców zabobrzańskich
wieżowców i pewność dotarcia do
domu w przypadku awarii windy.

Zdrowie w herbacie

Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowa
przychodnia ruszy pełną parą.

Wszystkie rodzaje herbaty (zielona, czerwona i czarna) ze względu
na swój skład chemiczny korzystnie oddziałują na nasz organizm.
Herbata jest dobra na serce, kości i
żołądek. Poprawia pamięć i chroni
przed alergiami. Każdy rodzaj herbaty ma duże ilości korzystnych dla
zdrowia polifenoli i przeciwutleniaczy. Według badań amerykańskich
naukowców w herbacianym suszu
są katechiny - substancje, które
mogą hamować rozmnażanie się
komórek rakowych. Dowiedli oni, że
to właśnie katechiny niszczą wolne
rodniki odpowiedzialne m.in. za
starzenie się. Są również w stanie
hamować wzrost już istniejących komórek rakowych. Co ważne, dotyczy
to różnych typów nowotworów.
(bc)

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Ośrodek terapii
zintegrowanej, gabinet
psychoterapeutyczny
tel. 602 638
645. Gabinet
psychiatryczny tel. 606
921 436

Manicure i pedicure w domu tel
500-50-50-12. Wykonuję manicure i pedicure, tipsy i paznokcie
żelowe, przyjadę i zrobię. Tanio
szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę.
Ocena stanu zdrowia z tęczówki
oczu. Tel. 510105442
Odchudzanie - Do lata w
stringach podkreślających atrakcyjność Twojego ciała. Pomożemy zdrowo uwolnić Cię od
toksyn i tłuszczu. - 605565758,
601768266
Odchudzanie i energia Schudniemy razem - będzie
łatwiej dotrzymać noworocznej
obietnicy – 605565758, 601 76
82 66
Opalanie natryskowe od 25zl
- Mobilny Salon Kosmetyczny.
Profesjonalne zabiegi pielęgnacja twarzy, ciała. Mikrodermabrazja, odmładzanie - fale radiowe,
peel kawitacyjny, opalanie natryskowe, Stylizacja rzęs, paznokci,
makijaż - 889 853 585
Przedłużanie rzęs 1:1,
manicure, pedicure (zwykły i
hybrydowy), henna brwi i rzęs,
regulacja i depilacja. Usługi z
dojazdem do klienta. - 795 356
780
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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 - Tel 500-50-50-12 certyfikat, doświadczenie, szeroki
wybór rzęs, produkty profesjonalne i antyalergiczne 100%
zadowolonych klientek. Tanio
szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę.
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PLOTKI I FAKTY

Pociągi na POPiS

Tradycja doktorów

Jakże wielkie zainteresowanie
wzbudziła nagle kolej wśród parlamentarzystów z regionu. I to zarówno
przedstawicieli partii rządzącej, jak i
opozycji. I jedni, i drudzy zapowiadają,
że już wkrótce doczekamy się nowych
torowisk, pociągów i dworców. I że do
stolicy będziemy mogli dojechać w pięć
i pół godziny!
Jedzie pociąg z daleka, na nikogo
nie czeka. Konduktorze łaskawy byle
nie do Warszawy. A tu paradoksalnie
– do Warszawy właśnie. Do stolicy
parlamentarzyści chcą nas wysyłać
nowymi pociągami, które chcieliby
mieć tu i z logiem tutejszym. Do stolicy
po torach odnowionych, ot wiodących
np. przez Legnicę oraz Węgliniec albo
trasą 274 – kluczową dla regionu
nazywaną. Trasą, po której na dzień
dzisiejszy jeżdżą pociągi „widma”; do
Wrocławia cztery godziny, do Krakowa godzin dwanaście i dalej jeszcze i
jeszcze, rzecz jasna, dłużej.
Takie jeżdżą dzisiaj. Albo inaczej –
od lat takie jeżdżą do dzisiaj, a co za
tym idzie, coraz mniej osób nimi jeździ.
I choć osoby te twierdzą zgodnie, że

jak pokazują lata „szybko” i „wkrótce”
na kolei nic się nie może zmienić parlamentarzyści obiecują, że się zmieni.
Ba! W POPiSach się prześcigają, że już
się zmieniło. Że tory już mamy gotowe
pod pociągi nowe, że pieniądze na
rewitalizację składów i dworców są już
na koncie. I że w najbliższej przyszłości
będziemy jeździli tam i z powrotem
szybko i sprawnie.
Tylko po co, ja się pytam? Po co
mamy jeździć do Wrocławia albo Warszawy trasą 274 czy też przez Legnicę i
Węgliniec? Po co mamy zaprzątać sobie
głowę widząc życie we Wrocławiu czy
Warszawie tym, że we wszystkim od
Wrocławia i Warszawy mamy gorzej?
Że faktem jest, iż dziś rozwijają się
tylko metropolie. Duże aglomeracje,
natomiast małe muszą „obchodzić się
sianem”. Sposobem na marginalizację
regionu jest komunikacja, mówią
parlamentarzyści. Bo co? Bo to nam
niby w czymś pomoże? Czy to nie jest
tak aby, że chodzi im tylko o następną
z dziedzin, którą można by włączyć do
przedwyborczego portfolio?
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CVii

Spojrzenie pełne obaw
Mężczyźni stanęli naprzeciwko
siebie w pozycjach do walki. W sumie to nawet nie widzieli, o co się
zamierzają pobić. Jeden nie znał
drugiego, byli w nieznanym sobie
miejscu… Jedynym elementem łączącym, jeśli tak można to nazwać,
był najemca mieszkania przy ulicy
Kopernika, Teodor Drzewiecki,
który – zresztą – akurat w tym
samym czasie siedział zdenerwowany na plebanii przy kościele św.
Erazma i Pankracego. Stefan był
wściekły na nieznajomego, że ten
mało go nie zabił szklanym przyciskiem do biurka, a nieznajomy
– wciąż trwał w przekonaniu, że
ma do czynienia z rzezimieszkiem,
który włamał się do Drzewieckiego i zamierzał złupić mieszkanie
starszego pana.
- Kim pan do cholery jest! – wycedził piorunując wzrokiem gościa
Starzecki. – O mało mnie pan nie
wysłał na tamten świat!.
- A pan co tu robi? Gdzie jest pan
Teodor? Ja do niego przyszedłem!

Przyjechałem z bardzo daleka
– odpowiedział z wyraźnym niemieckim akcentem przybysz.
- To nie jest pan z… milicji?
– Stefan wyraźnie spuścił z bojowego tonu.
Mężczyzna pokręcił przecząco
głową.
- A czego się pan obawia? Pan
jest złodziejem!? Co pan w ogóle
robi w tym mieszkaniu? – wpadł
mu w słowo gość.
- Równie dobrze i ja mógłbym o
to pana spytać – rzekł coraz bardziej uspokojony Starzecki powoli
opuszczając zaciśnięte pięści.
Spojrzał kątem oka na biurko,
na którym wciąż stała szklanka
z niedopitą herbatą. Przypomniał
sobie imbryk z ciepłą wodą w
kuchni. W jednej chwili stało się jasne, że to nie ten przybysz przebywał wcześniej w tym mieszkaniu.
W każdej chwili mogła nadejść ta
osoba, której rzeczywiście miał
prawo się obawiać.

Ciąg dalszy za tydzień.

Słuchy chodzą, że prezydent Marcin Zawiła oraz jego zastępca Hubert
Papaj otworzyli przewody. Nie, nie
ma to nic wspólnego z kominem
ani z kablem elektrycznym, ale z
doktoratami. Naszym przywódcom
bowiem jest trochę łyso, że poprzednicy – Marek Obrębalski i Miłosz Sajnog – mieli te dwie magiczne literki
„dr” przed nazwiskiem. Doktorem
jest także Józef Kusiak, który na prezydenckim stolcu siedział w latach
1998 – 2006. Dlaczego więc ludzie
Platformy Obywatelskiej mają być
gorsi od tych, co byli przed nimi? Pora
wziąć byka za rogi! Jeszcze do końca
nie wiadomo, z jakiej dziedziny dwaj
panowie będą się doktoryzować.
Sugerujemy Marcinowi Zawile temat: „Jak dojechać do kariery szybką koleją miejską, czyli wyzwania
komunikacyjne XXI wieku”, zaś
Hubertowi Papajowi – „Nadrabianie
miną i aspekty wiedzy pozornej w
świetle sukcesów obietnic ekonomii
wyborczej”. A może Państwo mają
inne propozycje?
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- Ohohohoho! Ale się o mnie
rozpisali!

- Trzynaście, czternaście,
piętnaście stron…

Gorąco w ratuszu

Mimo bardzo niskich temperatur
i narzekań na zimno w różnych pomieszczeniach, czujne oko naszych
Czytelników wypatrzyło, że okna w
ratuszu często pozostają otwarte.
Czy to z powodu przegrzania i
gorącej atmosfery związanej ze
wzrostem popularności miłościwie
nam panujących samorządowców?
Bynajmniej! Jak się dowiedzieliśmy, porę mrozów wybrano
na realizację eksperymentu pod
hasłem „Cieplarniane warunki
pracy a wydajność urzędników w
warunkach temperatur ekstremalnych”. O efektach postaramy się
poinformować, o ile nie zostaną
one zamrożone w możliwego w
każdej chwili ochłodzenia stosunków dyplomatycznych na linii
magistrat – PLOTKI I FAKTY.
(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.

- W sumie szkoda, że w końcu
nadejdzie odwilż.

Krzysztof Mróz, radny Prawa i Sprawiedliwości

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Przewróciło się? Niech ruszy!
Pociągi w całym kraju są w defensywie, a wielu przedstawicieli
młodego pokolenia podróż koleją
traktuje jako kuriozum. Tymczasem w znacznie lepiej od Polski
rozwiniętych krajach to właśnie
komunikacja szynowa stanowi
konkurencję dla pozostałej, nawet
lotniczej.
Zespół „Elektryczne Gitary” wylansował przebój zatytułowany
„Przewróciło się, niech leży”. Treść
tej piosenki jak ulał pasuje do
sytuacji na polskich torowiskach.
Pociągi, zanim – w metaforycznym
sensie – przewróciły się, jeździły.

W latach międzywojennych były
wręcz symbolem punktualności!
Polska miała swoje – na dzisiejsze
miary – TGV, czyli pociąg ekspresowy LUX TORPEDA, który łączył
Warszawę z Zakopanem. Nasze
parowozy wygrywały europejskie
targi, a praca w Polskich Kolejach
Państwowych należała do najlepiej
opłacanych.
Jednak kolej upadała. Swoje zrobiły zniszczenia wojenne i rabunkowa postawa wojsk Armii Czerwonej.
A drugie „swoje” – gospodarowanie
na powojennych Polskich Kolejach
Państwowych, które – na gruncie

ekonomii socjalizmu – stały się
molochem pożerającym własny
ogon. Państwem w państwie, które
dbało o wszystko, tylko nie o inwestowanie i rozwój taboru. Gniły
podkłady i rdzewiały pozostawione
same sobie torowiska, zwłaszcza
na byłych niemieckich ziemiach.
Skutki: stopniowa likwidacja połączeń lokalnych, zjawisko, które
mogliśmy obserwować na własnym
poletku.
Nie lepiej zresztą było na trasach
dalekobieżnych, gdzie pociągi
wprawdzie jeździły, ale z roku na
rok – coraz wolniej. I coraz rzadziej!
Były czasy, że Jelenia Góra miała
cztery składy do Warszawy, w tym
nawet jeden międzynarodowy – z

Paryża. I wtedy nikomu się nie śniło, że Polska wejdzie do Wspólnoty
Europejskiej. Dziś w UE jesteśmy, a
rozkład jazdy jest goły.
Gwóźdź do kolejowej trumny
przybija rozwój motoryzacji. Swoje
dokłada też marazm gospodarczy,
który nie inspiruje do podróżowania. A jeśli już, to raczej nie
pociągiem, bo – w sumie – warunki
w wagonach, poza kilkoma ekspresami, które do nas raczej nie dojadą
– niewiele się zmieniły od czasów
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Zresztą – nie mogły się zmienić,
bo znaczna część taboru właśnie z
tamtej epoki pochodzi.
W tym kontekście walka o przywrócenie i tworzenie nowych po-

łączeń może wydawać się bojem z
wiatrakami i laniem wody na młyn
polityków. Ale czy naprawdę lepiej
jest patrzeć się, jak „przewróciło
się i gnije”? Jak nasypy przerabiane
są na ścieżki rowerowe, a pociągi
zjeżdżają na bocznice złomowisk i
skansenów? Jak praca poprzednich
pokoleń idzie na marne?
Wbrew pozorom – choć Polska
jak długa i szeroka samochodów
(głównie używanych gruchotów)
przybywa – wciąż jeszcze jest mnóstwo chętnych do skorzystania z
drogi żelaznej. Widać to w wakacje,
czy też w długie weekendy, kiedy
pasażerowie szturmują składy
dosłownie bijąc się o miejsce siedzące. Widać to też w Europie, gdzie

następuje renesans kolejnictwa jako
pewnego, szybkiego i w miarę bezpiecznego środka komunikacji.
Naganna więc jest gnuśność polityków różnej maści w tej materii
i przyzwolenie na komunikacyjny
regres. Wiele lokomotyw i wagonów „przewróconych” już się nie
da podnieść. Ale nieroztropnością
byłaby zgoda na upadek tego, co
jeszcze jest i jeździ. I może służyć
milionom pasażerów spragnionych niekoniecznie szybkiej jazdy
wirtualną autostradą. Inna sprawa,
że bez radykalnych reform samego kolejnictwa, wiele pomysłów
„ratunkowych” skazanych jest na
porażkę już na stacji odjazdu.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com
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JELENIA GÓRA

O zdroju sprzed wieków

JELENIA GÓRA

Niesprawne parkomaty irytują kierowców

Kasę pożerają, kwitka nie wydają

Zmotor yzowani, którzy
pozostawiają samochody
na ulicach płatnej strefy
parkowania, skarżą się, że
coraz częściej dochodzi do
awarii parkomatów. Maszyny pieniądze przyjmują, ale
nie wydają pokwitowania.
Odpowiedzialni nie widzą
„Dokładne opisanie jeleniogórskiego problemu.

ciepłego zdroju położonego na Śląsku
pod Karkonoszami” pióra Caspara
Schwenkfeldta to najnowsza pozycja
specjalizującego się w regionalistyce
wydawnictwa AD REM. Promocja polskiego tłumaczenia tej ilustrowanej i
opatrzonej przypisami książki o Cieplicach, pochodzącej z przełomu XVI
i XVII wieku, odbędzie się 8 lutego w
Antykwariacie pod Arkadami. Udział
wezmą Andrzej Paczos i Stanisław
Firszt, znawcy historii regionu. Początek
o godz. 18. Podobna impreza będzie
miała miejsce w niedzielę, 12 lutego,
w Hotelu Caspar w Cieplicach. Wieczór
uatrakcyjni koncert jazzowy.
(Agrafka)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

- Wr z u ciłam pieniądze do
parkomatu
i nie otrzymałam biletu. Zgłosiłam to do
biura Strefy
Płatnego
Parkowania i
odjechałam.
Nikt mnie nie
poinformował, że mogę
stać na tym

Fot. Agrafka

miejscu i, że powinnam podać numer
rejestracyjny. Nie
zwrócono mi
również utraconej
gotówki – poinformowała nas mieszkanka śródmieścia
Jeleniej Góry.
- Jeśli po uiszczeniu opłaty
parkingowej parkomat nie wyda
biletu, kierowca
powinien powiadomić kontrolera
lub zadzwonić do
biura, przedstawić
problem i podać
numer rejestracyjny pojazdu. Numer
telefonu widnieje
na każdym parkomacie. Kierowca
nie musi czekać
Parkomaty stoją na
na osobę, która go
ulicach już ponad półtora naprawi. Jeśli fakroku, ale wciąż są z nimi
tycznie bilet został
wydrukowany, lecz
kłopoty.
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nie wydany, wówczas serwisant
wkłada go za wycieraczkę pojazdu. Wrzucone pieniądze nie
podlegają zwrotowi, ponieważ
samochód pozostaje na miejscu płatnym – wyjaśnia Beata
Kwiatkowska, kierownik biura
Strefy Płatnego Parkowania w
Jeleniej Górze. - Część zgłoszeń o
„awarii” parkomatu wynikała z
niedokładnego zapoznania się z
instrukcją, gdyż kierowcy np. nie
naciskali zielonego przycisku lub
próbowali wrzucić monety nie
tam, gdzie należy.
Uszkodzenie parkomatu powinno być usunięte w ciągu czterech
godzin. Jeśli kierowca nie mógł
kupić biletu w uszkodzonej maszynie, a ta nie zatrzymała pieniędzy,
wówczas jest zobowiązany do zakupu biletu w innym parkomacie.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w
Jeleniej Górze zezwolił na anulowanie wezwania na podstawie
biletu parkingowego zakupionego
w ciągu pięciu minut od momentu
wystawienia wezwania.
(Agrafka)

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

REGION JELENIOGÓRSKI

Z promilami wjechał do rowu
za szybko i prowadzony przez niego
pojazd wypadł z jezdni. Sprawca
został przewieziony do szpitala, gdzie
podano mu krew do badań.
(Agrafka)

W miniony czwartek po południu
na drodze za Radomierzem przy
zjeździe do Janowic Wielkich samochód wpadł do rowu. Nietrzeźwy
kierowca fiata cincuecento jechał

Fot. 24JELENIAGORA.PL
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2012-01-27 godz. 18.00 - 2012-02-03
godz. 16.30
PRACA
DAM PRACĘ
3000 PLN netto - Niezbędne: min 10 lat
doświadczeń zawodowych w obsłudze
klienta, udokumentowane sukcesy w
sprzedaży, wykszt. średnie, wysoka
kultura osobista, dyspozycyjność, miły
głos. Zgłoszenia z CV - met.rekrutacja@
gmail.com
Aktualizacja stron www - 1300
zł - Poszukujemy osoby do aktualizacji
stron www, pozycjonowania. Wymagana
znajomość html, css. Praca w Mysłakowicach. Kontakt w godzinach 8:00 - 16:00
- 509 202 060
Avon - Bądź najlepsza z najlepszymi
, zostań konsultantką Avonu i odbierz
prezenty. GG 8170064
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
Handlowiec - branża metalowa,
śruby zamocowania, narzędzia. Aplikacje
proszę wysyłać na adres mail prestige@
prestigepoland.eu
Hotel w Szklarskiej Porębie poszukuje
do pracy od zaraz na stanowisko pokojowej. Kontakt nr telefonu 75 64 725 00
Karczma Skalna w Miłkowie (główna
droga Jelenia Góra-Karpacz) ok. 3km
przed Karpaczem zatrudni kucharkę
z doświadczeniem na dobrych warunkach i w miłej atmosferze - 692495233,
606214909
Kierowca ciężarówki z kat. 2/CE
z doświadczeniem na trasach europejskich. Wymagana dobra znajomość języka niemieckiego. Możliwość
zakwaterowania oraz wysokie zarobki.
Kontakt: Pfluger Transporte GmbH t 00492722635501
Lakfam sp.j. zatrudni inż. mechanika
- wymagana b. dobra znajomość języka
niemieckiego. CV prosimy kierować
na adres lakfam@lakfam.pl lub 58-530
Kowary, ul. Główna 1. - 757 182 242
Lakfam sp.j. zatrudni ślusarzy i spawaczy. CV prosimy kierować na adres
lakfam@lakfam.pl lub 58-530 Kowary,
ul. Główna 1 - 757 182 242
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

Masarz-wędliniarz. Potrzebny od
zaraz. Do rozbioru mięsa wieprzowego
i produkcji wędlin tradycyjnych, łącznie
z wędzeniem w małym zakładzie garmażeryjnym. Oferuję dobre warunki
współpracy, dowóz. - 692 359 972
Opiekunki do Niemiec - Zlecenia dla
opiekunek z dział. gospod. lub Gewerbe,
płaca 1250-1700 euro - 602 320 892
Perspektywa kariery w Jeleniej
Górze - Wiodąca firma odszkodowawcza
w Polsce zatrudni do nowo otwieranej
filii w Jeleniej Górze na stanowiska:
przedstawiciel handlowy (5-7 osób) oraz
manager (3 osoby). Zapewniamy szkolenie. CV na e-mail - jg@drbrekrutacja.
pl / 512-151-707
Podejmę współpracę z okulistą lub
optometrystą. - 603 749 945
Potrzebna wokalistka do zespołu stała współpraca tel.75 7621162
Praca dodatkowa. Kancelaria Prawna
poszukuje przedstawicieli. Wysoka prowizja. - 668 443 632
Praca na umowę dla dekarza z komunikatywnym niemieckim. Dobre warunki +
mieszkanie + umowa. Kont. 501418553,
699952962
Restauracja w Karpaczu zatrudni
kelnerkę kont. Astoria.Karpacz@o2.pl 509 683 666
Szukam 5-u osobistych trenerów-konsultantów do prowadzenia grup lub osób
prywatnych, które chcą poprawić stan
zdrowia i osiągnąć kondycję organizmu
przez prawidłowe odżywianie. tel.601
703 765
Telemarketer, telemarketerka Firma z branży informatycznej zatrudni
osobę do sprzedaży telefonicznej.
Wymagane: pewność siebie, dobra dykcja. Kontakt w godzinach 17:00 - 19:00
- 534 202 070
Zatrudnię kelnera/kę, barmana/kę do
restauracji w Szklarskiej Porębie z możliwością noclegu, kontakt pod numerem
605258024 po 15-tej
Zatrudnię na umowę o pracę do
hotelu w Karpaczu na stanowiska:
kucharz, kelner, recepcjonista. CV proszę
wysyłać na adres bialyjar@wp.pl - 757
618 951
Zatrudnię osobne na stanowisko
sprzedawcy w wieku od 20 do 28 lat,
ofertę proszę kierować na adres email
praca-bs@gazeta.pl
Zatrudnię zastępczynię kierowniczki
w Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc
w Karpaczu. Wymagania wykształcenie
minimum średnie. Doświadczenie w
gastronomi, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole - grzeg18@wp.pl

Zatrudnimy sympatyczną i operatywną osobę na stanowisko asystent(ka)
pośrednika nieruchomości. Mile widziany
własny samochód. CV ze zdjęciem
prosimy przesyłać na adres: marcin.
chaszczewicz@gmail.com
Zlecę budowę domu, stan surowy, w
rozliczeniu działka bud. 1800m2 pod
Jelenią Górą. Dom o prostej bryle, dach
dwuspadowy o pow. 205m2, pow ścian
wew. i zew 220m2, strop drewniany, krycie dachówka ceram. 883-783-222

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Artysta plastyk z wykształceniem
pedagogicznym podejmie prace w Placówce Oświatowej od września. - 781
611 105

ANONSE
MATRYMONIALNE
Bardzo dobrze zasponsoruję kobietę,
odpowiem na mms - 33-latek - 782
861 304
Miły facet w średnim wieku pozna
zgrabną i zadbaną panią Bi lub małżeństwo z panią Bi. Byle jeleniogórskie.
Pozdrawiam miłe panie. Śmiało. - 607
495 461
Oferuje wsparcie finansowe dla
młodej, zgrabnej, zadbanej i zwariowanej
dziewczyny. Ja wysoki dobrze zbudowany przedsiębiorca lat 33. Opalony,
zadbany i sterylnie higieniczny. - 726
748 827
Pomogę finansowo szczupłej, atrakcyjnej kobiecie w wieku do 30 lat. Ja wysoki,
wysportowany. - 534 122 375
Poznam faceta - 792 786 280
Puszysta 38-latka z dużym biustem
zaprasza dojrzałych panów - 794 524
987

Sponsoring dla fajowej dziewczyny,
miły 36-latek. - 725 066 454
Super francuz u dojrzałej za 70 - 794
524 987

USŁUGI
BUDOWLANE
Dachy, konstrukcje i pokrycia - 605
209 140
Elektryk A-Z Jel. Góra tel.50050-50-02 instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Szybko, tanio
i bezpiecznie. Zawsze solidnie pewni
jakości i dobrej ceny.
Hydraulik - technika grzewcza Montaże, modernizacje, montaż nowych
instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych,
centralne, podłogówki. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. Serwis, naprawy
24h. Posiadam wszystkie uprawnienia
- 793 511 444
Hydraulik A-Z Karpacz, Szklarska,
Jel.Góra tel. 500-50-50-02 instalacje,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje
itp. Szybko, tanio i solidnie. Zawsze solidnie, pewni jakości i dobrej ceny.
Hydraulika wszystkie systemy
wentylacja, spawanie gazowe - 664
810 257

Instalacje C O, montaż kotłów
przyłącz wodne, gazowe, projekty pozwolenia, kompleksowa obsługa - 691 759
463
Junkersy Naprawy Karpacz, Szklarska, Jel. Góra, tel.500-50-50-02. Termy,
junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny.
Montaż kuchenek gazowych Karpacz,
Szklarska, Jel. Góra tel.500-50-50-02.
Profesjonalnie odłączenie i przyłączenie.
Próby szczelności instalacji gazowych.
Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze bezpiecznie, pewni jakości i
dobrej ceny
Naprawy i awarie; wszelkiego rodzaju
w budynkach mieszkalnych. Wszystko
profesjonalnie, szybko. Awarie systemów
grzewczych, pęknięte rury, dachy, rynny
itp. - 796 359 030
Profesjonalne budowy domów w
rozsądnej cenie - 605 209 140
Projektowanie, aranżacja wnętrz
- Projekty mieszkań, zabudowy kuchni,
pokoi , łazienek - układ płytek, ciekawe
pomysły, atrakcyjne ceny, dobór kolorystyki i wyposażenia. Iwona Liszt - 603
509 513
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Remonty od A do Z. Układanie glazury,
szpachlowanie, malowanie itd. Fachowe
i dokładne wykonanie. Przystępne ceny.
- 661 813 056
Serwis Gazowy Karpacz, Szklarska,
Jel. Góra tel.500-50-50-02 Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Kotły, junkersy, kuchenki gazowe.
Wypełniamy książeczki gwarancyjne.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości
dobrej ceny
Szafy, garderoby, zabudowa wnęk,
meble - profesjonalnie i szybko. - 608238-943
Szafy, kuchnie na wymiar, garderoby,
zabudowy skosów, duże doświadczenie,
projekt, dojazd gratis - 692 265 128
Szlifowanie bezpyłowe powierzchni
gładzi itp, profesjonalny sprzęt. - 608238-943
Termet Naprawy Karpacz, Szklarska,
Jel. Góra tel. 500-50-50-02. Termy
gazowe, junkersy, kotły, kuchenki.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie,
pewni jakości i dobrej ceny.
Tynki maszynowe, elewacje, ocieplenia
budynków. - 665 272 827
Usługi glazurnicze - 25 lat staż. - 517
372 835
Usługi nadzoru budowlanego - kierownika budowy, inspektora nadzoru. Polecam, tanio, zadzwoń - 508 060 745
Usługi ogólnobudowlane, glazura,
panele, hydraulika. Tel. 502 068 070
W.U.K.O Przepychanie kanalizacji - W.U.K.O Przepychanie kanalizacji Karpacz,
Szklarska, Jel. Góra tel.500-50-50-02.
Szybkie usuwanie awarii 1-3 godz od
zgłoszenia, oferujemy udrażnianie rur,
zapchanych odpływów, pralek, umywalek, zlewów
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
Wysokiej jakości usługi dekarskoblacharskie, montaż okien dachowych,
rynien, wykonawstwo wszelkich obróbek
blacharskich, usuwanie usterek oraz
kapitalne remonty dachów. Jednym słowem dachy od A do Z. - 603 669 836

Uprawnienia energetyczne E D P Świadectwa, kursy kwalifikacyjne. Kursy,
przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych, egzaminy: -E; -D; -Pomiary.
Tanio, profesjonalnie, solidnie - Infocad
- 663-663-369

USŁUGI
EDUKACYJNE

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

BHP PPOŻ szkolenia, opieka - Szkolimy
pracodawców, pracowników, przynależnych do różnych grup zawodowych.
Tanio, profesjonalnie, solidnie - Infocad
- 663-913-663
Nauczyciel angielskiego i niemieckiego udzieli korepetycji . ang.- wszystkie
poziomy (dzieci w wieku przedszkolnym
jak i maturzyści), niem. - szk podstawowa tudzież gimnazjum.(1h-30zl) nr
tel. 888780345
Potrzebuję pomocy w przygotowaniu do testów gimnazjalnych - 725
458 864
Udzielę korepetycji z matematyki poziom szkoły podstawowej, gimnazjum,
szkoły średniej - pomoc w przygotowaniu
do matury. - 796 557 408

Akademia Malucha Kotki Psotki zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku
od 6 m-cy. Organizujemy urodziny dla
dzieci. Więcej na info@kotki-psotki.pl zapraszamy - 500 450 811
Doświadczona opiekunka zaopiekuje się osobą starszą na terenie Jeleniej
Góry lub okolic. - 756 422 741
Pomogę starszej osobie, ugotuję,
posprzątam tel. 781 823 856, 75 75
339 21
Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w
domu, jestem z Miłkowa – 605689859

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne, pomiary,
odbiory. Wykonawstwo, modernizacja,
pomiary, odbiory instalacji elektrycznych.
Tanio, profesjonalnie, solidnie - Infocad 663-663-369

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Internet - sieci komputerowe przewodowe, bezprzewodowe. Projektowanie
- realizacja modernizacja sieci komputerowych - LAN, WiFi Tanio, profesjonalnie,
solidnie - Infocad - 663-663-369
Komputerowe pogotowie - serwis.
Profesjonalne i niedrogie usługi serwisu
komputerowego w Jeleniej Górze i
okolicach. Tanio, profesjonalnie, solidnie
- Infocad - 663-663-369
Projektowanie stron www - e-wizytówki; - strony internetowe; - e-sklepy;
- system pozycjonowania witryn internetowych; - przebudowa i aktualizacja stron.
Tanio, profesjonalnie, solidnie - Infocad
- 663-663-369
Strony internetowe od 200zl - 668
443 632

USŁUGI
MUZYCZNE
Profesjonalna organizacja imprez
karaoke na najlepszym sprzęcie audiowizualnym. Pliki karaoke odtwarzamy
z instrumentu muzycznego. Nowość.
Na życzenie wypalamy płytkę audio z
występu . Zespól Prestiż - 517 900 425
Profesjonalny 2-3 osobowy zespół
na wesela eventy, imprezy karaoke. Promocyjne ceny. Ciekawe zabawy weselne,
bardzo dobre nagłośnienie i oświetlenie.
Demo na naszej stronie e-mail:kontakt@
zespolprestiz.pl
Wesela, imprezy, muzyka akordeonowa, instrumentalno-wokalna, różny
repertuar, cena umowna „Muzyk Orkiestra” tel. 75 75 339 21, 692 046 727

USŁUGI
RÓŻNE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Bezpłatne porady prawne w Związku
Kombatantów ul. Teatralna 1 pokój 311
w Jeleniej Górze, we wtorki od 11.00 do
15.00. - 602 467 812
Biuro proponuje bogatą gamę produktów największych i najlepszych
towarzystw ubezpieczeniowych. - 790
465 460
Detektywi, pomoc prawna. Sprawy
rozwodowe, rodzinne, karne, cywilne,
poszukiwania, windykacje. - 668 443
632
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.500-50-50-02. Junkersy,
termy, kotły, kuchenki gazowe. Serwis,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny
Komis meblowy, skup - sprzedaż 75 75
577 94 ul. Wolności 181 (obok Gorzelni
) Jelenia Góra
Kredyty gotówkowe konsolidacyjne.
Dojazd do klienta. Tel.798 972 318

Księgowość:
profesjonalnie dla mikro
małych i średnich firm centrum, dogodny dojazd i
parking tel. 690 004 160
Kuchenki gazowe montaż Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra tel. 500-5050-02. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie naprawy. Próby szczelności
instalacji profesjonalnie. Podbijamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny
Masz problem z połamanym (rozklejonym) krzesłem, fotelem, stołem itd
- naprawię. Chcesz odnowić, przerobić
mebel - zrobię, zadzwoń tel. 792 255
464
Odśnieżanie posesji, dróg, placów,
koparko-ładowarka, możliwość wywozu
śniegu. - 501 313 877
Pomoc prawna, odszkodowania. - 668
443 632
Proponujemy archiwizacje nagrań z
kaset VHS, MiniDV, 8mm, SVHS na płyty
DVD. Pierwsza godzina 25 zł, kolejne 20
zl. Zapraszamy Jelenia Góra, ul. Pocztowa 7 - ER Foto Zakład Fotograficzny
- 887-732-582
Rozliczymy Twój PIT za 15zl - 668
443 632

Skuteczna pomoc prawna za rozsądną cenę - 668 443 632
Szafy wnękowe Indeco, meble
kuchenne na wymiar, garderoby, biura,
duży wybór wariantów cenowych, wysoka
jakość, 5 lat gwarancji, raty, projekt i
wycena w 15 minut - 500 452 760
Szybka pożyczka gotówkowa - W domu
klienta, dogodne spłaty rat, pożyczki od
300zł rata miesięczna. Jelenia Góra i
okolice - 797 996 329
Szybka pożyczka w domu klienta tel.
509 675 760

Śrutowanie usługowe,
kabina 9mx4mx3m.
Ładziński Zakłady Metalowe,
ul. Waryńskiego 10. Tel.
603-587-299
Tani, prosty i szybki kredyt gotówkowy
na dowolny cel, bez wychodzenia z
domu. U nas już w 3 min dostaniesz
decyzję kredytową od 1000 do 200.000
zł nawet na 10 lat. Zadzwoń bo warto.
Zapraszamy serdecznie - 756 496 011
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do
klienta, wycena i transport gratis tel. 880
044 951
Termet Serwis Karpacz, Szklarska, Jelenia Góra tel.500-50-50-02.
Termy, junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny.
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 - Najlepsi
w Jeleniej Górze, profesjonalni, przystępne ceny, przyjazd na telefon, poradnictwo gratis, wykonujemy: udrażnianie
kanalizy wodą pod ciśnieniem i spiralą
elektr., inspekcja wideo przykanalików 601 841 896
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.
Zajmuję się tłumaczeniami zwykłymi
z niemieckiego na polski i polskiego na
niemiecki (nie przysięgłe) - paula.miller@
interia.eu
Zamrażanie Rur Karpacz, Szklarska,
Jelenia Góra tel.500-50-50-02. Zalety:
wymienisz grzejnik bez spuszczania
wody z CO w bloku wieżowcu, zdemontujesz grzejnik i wystające rury bez
spuszczania wody

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Oferujemy usługi sprzątania mieszkań, biur oraz mycie okien 10zł/szt,
odśnieżanie posesji, chodników, parkingów, posypywanie piaskiem i solą,
kontakt 728-931-687 mail seweryn30@
wp.pl

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
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USŁUGI
TRANSPORTOWE
Licencjonowany przewóz osób do
Niemiec i Holandii komfortowymi busami.
Atrakcyjne ceny i terminy. Przykładowe
ceny: Jelenia Góra - Dortmund 210zł,
Jelenia Góra - Berlin 150zł - 696-914103
Lotniska - przewozy Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań.
F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Przeprowadzki kompleksowe - 516
146 075

Przeprowadzki
kompleksowo, cała Europa,
3 samochody, różne
gabaryty tel. 535 044 951
Przeprowadzki, transport, towary.
Miasto, kraj, zagranica. Streczowanie
przygotowywanie do transportu bez
dopłaty tel. 880 044 951
Przewozy osobowe Dario do Austrii
i Niemiec, tel. 75 78 127 46, kom. 604
672 112
Usługi transportowe (możliwość przewożenia wysokich towarów do 2.5m w
zamykanej zabudowie, kontener). Zajmujemy się również przeprowadzkami na
terenie całego kraju. - 693 035 689

SPRZEDAM
Brama garażowa uchylna, kompletna.2,98 szerokość, 2,1 wysokość. Lekko
uszkodzona. Nowa automatyka. 650zł.
Tel. 663 913 663
Drewno kominkowe - konkurencyjne
ceny - dowóz gratis, tel: 660 072 188
Komis odzieżowy Różyckiego 21B.
Przyjęcia od pon-sob w godz. 11.0012.00. Odzież nowa, jak nowa, modna
na czasie, buty tylko nowe. Rzeczy
przejściowe. - 693 104 412
Sprzedam jagnięta. - 601 284 574
Sprzedam pianino. Tel. 75 76 73 712
Sprzedam świeczniki różnego rodzaju
dąb, sosna, jesion. - 695 058 924
Sprzedam tanio niemieckie: komplet
sztućców w walizce, patelnie z termostatem, 2 noże tel. 600 542 620

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Mieszkanie 88m - 112 tys. w ok. Złotoryi, 3 pok, pomieszczenie gospodarcze,
dwie piwnice, garaż. Dodatkowo pokój na
strychu, działka. Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz lic. 14414.
Kontakt: Robert Górski - 666 109 550
Mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu, cena 140 000. Lic. 10171 - 797
596 109
Mieszkanie w centrum Cieplic - całe
I piętro budynku 2 piętrowego, 120
m2, 5 pokoi, 2 przedpokoje, możliwość
wydzielenia kawalerki, weranda, spiżarnia, 2 piwnice, gaz, kominek, możliwość
garażu, ogródek, 260 tyś. zł do negocjacji
- 668 456 202
Mieszkanie w Cieplicach - 65 m2, 3
pokoje, kuchnia, jadalnia, drugie piętro
w bloku, Oś. Dwudziestolecia. 235 000
zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Mieszkanie w Kowarach - 52 m2, 2
pokoje, drugie piętro w samym centrum,
ogrzewanie gazowe. 135 000 zł N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752

Piętro domu - Mieszkanie 62 m2, 2
pokojowe, plus pokój na poddaszu, z
działką 660 m2 w Janowicach Wielkich.
190 000 zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
Pilnie sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
na Zabobrzu 2 bez pośredników - 602
485 076
Po remoncie 2600zł./m2 - Atrakcyjne
mieszkanie w centrum, dwupoziomowe,
59m2. Idealna inwestycja w celu wynajmu
dla studentów. Karkonoska Giełda
Nieruchomości Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Zapraszam na prezentację. 535 999 469
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie 44
m2 (bloki) - 694 205 600
Sprzedam duże trzypokojowe mieszkanie, Zabobrze III.N. ,,City,, L. nr. 5908
- 695 034 321
Sprzedam kawalerkę w centrum
miasta 36m2, okazja na inwestycje - 691
759 463
Sprzedam kawalerkę w Cieplicach
27 m kw. + taras 20 m kw. z pięknym
widokiem na Karkonosze - do remontu.
- 600 338 007
Sprzedam luksusowe mieszkanie,
umeblowane, dwupoziomowe, balkon, piwnica. Lokalizacja Osiedle Park
Sudecki. Bez pośredników. Tanio - 669
339 336
Sprzedam mieszkanie 2 pok. ul.
Słowackiego ~ 47m2, I piętro, piwnica,
strych, balkon. 155000 zł. Bez pośredników. Kontakt; Agnieszka 793955026
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
61m2, 2 piętro w centrum, cena 130
tys. - 796 571 400
Sprzedam mieszkanie 43m w Jeleniej
Górze Mała Poczta, mieszkanie po
remoncie, nowy piec 2-funkcyjny, wszędzie panele, kuchnia z umeblowaniem +
kuchenka, cena 135000zł do negocjacji.
Polecam. - 668 016 436
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 Gryfowie,
102 m2 + grunty własne. Bez pośredników - 533 456 997
Sprzedam mieszkanie w Jeleniej
Górze 48m2 wysoki parter, dwa pokoje,
kuchnia, przedpokój, pomieszczenie
gospodarcze, piwnica i duży ogród. - 796
571 400
Sprzedam wyremontowane mieszkanie 2 pokoje Zabobrze - 661 703 997
Sprzedam, bez pośredników, mieszkanie w starym budownictwie 50m ul.
Świętojańska - 606 493 620
Ul. Moniuszki: 2 sypialnie + salon - 57m,
stan idealny. Zapraszamy na prezentację.
Marcin Chaszczewicz lic.14414 Kontakt:
Robert Górski - 666 109 550
Zabobrze 2 pokoje - 38m2, 122000zł.
N.,,City,, L.nr.5908 - 695 034 321

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia 3-pokojowe centrum, ciepłe, umeblowane, ogrzewanie gazowe,
balkon. Na oś. Robotniczym. 1000zł +
opłaty - +48533086608
Do wynajęcia kawalerka 30 m2 w Jeleniej Górze k/Dialogu. Pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Umeblowana.
Ogrzewanie CO z sieci. Cena 700 zl
+media + kaucja zwrotna w wysokości
1000 zl. tel. 798523541 po 10-tej.
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje za
600zl, ogródek, piwnica, strych, komórka,
ogrzewanie kominkowe, bezczynszowe,
5km od PKP Jelenia Góra w Dąbrowicy
- 600 252 784
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Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
wyposażone z ogrzewaniem 800zl plus
prąd i woda. Jelenia Góra ul Sudecka za
ogródkami działkowymi w kierunku na
Karpacz - 601 346 774
Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu
tel. 603 591 169
Do wynajęcia pokój i kawalerka na osiedlu Czarne z wyjściem na ogród, blisko
pętla autobusowa. - 695 605 043
Do wynajęcia słoneczna kawalerka w
pobliżu Akad. Ekonomicznej. 2 piętro,
30 m kw, ogrzewanie centralne. - 604
221 464
Do wynajęcia trzypokojowe mieszkanie
na Zabobrzu, 67 m2 , 3 pokoje , umeblowana kuchnia , szafa wnękowa , duży
balkon , 1000 zł + opłaty - 508 058 159
Dwupokojowe + balkon Zabobrze
- 40m + 4m piwnica ul. Karłowicza
piętro 3/4, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój umeblowane, kuchenka gaz.,
pralka, lodówka, tv 900zł (w tym czynsz +
ogrzewanie) + gaz, prąd, woda ninagrygiel99@interia.pl 506853222
Kawalerka parter na Zabobrzu
umeblowana internet wi-fi w cenie - 601
169 691
Mam do wynajęcia 2 mieszkania dwupokojowe, przy ulicy Kraszewskiego w
JG, Jest możliwość wynajęcia pokoi.
Mieszkania ładne, czyste, najlepiej dla
studentów - 608-835-501
Mam do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie w centrum, 50m2, w centrum,
umeblowane, po remoncie, ogrzewanie
centralne. Cena 650zł + czynsz (154zł) +
media + kaucja 1000zł - 602 695 700
Mam do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe plus czwarty mały pokoik z
oknem, pomieszczeniem gospodarczym
o powierzchni 83mkw. W centrum na ul.
Długiej w ciemno-czerwonej kamienicy,
cena 1110zł. Tel:506025851
Mam do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe. - 888 823 228
Mam do wynajęcia mieszkanie około
40m2, w pełni wyposażone, świeżo po
remoncie. Mieszkanie jest przy ulicy
Kraszewskiego, z niezależnym wyjściem.
Miejsce parkingowe, odgrodzony kawałek podwórka, dla pary - 660-532-633
Mieszkanie 2-pokojowe + balkon
Zabobrze - Ul. Karłowcza piętro 3/4 40m
+ 4m piwnica, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, balkon umeblowane,
pralka, lodówka, tv, kuchenka gaz., okna
PCV, 900zł + gaz, prąd, woda ninagrygiel99@interia.pl lub 506853222
Mieszkanie 63m2 650zł + opłaty Kamienica 1 piętro ul. Kilińskiego kuchnia,
łazienka, 1 pokój duży, 2 małe, przepływowy podgrzewacz wody, centralne na
piec + piwnica na opał, pralka lodówka
wynajmę od 15 lutego - 517 201 404
Nowe, 2-pokojowe mieszkanie z wyposażeniem, blisko centrum. Budynek i
parking ogrodzony. Spokojna okolica.
- 606 610 877
Pokoje do wynajęcia - Mojesz koło
Lwówka Śląskiego, tel: 757328603 - 601
167 505
Wynajmę kawalerkę - 550 zł. Kontakt:793955026
Wynajmę kawalerkę w centrum Jeleniej Góry, pokój z aneksem kuchennym
świeżo po remoncie. Więcej info, tel. - 660
423 129
Wynajmę mieszkanie dla studentów: 2
pokoje, wysoki standard, przy Kolegium
Karkonoskim, 350 zł + rachunki/os. tel.
75 64 508 70, 785 635 640
Wynajmę mieszkanie na ul. Karłowicza
na 4 piętrze, dwa pokoje z kuchnią, z
balkonem, umeblowane, stan bdb. - 668
124 437
Wynajmę pokoje 1 os., 2 os., 3 os. dla
turystów i nie tylko. Rejon parku Zdrojowego Cieplice tel. 517 672 338
Wynajmę w Cieplicach mieszkanie
- I piętro budynku dwupiętrowego w
centrum, 120m, 4 duże pokoje i 1 mały,
2 przedpokoje, weranda, spiżarka, 2
piwnice - 601 407 059

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie komunalne
50m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka na II
piętrze w Kamiennej Górze na mniejsze
lub równorzędne w Jeleniej Górze lub
Wojcieszowie. - 608 359 530

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

DOMY
SPRZEDAM
Atrakcyjny 399 000 zł - dom z 2002 r,
260 m2 powierzchni całkowitej, 5 pokoi, 2
łazienki, na działce 730 m2 w Kowarach.
N. Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
Dom 240m - 69 tys. - działka 1100m,
widok na Pogórze Izerskie, wymaga
remontu. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz lic.14414 Kontakt:
Robert Górski - 666 109 550
Dom po remoncie - 179 tys. Bardzo ciekawa oferta: do sprzedania 1/2 domu w
ok. Pławnej Dolnej o pow.152m. Działka
1700m. Istnieje możliwość zakupu drugiej połowy. Zapraszam na prezentację
Marcin Chaszczewicz lic.14414. - 535
999 469
Dom w okolicy Jeleniej Góry pow.180m2,
działka 1600m2, rok budowy 2000.
Możliwość prowadzenia agroturystyki.
Karkonoska Giełda Nieruchomości
Marcin Chaszczewicz lic.14414. - 660
359 500

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Pilnie ziemię rolną - Przeliczeniowy
hektar w okolicach Jeleniej Góry. Zdecydowani klienci z gotówką. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka 1h na wzgórzu - 300m od drogi
4km od Lwówka w Mojeszu, z trzech
stron las - 85.000zł. Tel: 757328603 601 167 505
Działka budowlana w Dziwiszowie,
media, dobra lokalizacja 1500m2 cena:
50zł/m2 - 510 771 871
Działka budowlana w gminie Jeżów
o powierzchni 3593m2 z możliwością
podziału na dwie mniejsze, prąd na
granicy działki, obok wybudowany nowy
dom, cena 60zł/m2 do rozmów. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie 50m2 do remontu z
możliwością adaptacji poddasza na
działce 1500m2 nad morzem 12km od
Łeby - 666 558 719
Sprzedam działkę budowlaną 1000m2,
wszystkie media, cena tylko 50.000 zł. 695 034 321
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
Wleń 2,96 ha - ziemia rolna przy drodze
asfaltowej w jednym kawałku. Doskonała
cena. Rychlewski Nieruchomości lic 9549
- 501 736 644

www.jelbud.pl

Idylla Karkonoska
Spełnij marzenie o własnych „czterech kątach”!
Jakie warunki powinno spełniać?
solidne wykonanie i wysoki
standard?
cicha i spokojna okolica?
dobry dojazd i dostęp do
komunikacji?
dostęp do telewizji ?
internet?
garaż podziemny?
piwnica?
ogrodzony i teren osiedla?
plac zabaw na terenie osiedla?
2 minuty pieszo do piekarni z pachnącym pieczywem
każdego ranka?
- możesz otrzymać pomoc przy
uzyskaniu kredytu
- cena za metr2 od 2995,00 zł netto
- wybierz idealny dla Ciebie metraż
i usytuowanie,
dostępne
metraże:
33 m2, 50 m2, 57 m2, 83 m2 (dwupoziomowe z możliwością
podziału), 91m2 (dwupoziomowe z możliwością podziału),
- możliwość wykończenia pod klucz,
z aranżacją według Twojego pomysłu wchodzisz i mieszkasz

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam część budynku gospodarczego pow. 60m2. Lokal np do prowadzenia warsztatu samochodowego. Warsztat
jest wyposażony w kanał najazdowy,
belkę do wyciągania silników, 3 fazy 25
km od Jeleniej Góry - 793 446 203
Sprzedam lokal usługowy 115 m2 przy
ul. Kiepury (Zabobrze III). - 691-657-996
, 603-591-184
Sprzedam lokal usł-użyt 62m kw. w
Jeleniej Górze - Wolności. Usytuowany
obok działającego zakładu klimatyzacji
na terenie byłej gorzelni. Na warsztat lub
hurtownię i inne, tel 503142701

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia stanowisko fryzjerskie tel.
723 902 406
Lokal 62m2 w centrum miasta ul.
Poznańska - ciąg handlowo-usługowy,
parter, duże witryny, rolety, ogrzewanie
w cenie najmu, do wynajęcia. - 888
221 321
Lokal 70m2 na deptaku ul. 1-go Maja
40, parter, duże witryny. Obecnie sklep
„Wszystko po 2.90” - okolice Handlówki,
do wynajęcia, atrakcyjna cena - 888
221 321

Lokal handlowo-usługowy
w centrum Jeleniej Góry 100
m2 do wynajęcia. Tel. 502
044 823

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

501 123 648

Lokal na Kopernika do wynajęcia. 54m.
Tel. 510105442

Lokale biurowe w
centrum Jeleniej Góry,
różne powierzchnie - tanio
do wynajęcia. Tel. 502 044
823
Lokale do wynajęcia w centrum
miasta, pow od 15 do 100 m2 lub więcej
- 601-054-645
Wynajmę lokal gastronomiczny pijalnie piwa Zorba przy ulicy Wiejskiej
4e - 691 835 257
Wynajmę pomieszczenia 12, 16, 18
m2 pod usługi, biura, gabinety. Centrum
- ul. Klonowica. Tel. 600 395 142

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

Do wydzierżawienia 125 m2 na magazyn, produkcję - duży plac, siła tel. 512
034 474
Do wynajęcia hala w ok. Jeleniej Góry
400m2 (lub 800m2) plus grunt. Lic.14414.
Kontakt: Robert Górski - 666 109 550
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. 603-851-936
lub 75 648 14 43
Wynajmę halę z biurem 425 m2 tel.
500 168 910

16

6 lutego 2012 r.

reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

