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REGION Setki zasiedlonych lokali komunalnych nie nadają się do zamieszkania

Wegetacja w ruderach
JELENIA GÓRA

Widmo likwidacji
nad Dąbrówką
Czy nowe przepisy ułatwią
życie wychowankom domów
dziecka?

str. 5

Z poprzepalaną instalacją
elektryczną, przerdzewiałymi rurami gazu, zapadającą
się podłogą czy odpadającym
sufitem. Bez żadnych wygód.
W takich warunkach mieszka
wielu jeleniogórzan, nierzadko trapionych różnymi chorobami. Szanse na poprawę
ich bytu są niewielkie.
Jedną z takich osób jest Zofia Tomecka, która wprowadziła się do
budynku przy ul. Wolności 190 około
pół wieku temu. Mieszkanie otrzymał
jej mąż, który pracował w „lokalówce”

lepiej umrzeć, bo w takich warunkach
nie da się żyć – wyznała pani Zofia
ocierając łzy.
- To mieszkanie może się zawalić.
Powiadomiłam już nadzór budowlany
i sanepid. Postawiłam sobie za punkt
honoru, by do końca tego roku
znaleźć pani Zofii inne lokum.
Poruszę niebo i ziemię i nie
spocznę, dopóki lokatorka nie będzie żyła w
warunkach godnych
człowieka. Takie życie
to powolne umieranie – deklaruje pomagająca chorej sąsiad- Zrobię wszystko, by pomóc pani Zofii – mówi Danuta
ka, Danuta Sobińska.
Sobińska (z lewej)
 Ciąg dalszy na stronie 4.

jako dekarz. Miało być tymczasowe,
ale kiedy rodzina złożyła wniosek z
prośbą o zamianę na większe lokum,
otrzymywała odmowę. Do 1999 roku,
kiedy zachorowała na gościec stawowy, pani Zofia jakoś dawała sobie radę.
Teraz kobieta jest niepełnosprawna,
mieszka w izdebce na poddaszu, nie
ma toalety. Tynk z sufitu spada jej na
głowę, a podłoga się zapada. Niejednokrotnie nie ma co jeść. - Zawsze brakowało pieniędzy na życie, na węgiel, na
jedzenie. Dlatego miałam zadłużenie
w czynszu. Brałam kredyty, by spłacić
dług lub kupić węgiel. Z 800 zł renty
spłacam po 500 zł raty. Reszta zostaje
na opłaty, leki i życie. Myślę czasem, że
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przeciwległy pas ruchu i wypadł
z jezdni. Kierowca i pasażerka
zostali przewiezieni do szpitala. Nic
poważnego im się nie stało. Warunki
do jazdy i w tym tygodniu nie będą
łatwe: lepiej zachować ostrożność
za kierownicą.
(Agrafka)

Fot. Agrafka

Jak poinformowało Farat
Film Studio, na wiosnę ruszają zdjęcia do kontynuacji
jednego z najpopularniejszych polskich seriali w historii „Stawka większa niż
życie”.
„Stawka większa niż życie. Transport pod specjalnym nadzorem” to
roboczy tytuł filmu o dalszych losach
bohaterów serialu z lat 60. XX wieku,
który do dziś zdobywa grono sympatyków. Film będzie realizowany
wokół Jeleniej Góry. Są plany, aby w
kadrze znalazła się Góra Szybowcowa
i panorama miasta z Karkonoszami
w tle. Za główne plenery posłużą
Cieplice. Jest to związane z promocją zdroju w kontekście udziałów
w filmie spółki KGHM, właściciela
Uzdrowiska Cieplice.
Jak powiedział nam Piotr Klementowski z Urzędu Miasta w Jele-
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Zmiana warty
w stowarzyszeniu
Wybrano nowy zarząd u Miłośników Cieplic

str. 12

Mercedes wskutek zderzenia
został mocno zniszczony.
R

Miasto i okolice scenerią dalszych przygód Klossa i Brunnera

J23 będzie nadawał z Cieplic

Rąbnął w drzewo i dachował
Jadący drogą krajową nr 3 z kierunku Kaczorowa w stronę Jeleniej
Góry na wysokości zjazdu do Janowic Wielkich kierowca mercedesa
uderzył w minioną sobotę przed
południem w drzewo i dachował.
Wcześniej z nieustalonych przyczyn wpadł w poślizg, zjechał na

E

K

Fot. Angela
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niej Górze, realizacja filmu będzie autorskie do nazwisk Hans Kloss i
Hermann Brunner zostały wykuwpisana jako element promocji
pione od scenarzystów przez
grodu Krzywoustego jako stoinnego producenta.
licy Karkonoszy. – Wielki
(Accipiter)
wkład w plany realizacyjne ma producentka
Aneta Cebula-Hickinbotham, która mieszka w
Sosnówce – mówi Piotr
Klementowski.
Scenariusz został napisany przez Andrzeja Szypulskiego i Zbigniewa Safjana,
czyli tych samych autorów,
którzy ponad 40 lat temu
stworzyli fabułę serialu
„Stawka większa niż życie”. Pierwotnie prace na
planie filmowym miały
zostać rozpoczęte
już z końcem
września ub.
Aktorzy – Stanisław Mikulski (81 lat) i
r., ale okaEmil Karewicz (87 lat) – mają nadzieję,
zało się,
że wkrótce wrócą na ekran.
że prawa

A

Idylla Karkonoska
www.jelbud.pl

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648
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Będą cięcia w oświacie?
Podczas czwartego już spotkania
w sprawie kondycji jeleniogórskiej
oświaty prezydent Jeleniej Góry
Marcin Zawiła dyskutował w miniony piątek z radami rodziców
na temat zmniejszającej się liczby
uczniów chodzących do szkół i dzieci
uczęszczających do przedszkoli. Czy
będą zamykane placówki oświaty
a nauczyciele wylądują na bruku?
Samorząd szuka rozwiązań, aby
przygotować miasto na trudne czasy
dla sfery edukacji.

Więcej na stronie 5.

Fot. MATERIAŁY PRASOWE FFS

Watra Jagniątkowska wskrzesza dawną tradycję saneczkarstwa

str. 4

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O NIEJ SIĘ MÓWI

NA TOPIE
Paweł Krzaczkowski
kulturoznawca

Maja Włoszczowska
sportsmenka

Dał się poznać jako współautor
(wraz z Michałem Guzem) książki
„Zabobrze. Przewodnik artystyczny”. Składa się na nią obszerny materiał fotograficzny dokumentujący
poszczególne etapy powstawania
Zabobrza, wzbogacony o wypowiedzi osób, które miały faktyczny
wpływ na obecny kształt osiedla.
– Napisany przez nas przewodnik
z jednej strony ukazuje Zabobrze
przez pryzmat architektury oraz historii, z kolei z drugiej artystycznie;
jest jego subiektywnym obrazem,
widzianym przez mieszkańców
dzielnicy. I jest to obraz bardzo
ciekawy, podkreślony fotografiami
Jana Zawadzkiego i Piotra Petrusa –
powiedział P. Krzaczkowski.
(Petr)
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Nie jest wykluczone, że związana z Jelenią Górą i Piechowicami wicemistrzyni świata w
kolarstwie górskim zadebiutuje
na… wielkim ekranie ekranie.
O obsadzeniu Mai pomyśleli
twórcy polsko-niemieckiej produkcji pełnometrażowej „Dendrologium”. Zdjęcia rozpoczną
się w lutym w Karkonoszach.
Włoszczowska wcielić się ma
w rolę mitycznej Białej Panny.
Ostateczna decyzja jeszcze nie
zapadła: wszystko zależy od
planów i czasu, jaki zawodniczka mogłaby poświęcić na pracę
związaną z filmem. Wiadomo, że
kalendarz Mai Włoszczowskiej
jest bardzo napięty.
(Accipiter)

Turyści skorzystają ze zniżek na rozmaite atrakcje w Karkonoszach

JELENIA GÓRA

Niszowe kino
w budynku dworca

Z kartą rabatową w ręku będzie taniej
- Taki system umożliwi również
dokładniejsze sprawdzenie ilości
turystów, którzy przyjeżdżają do
naszego regionu. Szczególnie Czesi
są zainteresowani tego rodzaju
ułatwieniem podróży, gdyż podobny
system kart rabatowych sprawdził się
u nich, przyciągnął wielu turystów i
pozwolił wybrać te najatrakcyjniejsze
miejsca do zwiedzania. Karty służą
do zintensyfikowania działalności

Zainteresowani wypoczynkiem w polskich i czeskich karkonoskich kurortach zaoszczędzą
kupując specjalną kartę, dzięki której za mniejsze pieniądze zjedzą obiad, przenocują i
zwiedzą rozmaite obiekty. Pomysł wejdzie w życie w maju.
W minionym tygodniu w Karpaczu odbyła się narada zorganizowana
przez przewodniczącego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Jerzego Pokoja, która dotyczyła wprowadzenia w naszym regionie turystycznych kart rabatowych. W Czechach
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można z nich już korzystać. Nasi
sąsiedzi zaproponowali wydanie
jednej karty dla Karkonoszy.
Turyści z kraju i zagranicy zainteresowani spędzeniem urlopu w
Karkonoszach mogą wykupić taką
kartę, a po jej aktywacji w ciągu 14
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dni korzystać ze zniżek w hotelach,
restauracjach, czy też SPA zarówno
w Kotlinie Jeleniogórskiej, jak i po
czeskiej stronie Karkonoszy. Wkrótce
zostanie ustalona lista obiektów,
których właściciele przystąpią do
projektu.

W klubie Orient Express (budynek
dworca PKP przy ul. 1 Maja) już wkrótce
ruszy kino podobne do małych, niszowych kin funkcjonujących w klubach
czy restauracjach w dużych miastach
w Polsce. Pierwsza projekcja ma odbyć
się w walentynki, czyli 14 lutego. - Będzie
można zobaczyć film o kultowej parze
przestępców Bonie i Clyde. Przy lampce
wina, kuflu piwa, kawie, drinku czy
jakimś ciastku. Ale nie tylko – przed filmem oraz po jego zakończeniu odbędzie
się krótka dyskusja na temat bohaterów;
prezentacja multimedialna zawierająca
ciekawostki z ich krótkiego aczkolwiek
burzliwego życia, a także retrospektywa
zasadzki i ujęcia przestępców – mówi
nam Marcin Kaźmieruk, który poprowadzi kino w Orient Expressie.
W założeniu, projekcje filmowe w
klubie w dawnym budynku dworca PKP
mają odbywać się w każdy wtorek. Jaki
przewidziano repertuar? - Tu wszystko
zależy od widzów. Na blogu Orientu:
blog.orientexpress.jgora.pl znajdziecie
informację jak wybrać produkcję, którą
chcielibyście zobaczyć. Już teraz zachęcam wszystkich do głosowania – dodaje
M. Kaźmieruk.
(Petr)

promocyjnej - mówi Jacek Włodyga,
starosta jeleniogórski.
Warto podkreślić, że całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane
wyłącznie ze sprzedaży kart, a lista
obiektów będzie się wciąż poszerzać. 28 lutego odbędzie się robocze
spotkanie, gdyż Czesi chcieliby jak
najszybciej wprowadzić karty rabatowe dla całych Karkonoszy.
(Agrafka)

•

Miłośnicy kina zauważają, że w ten sam dzień
(wtorki) na projekcje zaprasza także DKF
„Klaps” przy Jeleniogórskim Centrum Kultury.
Pozostaje mieć nadzieję, że organizatorzy
dogadają się, aby imprezy nie odbywały się
w tym samym czasie.
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu
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JELENIA GÓRA Smutne echa eksplozji gazu w bloku przy ulicy Karłowicza

To cud, że nikt nie zginął

Specjaliści stwierdzili, że blok przy ul.
Karłowicza jest bezpieczny dla lokatorów.

Fot. Archiwum

poszkodowanym natychmiast udzielono pomocy lekarskiej.
Kobietę z poparzeniami dróg oddechowych i twarzy przewieziono na
oddział specjalistyczny do Gryfic (zachodniopomorskie). – Jest już po dwóch
wstępnych operacjach, ale czekają ją
kolejne – czytamy na portalu facebook.
W szpitalu jeleniogórskim na chirurgii
dziecięcej przebywa jej córeczka: także
miała dwa zabiegi. Ojciec dziecka po
przebadaniu został zwolniony. Ma liczne
obrażenia na twarzy i rękach.
To cud, że nikt nie zginął – mówili
później strażacy. – Ścianki działowe z
suporeksu złożyły się jak domek z kart.
Siła eksplozji wyrzuciła
z przedpokoju komodę, która wyrwała drzwi i w
Ogromne ryzyko
kawałeczkach
Podczas ujemnych temwylądowała
na klatce schoperatur ryzyko podobnych
dowej. Ściana
wypadków jest ogromne.
szczytowa za
Jednym z najbardziej traoknami została
przesunięta o okogicznych zdarzeń był wybuch
ło 15 cm od pionu
gazu w Rotundzie PKO na skrzyżowaniu al.
na zewnątrz bloku
Jerozolimskich i Marszałkowskiej w Warszawie w lutym 1980 – opisują świadroku (na zdjęciu). Gaz z pękniętej rury przedostał się pod ziemią kowie.
Dlaczego doszło
do pomieszczeń budynku. Zginęły 42 osoby.
do eksplozji? Piotr

DOLNY ŚLĄSK

Młoda poetka wśród najlepszych

Chorbotowicz, dyrektor Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu, Dolnośląskiej
Spółki Gazowniczej nie zna przyczyny. Udało nam się jedynie ustalić, jak doszło
do pojawienia się gazu w mieszkaniu.
Okazało się, że na skutek mrozu pękła
rura gazociągu. Gaz przedostał się do
budynku i mieszkania pod gruntem,
kanałem ciepłowniczym – powiedział
nam Piotr Chorbotowicz. Rury ciepłownicze wpięte były do budynku akurat
pod mieszkaniem, gdzie doszło do wybuchu. Sprawą zajęła się prokuratura.
Rodzinie, która ucierpiała w wypadku,
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaproponowała lokal zastępczy na
trzy miesiące.
(Es/Angela)

Brygida Użarowska, uczennica
jeleniogórskiej „siódemki”, znalazła
się wśród zwycięzców drugiej edycji
konkursu na debiut poetycki na
szczeblu wojewódzkim. Spośród wielu
utworów młodych dolnośląskich artystów, jej wiersz „Dziecko z zapałkami, czyli
świat przeprasza za
zapomnienie” otrzymał drugą nagrodę.
Ma zaledwie 11 lat,
lubi słuchać i bawić
się językiem układając
rymowanki i wierszyki. Uzdolnienia Brygidy dostrzeżono
w Młodzieżowym
D o m u Ku l t u r y
Wrocław-Krzyki,
gdzie jej twórczość
literacka podbiła
komisję konkur-

sową. - Od zawsze lubiłam czytać
opowiadania, opowieści czy bajki. A
wśród baśni Hansa Christiana Andersena wzbudziła moje zainteresowanie
ta najsmutniejsza, ta o dziewczynce
z zapałkami, przy której można
płakać. Ta baśń zmieniła mój sposób
patrzenia na świat i to, co się mi
przydarza – wyjaśnia inspirację do
zwycięskiego wiersza „Dziecko z
zapałkami, czyli świat przeprasza za zapomnienie” .
Brygida nadal doskonali
swój warsztat zachowując
przy tym tę dziecięcą
lekkość słowa. Bo jak
sama mówi, trudno
jej w głowie odnaleźć konkretną
datę, kiedy napisała pierwszy wiersz.
(Accipiter)

Brygida Użarowska

Policja zatrzymała dwóch
złodziei, którzy grasowali w
minioną środę na ogródkach
przy ulicy Działkowicza. Zauważył ich mieszkaniec sąsiedniego bloku. Sprawcy włamali się do dwóch altanek, ale
nic z nich nie ukradli. Liczyli
na przedmioty, które mogliby
sprzedać na złomowisku, a
takich w środku nie było.
REGION

Na stopa pod
przymusem
Pewien piechowiczanin
położył się na jezdni ulicy
Franciszkańskiej w Szklarskiej Porębie. Kiedy jeden z
kierowców wysiadł z auta, aby
sprawdzić, co się stało, „autostopowicz” szybko podniósł
się i wsiadł do samochodu
żądając, aby jego właściciel
odwiózł go do domu. Zmotoryzowany odmówił. W pojeździe doszło do szarpaniny.
Agresorowi grozi kara do
trzech lat więzienia.
JELENIA GÓRA

Pijacka fantazja
W miniony wtorek wieczorem na numer alarmowy
policji zadzwonił mężczyzna,
informując, że ma ranę kłutą klatki piersiowej i pilnie
potrzebuje pomocy. Policja
ustaliła, że był to 57-letni
jeleniogórzanin, który wypił
trzy butelki wódki, a historię
o potrzebie pomocy zmyślił
dla zabawy. Zapłaci 500 zł
mandatu za bezpodstawne
wezwanie radiowozu.

Z objawami zatrucia tlenkiem
węgla przewieziono do szpitala
nieprzytomnego 71–letniego mężczyznę z ulicy Podgórzyńskiej. 5
lutego wieczorem w łazience znalazła go żona. Lokatora zabrało
pogotowie ratunkowe. Mimo przewietrzenia, kiedy do mieszkania
dotarli strażacy, wykryta została
tam znaczna ilość tlenku węgla,
który wydobywał się najprawdopodobniej z niesprawnego piecyka
gazowego.
(Angela)
K
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Wbrew różnym modom odnowić klasykę w wychowaniu
Pierwsze zajęcia w ramach
Akademii Umiejętności Wychowania odbyły się w miniony
czwartek w domu parafialnym
parafii p.w. Św. Erazma i Pankracego.
Otwarte dla każdego spotkania
zorganizowane przez Karkonoskie
Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma
i Pankracego potrwają cztery miesiące.
Podczas ośmiu, trzyipółgodzinnych
O
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spotkań, które będą się odbywać w drugi
i czwarty czwartek miesiąca można
wziąć udział zarówno w wykładach, jak
i w warsztatach prowadzonych przez
małżeństwo psychologów Małgorzatę i
Henryka Jarosiewiczów. To oni stworzyli
ideę Akademii Umiejętności Wychowania i jeżdżą z nią po całej Polsce.
- To już 15. edycja Akademii Wychowania, którą prowadzimy nie tylko we
Wrocławiu, ale również z Legnicy, Bolesławcu itp. Zauważamy potrzebę odnowienia klasycznej myśli o wychowaniu.
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Rodzice mają nieraz trafne intuicje, ale w codziennym życiu. We wrześniu podstawową – powiedziała Małgorzata
jednocześnie zalew różnych myśli mod- ruszymy z gimnazjum katolickim. Bak ze Stowarzyszenia.
(Agrafka)
Mamy nadzieję, że uda nam
nych okresowo na temat wychowania,
się także otworzyć szkołę
przez które wątpi się w słuszność drogi
klasycznego postępowania.
Organizatorem akademii jest Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne
u Erazma i Pankracego, którego
celem jest promowanie szeroko
rozumianej edukacji katolickiej. –
Chcemy wspierać wychowawców,
Spotkania w ramach akademii
nauczycieli i rodziców w promowaniu wartości chrześcijańskich potrwają przez cztery miesiące.
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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

Fot. Agrafka

Czad w łazience

E

złożonych wniosków. Pozostałe
dziesięć procent będzie wymagało
dłuższego czasu realizacji.
- Dotyczy to przede wszystkim
mieszkań, w których pojawiły się
jakieś remonty, dobudówki itp.,
które do tej pory nie były legalizowane. Wiele z nich zostało zrobione
niezgodnie z prawem, przez co
będzie musiało zostać wyburzone.
Każdy wniosek wymaga bowiem
nie tylko przygotowania kompletnej dokumentacji, ale również
sprawdzenia stanu widniejącego
w dokumentach ze stanem faktycznym mieszkania – dodaje Jerzy
Lenard.
Szacuje się, że obecnie pod ZGKiM
podlega około 3,8 tys. lokali.
(Angela)

Włamali się,
nic nie ukradli

JELENIA GÓRA U Erazma i Pankracego wspierają promowanie wartości chrześcijańskich w codziennym życiu

JELENIA GÓRA

N

Jeśli możesz, pomóż
Przyjaciele poszkodowanych zwrócili się
z prośbą o pomoc do ludzi dobrej woli.
Leczenie obrażeń będzie bowiem wiązało
się z wysokimi kosztami. Już wiadomo, że
wyegzekwowanie ich zwrotu i odszkodowań
nie będzie łatwe. W tym celu utworzono
specjalne konto:
23 1090 1926 0000 0001 1839 3652
Ryszard Borys ul. Wolności 37/7 58 500
Jelenia Góra

Fot. Jelonka.com

Wybuch nastąpił niemal „na oczach”
strażaków i gazowników, którzy 4 lutego
przybyli na ulicę Karłowicza zaalarmowani przez lokatorkę o intensywnym
zapachu gazu w mieszkaniu. Wcześniej
dotarł tam gospodarz lokalu, którego
powiadomiła żona. Pierwotnie nie zarządzono ewakuacji, nakazano jedynie
przewietrzyć pomieszczenia piwniczne
oraz zdecydowano o odcięciu głównego
zaworu z gazem.
- Pan Ryszard, lokator z parteru,
zbierał się już do wyjazdu do pracy.
Wszedł do kuchni, gdzie przebywała
jego żona i trzyletnia córka. Chciał coś
powiedzieć, kiedy kobieta odkręciła kran
z ciepłą wodą i tym samym uruchomiła
junkers… - czytamy na portalu acebook
w wątku specjalnie utworzonym w
związku z wypadkiem. Wtedy
huknęło. Ucierpieli wszyscy:

•

Około półtora tysiąca wniosków
o wykup mieszkań komunalnych
wpłynęło do urzędu miasta pod koniec minionego roku. Tak ogromne
zainteresowanie było spowodowane
kończącym się z dniem 30 grudnia
2011 r. okresem, w jakim lokum można
było nabyć z 99 procentową bonifikatą.
Jerzy Lenard, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Jeleniej Górze przyznaje, że już dawno
miasto nie odnotowało tak dużego
zainteresowania wykupem mieszkań.
- Nie wszystkie wnioski spełniają kryteria umożliwiające wykup mieszkań,
ale można szacować, że do końca tego
roku miasto sprzeda ponad tysiąc lokali
– mówi szef ZGKiM.
W tym roku bowiem sfinalizowane ma być około 90 procent

3

JELENIA GÓRA

Lawinowo kupują mieszkania

Fot. Petr

- Takiej skali zjawiska związanego z wybuchem nie było
w Jeleniej Górze od lat – podkreślają służby kryzysowe po
wypadku na Zabobrzu, o którym informowaliśmy przed
tygodniem. Poszkodowane:
matka i dziecko, pozostają w
szpitalach. Dziś już wiadomo,
jak doszło do eksplozji.

13 lutego 2012 r.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Watra Jagniątkowska skutecznie wskrzesza dawną tradycję

Śmigali saniami rogatymi po Petrovce

Zjazd Saniami Rogatymi już po raz drugi zorganizowało Koło Osiedlowe
Watra Jagniątkowska
przy wejściu do Karko n o sk i e g o Pa rk u
Narodowego. Zjazdy
saniami były
tu jedną z
głównych
atrakcji turyst ycznych
na początku
ubiegłego
wieku. - ChcieJELENIA GÓRA

Koleją do stolicy

W poniedziałek, 13 lutego, w
starostwie jeleniogórskim będzie
się konferencja zorganizowana
przez Biuro Poselskie Marzeny
Machałek oraz Komitet Obrony
Dolnośląskich Linii Kolejowych.
Wraz z przedstawicielami samorządów lokalnych, spółek PKP,
związkowców i miłośników kolei
zostanie omówiona, między
innymi, kwestia uruchomienia
dodatkowego pociągu z Jeleniej
Góry do Warszawy przez Węgliniec, Bolesławiec i Legnicę.

JELENIA GÓRA

AK-owcom w hołdzie

We wtorek, 14 lutego, w
70. rocznicę powstania Armii
Krajowej, najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej podziemnej armii podczas II Wojny
Światowej, jeleniogórzanie
złożą hołd pamięci żołnierzom
AK. Zainteresowani przejdą
ze zniczami i flagami sprzed
ratusza pod pomnik Wolność
i Niepodległość przy Kościele
Łaski, gdzie nastąpi złożenie
wieńców i kwiatów.
(Es)

JELENIA GÓRA

Seksapil duszy

W najbliższą sobotę (11 lutego) o godz. 17.30 w Restauracji
Steak House przy ul. Goduszyńskiej 61 przy Stajni Gostar
gościem specjalnym będzie wrocławska poetka Izabela Monika
Bill, autorka debiutanckiego
tomiku poetyckiego pt. „Seksapil
Duszy”. Wstęp wolny. Kucharze
Restauracji Steak House przyrządzą desery w promocyjnych
cenach oraz przystawkę z afrodyzjakami „Sekret Cassanovy”.
(Accipiter)

libyśmy, żeby zjazd już na stałe wodnicy zjeżdżali na około kilo- – powiedział Wiesław Drozdowski,
wszedł do kalendarza imprez. metrowym odcinku. Jesteśmy miło współorganizator.
Pierwsze miejsce zdobyli PatryPetrovka jest poniemiecka trasą i zaskoczeni tak dużą frekwencją
cja i Janusz Prolog
była tworzoz czasem 3minuty i
na właśnie
35 sekund, drugą loz my ślą o
katę wywalczyli Najeździe satalia i Piotr Wysoccy
niami. Niez czasem 4 min. i
gdyś miała
25 s. Na trzeciej
pięć kilopozycji uplasowali
metrów,
się studenci Bartek
jednak zai Marcin z czasem
zjazdu 4 min. 32
s. - Na saniach rogatych śmiga się
świetnie. Emocje są ogromne. Polecam
każdemu tę
trasę - zachęcał Tadeusz
Poręba,
ze Stowarzyszenia
S y mp a t y ków SobieW minioną sobotę w Jagniątkowie nie
szowa.
zabrakło emocji. Kolejne saneczkowe
(Agrafka)
szaleństwo za rok.
Fot. Agrafka

Trzy minuty i trzydzieści pięć
sekund zajęło zwycięzcom II
Zjazdu Saniami Rogatymi
pokonanie trasy w Jagniątkowie. W minioną sobotę
w zawodach wzięło udział
ponad 30 dwuosobowych
drużyn. Nie zabrakło ogniska, ciepłego poczęstunku,
kuligu powożonego końmi i
rzucania ciupagą.

JELENIA GÓRA

Spartakus przełamał złą passę
Podopieczni Joanny Kawalec przerwali serię czterech porażek z rzędu
pokonując we własnej hali Górnika
Wałbrzych w meczu 14. kolejki IIIligi koszykarzy. Mecz toczył się pod
dyktando gospodarzy, choć gościom

udało się zniwelować 20-punktową
przewagę Spartakusa. W ostatniej
kwarcie ekipa z Jeleniej Góry zapanowała nad emocjami i doprowadziła
do końcowego zwycięstwa 78:59.
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Elektronik zwycięski pod siatką
Dziewięć zespołów chłopców
uczestniczyło w siatkarskich mistrzostwach szkół ponadgimnazjalnych.
Po spotkaniach eliminacyjnych do
finału awansowały cztery zespoły.
Wyniki meczów eliminacyjnych:
ZSElekt - ZSP-Ż 2:0, ZSP-Ż - ZST Mech
2:0 , II LO - ZSOiT 2:1, ZSOiT - ZSE-T
2:0, ZSLiZ nr 2 - ZSLiU 2:0, ZSO nr
1 - ZSRzArt 2:0 (wo)
Wyniki meczów finałowych: ZSO
nr 1 - ZSElekt 0:2 (21:25, 12:25),
II LO - ZSLiZ nr 2 2:0 (19:25,
10:25). Mecz o 3. miejsce: II
LO - ZSO nr 1 2:0 (25:21, 25:21).
Finał: ZSElekt - ZSLiZ nr 2 2:0
(25:20, 25:15)
Skład zwycięskiego zespołu:
Rajmund Wastag, Michał Mi-

rek, Filip Radwański, Mateusz Sibilski, Dominik Kaczmarczyk, Mateusz
Dzioba, Damian Kurowski, Krystian
Wójcik, Dominik Nawój, Mateusz
Skrok, Maciej Bobyk, opiekun: Sylwia Sawicz. Uczniowie Zespołu Szkół
Elektronicznych zdobyli ponadto
awans do półfinału strefy jeleniogórskiej, który rozegrany zostanie
w Kamiennej Górze.
(MDvR)

JELENIA GÓRA Setki zasiedlonych lokali komunalnych nie nadają się do zamieszkania

Chorzy wegetują w ruderach

Dokończenie ze strony 1. 2) lokum przy ul. Wrońskiego. Choć piętrze, bez łazienki i toalety. Do tego



Od sprawy pani Zofii umywa ręce zarówno Miejski Ośrodek Po- niepełnosprawny Grzegorz porusza Grześ jest uczuleniowcem, a w całym
mocy Społecznej jak i wydział gospodarki lokalowej magistratu. się na wózku inwalidzkim, rodzina lokalu jest pleśń, w wielu miejscach
zamieszkuje lokal na pierwszym odpada tynk ze ściany. Całe ciepło
Urzędnicy przekonują, że lokatorka nie prosiła o pomoc.
3,5 rocznego brata. Rodzina w 2010
roku została przeniesiona z większego
mieszkania, w którym miała zaległości czynszowe do niewielkiego (20 m

W podobnej sytuacji są Dorota Dudek i jej konkubent Zbigniew Biliński,
którzy mają nastoletniego niepełnosprawnego 16-letniego syna oraz jego

Wnioski z wniosków
W 2011 roku wpłynęło 9 wniosków na mieszkania do remontu, z czego pozytywnie zaopiniowano
72, i 44 wnioski na mieszkania komunalne z czego pozytywną ocenę otrzymało 21 osób. W
przypadku mieszkań socjalnych wpłynęło 51 wniosków, z czego 16 zaopiniowano pozytywnie,
15 negatywnie, a pozostałe sprawy są w toku. Do lutego 2012 roku po mieszkania socjalne
zgłosiły się cztery osoby, a po mieszkania do remontu sześć osób.
Od 1998 roku wykonano też ponad 700 wyroków eksmisyjnych.
•
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Stan niektórych budynków w Jeleniej
Górze jest fatalny. W niektórych wciąż
mieszkają ludzie.
•
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wywiewane jest przez nieszczelne
drzwi, ściany i dach. Rodzina złożyła
wniosek o ponowną zamianę lokum,
jednak zdaje sobie sprawę, że będzie
musiała na to poczekać.
W tym roku w budżecie miasta
zarezerwowano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4 mln zł, czyli o połowę mniej niż
w roku ubiegłym. Jerzy Lenard, szef
lokalówki tłumaczy jednak, że miasto
ma dołożyć drugą część w późniejszym okresie, tak jak to było co roku.
Większość przekazanych pieniędzy
pójdzie na zobowiązania bieżące, w
tym opłaty eksploatacyjne, wkład
własny do remontów wykonywanych
przez wspólnoty, a także na bieżące
działanie. Nowe mieszkania w tym
roku raczej nie powstaną, chyba, że
miastu uda się pozyskać pieniądze
zewnętrzne.
(Angela)
•
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Czy nowe przepisy ułatwią życie wychowankom domów dziecka?

Widmo likwidacji nad „Dąbrówką”
Od początku bieżącego roku
całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego mają funkcjonować w oparciu o nowe regulacje, które docelowo mają
doprowadzić do likwidacji
dużych domów dziecka. Czy
jeleniogórskiej „Dąbrówce”
grozi zamknięcie?

Fot. Agrafka

dziecka. Na terenie
Jeleniej Góry są dwie
takie placówki: Dom
Dziecka nr 2 „Dąbrówka” – Placówka
Wielofunkcyjna przy
ul. Podgórzyńskiej
oraz „Nadzieja” przy
ul. Sobieskiego,
która jest placówką
niepubliczną.
Zdaniem posłanki
Ustawa o wspieraniu rodziny i ro- PO Zofii Czernow Dom Dziecka Dąbrówka mieści się w dawnym pensjonacie
dzinnej pieczy zastępczej ma stopniowo nowa ustawa ma
Barrascha, właściciela domu towarowego w przedwojennym
prowadzić do likwidacji dużych domów słuszne przesłanki,
ale została przygoto- Wrocławiu, przebudowanym w działającej od końca XIX wieku
wana w oderwaniu restauracji, wokół której utworzono tu park krajobrazowy i
Nasz komentarz
od polskiej rzeczy- zwierzyniec. Przed 1945 rokiem działała tu szkoła sportowa
- Gdy tylko ktoś z przedstawicieli władzy wistości.
Nie może dojść i swoją siedzibę miał garnizon wojska.
zarzeka się, że dana placówka jest „po- do- likwidacji
Domu
ilości rodzin zastępczych. Trzeba więc
trzebna i bardzo dobrze funkcjonująca”, Dziecka „Dąbrówmożna domniemywać, iż rzeczywistość ka”, ponieważ jest to jedyna placówka wydłużyć czas wdrożenia nowych
mieście, która zapewnia opiekę przepisów, by przygotować się do tych
przyniesie jej likwidację – czytamy w w
dzieciom starszym. „Nadzieja” zajmuje zmian i o to będę wnioskować – mówi
jednym z komentarzy na forum Jelonki. się opieką małych dzieci. Do minionego posłanka Zofia Czernow.
Paweł Domagała, naczelnik Wydziacom. A jeśli ta placówka zajmuje atrak- roku w „Dąbrówce” było 50 dzieci.
łu Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu
Teraz
jest
30
wychowanków.
Placówka
cyjny obiekt, to takie likwidacyjne widmo
została dostosowana do nowych prze- Miasta w Jeleniej Górze, zapewnia, że są
to placówki potrzebne i bardzo dobrze
nabiera z czasem namacalnych kształtów. pisów i działa zgodnie z nimi.
- Domy dziecka mają być przezna- funkcjonujące.
Oby kwestia „Dąbrówki” nie zakończyła się
(Angela)
tak, jak byt Pogotowia Opiekuńczego wyru- czone jedynie dla starszych dzieci,
które nie znalazły miejsca w rodzinach
gowanego przed około 10 laty z pałacyku zastępczych lub wymagają specjalistycznej opieki. Nie ma jednak
przy ulicy Krętej w Jagniątkowie.
wystarczającej
Azarias

Mimo deklaracji nikt nie jest w stanie
zagwarantować, że dom dziecka nie
zostanie zlikwidowany.

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Zablokowali lądowisko

Wygodnickimi okazali się trzej kierowcy, którzy w miniony piątek mimo
znaków zakazujących wjazd na teren,
zaparkowali swoje auta na lądowisku
lotniczego pogotowia ratunkowego
przy jeleniogórskim szpitalu przy
ul. Ogińskiego. Gdyby w tym czasie
śmigłowiec pogotowia musiał wylądować z pacjentem wymagającym
natychmiastowej pomocy szpitalnej,
mogłoby dojść do tragedii. Trzech
kierowców zaparkowanych pojazdów
znaleziono bowiem po dłuższej chwili,
tuż przez decyzją o odholowaniu
pojazdów przez straż miejską.
(Angela)

REGION JELENIOGÓRSKI

Pożegnali Przyjaciela ludzi i lasu

W minioną sobotę na Cmentarzu
Parafialnym w Bukowcu odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku śp. Bogdana Szumowskiego,
zmarłego 5 lutego 2012 roku w wieku
61 lat nadleśniczego Nadleśnictwa
„Śnieżka” w Kowarach. Bogdan
Szumowski pełnił także funkcję
dyrektora Leśnego Banku Genów w
Kostrzycy. Stał się jednym z inicjatorów i solistów Chóru Ekumenicznego
działającego przy parafii ewangelicko-augsburskiej Wang w Karpaczu.
Był członkiem i założycielem Rotary
Club „Karpacz-Karkonosze” w Karpaczu. W 2010 roku otrzymał Srebrny
JELENIA GÓRA
Medal Zasługi Łowieckiej.
Kochany recykling
Pokój Jego duszy.
Fundacja S.O.S. Codzienność zorga(Accipiter)
nizowała akcję „Kocham recykling”,
która odbędzie się 14 lutego w Czekoladziarni przy ul. Sobieskiego 2 w JELENIA GÓRA
Jeleniej Górze w godz. do 10.00 do
19.00. Wystarczy przynieść siedem
zużytych baterii by zmienić je na

Dokończenie ze str. 1 jest prawie na ostatnim miejscu w ranserduszko-lizaka i tym samym zaIm lepsza szkoła, tym więcej dzieci, kingu ogólnopolskim – usłyszeliśmy.
dbać o środowisko. - Idea akcji jest
prosta, z okazji Walentynek zróbmy lepsze wyniki i mniejsze koszta utrzy- Potrzebne są korekty systemu, aby
drobną rzecz z sercem, także dla mania. Im gorsza szkoła tym mniej wydatki były mniejsze. Zaoszczędzone
naszej Ziemi. Chcielibyśmy w ten dzieci, gorsze wyniki i wyższe koszta z nich pieniądze będą przeznaczane
sposób nagrodzić jak najwięcej osób utrzymania – to wnioski samorządu tylko i wyłącznie na oświatę. We wto– powiedziała Alina Boreta z Fundacji wobec zbliżającego się niżu demogra- rek odbędzie się jeszcze spotkanie z
ficznego. Po dyskusjach z dyrektorami organizacjami związanymi z edukacją.
S.O.S. Codzienność.
(Agrafka) placówek oświaty i radnymi, przyszedł Na podstawie dotychczasowych konczas na konsultacje z radami rodziców. sultacji samorząd przedstawi radzie
- Nie da się utrzymać całej dotychcza- miasta korektę dotychczasowych szkół,
JELENIA GÓRA
sowej bazy szkół przy spadku ilości sposobu wydatkowania pieniędzy
Uchwyć chwilę
dzieci – twierdzi prezydent Marcin i mechanizmu finansowania. - Nie
w obiektywie
Zawiła. - Do 2018 r. będzie o 4 tys. chcemy zamykać szkół, lecz poprzez
Lubisz robić zdjęcia? Chcesz wziąć mniej uczniów uczęszczało do jelenio- podniesienie poziomu nauczania zaudział w międzynarodowym przed- górskich placówek oświaty. Jesteśmy walczyć o dzieci spoza naszego miasta
sięwzięciu? Chwyć aparat i weź na średnim poziomie nauczania w – podkreślił M. Zawiła.
udział w wyjątkowym konkursie województwie, z tym, że dolnośląskie
(Agrafka)
fotograficznym „Jak żyjemy” zorganizowanym przez Miejski Dom
Kultury „Muflon”. Konkurs ma
na celu prezentację życia ludzi na
przestrzeni jednego roku w czeskiej
i polskiej części Euroregionu Nysa.
Kartę zgłoszenia oraz szczegółowy
regulamin można pobrać ze strony
www.muflon.sobieszow.pl oraz w sekretariacie MDK „Muflon” w Jeleniej
Górze przy ul. Cieplickiej 172.
Członkowie rad rodziców zastanawiali
(Angela) się nad losem jeleniogórskiej edukacji.

Będą cięcia w miejskiej oświacie?

W Jagniątkowie zabalowali o lepszy wóz dla ochotników na peryferiach miasta

Samochód strażakom. Bezpiecznej dorosłym i dzieciakom

Dochód z biletów i aukcji przeznaczony został na zakup samochodu
strażackiego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej z Jagniątkowa. Leciwy
żuk nie spełnia już oczekiwań, a ze
względu na trudne warunki terenowe Jagniątkowskim ochotnikom
niezbędny jest sprawny i mocny
pojazd.
- Do zorganizowania tej akcji dobroczynnej zmobilizowało nas nieszczęście, jakie dotknęło pod koniec

darczyńców i gości
sobotniej zabawy, zebrano 11.742 w tym: z
licytacji 8.042 zł, 2.500
ze sprzedaży biletów i 1
tys. zł przekazane przez
radnego Józefa Gajewskiego oraz 200 zł od
rodziny Dadosów.
Najsmakowitszym
fantem był kosz z
swojskimi wędlinami i okazały tort z
wizerunkiem wozu
strażackiego.
(Angela)

ubiegłego roku rodzinę
z Jagniątkowa, która w
wyniku pożaru straciła
dach nad głową - mówi
Danuta Drozdowska, organizatorka imprezy.
Dzięki pomocy prywatnych
Fot. Organizatorzy

Koło Osiedlowe Watra Jagniątkowska przy współudziale Stowarzyszenia „Jagniątków Nasz Dom” oraz
Stowarzyszenia Sympatyków
Sobieszowa zorganizowało
w pierwszą sobotę lutego w
Gospodzie Wedle Bucków II
Jagniątkowski Dobroczynny
Bal Kostiumowy.

5

Goście przebrani za rozmaite postaci w
szampańskich humorach bawili się do białego rana.
Następny taki bal – w przyszłorocznym karnawale.

Fot. Jelonka.com

JELENIA GÓRA
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Kłopoty z ugaszeniem
pożaru poddasza
Siedem godzin strażacy gasili w miniony piątek pożar w
jednym z sobieszowskich domków jednorodzinnych. Nikt nie
ucierpiał, jednak płomienie były
trudne do ugaszenia głównie ze
względu na brak dobrego dojazdu do posesji. Pożar wybuchł na
poddaszu w budynku przy ulicy
Młyńskiej najpewniej wskutek
zapalenia się sadzy w kominie.
Ogień buchnął, gdy mieszkaniec domu rozpalał w kominku.
Lokator miał nadpalone włosy,
jednak odmówił pomocy pogotowia. Pożar gasiło 31 strażaków
z 10 zastępów. Potrzebna była
ewakuacja mienia, straty wynoszą ok. 60 tys. zł. Akcja trwała do
godz. 20.20, gdyż droga była zbyt
wąska, by mógł wjechać na nią
ciężki sprzęt gaśniczy.
(Agrafka)

Fot. Agrafka
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THE STRANGLERS –
„Giants”
GOTYE – “ Making Mirrors ” wydawnictwo: Mystic
wydawnictwo: Universal
Production
Music Polska
POP ROCK & JAZZ

Gotye (naprawdę nazywa się
Wally de Backer) zaproponował na
płycie „Making Mirrors” zabawę

różnymi stylistykami od muzyki
pop poprzez soul i avant jazz. „Eyes
Wide Open” to jeden z najmocniejszych utworów na płycie. W sensie
muzycznym to efekt pracy nad
dźwiękiem (nagrywany był zimą na
australijskim pustkowiu). Klamrą
albumu jest piękna ballada „Bronte”
jakże idealnie wpasowująca się w
klimat całości. Piosenka wzięła się
z fascynacji brzmieniem samym
w sobie. Po takim sukcesie albumu
(już platyna w Polsce) Gotye mógłby
spokojnie poprzestać na robieniu
wyłącznie muzyki i z niej czerpać
satysfakcję. Jak sam powiedział
w jednym z wywiadów, „muzyka
nie potrzebuje jak widać obrazu,
by silnie działać na emocje, by coś
komunikować”.

JELENIA GÓRA

Znakiem rozpoznawczym zespołu
była gra gitarzysty basowego J. J. Burnela. Jego styl był związany z uzyskiwaniem metalicznych dźwięków poprzez
grę kostką. On też przyczynił się do
powstania najnowszej studyjnej płyty
„Giants” na której znalazło się 10 premierowych kompozycji nawiązujących
do najlepszych dokonań The Stranglers.
Album otwiera ”Another Camden Afternoon” za którym podążają „Freedom Is
Insane”, „Giants”, „Lowlands”, „Boom
Boom”, „My Fickle Resolve”, „Time Was
Once On My Side”, „Mercury Rising”.
Jak to Stranglersi potrafią wpleść do
zawartości swojej muzyki coś innego,
tym razem w klimacie tanga utrzymany
jest utwór “Adios”. Całość zamyka dość
mocny w swojej wymowie kawałek „15
Steps”. Wkład w powstanie tego albumu
mieli też i pozostali muzycy: perkusista
Jet Black, klawiszowiec Dave Greenfield
oraz gitarzysta i wokalista Baz Warne.
Andrzej Patlewicz

JELENIA GÓRA

Okularnicy zaszaleli na parkiecie w Oriencie
Ponad stu niepełnosprawnych, ich rodziny i przyjaciele bawili się na Balu Karnawałowym „Okularników”
w klubie Orient Express . Nie
zabrakło dobrego humoru
a także konkursów i szampańskiej zabawy do rana.
Imprezę, w pierwszy piątek lutego, rozpoczęło uroczyste powitanie
gości przez organizatorów, Leszka
Karbowskiego, prezesa Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem,
oraz jego małżonkę Annę. Dobrej
zabawy wszystkim przybyłym życzyła też właścicielka lokalu Alicja
Dusińska.
- Co roku wymyślamy inną konwencje balu. W tym roku uhono-

JELENIA GÓRA

rowaliśmy osoby niewidome i niedowidzące, stąd Bal Okularników.
Chcemy pokazać, że osoby niepełnosprawne, które mimo, że jeżdżą na
wózkach czy podpierają się laskami,
potrafią się bawić – wyjaśnił Leszek
Karbowski.
Najlepszym Niepełnosprawnym
Sportowcem Roku wybrano Lucynę
Kornobys, wicemistrzynię świata w
rzucie oszczepem. Drugie miejsce
zajął Krzysztof Czarkowski, lekkoatleta, a trzecie - Zbigniew Kijowski,
tenisista. Na czwartym miejscu uplasowała się Ewa Chowańska, która
uprawia tenis stołowy i szachy.
Tytuł króla i królowej balu wywalczyli Grażyna i Maciej Kozłowscy. najpiękniejsze okulary konweniuNa drugim miejscu znaleźli się jące ze strojem nagrodzono Iwonę
Renata i Mirosław Kocubowie, a na Gucwałę i Rafała Sobola.
(Angela)
trzecim Zofia i Zenon Piotrowscy. Za

Sztuka praktyczna, dla oka i dłoni przyjemna w BWA

Świat malowany gobelinami pani Reginy
Abstrakcje i pejzaże przedstawione w postaci gobelinów Trajnowicz, która wykonała pieśni Ropokazała w minioną środę Regina Wieżan-Siemieńska pod- berta Schumanna z cyklu „Frauenliebe
czas wernisażu retrospektywnej ekspozycji w Biurze Wystaw und Leben”.
(Petr)
Artystycznych w Jeleniej Górze.

Na wystawę składa się prawie 60
prac wykonanych przez Reginę Wieżan-Siemieńską w latach 1974-2012.
To abstrakcje, pejzaże w rozmaitych
formatach, które - jak tłumaczy artystka
- powstały z chęci i potrzeby ocieplenia
surowych wnętrz
zbudowanego
niegdyś domu.
brzmienie dzieła Gustawa Mahlera, jak
– Dziękuję
i nostalgiczny temat Ennio Moricone z
wszystkim, któfilmu „Dawno temu w Ameryce”, a także
rzy przyszli
dzieło Piotra Rubika – „Niech mówią że
to nie miłość“ z oratorium „Tu es Petrus”,
a także wiele innych hitów z miłością w
tle. Początek koncertu o godz. 19.
(Agrafka)
Fot. Petr

W miłosnych klimatach muzyki
Wokalistka Paulina Lulek wraz z
Kwartetem im. H. Wieniawskiego wystąpi w nadchodzący wtorek (14 lutego) w
Zdrojowym Teatrze Animacji. Na nastrojowy koncert walentynkowy złożą się
rozmaite utwory z różnych sfer muzyki,
których wspólnym tematem jest miłość.
Będzie okazja, aby usłyszeć dostojne

Po XIV edycji balu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

zobaczyć moje gobeliny. Proszę was o
krytykę, przecież nie każdemu muszą
się one podobać. Jak któryś się komuś
nie spodoba – porozmawiajmy, bo a
nuż uda mi się kogoś do czegoś przekonać – mówiła z uśmiechem autorka
gobelinów. – Tworzenie gobelinów to
sama radość. Czy jest to sztuka? Tak to
moja sztuka. Albo inaczej. To mój sposób
na wyrażenie sztuki. A przy okazji na
ozdobienie ścian – podkreśliła autorka
ekspozycji.
Wernisaż ubarwiła występem
sopranistka Anna Patrys-

Regina Wieżan-Siemieńska przez wiele lat
uczyła śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej Górze. Należy
do Centrum Artystów Tkaczy „Artemision”.
Rada miasta uhonorowała panią Reginę
tytułem „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra”. Środowy wernisaż
był połączony z 85. rocznicą
urodzin bohaterki wieczoru.
Wystawę jej gobelinów
można oglądać do
20 lutego.

JELENIA GÓRA

REKLAMA

W poniedziałek, 13 lutego, w Teatrze im. Norwida – kolejna odsłona
cyklicznych spotkań „Lektury do
matury”. Tym razem aktorzy Teatru
im. Norwida zaprezentują lirykę
miłosną pióra największych poetów

polskich. Okazją są obchodzone
nazajutrz walentynki. Spotkanie jest
przeznaczone nie tylko dla maturzystów. Do teatru może przyjść każdy
zainteresowany.
(Agrafka)

Lucyna Kornobys
z finalistami wyborów
na króla i królową balu.
JELENIA GÓRA

Startuje Gitaromania
VIII Międzynarodowy Festiwal i
Konkurs im. Łukasza Pietrzaka „Gitaromania” rozpocznie się 16 lutego
i potrwa do nadchodzącej soboty.
W imprezie weźmie udział około 40
adeptów gitary ze szkół muzycznych z
całej Polski. Koncert inauguracyjny w
wykonaniu Anny Chorażyczewskiej,
zdobywczyni Wielkiego Gitaromaniaka
podczas VII edycji konkursu oraz Giampaolo Bandini-Cesare Chiacchiaretta
Duo (Włochy) odbędzie się 16 lutego o
godz. 19.00 w sali widowiskowej JCK,
przy ul. Bankowej. 18 lutego o godz.
19.00 w ZOD Politechniki Wrocławskiej
wystąpią Kupińscy Guitar Duo, Ewa
Jabłczyńska, a także Dariusz Kupiński.
19 lutego o godz. 13.00 również w ZOD
Politechniki Wrocławskiej odbędzie
się koncert laureatów i wręczenie
nagród. Festiwalowi patronuje portal
Jelonka.com.
(Agrafka)
REKLAMA

Strofy Amora na ustach aktorów

Fot. Angela
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– Tworzenie gobelinów to sama radość
– powiedziała autorka ekspozycji.

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

Dodatek motoryzacja / og£oszenia
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MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Oferujemy państwu usługę
kompleksowego wyłączenia/dezaktywacji/usunięcia filtra cząstek
stałych (DPF/FAP) w samochodach osobowych oraz dostawczych poprzez wprowadzenie
zmian w programie komputera
głów - 881 308 730

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 aut kupię - Całe i powypadkowe, angliki, odbieram własnym transportem - 693 828 283
Kupię busy Ducato, Jumper,
Boxer, T4 lt, powypadkowe, angliki
, niesprawne w całości, na części,
odbieram własnym transportem
Jelenia Góra i okolice, - 531 588
345
Kupię każdy samochód do 600zł
- Każde auto po wypadku, zdekompletowane, stare, wystawiam
dokumenty do Wydziału Komunikacji, własny transport - 513
718 808
Kupię Punto, Corsę, Polo, Twingo,
Clio lub podobny mały zarejestrowany w rozsądnej cenie, może być
do poprawek. - 664 200 250
Kupię samochody osobowe,
dostawcze, całe, uszkodzone,
również wersje angielskie w całości, na części, odbieram własnym
transportem, zaświadczenia do
wyrejestrowania - 531 588 345

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

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
Bmw E 36 - 1997 rok - 1.8 benzyna, 115 koni, skóra, błękitny
metalik, elektryczne szyby + szyberdach, komplet opon zimowych
na felgach stalowych, autoalarm,
centralny zamek, 6500 zł - 781
225 335
Ford Sierra - automat 90r,
70.000tys. auto alarm, centralny
zamek, szyberdach. Ubezpieczony, przegląd ważny do 02.11,
sprowadzony z Niemiec, karta
pojazdu, alufelgi i zimowe na stalowych felgach, nie wymaga wkładu
finansowego - 723 379 851
Hyundai Accent 2001 rok, automat - klima, abs, wspomaganie, 4x
el. szyby, el. lusterka, 4-drzwiowy,
stan idealny - 693 828 283
Sprzedam Astre 3 2007 rok
kombi 1.7 CDTI. Srebrny met. po
lifcie. Jeden właściciel od nowości.
Stan bardzo dobry, cena - 24.500zl.
Możliwość zamiany na tańszy. 511 699 191
Sprzedam BMW 318, 92 rok,
ważne OC, brak przeglądu, auto
jest w pełni sprawne, cena 1600zl
- 794 015 149
Sprzedam Forda Escorta w
bardzo dobrym stanie 1.6 16v
benzyna 90KM, 1994/1995rok,
przebieg 168 tys. km. Zadbany,
wszystko wymieniane na czas,
doinwestowany. Polecam. Więcej
informacji pod nr tel 785 370 793

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

Sprzedam Mercedesa 307D tel. Sprzedam Toyotę Verso 7 oso500 168 910
bowa, rok 2004, D4D, zadbana,
Sprzedam Mercedesa E 320 stan bardzo dobry, cena do uzgodCDI, 2007r., 2987cm3, przebieg
nienia. - 793 731 224
86000 km, diesel, sedan, automat,
czarny metalik, skóra, nawigacja, VW New Beetle, skóra, gaz klima, parktronic, worek na narty, 1999r.,2.0.,benz/gaz na gwarancji,
zmieniarka płyt CDx6 - 601 338
bogata opcja + koła zimowe,
988
przegląd i OC do 2013r., po dużym
Sprzedam Opla Astre kombi
w dieslu 1.7 w stanie dobrym+, przeglądzie - m.in. rozrząd, płyny,
doinwestowana, naprawdę warto, oleje itd. Wsiadać i jechać, cena
w razie informacji proszę dzwonić 14.500 - jeżeli zamiana to na
- 721 636 340
większy, polecam - szef1974@
Sprzedam Renault Megane
Cabrio 1999 1.4 16V Zielony metalik bezwypadkowy. Zmieniarka CD.
Przegląd do 2013. Ubezpieczony,
ABS, elektryczne szyby, lusterka
6500. Tel. 505415420

o2.pl / 507690349
VW Passat b4 rok 1994, kombi,
1800 benzyna, kolor ciemna zieleń,
klimatyzacja, poduszki powietrzne,

elektryczne szyby i lusterka, weluSprzedam samochód Renault
rowa tapicerka, abs, radio, nowe
Megane czarne kombi, diesel 2004
klimatronik, cena 15.900 - 661 opony zimowe, alufelgi z oponami
letnimi. - 509-132-436
666 332

- 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

13 lutego 2012 r.

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 579 WYJĄTKOWA OFERTA!!! Bardzo ładny dwudziestokilkuletni dom wolnostojący, na działce 160m2, 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!!!
Anna Roziel 509 156 552
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
Sandra Kowalewska 535 201 185
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
Anna Roziel 509 156 552
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 125 000 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 do 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
160m2 składa się sala sprzedaży, pomieszczenia
laboratoryjne, socjalne oraz magazynowe. CENA
6 700 zł Sandra Kowalewska 535 201 185
ZEB 2731 Prezentujemy Państwu mieszkanie czteropokojowe na
Zabobrzu III przy ulicy Kiepury. Mieszkanie duże przestronne, nasłonecznione nadające się jedynie do kosmetyki. Usytuowane na trzecim
piętrze w budynku trzypiętrowym. budynek w bardzo dobrym stanie po
konserwacji, klatka schodowa po remoncie. Mieszkanie składa się z przedpokoju, dużego salonu
połączonego z częścią kuchenną, trzech sypialni
z jednej jest wyjście na balkon, sporej garderoby
oraz łazienki z WC. Cena 215 000 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185

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
Nieruchomości i Millennium kredyty
58-500 Jelenia Góra, ul. Wyszyńskiego 45
kupno / sprzedaż / wynajem / zamiana
ŻBR-MS-101 Okazja!!! Piękne, przestronne mieszkanie o pow. użytkowej
51 m2+piwnica 3 m2, na Zabobrzu. Lokal składa się z przedpokoju, sypialni,
łazienki, wc, kuchni oraz dużego salonu z balkonem. Na podłogach są panele i kafelki. Mieszkanie jest po remoncie,
nowe okna PCV. Meble kuchenne z płytą
ceramiczną, lodówka, pralka, szafa i łóżko
w sypialni są w cenie. Cena 175 tys. zł
SERDECZNIE POLECAM.
Karolina 605 896 784

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-DS-5 OKAZJA!!! Piękny bliźniak w Piechowicach z widokami na góry,
o pow. całkowitej 225 m2, działka 500m2, podpiwniczony z garażem. Nieruchomość składa się z dużego salonu (miejsce na kominek), jadalni, kuchni,
gabinetu, 2 łazienek z wc, 3 sypialni i garderoby. Woda z własnego ujęcia,
szambo. Brak sieci gazowej. Ogrzewanie gazowym piecem z wymiennikiem
lub piecem na miał z grzejnikami konwektorowymi. Gotowe wszystkie instalacje
(bez armatury), wykonane wylewki
pod podłogi lub płytki. Możliwe
wykonanie "pod klucz" po uzgodnieniu z właścicielem. Budynek posiada
potwierdzenie przyjęcia do użytkowania. Zamontowane solary na
dachu. Oferta godna polecenia.
Cena 355 tys.zł
Marek Żebrowski 505 058 665
ŻBR-GS-97 Oferujemy Państwu działkę rolną nie zabudowaną
o powierzchni 80002 m2 w miejscowości Strzyżowiec, w odległości 8 km
od Jeleniej Góry. Nieruchomość składa się z nieużytków, ziemi rolnej
kl.V, na 3 ha jest stara żwirownia, a na pow.
0,84 ha jest las. Złożony jest wniosek na przekwalifikowanie 0,3 ha na teren budowlany.
Atrakcyjna cena. Zapraszam na prezentację.
Cena 104 tys.zł. Marek Żebrowski 505 058 665

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie 3 pokojowe w Jeleniej
Górze. Najlepiej z kuchnia otwartą. - 608
507 127
Kupię mieszkanie minimum 3 pokojowe
z ogrodem /tarasem/ w okolicach Jeleniej
Góry. Oferty wyłącznie na adres e-mail. kupiec@onet.pl
Kupię niedrogo małe mieszkanie za
gotówkę - 602 894 192

MIESZKANIA
SPRZEDAM
120.000 zł. 48m2 - Sprzedam dwupokojowe mieszkanie blisko centrum. N.,,City,,
L.5908 - 695 034 321

Bezpośrednio sprzedam nowe
komfortowe mieszkanie 2-pokojowe 50m
na 1 piętrze z balkonem plus garaż podziemny ul Moniuszki 5A. Bez pośredników.
Tel.600721484
Dwupoziomowe tylko 230000zł Kupujący nie płaci prowizji. Mieszkanie
dwupoziomowe o pow. 84mkw obok
LO im. Żeromskiego. Duże możliwości
adaptacyjne. Zlecenie nadzorowane
przez pośrednika o nr licencji: 6603 - 668
867 614
Kawalerka 75000zł - kupujący nie
płaci prowizji. Kawalerka o pow. 33mkw,
ogrzewanie kominkowe, ogródek. Zlecenie nadzorowane przez pośrednika o nr
licencji: 6603. - 668 867 614
Mieszkanie 2 pokoje, 45,9m2, Ip, 180zł
czynszu, do wprowadzenia lub delikatnego
odświeżenia, 125 000zł. Więcej szczegółów telefonicznie. Nr lic 10171. - 508
240 825

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

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

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

Mieszkanie 44m2, 2 pokoje Zabobrze,
kuchnia, łazienka z WC, balkon, przy ul.
Karłowicza, po remoncie, pośrednikom
dziękujemy, cena 160tyś zł - 601 338 988/
695 081 177
Mieszkanie 60 m - 149 tys. w Cieplicach
po generalnym remoncie, garaż, działka.
Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda
Nieruchomości. Pomagamy uzyskać
kredyt hipoteczny. - 666 109 550
Mieszkanie Kiepury 74 m - 4 pokojowe
z aneksem kuchennym na 2 piętrze 4
piętrowego budynku mieszkalnego. Teren
ogrodzony i każdy ma miejsce parkingowe. Balkon 5.40 m długości. Cena 245
tys do negocjacji - 603 879 101
Oddam za odstępne mieszkanie - 90.tyś
zł ładne dwupokojowe mieszkanie - 55
m.kw. z zasobów JTBS w Jeleniej Górze.
W cenę wchodzi partycypacja i koszty
modernizacji. Mieszkanie wystarczy jedynie odświeżyć. - 781 146 079
Sprzedam komfortowe mieszkanie w
centrum 75m2, I piętro, 3 pokoje, kuchnia
z jadalnią, łazienka. Po kapitalnym remoncie, luksusowo wykończone i wyposażone.
Czynsz 110zł. Cena 195tys.do negocjacji.
- 756 116 068

Sprzedam mieszkanie w Jaworze.
Duże, słoneczne, ciepłe, 4 pokoje 120m2,
drugie piętro w kamienicy blisko centrum
i parku. Mieszkanie po remoncie z szafkami łazienkowymi i dużą 3-drzwiową
szafą. Cena 310tys.- do negocjacji. - 693
620 628
Sprzedam mieszkanie w Jeżowie
Sudeckim o pow. 53m2 do remontu. Cena
99 000 zł. Pośrednikom dziękujemy. - 880
750 270
Sprzedam pilnie mieszkanie w centrum
Szklarskiej Poręby (78m2) - 500 069 256

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam dwupokojowego mieszkania
kompletnie wyposażonego do spotkań z
klientami Vip na zasadzie hotelu do 100zl
doba. Tel. 535754680
Szukam mieszkania do wynajęcia do
900zl w tym czynsz i ogrzewanie tylko
Jelenia Góra. Jestem uczciwą osobą z
4-letnim synkiem. Pośrednikom dziękuję
- 694 622 276
Wynajmę mieszkanie w rozsądnej
cenie na terenie Karpacza lub okolicy tel.
516 172 073

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

13 lutego 2012 r.
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metrohouse
Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra
ul. Wolności 150
Tel: 668 867 615
Godziny otwarcia:
Pon-pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
www.metrohouse.pl

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

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

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
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REKLAMA

poradnik pacjenta kcm

Laser StoneLight w Urlologii
Usuwanie kamieni nerkowych to trudny temat i mało
przyjemny zabieg, teraz
w Karkonoskim Centrum
Medycznym przy Oddziale
Chirurgii 1 Dnia mają Państwo możliwość wykonania
go przy pomocy najnowszej
techniki Laserowej, bezboleśnie, precyzyjnie i szybko.
Energia laserowa wykorzystywana jest dopiero od połowy XX wieku.
Należało się spodziewać, że szybko
znajdzie zastosowanie w medycynie. Pierwszym, który opracował
teoretyczne podstawy tej energii
był Albert Einstein. Ten genialny
naukowiec dowiódł, że światło jest
energią falową emitowaną w postaci
porcji, zwanych fotonami. Takie
porcje energii można sztucznie
wzbudzać, wzmacniać
i modulować tak, aby
uzyskać promieniowanie
laserowe.

zabiegów na kompaktowym i niezawodnym urządzeniu. Laser ten
powstał w wyniku wieloletnich badań klinicznych i ciągłego rozwoju
urządzeń laserowych.
Laser StoneLight jest przeznaczony do używania w procedurach
takich jak cięcie, ablacja i waporyzacja. Laser holmowy emitujący
promieniowanie o długości 2100nm
jest bezpiecznym i efektywnym
narzędziem służącym do rozbijania
kamieni moczowych, kamieni w
cewce moczowej i w pęcherzu oraz
w chirurgii narządów moczowopłciowych.
Różnorodność, dogodna sekwencja połączeń pozwala na wybór optymalnej do pracy długości włókna.
Końcówka światłowodu dociera do
trudno dostępnych miejsc, nie ingerując

w sąsiadujące tkanki, co gwarantuje
pacjentowi bezpieczeństwo zabiegu
oraz szybką rekonwalescencję.
Działanie Lasera Stone Light opiera się na zachowaniu równowagi
pomiędzy :
- Skutecznością a bezpieczeństwem
- Precyzją a różnorodnością zastosowania
Zalety zabiegów przy użyciu
lasera holowego są bardzo duże
m.in. :
- Krótki okres rekonwalescencji
- Stosowanie znieczulenia
tylko miejscowego
- Bezpieczny dla tkanek sąsiadujących
- Wykorzystanie siły
kinetycznej któ-

ra zapobiega cofaniu się kamienia
w trakcie jego fragmentacji
StoneLight to urządzenie wszechstronne, mające zastosowanie w
rozmaitych aplikacjach, w szczególności w Urologii. Zabiegi likwidacji
kamieni nie są już zabiegami bolesnymi i nieprzyjemnymi.
Jest przełomowym rozwiązaniem
w leczeniu kamicy nerkowej, w
usuwaniu złośliwych zmian czy
złogów.
Nasi lekarze :
Lek. Med.
Tomasz Gede
Lek. Med.
Lesław
Węgrzynowski

Co to jest
StoneLight?

Laser StoneLight to
Holmowy laser
o mocy 15W
dający chirurgowi możliwość
p r z e p r o wa d z a n i a

JELENIA GÓRA

Nazbierali ponad 30 jednostek życiodajnego płynu

Krew wciąż bardzo potrzebna

Piąta edycja akcji z dobrego serca „Nie bądź żyła. Oddaj krew” pomysłu Jakuba Thauera,
ucznia „Elektronika” odbyła się w miniony czwartek Zespole Szkół Elektronicznych i
Gimnazjum nr 3 przy ulicy Grunwaldzkiej
w Jeleniej Górze. – Zebraliśmy ponad
30 jednostek krwi. Całkiem nieźle – mówi nam Kuba.

Fot. Petr

Poprzednie edycje akcji „Nie bądź
żyła. Oddaj krew”, którą Kuba Thauer,
uczeń „Elektronika” organizuje wraz
z gronem pedagogicznym szkoły,
zaowocowały ponad 150 jednostkami krwi. Najpierw czerwone
krwinki zbierano dla chorego na
ostrą białaczkę limfatyczną Mateusza Napiórkowskiego z

Dzielenie się krwią z potrzebującymi
daje wiele satysfakcji.

Podlasia, później - spontanicznie, dla banku i innych
osób potrzebujących.
– Tym razem zebraliśmy
ponad 30 jednostek krwi.
Całkiem nieźle. Jak zwykle bardzo dziękuję tym
wszystkim, którzy zechcieli nas wesprzeć. I
jak zwykle podkreślam,
że to bynajmniej nie koniec naszej akcji. Krew
jest cały czas potrzebna.
I my nadal będziemy
ją zbierać – tłumaczy
Kuba. Gratulujemy!
(Petr)

REGION

W interesie swoim
oraz pacjentów
Jeleniogórscy właściciele aptek
przystąpili do utworzonego Związku Pracodawców Aptek – Porozumienie Dolnośląskie w Legnicy.
Utworzenie związku zawodowego
jest reakcją na ustawę refundacyjną.
Inicjatorką Związku Pracodawców
Aptek - Porozumienie Dolnośląskie
jest Barbara Makuła, właścicielka
kilku legnickich aptek. Farmaceuci
przede wszystkim nie zgadzają się
na praktykę ponoszenia odpowiedzialności za błędnie wypełnione
recepty przez lekarzy.
Aptekarze wskazują na te obszary,
które – ich zdaniem - mogą wpływać
na pozycję ekonomiczną ich aptek:
limity cenowe, obniżka marży,
wydłużone oczekiwanie na zwrot
pieniędzy za leki refundowane oraz
zakaz możliwości rabatowania w
hurtowniach.
(Accipiter)

Bony upominkowe,
walentynkowe i nie tylko,
na masaże na 2 osób:
masaż relaksacyjny
całego ciała-100zł/2 osoby
- masaż gorącymi kamieniami całego ciała- 120zł/2
osoby. - 790 614 946
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.

Quantec diagnostyka ducha
i ciała. Terapia
bioinformacyjna
tel. 606 921 436
S t y l i zacja r z ę s w
Twoim domu - tel 50050-50-12. Certyfikat,
doświadczenie, szeroki
wybór rzęs, produkty
profesjonalne i antyalergiczne 100% zadowolonych klientek. Tanio
szybko i solidnie. Najwyższa jakość za dobrą
cenę

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

Kąpiemy dłonie
Specjaliści radzą, żeby dwa razy
w miesiącu urządzić kąpiel swoim
dłoniom. Jak to zrobić? Trzeba nalać
do miski 2-3 litry wody, dodać pół
łyżeczki szamponu i po tyle samo:
wody utlenionej, soku z cytryny i peelingu do rąk. Po wymieszaniu tych
składników, nakładamy miksturę na
dłonie, na 20 minut. Potem staranie
zmywamy maseczkę i nakładamy na
ręce krem nawilżający. Po takich
zabiegach ręce staną się gładkie i
piękne.
(bc)

Paz n okc i e , t i p s y w
Twoim domu tel 500-5050-12. Wykonuje paznokcie żelowe na formie lub
tipsie, przyjadę i zrobię
w t w o i m d o m u . Ta n i o
szybko i solidnie. Najwyższa jakość za dobrą
cenę.
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Polska workowa

Ot, i doczekaliśmy się. Kiedyś mieliśmy
Polskę drewnianą, później murowaną a
teraz mamy workową. „Worek tego, worek tamtego poproszę”, brzmi w polskim
społeczeństwie. „A do tego wszystkiego
pakowanego na worki jeszcze worek
węgla”.
Worek węgla, węgla worek. I nie
chodzi tu wcale o Worek Węgla w sensie
ciemnej mgławicy, która zaznacza się
ostro na tle Drogi Mlecznej w najmniejszym choć najjaśniejszym zarazem z
gwiazdozbiorów – czyli Krzyżu Południa.
Chodzi, rzecz jasna, o ciemne kostki
najcenniejszego z kruszców gdyż pozwalającego ogrzać się nieco tym, którzy w
dobie XXI wieku ciągle muszą korzystać
z archaicznych pieców kaflowych.
Chodzi o Ekogroszek luzem, węgiel
luzem Orzech i węgiel luzem Groszek,
niegdyś kupowany najchętniej tonami,
dzisiaj workami.
Cóż, jak to w Polsce workowej, gdzie
wszystko idzie na worki z wiadomej
przyczyny. Ceny, nic więcej. 21,25 złotych
za worek 25 kg, na który móc sobie
pozwolić powinien każdy szczęśliwy
posiadacz pieca kaflowego. Inaczej niż na
tonę węgla kosztującą dziś prawie 800 zł!

Orzecha, Groszku, Ekogroszku, jak zwał
tak zwał. Co gorsze – zgodnie z zapowiedzią miłościwie nam ustalających ceny za
opał, w niedalekiej przyszłości za węgiel
zapłacimy jeszcze więcej.
Polska workowa koncentrując się już li
tylko na węglu – worki kaszy, cukru, mleka i kiszonych ogórków znamy przecież
wszyscy, sięgnęła zenitu kilka dni temu
kiedy to spadła temperatura na zewnątrz
do minus 30 stopni. Wewnątrz kamienic
przy ulicy 1 Maja w Jeleniej Górze – do
plus 11 stopni, co oczywiście skłoniło
zamieszkujących przy głównym deptaku
do „workowej pielgrzymki” po węgiel. I
tak, wraz z kilkudziesięcioma osobami
staliśmy przy budce dozorcy, braliśmy
kolejno łopaty i szpadle, i ładowaliśmy.
Jeden drugiemu, w jedności siła! W Polsce
workowej kiła i mogiła!
Dziś już tak bardzo nie mrozi. Polska z
węglem na worki trochę straciła na sile.
Dziś większość z nas znów przepala porąbanymi meblami, które do zimy zalegały
na strychu, pozostali – co wcale dziwić
nie powinno, szpargałami wszelkiej maści co to się dobrze palą i dymią czarno. I
wszystkim nam ciepło, i miło.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CViii

Rozpoznanie przeszłości
- Skąd pan zna Drzewieckiego? – to pytanie zadali niemal
równocześnie po dłuższej chwili
milczenia podszytego wyczuwalnym niepokojem. Mieszkanie
Teodora było niezbyt przyjaznym
miejscem rozmowy, ale jakoś
żaden z panów nie odważył się
zaproponować, aby wyjść i pogadać gdzieś w knajpie na placu
Ratuszowym.
Mężczyźni mierzyli się wzrokiem jakby był on skuteczną
miarą w ocenie wiarygodności i
zamiarów każdego z nich.
- To długa historia, choć znam
go od kilku zaledwie dni… – wycedził Starzecki.
- Nie wiem, czy bym go poznał.
Ostatnio widziałem go jedenaście
lat temu… - rzekł przybysz.
- Przecież tu jeszcze była wojna, jak pan mógł go widzieć? –
wpadł mu w słowo Starzecki.
- Wie pan, moja matka była
Polką, ojciec – Niemcem. Wycho-

wałem się w Hirschbergu, jak to
teraz mówią Jeleniej Górze. Matka ukrywała swoje pochodzenie,
ale w domu rozmawiała ze mną
po polsku, dlatego znam język
– wyjaśnił gość najwyraźniej
czując potrzebę zwierzenia się.
Dłuższa chwila milczenia
wypełniła wnętrze pokoju w
mieszkaniu w kamienicy przy
ulicy Kopernika. Dało się słyszeć
tylko lekkie pochrapywanie pijanego Rdesta.
- Ojciec był wysokim funkcjonariuszem NSDAP. Rodzice
planowali uciec przed Ruskimi, a
pomagał im w tym ten, który tu
mieszkał, notariusz Werter Bachmann. Bardzo się z nim przyjaźniliśmy. Poznałem polskiego
robotnika przymusowego, który
naprawiał Bachmannowi samochód. Ten robotnik nazywał się…
Teodor Drzewiecki – rozpoczął
nieśmiało gość.
 Ciąg dalszy za tydzień.
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Nie będzie SKM?

Skrótowiec ukuty w dyskursie
przedwyborczym miłościwie nam
panującego prezydenta miasta,
czyli ESKAEM, stał się symbolem
obiecywania gruszek na wierzbie.
Wyczuła to chyba władza, która –
otwartym tekstem – przekonuje,
że SKM-u nie będzie! Będzie za to
JGM – czyli Jeleniogórska Kolej
Miejska. Kolejny skrótowiec, który
ma osłabić pustkę semantyczną poprzedniego, nie do końca
zgadza się z zasadami tworzenia
sigli, bo przecież powinno być
JKM! To z kolei może się kojarzyć
z Januszem Korwin-Mikke, a taka
asocjacja rządzącym wybitnie
nie jest smaczną. Tak czy inaczej
samorządowcy odżegnujący się
od wcześniejszych zapowiedzi
„tramwaju miejskiego”, chcą za
wszelką cenę połączenie uruchomić. Choćby po to, aby pokazać, że
ich obietnice nie są próżne. Nawet
wówczas, kiedy wagoniki kolejki
będą jeździć puste.

- Patrz, Józik, czasy się
zmieniają, wokół bida z nędzą,

Powrót posłanki

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
pojawi się w tym tygodniu w
Jeleniej Górze! Parlamentarzystka
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
związana z Warszawą, w teczce
przywieziona i wybrana głosami
miejscowych fanów lewicy, przez
minione miesiące uprawiała ascezę
milczenia i nieobecności w regionie, który w niej miał nadzieję na
lepsze jutro. Ale wraca! Ciekawe,
co się dzieje z Józefem Piniorem,
senatorem Platformy Obywatelskiej, który – po wyborach – także
„przepadł” z przestrzeni publicznej
Jeleniej Góry i okolic. A miał być
taki aktywny!
Z ostatniej chwili: Małgorzata
Sekuła-Szmajdzińska odwołała
konferencję. Jej wyborcy muszą
uzbroić się w cierpliwość.
(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.

- a my wciąż, kurczę, wśród
najbogatszych…

- … doświadczeniem, Józiu,
doświadczeniem!

Od lewej: Józef Gajewski i Józef Sarzyński, radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Brunner, ty wiecznie żywa świnio!
Popularność tasiemcowych telewizyjnych serialowych „oper mydlanych” sięga granic absurdu. Do tego
stopnia, że bohaterowie telenowel
stają się niemal realnymi bytami,
których śmierć, będąca ekranową
fikcją, bywa traktowana jako rzeczywiste wydarzenie. Trudno się więc
dziwić serialowej nieśmiertelności,
którą uzewnętrznia pomnikowy
Hauptmann Hans Kloss ze „Stawki
większej niż życie”.
Jak to się powszechnie i nie po
polsku określa, powstanie „remake”
tego serialu, a plenerami filmowego
planu mają być Cieplice i okolice

Jeleniej Góry. To tu – w młynie
powojennej historii – znaleźli swoje
miejsce na ziemi bohaterowie serialu, którzy – po prawie półwieczu
wrócą tam, gdzie czuli się najlepiej,
czyli na ekrany telewizorów.
Odpowiedzialni za wizerunek
miasta już zacierają dłonie. Będzie to bowiem świetna okazja do
„sprzedania” stolicy Karkonoszy w
serialowej otoczce popularnych twarzy aktorów. Zarówno tych, których
pamiętamy sprzed lat, jak i gwiazd
pokolenia, które – kiedy Kloss debiutował na ekranach wawelów,
berylów, topazów, ametystów i libr

(to nazwy modeli popularnych ongiś
odbiorników telewizyjnych) – nie
było nawet w planach. Może więc
być bardzo ciekawie.
Jednak równie dobrze sukces - już
wieszczony zanim padł pierwszy
klaps - może okazać się próżnym
chwaleniem dnia przed zachodem
słońca. Wiadomo bowiem, że ogólny
poziom współczesnych serialowych
produkcji rzadko kiedy miewa
wymiar kina wielkiego, choć poszatkowanego na seryjne okruszki
odcinków.
Nie pomagają techniczne fajerwerki, które – z pomocą technik
komputerowych – pozwalają wykreować niemal każdą wizję reżysera.
Z drugiej strony nie brakuje także

takich „dzieł” kręconych – z braku
środków – w warunkach podobnych
do ascetycznego planu „Stawki”
przed półwieczem. Wspólnym mianownikiem są najczęściej: beznadzieja, pretensjonalność, płaskość,
prymitywizm i łopatologia fabuły.
Jednak popularność Hansa Klossa
z Hermannem Brunnerem, białego
i czarnego charakteru ze „Stawki”,
wydaje się nie mieć końca. I tak
już od prawie pięćdziesięciu lat!
Co takiego ma w sobie ten serial
nakręcony na podstawie widowiska
teatralnego na czarno-białej taśmie
w spartańsko-przaśnym atelier, że
wciąż trzyma w napięciu kolejne
pokolenie miłośników przygód
tajnego agenta J23?

Nie ma tam tak uwielbianego
współcześnie brutalnego mordobicia i oceanu krwi, brak scen
batalistycznych, a fragmenty, gdzie
jest choć trochę ubóstwianej dziś nie
tylko na ekranie agresji, są nakręcone nieporadnie. Bohaterowie nie
rzucają mięchem, co we współczesnym kinie wydaje się niekwestionowaną normą i to niezależnie od
tematyki i kręgu odbiorców. Postaci
grające Niemców mówią literacką
polszczyzną. Zachowują salonowe
reguły savoir vivre’u nawet tam,
gdzie aż prosi się o wybuch emocji
i kilka słów od serca. Nie mówiąc
o „momentach”, które bardzo nieliczne podawane są z subtelnym
niedopowiedzeniem.

Toż to przecież niemal anty-serial!
Kto by chciał tracić czas na taką nudę?
A jednak tracą. Może właśnie podświadomie widzowie mają dość ekranowych bezeceństw, na siłę kreowanego
brutalizmu, nieuzasadnionej stylizacji
na śmietnik językowego bełkotu młodego pokolenia i lejącej się z ekranu
juchy? I fascynują się tym serialowym
muzeum. Czy realizatorzy „remaku”
wyciągną z tego wnioski? Czy też pójdą
drogą współcześnie modnej krwawej i
nasączonej przekleństwami oraz seksem sieczki? Od tego głównie zależy,
czy za lat pięćdziesiąt mający powstać
film będzie podstawą do przedłużenia
żywota potomków Hansa Klossa i
Hermanna Brunnera.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Limeryki i wybryki

Spotkanie „Limer yki i inne
wybryki” Grzegorza Żaka w
ramach projektu „Moja Mała Ojczyzna” odbędzie się 14 lutego o
godz. 13.00 w sali konferencyjnej
Książnicy Karkonoskiej. Wstęp
jest wolny.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Zmiana warty w zarządzie Stowarzyszenia Miłośników Cieplic

Paliło się w ciepłowni

Chcą przywrócić świetność zdrojowi

Spektakl w „Norwidzie”

„Zamknięty świat” to spektakl w
wykonaniu Anny Dereszowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Zofii Czerwińskiej,
Rafała Cieszyńskiego, a także Dariusza
Taraszkiewicza, który odbędzie się 14
lutego o godz. 19.30 w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida. Bilety w cenie
75 zł, 65 zł i 40 zł.

Agnieszka Dojs przejęła po
Marcinie Kafliku prezesurę
SMC po przeprowadzonych
wyborach podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji skupiającej
Koncert z Amorami
aktywnych ciepliczan działa14 lutego o godz. 18.00 w MDK Ani Mru Mru
„Muflon” odbędzie się koncert z
Kabaret Ani Mru Mru z nowym progra- jących na rzecz uzdrowiskoAmorami w wykonaniu grupy mem 2012, wystąpi w sali widowiskowej wej dzielnicy Jeleniej Góry.
Spokoo z Piechowickiego Ośrod- JCK przy ul. Bankowej 17 lutego o godz.
ka Kultury. Wstęp jest wolny.
18.00 i 20.30. Bilety są w cenie 50 zł.

REKLAMA

Spotkanie odbyło się w miniony
czwartek. Unieważniono na nim poprzednie wybory do zarządu SMC. O
miejsce w zarządzie „walczyło” pięcioro
kandydatów: Agnieszka Dojs, Danuta
Mackaniec-Duch, Zbigniew Sus, Alicja
Szklarska oraz Małgorzata Turowska.
W tajnym głosowaniu wszyscy otrzymali po 13 głosów. Ukonstytuowany
zarząd wybrał prezesa, którym została

Agnieszka Dojs. Jej zastępczyniami
wybrano Alicję Szklarską i Małgorzatę
Turowską, sekretarzem – Danutę
Mackaniec-Duch, zaś skarbnikiem
– Zbigniewa Susa. Nie ma zmian
w składzie komisji rewizyjnej. Jej
przewodniczącą jest Anna Bałkowska,
a członkami – Jerzy Gołaczyński i

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

Katarzyna Stefanowicz. Działacze
SMC podkreślili społeczny i apolityczny
charakter organizacji, której celem jest
dążenie do przywrócenia Cieplicom
dawnej świetności.
(SMC)

Nowy zarząd z panią prezes
Agnieszką Dojs (druga od prawej)
R

R

Po godzinie pierwszej w nocy
z 8 na 9 lutego wybuchł pożar
w elektrociepłowni Eco Jelenia
Góra przy ul. Karola Miarki 46. Z
ogniem i dymem strażacy walczyli
ponad godzinę. Prawdopodobną
przyczyną wybuchu ognia było
zwarcie instalacji elektrycznej.
Pracownicy elektrociepłowni
sami próbowali ugasić pożar, a
gdy się to nie udało wezwali straż
pożarną, która musiała uporać
się z trzema ogniskami pożaru.
Dwa były na parterze, gdzie paliła
się otulina na rurach, a jedno na
pierwszym piętrze. Tam płonęły
przewody w sterowniku turbiny. W budynku było dosyć duże
zadymienie, jednak nikomu nic
się nie stało. W akcji brało udział
dziewięciu strażaków i trzy wozy
gaśnicze.
(Agrafka)

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38
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2012-02-03 godz. 16.30 - 2012-02-10
godz. 17.30
PRACA
DAM PRACĘ
3000 PLN netto - Niezbędne: min
10 lat doświadczeń zawodowych
w obsłudze klienta, udokumentowane sukcesy w sprzedaży,
wykszt. średnie, wysoka kultura
osobista, dyspozycyjność, miły
głos. Zgłoszenia z CV - met.
rekrutacja@gmail.com
Do akwizytorów OFE - Praca
dla przedstawicieli PTE. Mile
widziani Menagerowie. Wasze
doświadczenie będzie sowicie
wynagrodzone. Niezb. wykszt.
średnie Prosimy aplikacje z CV
- met.rekrutacja@gmail.com
Firma Iwo-Bau zatrudni
doświadczonych dekarzy z
komunikatywnym niemieckim od
zaraz. Umowa, zakwaterowanie,
dobre warunki. - 6699952962,
501418553
Firma zatrudni osoby niepełnosprawne na stanowiska:
operator wózka widłowego z
uprawnieniami i doświadczeniem oraz ze znajomością pracy
w magazynie, operator maszyn,
pielęgniarka, specjalista ds.
kadrowych - 609 492 718
Firma zatrudni szlifierza do
otworów (SOJ 10) i wałków
(RUP 28), ze znajomością pracy
na tokarce - 609 492 718
Gołębiewski zatrudni kelnerów. Praca na umowę o pracę.
CV prosimy wysyłać na e-mail :
kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem kelner. Tel.757670715.
- 503 011 950
Hotel z restauracją w Karpaczu zatrudni na stanowisko:
recepcjonistka z obsługą kelnerską. Praca na pełny etat.
Mile widziane doświadczenie,
znajomość jęz. niemieckiego
lub angielskiego. - 509 429 835

Konsultantka Avon - Produkty najwyższej jakości w
atrakcyjnych cenach. Dodatkowe zarobki, próbki, prezenty.
Super oferty, nowości co 3 tyg.
Wygodny sposób składania
zamówień, dostawa do domu.
Bez zobowiązań i opłat - 692
494 164
Kucharz na 1/4 etatu - Ośrodek w Świeradowie Zdroju
zatrudni kucharza kuchni polskiej, praca dwa-trzy dni w
tygodniu po 8 h, na stałe. Brak
możliwości zakwaterowania.
Chętnych prosimy o kontakt:
info@villavital.pl lub telefon. 0757816300
Lakfam sp.j. zatrudni operatora wózka widłowego. CV
prosimy kierować na adres
lakfam@lakfam.pl lub 58-530
Kowary, ul. Główna 1 - 757
182 354
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
Masażysta i mgr. fizykoterapeuta - potrzebni do nowo
otwartych gabinetów w ośrodku
- 608 410 619
Opieka od 25.02 w Niemczech
- Praca na 2 m-ce do kobiety 83
lata, sprawnej fizycznie z lekką
demencją, pampersy. Potrzebna
opiekunka z komunikatywną
znajomością j. niemieckiego z
otwartą działalnością gospodarczą. Wynagr 1300E/m-c 75/6472242
Opiekunka do Frankfurtu Zlecenie dla opiekunki z dział.
gospod., opieka nad kobietą
chodzącą od.1.03., płaca 1350
euro, - 602 320 892
Opiekunki osób starszych do
pracy w Niemczech od zaraz
zatrudni na umowę o pracę firma
DoraMed z Jeleniej Góry. - 691
104 999

Perspektywa kariery w JG
- 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

Pomoc kuchenna - Tylko z
doświadczeniem do pracy w
godzinach popołudniowych w
hotelu w Karpaczu. CV proszę wysyłać na adres monika.
lugowska@e-apollo.eu - 604
598 583

Pub poszukuje młodą, kreatywną, chcącą się rozwijać
osobę na stanowisko barman.
CV ze zdjęciem ślemy na jjacak@wp.pl. Atutem języki obce,
rekomendacje. Odpowiadamy
na wybrane maile.

Poszukuję kadrowej na 1/4
etatu - Zatrudnię doświadczoną
kadrową ( kadry i płace) do pracy
na dwie godziny dziennie. Mile
widziane Panie na emeryturze
lub rencie. Zgłoszenia proszę
przesyłać na adres e.raczkiewicz@onet.eu - 607 328 088

Szukam doświadczonego
brygadzisty w układaniu kostki
betonowej. - 881 915 914

Poszukuję pomoc kuchenną
do pensjonatu w Karpaczu.
Szczegóły na telefon. Kontakt
w godzinach 17-20. - 501 039
240
Poszukuję pracownika do
terenu. Mile widziane prawo
jazdy. Kontakt: 669-953-861 669 953 861

Szukam doświadczonej pokojowej do pracy w pensjonacie. Pani powinna być: czysta,
dokładna, energiczna, odpowiedzialna i ze Szklarskiej Poręby.
Więcej informacji pod nr tel.: 609
421 818
Szukamy wolontariusza na
likwidatora Fundacji CWiPP. 607 328 088
Szukamy wolontariusza na
likwidatora spółki Sieci Wodne
Sp.z.o.o. w likwidacji. - 607
328 088

Trener-konsultant - Szukam 4 osoby do prowadzenia
grup lub osób indywidualnych.
które chcą poprawić stan zdrowia i osiągnąć doskonałą kondycję organizmu przez prawidłowe
odżywianie. Trenerów-konsultantów przeszkolimy. - 601 703
765
Zatrudnię - recepcjonistkę,
kelnerkę, bufetową. Z zakwaterowaniem - 510 247 536
Zatrudnię konserwatora złotą rączkę - 600 323 643
Zatrudnię kucharkę/kucharza
(z doświadczeniem zawodowym) w DW Bełchatów ul. Kilińskiego 4 w Szklarskiej Porębie
tel. 693 364 191
Zatrudnimy doświadczonych
dekarzy i operatorów koparki z
językiem niemieckim. Umowa,
zakwaterowanie, bardzo dobre
warunki - 501 413 553
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Zostań konsultantką lub bezpośrednią klientką w Avon. Prezenty przez 4 katalogi. Zarobki
do 40% z własnej sprzedaży i/
lub do 10% ze sprzedaży grupy.
Szkolenia kosmetyczne. GG
2536594. Torebka Batyckiego 667 268 964

ANONSE
MATRYMONIALNE
Namiętna i gorąca szatynka
zaprasza na super zabawę i sex
analny - 781 608 867
Pomogę miłej dziewczynie
30-parolatek - 727 538 344
Seksowna i bardzo zgrabna
blondyneczka będzie twoją
niezaspokojoną pokojówką, niegrzeczną uczennicą i wyuzdaną
pielęgniarką, którą wolisz? - 724
186 211
Wakacje - Jestem sześćdziesięcioletnią kobietą. Moją pasją
są podróże. Szukam bratniej
duszy o podobnych zainteresowaniach. tel.661342611
Wilgotna Emilka czeka na
Ciebie od 12-20, zapraszam
na pieszczoty plus masaż tel.
535840745

USŁUGI
BUDOWLANE
Dach? Tylko u nas - Nie mogą
Państwo znaleźć fachowców?
Blacharstwo, ciesielstwo, dekarstwo łupkowe: pokrycie dachu,
a także elewacji z kamienia
(łupka). Wymiana, naprawa,
konserwacja, a przy tym gwarancja wykonanej pracy. - +48
691237078
Dachy - naprawa, konserwacja, papa, gonty, bitumiczne,
dachówka, blacha, obróbki,
docieplenie, wentylacja tel. 602
884 480
Dachy, konstrukcje i pokrycia,
dobre ceny - 605 209 140
Elektryk awarie A-Z Jelenia
Góra tel.500-50-50-02. Awarie,
instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje. Szybko,
tanio i solidnie. Zawsze solidnie
pewni jakości i dobrej ceny.
Gaz serwis – Jelenia Góra,
Karpacz. Szklarska tel.500-5050-02. Junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa konserwacja
i montaż urządzeń gazowych.
Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie,
pewni jakości i dobrej ceny.
Hydraulik - awarie, usterki
wszelkiego typu urządzeń i
instalacji hydraulicznych w dniu
zgłoszenia usterki. Montaż
kranów, wanien itp. Wymiana
pieców CO, term itp. Budowa
kompletnych instalacji. - 796
359 030
Hydraulik - usuwanie awarii,
wymiana rur, modernizacje,
naprawa wod.-kan. i inne usługi.
Tanio i solidnie. Tel.791-001236
Hydraulik A-Z - Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra tel.50050-50-02 instalacje montaże
usterki naprawy modernizacje
itp. Szybko, tanio i solidnie.
Zawsze solidnie pewni jakości i
dobrej ceny.
Hydraulika naprawy, awarie
CO - Odmrażanie rur wodnych.
Naprawy instalacji grzewczych
i wodnych. Naprawy i wymiany
kotłów; junkersów; pomp. Przeglądy instalacji i pieców CO.
Drobne naprawy wykonywane
są w dniu zgłoszenia. - 796
359 030
Hydraulika. Ins wod-kan,
CO, podłogówka, kotły- CO. 511 639 680
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Junkersy naprawy - Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra, tel.50050-50-02. Termy, junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny.
Kompleksowe usługi budowlane. Remonty mieszkań, biur,
pomieszczeń gospodarczych.
Budowa od podstaw. - 509 565
541
Montaż kuchenek gazowych
- Karpacz, Szklarska, Jelenia
Góra tel.500-50-50-02 Profesjonalnie odłączenie i przyłączenie.
Próby szczelności instalacji
gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze
bezpiecznie, pewni jakości i
dobrej ceny
Montaż: drzwi, okien, mebli.
Remonty-wykończenia, gładzie,
malowanie itp. Solidnie i czysto.
- 509 061 763
Okna PCV pod każdy wymiar,
klasa jakości A, 6-komorowe,
do 10 lat gwarancji, terminy
nawet do 7 dni, system ratalny,
bezpłatny pomiar i wycena,
zapraszamy - Ventana ul. Wolności 179B Jelenia Góra - 696
222 263
Profesjonalne budowy
domów w rozsądnej cenie - 605
209 140
Profesjonalne układanie
kostki brukowej, betonowej,
roboty ziemne, odwodnienia,
drenaże, równanie terenu wyspecjalizowanymi maszynami. - 667
701 333
Przebudowa i budowa pieców licowanych kaflami i trzonów
kuchennych, budowa kominków
z paleniskiem otwartym, pieców
chlebowych - 789 312 781
Remonty od A do Z - Kompleksowe remonty mieszkań,
domów, biur, sklepów. Bezpłatna
wycena, bezpłatne porady.
Wystawiam F-Vat, daje gwarancje na wykonane prace. - 608
026 379
Remonty od A do Z. Układanie
glazury. Szpachlowanie, malowanie itd. Fachowe i dokładne
wykonanie. Przystępne ceny.
- 661 813 056
Serwis gazowy - Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra
tel.500-50-50-02. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Kotły, junkersy,
kuchenki gazowe. Wypełniamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze
bezpiecznie, pewni jakości i
dobrej ceny
Szafy, kuchnie na wymiar, garderoby, zabudowy skosów, duże
doświadczenie, projekt, dojazd
gratis - 692 265 128
Termet naprawy - Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra tel.50050-50-02 Termy gazowe, junkersy, kotły, kuchenki. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny.
Usługi glazurnicze - 25 lat
staż. - 517 372 835
Usługi stolarskie - Drzwi,
okna, schody, podłogi, meble,
oraz inne prace i naprawy
wszystkiego co jest wykonane
z drewna. Szybko i solidnie - 609
477 529
W.U.K.O Udrażnianie kanalizacji - Karpacz, Szklarska,
Jelenia Góra tel.500-50-50-02
Szybkie usuwanie awarii 1-3
godz od zgłoszenia. Udrażniamy
zapchane rury i odpływy w domu
i za budynkiem.
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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
Zlecę budowę domu jednorodzinnego w Czernicy o
powierzchni 105m. Projekt „dom
w rododendronach” Oferty proszę kierować na maila mybox2@
tlen.pl - 661 175 516
Zlecę remont - (Prace budowlane) w domu w Jeżowie Sudeckim. Termin realizacji: kwiecień/
maj 2012. Szczegóły telefonicznie. - 502 377 461

USŁUGI
EDUKACYJNE
BHP PPOŻ Szkolenia, opieka.
Szkolimy pracodawców, pracowników, przynależnych do
różnych grup zawodowych.
Tanio, profesjonalnie, solidnie Infocad - 663-663-369
Chemia - liceum, matura, studia
- profesjonalnie - 664 459 936
Korepetycje matma i fizyka
- tanio i rzetelnie. Szeroki zakres
materiału. - 725 154 212
Korepetycje wszystkie
przedmioty od szkoły podst. po
studia, kursy maturalne. Centrum Korepetycji Platu Jelenia
Góra - 600153322
Korepetycje z matematyki
dla uczniów szkół od podstawowej do średniej oraz dla
studentów, przygotowanie do
matury. Dodatkowo pomogę w
fizyce i w chemii po ustaleniu
zakresu materiału.(dojeżdżam)
- 663 903 235
Kursy dla opiekunek osób
starszych, opiekunek do dzieci
oraz inne zawody do pracy w
Niemczech. W tym nauka j. niemieckiego - 600153322
Pomogę z biologii. - 535 946
369
Profesjonalne korepetycje
z matematyki i fizyki (w zakresie
szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz średniej łącznie z przygotowaniem do egzaminów);
wieloletnie doświadczenie w
nauczaniu - 603 630 164

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne,
pomiary, odbiory. Wykonawstwo, modernizacja, pomiary,
odbiory instalacji elektrycznych.
Tanio, profesjonalnie, solidnie Infocad - 663-663-369
Naprawy instalacji elektrycznych najczęściej w dniu zgłoszenia. Szybko sprawnie w
rozsądnej cenie. - 796 359 030

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Usługi informatyczne - Pogotowie komputerowe. Projektowanie, realizacja modernizacja sieci
komputerowych LAN, Wi-Fi.
Projektowanie stron www. Tanio,
profesjonalnie, solidnie - Infocad
- 663-663-369

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy, muzyka
akordeonowa, instrumentalnowokalna, różny repertuar, cena
umowna „Muzyk Orkiestra” tel.
75 75 339 21, 692 046 727

Wesela, imprezy, przyjęcia.
Muzyka instrumentalno wokalna
akordeonowa. Profesjonalnie,
umownie i na żywo prowadzenie
zabaw. Repertuar polski i zagraniczny tel. 692 046 727

USŁUGI0
OPIEKA - OSOBY
Pomogę starszej osobie, ugotuję, posprzątam tel. 781 823
856, 75 75 339 21

USŁUGI
RÓŻNE
Bezpłatne porady prawne, ul.
Teatralna 1 pokój 311, proszę o
rejestrację telefoniczną tel. 602
467 812
Detektywi - sprawy rozwodowe, podsłuchy, zdrady, poszukiwania, doradztwo, windykacja.
- 668 443 632
Doświadczona księgowa
poprowadzi pełną księgowość
za rozsądną cenę. - 605 248
272
K a n a l i zacja - h y d r a u lika. Oczyszczenie i udrożnianie
rur, odpływów w mieszkaniach,
domkach. Hydraulika kompleksowa. Wypompowywanie wody
z zalanych piwnic tel. 609 172
300
Komis meblowy, skup - sprzedaż 75 75 577 94 ul. Wolności
181 (obok Gorzelni ) Jelenia
Góra
Kredyt dla firm do 300.000
PLN - Bez zaświadczeń z Zus
i US, zabezpieczeń majątkowych, nawet na 8 lat, decyzja
kredytowa w ciągu paru minut,
realizacja w 48 godz. na Twoim
koncie. Zapraszamy serdecznie
- 756 431 360
Kredyt dla każdego. Wyślij
sms o treści: imię, nazwisko,
pesel, kwota kredytu i tel. kontaktowy - 668 443 632
Kredyty gotówkowe konsolidacyjne. Dojazd do klienta.
Tel.798 972 318
Książka przychodów i rozchodów - pełen zakres usług
księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych - znajdź nas w sieci Biuro
Rachunkowe Koala - W. Polskiego 54 - budynek NOT - 782
020 635, 601 837 677
Księgowość:
profesjonalnie dla mikro
małych i średnich firm centrum, dogodny dojazd
i parking tel. 690 004 160

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.
Nie masz dowodów? Pomoc
prawna, detektywi. Trudne
sprawy. - 668 443 632
Pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych - znajdź nas w sieci Biuro
Rachunkowe Koala - W. Polskiego 54 - budynek NOT - 782
020 635, 601 837 677
Pogotowie kredytowe Zdarzyły się nieprzewidziane
wydatki? masz za dużo kredytów? Wystarczy zadzwonić 514
318 408 Plac Ratuszowy 39,
Jelenia Góra

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

Po m oc p r a w n i k ó w 2 4 h .
Detektywi, sprawy rozwodowe,
cywilne, rodzinne, spadkowe,
karne, administracyjne. - 668
443 632
Pożyczka bez BIK w domu
klienta. Raty mies. 504-786104.
Prywatne usługi pilarskie,
ścinka drzew i gałęzi, koszenie
traw, strzyżenie żywopłotów
Krzysztof Pociecha - 505 299
199
Rozliczymy Twój PIT za 15zl
- 668 443 632
Skorzystaj z darmowej
pomocy prawnej. - 668 443
632
Szybka pożyczka w domu
klienta tel. 509 675 760
Szyldy, ulotki, wizytówki i inne
materiały reklamowe i informacyjne. Faktura VAT, najwyższa
jakość, dojazd do klienta, fotografowanie obiektów umieszczanych na reklamach, korekty
projektu na miejscu. - 668 802
055

Ś l u sa r s t w o , n a p r a w a ,
wymiana, otwieranie zamków.
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne. - 533 188 754
Śrutowanie
usługowe, kabina
9mx4mx3m. Ładziński
Zakłady Metalowe, ul.
Waryńskiego 10. Tel. 603587-299

Tapicerstwo od A do Z.
Dojazd do klienta, wycena i
transport gratis tel. 880 044
951
Utknąłeś w zaspie? Wpadłeś
do rowu? My Cię wyciągniemy.
Nissan Partol 24h na dobę. - 880
750 270

og£oszenia / reklama
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Wuco 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
Wnioski do UP - dotacje - Pełen
zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US,
płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - znajdź
nas w sieci Biuro Rachunkowe
Koala - W. Polskiego 54 - budynek NOT - 782 020 635, 601
837 677
Zdradza Cię? Udowodnimy
to. - 668 443 632

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerek. Usługi również w firmie.
Odbiór-dowóz gratis. Wysoka
jakość usług. Zapraszamy tel.
609 172 300
Posprzątam biura, domy,
mieszkania. Jestem osobą
uczciwą i rzetelną. - 697 942
866

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Laweta już od 1zl za kilometr.
Niewielkie usterki usuwane na
miejscu lub na naszym warsztacie, jeśli tyko klient wyrazi na
to zgodę. - 665 944 840
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
Transport. Bus towarowy,
przeprowadzki, dyspozycyjność
tel. 782 021 371

USŁUGI
KUPIĘ
Kupię każde zboże pasz, kons.
gorzelniane oraz eko, również
łubin, rzepak, groch. Min 23t.
Zapewniam transport, płacę w
dniu odbioru. Tel: 509-942-079

SPRZEDAM
Drewno kominkowe - 660
072 188
Sprzedam jagnięta, owce,
wrzosówki, barana kameruńskiego, koźlęta, dziko świnie
zapraszam - 605 209 637

Sprzedam pianino. Tel. 75
76 73 712
Sprzedam telewizor Philips.
Nowy, 2-letnia gwarancja, paragon, LED, hd- ready, 32 cale.
1099 zl. Dostałam 2 na nowe
mieszkanie, dlatego sprzedam
tanio. - 883 943 511

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2 pokoje 55m2, kuchnia,
łazienka, przedpokój, spiżarnia,
piwnica. Stan mieszkanie bardzo dobry częściowo umeblowane polecam od zaraz - 781
414 416
Do wynajęcia kawalerka z balkonem w nowym budynku ul.
Wolności - koło nowej straży
pożarnej. 800 zl (w tym m.in.
czynsz, podgrzanie wody, CO)
+ liczniki. Dodatkowo można
wynająć miejsce w garażu w
budynku. - 505 865 407
Do wynajęcia mieszkanie w
centrum miasta, świetna lokalizacja: 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka. Mieszkanie 53m2,
parter w 2 piętrowym budynku.
Czynsz 900zł. - 605 597 817
Do wynajęcia mieszkanie w
Karpaczu tel. 603 591 169
Dwupokojowe + balkon
Zabobrze - 40m + 4m piwnica, ul.
Karłowicza, piętro 3/4 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój,
balkon umeblowane, pralka,
lodówka, kuchenka gaz., tv,
odkurzacz, okna PCV, domofon. 900żł + gaz, prąd, woda
ninagrygiel99@interia.pl - 506
853 222
Mam do wynajęcia nowe mieszkanie 2-pokojowe z balkonem,
częściowo umeblowane. Zabobrze 3 nr tel 512153378
Mam do wynajęcia pokój z internetem w okolicy Kolegium Karkonoskiego. Kaucja plus licznik
elektryczny. - 663 501 473
Mieszkanie 2 pokoje, Zabobrze nowo wyremontowane koło
Ronda, 40m2, II piętro, kuchnia,
łazienka z natryskiem + toaleta.
Możliwość wyposażenia według
potrzeb lokatorów. Opłaty 950zł
+ liczniki tel. 533001709
Pokój dla studenta, studentki również zaocznych, dla pracujących. Media, internet, dostęp do
łazienki, kuchni, parking, spokój,
niedaleko UE. - 698 673 047
Pokój dwuosobowy w mieszkaniu studenckim mam do
wynajęcia. Mieszkanie jest dwupokojowe, komfortowe wyposażenie, doskonała lokalizacja, w
pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego - ul. Kraszewskiego
1. - 605 490 074
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na ul Kiepury w Jeleniej
Górze, umeblowane, 54m2,
1p., duży plac zabaw. Koszt
wynajmu 1300(w tym czynsz) +
prąd i woda - 664 756 020
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W y n aj m ę m i e s z k a n i e 3
pokoje, 2 balkony w Cieplicach,
2 piętro. Za 800zl + czynsz 580
w tym c.o. ogrzanie ciepłej wody,
zimna woda + wynajęcie garażu.
- 668 038 655
Wynajmę mieszkanie 60m
centrum przy ul. Krótkiej na
drugim piętrze. Umeblowane. 603-139-998
Wynajmę mieszkanie dwa
pokoje, kuchnia, łazienka, umeblowane dla dwojga, mogą być
pracownicy, parking, siedem km
centrum - 605 209 637
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 38m na Zabobrzu 3,
umeblowane - 607 592 115
Wynajmę pokoje 1 os., 2 os., 3
os. dla turystów i nie tylko. Rejon
parku Zdrojowego Cieplice tel.
517 672 338

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Kawalerka komunalna pokój,
łazienka, kuchnia, przedpokój na
większe w Jeleniej Górze. - 723
338 626
Zamiana Zabobrze 53m na
mniejsze do 40 m może być stare
budownictwo – 782501172

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom w Jeleniej Górze
lub pobliskiej miejscowości
do 15km. Chętnie z zabudowaniami. W rozsądnej cenie.
Pośrednikom dziękuję - 535
491 240

DOMY
SPRZEDAM
Dom w okolicach Morcinka wolnostojący do częściowego
delikatnego wykończenia z
możliwością zamieszkania w 3
niezależnych mieszkaniach z
oddzielnymi wejściami, ewentualnie część do wynajmu. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Sprzedam dom do remontu
lub rozbiórki w Goduszynie, pow
budynku 200m2 działka 0.8 a,
więcej inf na tel. - 531 588 345
Sprzedam dom w Jeżowie
Sudeckim tel. 505 020 519
Szklarska Poręba - obiekt
położony jest w odległości 300m
od centrum. Budynek stoi na
działce o powierzchni 593m2.
Całkowita powierzchnia budynku
244m2. - 693 463 846

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1462m² - najpiękniejsza działka
budowlana w Dziwiszowie,
idealny prostokąt media przy
działce. Działka dla ludzi lubiących ciszę i łono natury, widok
na Karpacz. Bez pośredników.
- 885 342 947
Działka budowlana 370m2
Sobieszów. Gotowy projekt
na bliźniaka 170m2 - 40tyś.
Mogę sprzedać bez projektu 32tyś. Działka uzbrojona w prąd,
wszystkie media przylegają do
działki. Bardzo dobra lokalizacja.
- 517 201 404
Mam do sprzedania dwie działki
ogrodowe, cena 4.500 i 2.500zl,
ogrody działkowe Jelonek. Tel.
697097227
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną 614m2 w Gryfowie
Śląskim (100m od centrum).
Dojazd drogą asfaltową . Cena
80000zł do negocjacji. - 725
274 753

Sprzedam działkę budowlaną,
wszystkie media, pow. 1000m2,
cena tylko 50.000 zł. N. ,,City,, L.
5908 - 695 034 321
Sprzedam działkę na Czarnym. Woda, prąd, gaz, kanalizacja przy działce, ogrodzona.
Tylko 115zł m2. - 508 137 492
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

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę 2000m2 placu,
ogrodzony, utwardzony, monitorowany (teren Pebex) ul. K.
Miarki 18D tel: 601 057 718

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam prosperujący
sklep na osiedlu pod
Jelenią Górą, bez
konkurencji, metraż 72m2
i 340m2 gruntu. Dzwonić
godz. 20-21 tel. 791 767
880

Pilnie sprzedam pawilon handlowy o pow. 38m2 położony w
Karpaczu przy ul. Nadrzecznej
(wyposażenie, woda, prąd 400V,
telefon, alarm) cena do uzgodnienia - 506 696 432

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Szukam taniego lokalu w
Jeleniej Górze i ewentualnie
okolicach pod sklep z używaną
odzieżą, z czynszem do 600 zł
miesięcznie. - 667 017 256

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal handlowousługowy 45m/kw w centrum
Jeleniej Góry, wiadomość pod nr
533322012 lub 667730090
Do wynajęcia lokal na parterze,
centrum, 40m, Pl. Wyszyńskiego
46, 2 tys + vat - 609 655 488
Lokal 70m2 na deptaku ul.
1-go Maja 40, parter, duże
witryny. aprzeciw Szkoły Handlówki, do wynajęcia - 888 221
321
Lokal do wynajęcia w Karpaczu - 25 m2 (koło stadionu),
zainteresowanych proszę o
kontakt 757618098
Lokal handlowousługowy w centrum
Jeleniej Góry 100 m2 do
wynajęcia. Tel. 502 044
823

Lokale biurowe w
centrum Jeleniej Góry,
różne powierzchnie - tanio
do wynajęcia. Tel. 502
044 823

Wynajmę lokal z witryną 22
m2 + 5 dodatkowych pomieszczeń na parterze kamienicy,
razem 50 m2, centrum Kowar
- 605 293 704
Wynajmę pomieszczenia 12,
16, 18 m2 pod usługi, biura,
gabinety. Centrum - ul. Klonowica. Tel. 600 395 142
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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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