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Dodatki: nieruchomoŒci i zdrowie
JELENIA GÓRA

Samorząd planuje zamykanie placówek i oszczędności w oświacie

– Nigdzie nie idziemy. W Sobieszowie zostajemy! – manifestowali w miniony czwartek uczniowie Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Żywieniowych pod budynkiem placówki w
Sobieszowie. – Nie zabierajcie nam Młodzieżowego Domu
Kultury! – zwierają szyki nauczyciele i rodzice uczęszczających do popularnego „Jelonka”.

JELENIA GÓRA

Czy nasze miasto
da się lubić?
Popularne witryny pomostem
dialogu społecznego.

str. 3

Likwidacja poprzez wygaszanie
działalności Gimnazjum nr 2, przeniesienie ZSP-Ż do Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Sobieszowie,
połączenie działającego przy „żywieniówce” gimnazjum ze Szkołą
Podstawową nr 15 w Sobieszowie
i przeniesienie jeleniogórskiej „siódemki” do gimnazjalnego gmachu po
„dwójce”. Do tego skazanie na niebyt
Młodzieżowego Domu Kultury – takie
konkretne propozycje ekipy prezyden-

Fot. Petr/red

Gimnazjum nr 2 i MDK do likwidacji!
ta Marcina Zawiły zostaną skierowane
pod obrady rady miejskiej, która zbierze się w ratuszu, 28 lutego.
Pomysł powstał po dokładnej
analizie kondycji oświaty w Jeleniej Górze i – jak twierdzą samorządowcy – jest koniecznością. Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych
Miejską edukację czeka bowiem są przeciw łączeniu placówek.
niż demograficzny oraz mniejsza niewielkie są szansę, aby oddalić nadzieję, że władza wycofa się
subwencja otrzymywana z budżetu przynajmniej część widma zmian. ze swych planów.
centralnego. Biorąc pod uwagę poli- Tymczasem obrońcy placówek mają
Więcej na stronie 5   
tyczny rozkład sił w radzie miejskiej

JELENIA GÓRA Awarie gazociągu spędzają sen z powiek mieszkańcom JELENIA GÓRA

Fot. ARCOFYESOD

Wszyscy śpimy na gazowej bombie?

JELENIA GÓRA

Do kręgosłupa
przez dziurkę
Nowoczesna technika operacyjna mniej obciąża pacjentów.

str. 10

Nocna akcja ewakuacyjna przy
ul. Paderewskiego przebiegła sprawnie.
Siarczyste mrozy na przełomie stycznia i lutego połączone z brakiem pokrywy
śnieżnej mocno nadwyrężyły sieć miejskiego gazociągu.
Skutek? Wybuch i poważne
awarie wymagające ewakuacji mieszkańców. Czy można spodziewać się wymiany
rur, przez które płynie gaz?
O eksplozji przy ul. Karłowicza
pisaliśmy w minionym tygodniu.
Dwie poszkodowane osoby, kobieta
z córeczką, wciąż leczą się w szpitalach. Jakby tego było mało, 13 lutego
także na Zabobrzu po godzinie 22
miała miejsce kolejna alarmująca
sytuacja, tym razem przy ulicy
Paderewskiego 14. Ewakuowano
15 rodzin, łącznie 28 osób. Ulatnianie się gazu wyczuł i usłyszał pan

się napić herbaty – mówi
pan Kazimierz Zalewski,
lokator budynku przy ul.
Paderewskiego 14 w Jeleniej Górze. W akcji udział
wzięło 13 strażaków z PSP
oraz czterech ochotników,
którzy poza ewakuacją
sprawdzili, gdzie ulatnia
się gaz. Z kolei w miniony
czwartek podobna awaria
wydarzyła się w centrum,
przy Banku Zachodnim na
placu Niepodległości. Nie
obeszło się bez ewakuacji.
Gaz ulatniał się też przy
ulicy Polnej. Mieszkańcy
się niepokoją, ale gazownicy uspokajają: ilość awarii
nie jest większa niż w
innych miastach.
Ciąg dalszy na stronie 4.

Kazimierz Zalewski, lokator który
wezwał gazowników.

- Gaz ulatniał się gdzieś przy
zaworze. Zad z wo n i ł e m
do gazowników, ale
nie spieszyli się i
na miejsce
dotarli po 40
minutach.
Wezwali strażaków, bo ja
w zamieszaniu o tym nie
pomyślałem.
Straż rozpoczęła ewakuację
mieszkańców.
Podstawiono też
autobus, w któAwaria gazu przy Banku Zachodnim.
rym można było

Wywrotka na rondzie zgorzeleckim
licję, od której sprawca dostał mandat.
To nie pierwszy przypadek tego typu
kolizji przy ulicy Zgorzeleckiej. Nie
brakuje głosów, że oddane do użytku 10
lat temu rondo ma zbyt małą średnicę
dla dużych pojazdów z przyczepami.
Bywa jednak i tak, że prowadzący
kolosy przecenią swoje umiejętności i
kraksa gotowa.
(Angela)

Naczepa ciągnika z drewnem wywróciła się w minioną środę na rondzie
przy wyjeździe z Jeleniej Góry na
Zgorzelec. Winnym incydentu okazał
się kierowca rolniczego ciągnika, który
źle zabezpieczył ładunek i – jadąc od
strony Lwówka Śląskiego – nie zwolnił
przed wjazdem na rondo. Droga przez
kilkadziesiąt minut była nieprzejezdna.
Na miejsce wezwano straż pożarną i po-

Drewno runęło na jezdnię,
co sparaliżowało ruch.
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ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O NIm SIĘ MÓWI

NA TOPIE
Urszula Borkowska
dyrektor PSM I i II st.
im. Moniuszki

Ryszard Kiełek
Kawaler Orderu
Uśmiechu

Związana od wielu lat z
Państwową Szkołą Muzyczną
im. Stanisława Moniuszki nie
szczędzi starań, by ta placówka,
gdzie kształcą się uzdolnieni
muzycznie młodzi ludzie z miasta i regionu, rosła w siłę. Dzięki
staraniom Urszuli Borkowskiej i
wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
PSM doskonali bazę i dokonuje
koniecznych remontów i modernizacji budynku placówki
przy ul. Piłsudskiego. Dba także
o rozwój artystyczny młodzieży,
choćby poprzez warsztaty towarzyszące festiwalowi „Gwiazdy
promują”.
(RED)

Drożej autobusem do Wrocławia
Wzrost cen paliwa jest głównym powodem droższych biletów zarówno w
jeleniogórskich PKS–ach, jak i w firmie
przewoźniczej „Krycha”. Ceny biletów
na trasie Jelenia Góra – Wrocław
wzrosły od początku lutego o średnio
4 złote. Nad podwyżką ubolewają
szczególnie jeleniogórscy studenci, lecz
i turyści są zaskoczeni. Bilet ulgowy u
przewoźnika „Krycha” kosztuje teraz
24 złote, a wcześniej kosztował 20 zł.
Koszt biletu całego po podwyżce to 29
zł (przed podwyżką 25 zł).
•
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Również PKS podwyższył swoje
ceny. Bilet ulgowy kosztuje tu 24
zł, a cały 30, podczas gdy jeszcze
w styczniu bilet bez ulgi kosztował
jedynie 26 zł. Warto przypomnieć,
że od grudnia bilety na jeleniogórskie
kursy PKS nie są już sprzedawane na
dworcu PKS we Wrocławiu i można
je nabyć w tym mieście jedynie u kierowcy autobusu. Bilety można nadal
nabyć na dworcu autobusowym w
Jeleniej Górze.
(Agrafka)
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Ryszard Kiełek, wieloletni
wolontariusz, który do niedawna działał pod skrzydłami
Książnicy Karkonoskiej, a teraz
prowadzi swoje akcje z Biblioteką Miejską w Karpaczu, znalazł
się w gronie laureatów konkursu na najlepiej przeprowadzoną
kampanię „Cała Polska czyta
dzieciom” w roku szkolnym
2010/2011. Honorową statuetkę
pan Ryszard odbierze 26 marca
podczas wielkiego finału akcji
w Teatrze Dramatycznym w
Warszawie. Warto podkreślić, że
jest on jedynym nagrodzonym
mężczyzną w tegorocznym
finale.
(Angela)

JELENIA GÓRA Młodzież pokazała, że w dzień św. Walentego można także kochać patriotyzm

Nie zapomnieli o bohaterskich Akowcach
Grupa studentów postanowiła uczcić w miniony wtorek
marszem z jeleniogórskiego
Rynku pod Pomnik Wolność
i Niepodległość 70. rocznicę
powstania Armii Krajowej.

młodzieży. Data 14 lutego również
jest symboliczna, chcieliśmy poprzez
marsz pod pomnik przy Kościele Łaski
pokazać, że poprzez takie inicjatywy
można kochać patriotyzm. Wcześniej organizowaliśmy marsz
przeciwko AKTA, kolejny planujemy zorganizować przeciwko
wzrostowi wieku emerytalnego
- powiedział Marcin Pietrukaniec,
student dziennikarstwa.
(Agrafka)

walczących o wolność naszego kraju.
- Nasze miasto jest strasznie hermetyczne, nic się w
nim nie dzieje, brakuje
akcji patriotycznych.
Postanowiłem, że
warto upamiętnić
pełną70.rocznicę
powstania Armii
Krajowej, bo jest
u nas wielu paMarcin Pietrukaniec ze studentami
triotów wśród
podczas wtorkowego happeningu.
Fot. Agrafka
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O godzinie 18.00 zakochane pary
siedziały już w kinie, teatrze, na koncercie, czy też romantycznej kolacji, jednak
znalazła się grupa młodych osób, które
w ten dzień nie zapomniały o Polakach

•

REGION

Pieniądze z Unii
na nasze drogi
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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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Zarząd województwa dolnośląskiego w bieżącym roku przeznaczy
pieniądze ze środków unijnych na
nowe drogi. Chodzi o dofinansowanie
poprawy połączeń drogowych m.in. w
Jeleniej Górze i Karpaczu. Spośród 29
przedsięwzięć drogowych, które zgłaszali samorządowcy, zarząd wyłonił
dziewięć, w tym m.in. z Jeleniej Góry
i Karpacza.
Pieniądze zostaną przeznaczone
m.in. na budowę odcinka ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze, która usprawni
dojazd do Cieplic Zdroju, zwłaszcza
w przypadku kłopotów komunikacyjnych na Trasie Czeskiej. Poprawią
się też warunki dla przedsiębiorców,
którzy zdecydowali się na inwestycje w
strefie przemysłowej miasta. Ponadto
unijne dotacje przyczynią się m.in. do
powstania obwodnicy Jeleniej Góry.
(Accipiter)
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Legenda „Solidarności” w kinie Grand
Klub Gazety Polskiej w Jeleniej
Górze serdecznie zaprasza na
spotkanie z Andrzejem Gwiazdą –
legendarnym przywódcą Solidarności, jednego z liderów strajku
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina
w Sierpniu 1980 roku. Spotkanie
odbędzie się 21 lutego br. (wtorek)
o godz. 18.00 w Kinie Grand przy
ul. Krótkiej 3 w Jeleniej Górze.
Wstęp jest wolny.
(Angela)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA Popularne witryny pomostem dialogu społecznego

Rodzime krajobrazy
na antenie telewizji iTV

Czy Jelenia Góra da się polubić?

W ramówce rozrywkowego
kanału telewizyjnego iTV znajdzie się program „Panorama
Pogodowa”, gdzie widzowie
będą mogli śledzić aktualne
widoki m.in. z Jeleniej Góry,
Szklarskiej Poręby i Karpacza.
Prezentacja nagrań odbywać
się będzie codziennie. Przekaz
prezentowany będzie „na żywo”
dzięki platformie turystycznej kamer HD - Sky Windows,
które na bieżącą przekazują
obraz. Będą to topowe stacje
narciarskie, interesujące szlaki
i miejscowości turystyczne oraz
ciekawe miejsca noclegowe np.
hotele w Kotlinie Jeleniogórskiej. Znacząca część transmisji
obejmuje także Jelenią Górę.
Widzowie iTV będą mogli trzy
razy dziennie podziwiać górskie
krajobrazy i sprawdzić panującą
tam pogodę. Transmisja o godz.
7.30, 9.00 oraz 11.00.
(Accipiter)

JELENIA GÓRA

I jak tu wyjechać sprzed magistratu?

3

„Miasto Jelenia Góra – lubię to” – to hasło akcji, którą samorząd
rozpoczyna w szkołach w stolicy Karkonoszy. Cel – dotarcie do
mieszkańców z pomocą profili miasta na portalach społecznościowych, które ma „polubić” młodzież.
Stolica Karkonoszy ma swoje
profile na facebooku, twiterze i
youtube. Wykorzystywane są przede
wszystkim marketingowo, bo dzięki

Samo kliknięcie w popularny „przycisk” nie będzie jednocześnie wyrazem
więzi mieszkańców z miastem. Czy
elektroniczny „pośrednik” – to rzeczywisty „dialog” z mieszkańcami? Wbrew
pierwszemu wrażeniu powszechnej
dostępności, Internet nie wszędzie
dociera, a jeleniogórzanie nie wyrobią
sobie opinii o mieście na podstawie
postów, ale namacalnej rzeczywistości,
która ostatnio jest dla mieszkańców
przykrym doświadczeniem.

nim można na bieżąco informować
o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w mieście. - Można też
prowadzić dialog społeczny poprzez
umieszczanie sond, analizę komentarzy czy podgląd postów – mówi Piotr

Klementowski, doradca prezydenta
Jeleniej Góry.
Samorząd chce zachęcić dyrektorów
szkół, aby – poprzez rozpowszechnienie
wiadomości o profilach Jeleniej Góry
na lekcjach informatyki i przy innych
okazjach – rozpropagowali tę formę
promocji stolicy Karkonoszy. Zdaniem
rządzących to sposób na dotarcie nie
tylko do ludzi młodych, lecz także do ich
rodziców i dziadków.
(Es)
Fot. red

JELENIA GÓRA
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odjechały zeń samochody petentów.
– Ponieważ mamy pięć parkingów
do odśnieżenia, czym zajmują się
ochroniarze, po prostu nie zdążyli
odśnieżyć wszystkich, a nasypało
dosyć sporo śniegu. Sam wydałem
zakaz odśnieżania parkingu, na
którym stoją już samochody, gdyż
Miasto wyludnia się i jest coraz gorzej
mieliśmy w ubiegłych latach takie
postrzegane przez mieszkańców.
sytuacje, że później interesanci
zgłaszali nam, że ich pojazdy zostały uszkodzone lub zarysowane REPUBLIKA CZESKA Zachęcali turystów z różnych zakątków świata do przyjazdu w góry
prawdopodobnie przez osoby odśnieżające parking – usłyszeliśmy
od Tomasza Dumycza.
(Agrafka) Ponad 800 podmiotów z około 50 krajów, w tym przedstawiciele Starostwa Powiatowego – Chcielibyśmy na tegoroczne waw Jeleniej Górze i okolicznych gmin, wzięło udział w Ogólnoświatowych Targach Turystycz- kacje uruchomić coś w stylu takich
pojazdów. Szczególnie zainteresonych Holiday World, które trwały od 9 do 12 lutego w Pradze.
wani są nimi turyści z Czech, gdzie
– Niestety, zabrakło wystawcy ków eksponując walory swoich zbyt- takie rozwiązania transportowe dla
Podczas targów w Pradze, których
partnerem była Dominikana prezen- ogólnopolskiego stoiska narodo- ków, a także my propagując turystykę rowerzystów sprawnie funkcjonują
towały się nie tylko atrakcyjne regiony wego. Polacy porozrzucani byli po i atrakcje powiatu jeleniogórskiego – dodał Wiesław Dzierzba.
różnych państw, ale także wystawcy z różnych stoiskach turystycznych – powiedział Wiesław Dzierzba
Podczas targów nie zabrakło
narodowych ośrodków informacji tury- wspólnych z zagranicznymi partne- z Wydziału Promocji, Turystyki i konferencji na temat promocji tustycznych m.in. Tunezji, Turcji, Francji, rami, więc przedstawiciele z Polski Sportu Starostwa Powiatowego w rystyki i występów artystycznych,
Włoch, Egip- nie byli identyfikowani jako stoiska Jeleniej Górze.
podczas których przedstawiono
Turystyka jest bardzo ważnym folklor poszczególnych krajów. Pretu, Austrii, narodowe, co jest przykre. Jednak saSzwajca- modzielnie promowały się: Wrocław stymulatorem polskiej gospodarki zentowano materiały promocyjne
reklamując Mistrzostwa Europy, Kra- i zainteresowanie wśród zagra- z gmin, a także wielkoformatową
rii.
nicznych turystów mapę „Saksonia-Rzeczpospolita
jest coraz większe, Polska”, która prezentuje wspólną
o czym świadczy propozycję turystyczną Łużyc Górchociażby rosnąca nych i Karkonoszy.
Opady śniegu w minionym tygodniu narobiły sporo
liczba zgłoszeń do
Warto podkreślić, że w ramach tych
kłopotu także na parkingu przed urzędem.
TOURTEC organi- targów odbyły się także Targi Gastrozowanego przez po- nomiczne i Targi Golfowe, promujące
JELENIA GÓRA
wiat jeleniogórski. oryginalne punkty, gdzie można
W Pradze bardzo smacznie zjeść lub obiekty golfowe,
często pytano o tu- co świadczy o dużym wzroście zainrystykę rowerową, teresowania tym sportem nie tylko w
Gdyby nie reakcja mieszkańców dojechali na miejsce, zwierzak był
gdyż jest coraz Czechach, ale na całym świecie.
oraz szybka interwencja strażników zanurzony po czubek głowy. Z trudnopopularniejsza, a
(Agrafka)
miejskich zwierzak utopiłby się w ścią łapał powietrze i utrzymywał się
także o połączenia
lodowatej wodzie. Kiedy strażnicy na powierzchni. Był przemarznięty i
autobusowe z miejwyciągnęli go z wody był przemar- wyczerpany. Strażnicy nie czekając
W dniach od 22 do 24 marca, odbędą
scowościami turyznięty i wyczerpany. Okazało się, że na pracowników schroniska, sami
stycznymi
i
o
kursy
się turystyczne targi w Jabloncu nad
wyjście z rzeki uniemożliwiała mu pomogli zwierzakowi. Po wyciągniętzw. cyklobusów,
założona na ogon, ogromna bryła ciu go z wody rozbili przyczepioną mu Zabrakło narodowego stoiska Polski, mimo tego
Nisou, w których nasz powiat także
któr ymi można
śniegu. Zgłoszenie o topiącym się psie kule śniegu. Sprawcom za szczególne nasz region miał świetną okazję do promocji
weźmie czynny udział.
przewozić rowery.
od przypadkowych przechodniów okrucieństwo wobec zwierzęcia grozi swych atrakcji – mówi Wiesław Dierzba.
odebrał dyżurny straży miejskiej w do trzech lat więzienia.
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(Angela)
miniony czwartek. Kiedy strażnicy
WARSZTATY ZAJEZDNI

Fot. Angela

Jeleniogórzanie pragnący w miniony czwartek załatwić sprawę w
kompleksie urzędu miejskiego przy
ul. Ptasiej byli bardzo zdziwieni, kiedy na parkingu zobaczyli zaspy.
- Było tyle śniegu, że ledwo mogłem
zaparkować, gdyż koła się strasznie
ślizgały. Problem miałem również z wyjechaniem. Mało co, a bym uderzył auto
stojące obok, przez tak dużą ilość śniegu
zalegającą na tym miejscu postojowym.
Sytuacja ta dziwi mnie tym bardziej, że
parking należy przecież do… magistratu
– mówi jeleniogórski kierowca.
Parking został w końcu odśnieżony, ale dopiero wtedy, kiedy

Fot. SJ

Karkonosze wśród urlopowych hitów nad Wełtawą

Ktoś chciał utopić psa

REGION JELENIOGÓRSKI

Środa bez prądu
w mieście i okolicach
Około czterech i pół tysiąca
rodzin z Jeleniej Góry i regionu
zostało pozbawionych w minioną
środę przed południem prądu.
Przyczyną awarii były silne wiatr y i zamiecie śnieżne, które
doprowadziły do uszkodzenia
linii energet ycznych w wielu
miejscach. Wyłączonych było 131

stacji zasilania, co uniemożliwiło
nie tylko normalne funkcjonowanie gospodarstw domowych, lecz
także pracę w wielu zakładach i
firmach.
Awarie w większości zostały
usunięte do godzin popołudniowych.
(Angela)

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

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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

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

kuchnia polska
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

REGION Nasz faworytka triumfowała w historycznych zawodach na Polanie Jakuszyckiej

Rywalki Justyny były bez szans

Pierwsza trójka Pucharu Świata
1. Justyna Kowalczyk (Polska) 1907
2. Marit Bjoergen (Norwegia) 1893
3. Therese Johaug (Norwegia) 1380
REGION

Dwieście lat!

Setne urodziny obchodził w minionym tygodniu mieszkaniec Janowic
Wielkich, pan Józef Kołomański,
polski żołnierz odznaczony za męstwo
podczas Kampanii Wrześniowej w
1939 roku. Otrzymał również stopień
oficerski podporucznika. Po wojnie
osiedlił się w Janowicach, gdzie przez
lata pracował jako ślusarz maszynowy
w miejscowej papierni.
(Agrafka)



Dokończenie ze strony 1. Chorbotowicz, dyrektor Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu, Dolnośląskiej
Spółki Gazowniczej.
Jak przekonują fachowcy, w Jeleniej
Górze stan rur jest porównywalny do
innych miast. Gazownikom trudno
jednak określić, ile jest nowych rur, a
ile starych. Czasami jednak te stare,
przedwojenne rury są w lepszym stanie
i bardziej wytrzymałe niż nowe. Nie
określono jednak miejsc, gdzie stan rur
jest najgorszy.
- Wiosną rozpoczniemy szczegółowe
kontrole i przeglądy naszych sieci, a
Jelenia Góra będzie pierwszym miastem,
- Ilość awarii, do jakich doszło tej zimy gdzie rozpoczniemy te prace. Co roku
na terenie Jeleniej Góry, nie jest większa około 25 procent naszych dochodów
niż w innych miastach. Przyczyną przeznaczane jest na modernizację sieci
był mróz i brak śniegu, który stanowi – zapewnia Piotr Chorbotowicz.
(Angela)
pewną formę izolacji – mówi Piotr
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Czekają na nabór

JELENIA GÓRA

Prezydentowa patronką

Anna Komorowska, żona Prezydenta RP, wyraziła zgodę objąć honorowym patronatem organizację XX
Międzynarodowych Szybowcowych
Mistrzostw Polski Kobiet, organizowanych przez Aeroklub Jeleniogórski.
Zawody zostaną zorganizowane w
dniach 21 – 29 lipca 2012 r.
(Es)

Przegrali po słabej końcówce
W 15. kolejce III–ligi przeżywający sportowy kryzys koszykarze
Spartakusa ulegli wyraźnie ekipie
Zastalu Zielona Góra 61:84. Po
średnim meczu o wyniku zadecydowała beznadziejna czwarta
kwarta w wykonaniu gospodarzy
przegrana 9:31! Z bardzo dobrej
strony pokazał się Stefanowicz z

Wszyscy śpimy na gazowej bombie?

JELENIA GÓRA

Od 1 marca będzie można zapisać
dziecko do wybranej szkoły podstawowej lub działającego w podstawówkach oddziału przedszkolnego.
Nabór do przedszkoli zacznie się na
przełomie drugiej i trzeciej dekady
nadchodzącego miesiąca. To wnioski po spotkaniu dyrektorów szkół i
przedszkoli w sprawie prowadzenia
naborów na kolejny rok szkolny.

JELENIA GÓRA

Plaga wycieków gazu spędza sen z powiek mieszkańcom i ratownikom

Dwa ostatnie wycieki miały
miejsce w minioną środę przy
ul. Bankowej i Polnej. Z Banku
Zachodniego oraz jego przybudówki ewakuowano 35 osób.
Awarię zauważyli pracownicy
placówki. Nie wytrzymał spaw
REGION
na rurze gazowej tuż przy
„Koralowa ścieżka” otwarta siedzibie instytucji i doszło do
Po zakończeniu prac związanych z rozszczelnienia. Ewakuacji nie
dostosowaniem szlaku do warunków wymagała natomiast awaria
zimowych w Karkonoskim Parku przy ul. Polnej.
Narodowym otwarto szlak niebieski
„Koralowa ścieżka” na odcinku pomiędzy Rozdrożem pod Śmielcem a
Czarną Przełęczą”. Z uwagi na zimowe
warunki turystom zaleca się jednak
rozsądek podczas wycieczki w góry.
(Angela)

SP 6 – SP 3 (9:0), SP 6 – SP 11 (1:20),
SP 6 – SP 10 (6:1), SP 6 – SP 7 (4:2), SP
3 – SP 11 (1:23), SP 3 – SP 10 (0:10), SP
3 – SP 7 (0:3), SP 11 – SP 10 (12:0), SP
11 – SP 7 (15:0), SP 10 – SP 7 (5:3)
Skład zwycięskiego zespołu SP 11:

Polka nie zawiodła nadziei rzeszy
kibiców, którzy przybyli do Jakuszyc.

- Just yna
jaką mogłam otrzymać w życiu
od kibiców - powiedziała Justyna była bardzo
silna. Nie byKowalczyk po sobotnim biegu.
łam w stanie
jej zagrozić i
Szwed górą
pozostaje mi się
W rywalizacji mężczyzn na 15 km stylem klasycznym zwyciężył Szwed Johan Olsson cieszyć z tego co
wyprzedzając o 19,3 sek. lidera klasyfikacji generalnej Szwajcara Dario Colognę, trzeci był mam - oceniła
najgroźniejsza
Rosjanin Aleksandr Legkow ze stratą 57,5 sek. Najlepszy z Polaków Maciej Kreczmer zajął rywalka Polki,
Marit Bjoergen.
58. pozycję, a Marcin Rzeszutko był 66. (na 68 startujących).
(Przemo)

JELENIA GÓRA

Tabela końcowa zawodów
1. Szkoła Podstawowa nr 11
2. Szkoła Podstawowa nr 6
3. Szkoła Podstawowa nr 10
4. Szkoła Podstawowa nr 7
5. Szkoła Podstawowa nr 3

Wyniki:

Fot. Raczyński

W trudnych warunkach na Polanie Jakuszyckiej Justyna Kowalczyk
„zmiażdżyła” rywalki uzyskując
36,1 sek. przewagi nad swoją
najgroźniejszą przeciwniczką,
dotychczasową liderką klasyfikacji
generalnej PŚ Marit Bjoergen, oraz
50,4 sek. nad Theresą Johaug.
Pozostałe Polki nie błyszczały: Sylwia Jaśkowiec była 56., Agnieszka

Szymańczak zajęła 47. pozycję,
Magdalena Kozielska 58., Emilia
Romanowicz 59., a Natalia Grzebisz - 61.
W połowie dystansu Kowalczyk
miała 5 sekund przewagi nad Bjoergen i 17 sek. nad Johaug. Drugą
pętlę na Polanie Jakuszyckiej Polka pokonała już w imponującym
tempie deklasując rywalki. Było
to już 21. zwycięstwo Justyny
Kowalczyk, ale pierwsze przed
własną publicznością, która
gorąco dopingowała zawodników i zaśpiewała zwyciężczyni
Mazurka Dąbrowskiego.
- Czekałam na to wiele lat i w
końcu się doczekałam. To były dla
mnie dwa dni wielkiego święta. Te
zawody, to największa nagroda,

Weronika Wojtas, Marta
Łukaszewska, Natalia Janas, Agata Skowrońska,
Dagmara Chlebosz, Anna
Derwich. Opiekun zespołu: Dila Samadowa.
(MDvR)

Pięć zespołów stanęło na starcie zawodów
mini piłki ręcznej klas VI
organizowanych przez
Międzyszkolny Ośrodek
Sportu w Jeleniej Górze.
Na finiszu z końcowego sukcesu cieszyć
się mogły szczypiornistki SP 11.

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Fot. ARCOFYESOD

Justyna Kowalczyk sobotnim biegiem na 10 km stylem klasycznym potwierdziła wielką formę odzyskując koszulkę liderki
Pucharu Świata w pierwszych w historii pucharowych zawodach w biegach
narciarskich na polskich
trasach.

Sukces szczypiornistek „jedenastki”

Mieszkańcy bloku przy ul. Paderewskiego najedli się
strachu: szczęśliwie wszystko dobrze się skończyło.
•
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Zastalu, który celnymi rzutami
za 3 pkt. pozbawił miejscowych
złudzeń. W sumie kapitan Zastalu
ustrzelił 32 punkty. W następnej
kolejce Spartakus rozegra kolejny
mecz na własnym parkiecie, tym
razem z przedostatnim w tabeli
Gimbasketem Wrocław.
(Przemo)
JELENIA GÓRA

JSM ma prezesa
W minioną środę Rada Nadzorcza
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrała nowego szefa. Został
nim dotychczasowy wiceprezes zarządu - Mirosław Garbowski. Na jego
stanowisko wiceprezesa powołano natomiast Mariana Szczęśniaka. Wyboru prezesa zarządu JSM dokonano w
wyniku postępowania konkursowego,
na które wpłynęło osiem ofert. Dwie
spośród nich nie spełniały wymogów
formalnych. Z pozostałymi sześcioma kandydatami członkowie Rady
Nadzorczej przeprowadzili rozmowy
kwalifikacyjne. Wyborów dokonano
w głosowaniu tajnym. Konkurs na nowego prezesa JSM ogłoszono po nagłej
śmierci wieloletniego prezesa śp. Mariana Leńko. Zasoby JSM znajdują się
głównie na Zabobrzu, do spółdzielni
należą także niektóre nieruchomości
w centrum miasta.
(Angela)
•

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Samorząd planuje zamykanie placówek i oszczędności w oświacie

„Dwójka” i MDK „Jelonek” do likwidacji!

Fot. Petr

argumenty samorządowcy są jednak
głusi, dlatego placówka rozpoczęła akcję
zbierania podpisów w obronie Młodzieżowego Domu Kultury. Personel
MDK ma żal do
urzędników, że
nie obser-

JELENIA GÓRA

Kolejarze i samorządowcy
za dodatkowym pociągiem do stolicy

sów, że zmiany mają na celu „zrobienie
miejsca” dla Gimnazjum Katolickiego,
Apel dotyczący uruchomienia
które we wrześniu ma uruchomić dziennego połączenia kolejowego
Karkonoskie Towarzystwo Edukacyjne między regionem a stolicą podpisany
u Erazma i Pankracego
przez posłankę Marzenę Machałek
oraz przedstawicieli samorządów
Gryfowa, Węglińca, Lubania, BoleZe łzą w oku
- Zdaję sobie sprawę, że sławca i Jeleniej Góry, trafi na biurko
uczniom trudno będzie pogodzić premiera Donalda Tuska. Na trasie
się z tym stanem rzeczy, zresztą pociągu miałyby być miasta, przez
nam też nie jest łatwo. No ale które – mimo takiej możliwości nie
cóż? Prezydent Marcin Zawiła jeździ żaden pociąg do stolicy. To
zapewnił nas, że nauczy- skutek konferencji, którą 13 lutego
ciele nie mają się o co w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze zorganizowało
Biuro Poselskie Marzeny Machałek
oraz Dolnośląski Komitet Obrony
Linii Kolejowych. Wszyscy uznali,
że pomysł uruchomienia dziennego
pociągu do stolicy jest słuszny. Podkreślono, że takie połączenie będzie
bardzo korzystne dla gmin, przez
które żaden pociąg dalekobieżny nie
jeździ. Przedstawiciele kolei dodali
także, iż koszt biletu do Warszawy
Fot. red

Dokończenie ze strony 1. żadna z pozostałych placówek kultury
nie zorganizuje takich wydarzeń! – mówią pracownicy. Wprawdzie w przypadku likwidacji nauczycielom
MDK obiecano zatrudnienie w innych jednostkach
(trudno więc mówić tu o
znacznych oszczędnościach), jednak i tak osoby
związane zawodowo z
Młodzieżowym Domem
– Jestem zbulwersowana planami Kultury czują się sfrustrosamorządowców dotyczącymi naszej wane. – To w większości
szkoły. Nie chcemy iść na ulicę Leśną i nauczyciele dyplomowamamy zamiar mocno się temu opierać. ni, którzy mocno napraTu mamy swoją autonomiczność. Boimy cowali się nad swoim
się również o to, co będzie z naszymi awansem. Kończyli
nauczycielami - powiedziała nam San- płatne studia podyplodra Pietrzyk, jedna z protestujących mowe, na które zaciągauczennic ZSPŻ w Jeleniej Górze.
li kredyty.
Zależało
im na
Zostawcie nam MDK!
roz- To dla nas bardzo trudne dni –
przyznaje Danuta Sitek, dyrektorka
przeznaczonego do likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek”. – Nasza placówka ma 60 lat
i jest dla wielu uczniów drugim
domem. To tu uczęszcza już kolejne
pokolenie jeleniogórzan. Jak trzeba
było, działały pracownie krawieckie
i modelarskie, dziś - muzyczne i taneczne oraz plastyczne. Rzadko kogo
z rodziców naszych wychowanków
stać, aby wysłać swoje dzieci na bezpłatne indywidualne lekcje nauki gry na
instrumencie – podkreśliła Danuta Sitek.
W sumie z działalności MDK korzysta co
najmniej 500 osób.
MDK kosztuje miasto troszkę ponad milion złotych rocznie. Najwięcej
(ponad 723 tysiące złotych łącznie z woju, a teraz okazać się może, że robili
dodatkowymi obciążeniami na ZUS to po nic – mówi D. Sitek. W nowej pracy
- 126 tysięcy złotych itp.) pochłaniają stracą też uprawnienia nauczycieli.
płace kadry zarówno nauczycielskiej jak
pracowników administracji i obsługi (w Zbierają podpisy
sumie 12 osób). Wydatki rzeczowe (meWładze miasta wśród przyczyn zmian
dia, ogrzewanie, telefony, etc.) kształtują wskazują niż demograficzny. – Ale
się w granicach 38 tysięcy złotych, a ich nam niż nie grozi, bo nie prowadzimy
obniżenie jest możliwe dzięki podnaj- klas takich jak w szkołach. Jeszcze tak
mowaniu przez MDK pomieszczeń. Na się nie zdarzyło, aby 60-letniej historii
imprezy placówka MDK brakowało chętnych na zajęcia.
wydaje tysiąc Zawsze cieszą się dużym powodzepięćset złotych niem – ripostuje
rocznie.
dyrekcja. Na te
- Za takie małe
pieniądze


Reakcja na zapowiedzi zmian
w jeleniogórskiej edukacji
była w minionym tygodniu
gwałtowna. Eskalację protestu
przeciwnicy korekt planują na
28 lutego, w czasie sesji rady
miejskiej, która będzie miała
decydujący głos.

mógłby być niższy w porównaniu do
funkcjonującej linii przez Wałbrzych
i Jaworzynę Śląską, choć trasa przez
Legnicę i Bolesławiec jest o około
90 km dłuższa. Wskazanym jednak
byłoby uruchomienie pociągu TLK,
do którego jest dofinansowanie z
budżetu państwa.
Zaznaczono także, że uruchomienie dodatkowego, dziennego
pociągu zależy od decyzji Ministerstwa
Infrastruktury. – Jeśli ono zleci takie
połączenie, PKP Intercity je zrealizuje
– zadeklarowali reprezentanci kolejarzy. Wspomniano także o remoncie
linii nr 274, którego przeprowadzenie
pozwoli na zwiększenie prędkości
przewozowej w dwóch etapach: od
czerwca i od grudnia tego roku.
Przypomnijmy, że „za” pociągiem
są także potencjalni pasażerowie
z regionów pozbawionych takiego
połączenia.
(Es)

JELENIA GÓRA

Zakochani w… recyklingu baterii
Przez pierwsze dwie godziny
zorganizowanej 14 lutego akcji
„Kocham recykling” udało się zebrać
100 zużytych baterii. Organizatorzy
planują zgromadzić ich kilka tysięcy.
Każdy kto przyniósł zużyte baterie do
Nasza placówka spełnia dobrze misję
Czekoladziarni otrzymał w zamian
edukacyjno-wychowawczą – mówi
lizaka-serduszko.
Danuta Sitek (w tle).
- Udało nam się podjąć współpracę
z Dominikiem Dobrowolskim, który
wują jakości pracy placówki, a w swoich martwić; że cięć w etatach nie będzie wymyślił tę ogólnopolską akcję „Kodecyzjach bezdusznie kierują się suchy- – powiedziała nam Helena Kasper- cham recykling” zbierania zużytych
baterii. Przyłączyliśmy się do niej w
mi danymi.
czyk, dyrektor ZSPŻ w Jeleniej Górze, Jeleniej Górze, gdyż uważam, że jest
podkreślając, że połączenie placówki z
„Gastronomem” jest „prawie pewne”.
Klamka zapadła?
Dyrekcje szkół, gdzie planowane są – Po zapadnięciu oficjalnej decyzji nie JELENIA GÓRA
zmiany i likwidacja, różnie reagują na pozostanie nam nic innego, jak przepropozycje miasta. W Gimnazjum nr 2 nieść się na ulicę Leśną i tam kształcić
planuje się, że w tym roku nie będzie już naszych uczniów. Razem poradzimy
naboru do klas pierwszych, a działalność sobie ze wszystkim, choć na początku
placówki będzie wygaszana. Maria na pewno łatwo nie będzie. Mi samej
W miniony piątek przy ul. SuMalczuk, dyrektor „dwójki”, podkreśla, łza kręci się w oku na myśl o zmianie
że na razie żadnej decyzji nie ma i trzeba obecnej siedziby szkoły. Mamy tu deckiej w Jeleniej Górze nieopodal
poczekać na posiedzenie rady miejskiej. bardzo dobre warunki oraz zaplecze wlotu obwodnicy południowej
Wiadomo natomiast nieoficjalnie, że do do zajęć praktycznych, z czym trudno w budowie kobieta prowadząca
placówki już od 1 września przeniesie będzie się rozstać – dodaje H. Kasper- daewoo matiz straciła panowanie
się Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama czyk. Wiadomo, że dotychczasową nad kierownicą i wjechała do
Mickiewicza. Dzieci będą się więc uczyć siedzibę szkoły w Sobieszowie (dawne rowu. - Kierująca jechała z Kowar
przez dwa lata razem z gimnazjalista- włości Schaffgotschów) przejmie w kierunku Jeleniej Góry. Nie domi z klas drugich i trzecich. Budynek Karkonoski Park Narodowy, który stosowała prędkości do warunków
panujących na drodze, wjechała
„siódemki” ma zostać przeznaczony do stworzy tam centrum edukacyjne.
(Petr/RED)
sprzedaży. W mieście nie brak też gło-

to dobry sposób na promowanie proekologicznych zachowań szczególnie
u najmłodszych dzieci - mówi Marta
Kulig, asystentka Fundacji S.O.S.
Codzienność.
Na dzień wiosny, 21 marca, planowana jest kolejna akcja, związana
tym razem z ekologiczną modą, gdzie
każdy będzie mógł pokazać swój
pomysł na ekologię. Planowane są
dalsze zbiórki nie tylko baterii, ale
także strych telefonów komórkowych np. w zamian za jabłko.
(Agrafka)

Nietrzeźwa kierująca matizem
na ul. Sudeckiej wjechała do rowu

Szkiełko i oko

Wiele wskazuje na to, że protest
uczniów z Sobieszowa będzie jedynie
symboliczny.

5

W minionym tygodniu prezydent Marcin Zawiła i naczelnik wydziału edukacji Paweł
Domagała, autorzy zmian, odwiedzali objęte nimi placówki i tłumaczyli konieczność
korekt. Jednym z argumentów jest niż demograficzny. W roku szkolnym 2005/2006
w gimnazjach jeleniogórskich uczyło się 3.048 osób, w roku 2017/18 będzie to 2.029
uczniów, czyli o 1.019 osób. W placówkach ponadgimnazjalnych w roku 2005/2006
w Jeleniej Górze uczyło się 7.070 osób, przewidywana liczba uczniów nawet biorąc
pod uwagę podobny do bieżącego nabór spoza miasta) wyniesie 3.661 osób, czyli
o 3.409 osób mniej. Podnoszono także „koszty edukacji”. W Gimnazjum nr 2 przeciętny koszt ucznia wynosił 8.041 i 11.048 (przy 184 uczniach), w sąsiadującym z
nim Gimnazjum nr 1 koszty wynosiły w kolejnych latach 4.735 i 5.142 (przy 651
uczniach). W porównaniu wyników nauczania zdecydowanie wyżej plasuje Gimnazjum
nr 1, niż nr 2. Subwencja na 1 ucznia obecnie nie sięga nawet kwoty 4.750, resztę
brakujących środków należy pokrywać z budżetu miasta.

Do zdarzenia doszło przy
fatalnej pogodzie.

na przeciwległy pas i wpadła
do rowu. Badanie alkomatem
wykazało, że miała 1,42 promila.
Sprawa przeciwko niej trafi do
sądu w Jeleniej Górze – mówi
mł. asp. Wojciech Tomaszewski z
Wydziału Ruchu Drogowego KMP
w Jeleniej Górze.
(Angela)
Fot. Angela
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kultura

POP ROCK & JAZZ

PAUL McCARTNEY – “Kisses
On The Bottom”
wydawnictwo: Concord Music
Group/ Universal Music
Polska

Ex-beatles
na kilka miesięcy przed
swoimi 70.
urodzinami
postanowił
zaśpiewać
piosenki ze
swego dzieciństwa. McCartney czaruje
urokiem osobistym, ale nie próbuje się
wznieść wokalnie ponad Binga Crosby’ego czy Franka Sinatrę. Jazzowa aura,
jaka go otacza, to zasługa zespołu Diany
Krall. Tym razem artystka ograniczyła
się do gry na fortepianie. Towarzyszą
jej kontrabasista Robert Hurt, gitarzysta John Pizzarelli, wibrafonista Mike
Mainieri, perkusista Karriem Riggins.
W „We Three (My Echo, My Shadow
And Me) słychać drugą gitarę Bucky’ego
Pizzarelli’ego, zaś w przepięknej „My
Valentine” poza London Symphony
Orchestra pod batutą Alana Broadbenta słychać rozpoznawalne brzmienie
gitary Erica Claptona. Orkiestracja
kompozycji Franka Loessera „The Inch
Worm” należy do Eddie Karama i Johnny Mandela. Paula Mc Cartney zamyka
album swoją kompozycją „Only Our
Hearts” w której na harmonijce ustnej
gra Stevie Wonder.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

RED BARAAT – „Chaal Baby”
wydawnictwo: SinJ Records/
Jaro Median

Połączenie funk,
d r u m s
n’bass, latin
jazz z elementami
muzyki
bałkańskiej
oraz muzyki amerykańskich Indian
można znaleźć w produkcjach międzynarodowego zespołu Red Baraat.
Grupa zawiązała się kilka lat temu
na Brooklynie. Debiutancki krążek
„Chaal Baby” wspiął się na sam szczyt
listy World Music a lider tej formacji,
perkusista Sunny Jain, jest autorem
kilku kompozycji wraz z utworem
tytułowym. To właśnie ona otwiera ten
krążek przepojony brzmieniem wielu
niecodziennych instrumentów dętych i
perkusyjnych. Muzycy zachwycają grą
w każdym z 11 utworów zawartych
na płycie. Być może ta oryginalność
zespołu spowodowała pojawienie się
Red Baraat, a zwłaszcza tytułowego
nagrania w filmie „The Yes Men Fix
the World”. Formacja niesie strumień
nowych brzmień z rytmami i melodiami Bhangry. Duża w tym zasługa
znakomitych muzyków: Robina Khemani, Tomasa Fujiwary, Arvina Luthra,
Mike’a Bomwell’a, Sonny’ego Singh’a,
Miwi La Lupy, Smokta oraz rapującego
saksofonisty Johna Altieri’ego.
Andrzej Patlewicz

JELENIA GÓRA

ZOOM na ekranie po raz piętnasty

REKLAMA

XV Międzynarodowy Festiwal Filmowy „ZOOM – ZBLIŻENIA 2012”
rozpocznie się 21 lutego w Kinie
„Lot” . W imprezę wpisane są międzynarodowe Warsztaty Filmowe dla
Młodych Twórców oraz Warsztaty
Krytyki Filmowej. Do tegorocznej
edycji ZOOM-a zakwalifikowano 95
filmów. Produkcje oceniane będą
przez międzynarodowe jury. W trakcie
festiwalu odbędą się projekcje konkursowe i pokazy specjalne. 21 lutego o
godz. 18.00 w Kinie „Lot” zobaczymy
film kostiumowy „DAAS”, nakręcony
w plenerach dworu w Mniszkowie.
22 lutego o godz. 19.00 w JCK przy ul.
Bankowej można obejrzeć oryginalny
niemy film „Mocny człowiek” z 1929

r., z akompaniamentem na żywo w
wykonaniu Super Trio. Bilety w cenie
10 zł. W czwartek o godz. 20.00 - pokaz
specjalny „The Maiden Danced To
Death”. Zwieńczeniem dnia będzie
koncert grupy Mikcomusic o godz.
22.00 w Klubie Orient Express. 24 lutego o godz. 15.00 odbędzie się projekcja
filmu „Latający mnich i tajemnica da
Vinci”. O 19.30 rozpocznie się pokaz
specjalny „K l”. W sobotę o godz. 15.00
zostanie wyświetlony film „Nevinost”,
a o godz. 20.00 „Lęk wysokości”. Galę
finałową zaplanowano na niedzielę,
26 lutego o godz. 11.00 w Kinie LOT.
Organizatorem jest m.in. Osiedlowy
Dom Kultury w Jeleniej Górze.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

O tytuł Wielkiego Gitaromaniaka zmagało się 32 adeptów muzyki

Miasto opanowali zakochani w gitarach klasycznych
W sali widowiskowej Jelenio- ówczesnym dyrektorem Szkoły Mugórskiego Centrum Kultury zycznej Wiesławą Tobiasz. Wcześniej
koncertem inauguracyjnym w Kotlinie Jeleniogórskiej gitara
klasyczna rzadko gościła,
rozpoczął się 16 lutego VIII
powstał więc pomysł, by
Międzynarodowy Festiwal
ściągnąć do naszego
i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka „Gitaromania”. Impreza trwała do minionej
soboty.
Na początek oklaskiwano
laureatki poprzednich edycji
imprezy: Annę Chorążyczewską,
Patrycję Nowicką oraz włoski
duet Giampaolo Baldini i Cesare
Chiacchiaretta. - Gry na gitarze
klasycznej uczył mnie mój tata
gitarzysta gdy miałam sześć
lat, później poszłam do szkoły
muzycznej. Lubię również
śpiewać i swoją przyszłość
wiążę z muzyką – powiedziała
nam Patrycja Nowicka. Włoski
duet błysnął w utworach Astora
Piazzolli, gdzie oprócz dźwięków
gitary klasycznej dał się usłyszeć
bandoneon.
- Gitaromanię zainicjował mój
mąż Łukasz Pietrzak wspólnie z

miasta jak najwięcej pasjonatów tego
instrumentu i zaprezentować jego
szerokie możliwości brzmieniowe
– wyjaśniła Anna Pietrzak, organizatorka i zarazem dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Janiny Garści w Cieplicach.

Oklaskiwano Annę Chorążyczewską,
Patrycję Nowicką oraz włoski duet
Giampaolo Baldini i Cesare Chiacchiaretta.

JELENIA GÓRA Uczniowie z całej Polski doskonalili się pod okiem mistrzów

Gromki aplauz za perkusyjne fantazje
Fantazyjne brzmienia przer óżnych instr umentów
perkusyjnych oczarowały
w ubiegły wtorek publikę
kameralnego koncertu w
Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze.
Wystąpili młodzi uczestnicy XIX
Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych towarzyszących festiwalowi
„Gwiazdy promują”, który miał
miejsce w Filharmonii Dolnośląskiej.
Warsztaty od 1994 roku organizuje
Państwowa Szkoła Muzyczna
im. Stanisława Moniuszki w
Jeleniej Górze.
– Założeniem jest kilkudniowa
praca młodych, utalentowanych
muzyków pod kierunkiem wybitnych artystów; mistrzów pro-

mujących młode gwiazdy – wyjaśnia
Urszula Borkowska, dyrektor jeleniogórskiej „muzycznej. – Lekcje otwarte,
konsultacje i cały

szereg wykładów umożliwiają konfrontację oraz wymianę doświadczeń
między pedagogami i uczniami w
zakresie najróżniejszych specjalności
instrumentalnych.
Współorganizatorem warsztatów jest Towarzystwo Przyjaciół
Młodzieży Uzdolnionej
Artystycznie ARS.
(Petr)

Zajęcia prowadził profesor Stanisław
Skoczyński z Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.

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

Przesłuchania do konkursu i lekcje
mistrzowskie trwały w miniony piątek
i sobotę. Sześciu jurorów na czele z
przewodniczącym Markiem Zielińskim oceniało interpretację własną
utworu, technikę gry, dojrzałość
muzyczną, a także ogólne wrażenie.
Kto wygrał? O tym napiszemy w następnym wydaniu Jelonki.com
(Agrafka)

Fot. Agrafka
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„Wojna bajek” i konkurs!
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze przygotowuje
kolejną premierę. Tym razem będzie
to przedstawienie dla najmłodszych
widzów zatytułowane „Wojna bajek”.
Z tej okazji placówka ogłasza Wielki
Konkurs Rysunkowy na ilustracje do
programu oraz afisza przedstawienia.
Zadaniem uczestników jest narysowanie do 27 lutego jednej z postaci
baśni Andersena. 31 marca, w dniu
premiery, odbędzie się wystawa prac.
Szczegóły na www.jelonka.com oraz
www.teatrnorwida.pl
(Es)
REKLAMA
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Dodatek motoryzacja / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Części Punto - Silnik 1100,
drzwi, klapa, licznik, lampy tył
- 508 764 585
Mam do sprzedania silnik ze
skrzynią biegów oraz chłodnicę
do Renault Megane 1.6 16v

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

Kupię samochody powypadkowe, odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i
okolic - 531 588 345

Kasacja Pojazdów
Stacja nr 47 Carbo

Kupię samochody, gotówka
od ręki, własny transport,
legalne zaświadczenie do
Urzędu Komunikacji i Ubezpieczyciela, odpowiadam na
każdy sms - 513 718 808
Kupię, zezłomuje każdy samochód, stan, rok, OC i przegląd

96r 90km. Cena do negocjacji

Urzędowa

Każde auto - Całe lub powy- obojętny, możliwość wystawie- 796 762 980
padkowe, angliki bez prawa nia dokumentacji (recykling) do
rejestracji, odbieram własnym wydziału komunikacji i ubezSprzedam roczny akumulatransportem - 693 828 283
pieczalni. Zapewniam własny
tor Titan 45Ah 400A. Idealny Kupię auta osobowe, dostawtransport zadzwoń przekonaj
cze, w całości, na części w
do małych aut typu Fiesta/
wersji angielskiej, odbieram się - 889 823 889
Corsa. Cena: 100zł. - 505 własnym transportem Jelenia
Góra i okolice - 531 588 345
332 787
Kupię każdego Mercedesa
115, 116, 123, 124 w całości,
MOTORYZACJA
na części, odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i
KUPIĘ
okolice. - 531 588 345

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

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd od
W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

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
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Bmw E 36 - 1997 rok - 1.8
benzyna, 115 koni, błękitny
metalik, elektryczne szyby +
szyberdach, komplet opon
zimowych na felgach stalowych, autoalarm, centralny
zamek, 6500 zł - 781 225 335

Renault Clio - 1991 rok 1.500zł - Samochód osobowy
poj.1,2 sprawny technicznie,
garażowany, zarejestrowany
i ubezpieczony do 09.2012r.
ogumienie letnie i zimowe.
Cena do negocjacji. Do sprzedania Opel Astra 507041715 / 757134479
1.4 benzyna + LPG 2001rok. Sprzedam Golfa III 1992
Kombi, uszkodzona, cena: rocznik 1400, świetny silnik,
1100 zł - 508 393 950
pali na dotyk w mrozy, blaFiat Siena 1.6 16v - LPG charka w dobrym stanie bez
w całości, teoretycznie na żadnej rdzy, cena 1800 zł - 603
chodzie. W silniku coś stuka, 891 610
prawdopodobnie rozrząd się Sprzedam Renault Megane
przestawił. Cena 900 pln do Cabrio 1999 1.4 16V Zielony
negocjacji. W razie pytań pro- metalik bezwypadkowy. Zmieszę dzwonić - 721 325 987
niarka CD. Przegląd do 2013.
Fiat Uno 1.5 benzyna. rok1990 Ubezpieczony, ABS, elekstan bardzo dobry, odpala na tryczne szyby, lusterka 6500.
dotyk, el. szyby, szyberdach, Tel. 505415420
hak wpisany do dowodu 1050zl Sprzedam tanio Audi B3
do malej negocjacji, OC i prze- rocznik 1987 może być na częgląd ważny. - 725 167 560
ści, ma tylko uszkodzony silnik,
Ford Ka rok 97 poj 1.3, cena: prawdopodobnie panewki,
1200 zł. Więcej info pod nume- przegląd ważny do sierpnia
2012 - 669 778 773
rem - 725 395 556

- 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

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

20 lutego 2012 r.

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

www.peter.autogielda.pl
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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 579 WYJĄTKOWA OFERTA!!! Bardzo ładny dwudziestokilkuletni dom wolnostojący, na działce 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

ŻBR-DS-95 Piękny dom w Ścięgnach z widokami na Karkonosze. O pow.
całkowitej 246 m2, działka 900 m2. Nieruchomość składa się z dużego salonu z piecykiem na drewno i przestronnej kuchni, 4 pokoi, łazienki z w.c., w.c.,
sauny, garażu oraz biura z oddzielnym wejściem, jest częściowo podpiwniczona (42 m2), ma strych (15 m2). Podłogi
są drewniane lub pokryte kafelkami.
Z przodu znajduje się otwarta weranda,
zabezpieczona na zimę osłoną. Budynek
jest ocieplony, ma podgrzewane rynny,
CO gazowe, alarm, brama wjazdowa
i garaż są na pilota. Kanapy, a także
sprzęty i meble w kuchni są w cenie.
Serdecznie polecam. Cena 625 tys.zł.
Karolina 605 896 784
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
Kawalerkę do remontu /do 65 tys./kupie.
Bez pośredników. - 502 161 453

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2-pokojowe przytulne mieszkanko
37,4m2-125tys wysoki parter Zabobrze
Różyckiego - 502 670 845
3 pokoje - 55m - Mieszkanie w Cieplicach
w budynku wielorodzinnym, pilna sprzedaż.
Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca. Karkonoska Giełda
Nieruchomości Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 666 109 550

4-pokojowe ul. Wolności - Piętro dwurodzinnego domu o pow.123m2 z garażem
i dużym ogrodem. Lokal po remoncie.
Osobne wejście. Ogrzewanie gaz + kominek. Całkowicie bez czynszowe. Cena
345tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.9549 - 602 732 135
70m2 mieszkanie sprzedam w zielonej
dzielnicy, ul. Słowackiego na I piętrze 2/3
pokojowe, 180tys. - 603 533 953
Dwupokojowe - Kiepury - Pow. 41,8m2
środkowe, słoneczne, b. ciepłe, na I piętrze
w wieżowcu. Czynsz ok.320zł. Cena 139tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. 602 732 135
Dwupokojowe mieszkanie w ładnej
kamienicy 48m2 115.000 zł. N. City l. nr
5908 - 695 034 321
Dwupokojowe po modernizacji Mieszkanie w wieżowcu przy Kiepury na
IV piętrze o pow.37,8m2. Ogrzewanie
sieciowe. Wszystko nowe po modernizacji.
Cena 139tys.zł. Nier. Rychlewski Lic.9549.
- 602 732 135

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

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

3. Sprzedam bądź wynajmę powierzchnię magazynową w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
4. Oferujemy do sprzedaży miejsce postojowe w parkingu podziemnym w nowo budowanym obiekcie przy ul. 1 Maja w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
5. 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.

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

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. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. 3 pokojowe mieszkanie po generalnym remoncie
w jednej z najładniejszych dzielnic Jeleniej
Góry - Cieplice Śląskie Zdrój. Jest gotowe do
zamieszkania. Mieszkanie jest bardzo słoneczne i ciepłe. Ogrzewanie podłogowe oraz
dodatkowo kominek wolnostojący. Do dyspozycji jest także ogródek. CENA 210000zł. Zapraszam na prezentację!
Nr oferty 2283763. Tel. do doradcy 668867614
2. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. Słoneczne i przestronne mieszkanie dwupoziomowe na najwyższym piętrze kamienicy w
prestiżowej dzielnicy Jeleniej Góry. 3 pokoje,
duża kuchnia z jadalnią, łazienka z WC. Mieszkanie posiada duże możliwości adaptacyjne i
aranżacyjne. CENA 230000 zł. Zapraszam na
prezentację! Nr oferty 2252113, Tel do doradcy 668867614
3. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 3
pokojowe mieszkanie w centrum do remontu,76m2.mieszkanie daje duże możliwości
aranżacyjne,miejsce parkingowe, spokojna
okolica,blisko szkoła, przedszkole, sklepy,
największym atutem jest CENA 130000złZapraszam na prezentację! Nr oferty 2246023,
Tel do doradcy 668867616
4. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. Bardzo
ładna kawalerka z ogródkiem, niezależnym
wejściem w kilku rodzinnym domku po kapitalnym remoncie, największym atutem tej
nieruchomości jest CENA 75000zł.Zapraszam
na prezentację! Nr oferty 2245993, Tel do
doradcy 668867616

doradcy 668867614

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

Eleganckie 4-pok. w centrum pow.145m2 po remoncie, rozkładowe
, na I piętrze w kamienicy. Ogrzewanie
gazowe. Czynsz ok.260zł. Cena 380tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135
Kawalerka - bez pośredników - Ciepła
kawalerka z balkonem na Zabobrzu, 28 m2,
po remoncie (nowe okna, drzwi, panele,
kafelki, gładzie), umeblowana, czynsz 180
zł (w czynszu ogrzewanie i c. woda), cena
97 tyś do negocjacji - 609 051 183
Kawalerka okolice Małej Poczty - pow.
26,7m2 , I piętro , w kamienicy po modernizacji. Ogrzewanie gazowe. Niewielki
ogródek. Czynsz 88zł. Cena 96tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549 - 602
732 135
Kawalerka ul. Szymanowskiego Jednopokojowe pow.26,3mw na I piętrze
w bloku do zamieszkania. Możliwe wydzielenie aneksu sypialnego. Czynsz 240zł.
Cena 84tys.zł. Nier. Rychlewski. Lic.9549.
- 602 732 135
Ładne 3-pokojowe - Elsnera - Pow.
66,9m2 po remoncie, słoneczne ciepłe na
V piętrze wieżowca. W cenie umeblowanie
i wyposażenie kuchni. Czynsz 335zł. Cena
225tys.zł. Rychlewski nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135

Mieszkanie 88m - 109 tys. - Trzypokojowe mieszkanie w ok. Złotoryi,
pomieszczenia gospodarcze, garaż.
Karkonoska Giełda Nieruchomości lic. nr. 14414. Wynagrodzenie
pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca. - 666 109 550
Mieszkanie ul. Moniuszki 57m Salon z aneksem kuchennym, dwie
sypialnie, po remoncie. Karkonoska
Giełda nieruchomości. Wynagrodzenie biura w pełni opłaca strona sprzedająca. Zapraszamy na prezentację.
Lic.14414 - 666 109 550
Mieszkanie w centrum - 81m - Trzy
pokoje po remoncie do odświeżenia,
wysoki parter, bezpośrednio pod
mieszkaniem piwnica, możliwość
połączenia z mieszkaniem. Karkonoska Giełda Nieruchomości lic.
14414. Zapraszam na prezentację
- 666 109 550
Mieszkanie w Cieplicach - Trzypokojowe po remoncie w budynku
wielorodzinnym z cegły na drugim
piętrze, dodatkowo garaż w cenie.
149 tys. do negocjacji. Karkonoska
Giełda Nieruchomości lic. nr 14414.
Zapraszamy na prezentację. - 666
109 550
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5. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. Rozkładowe 3 pokojowe mieszkanie w cichej i ładnej
dzielnicy. Przestronne sypialnie sprawiają, że
mieszkanie idealnie nadaje się dla rodziny z
dziećmi. Mieszkanie nie wymaga żadnych
nakładów finansowych - jest gotowe do
wprowadzenia. CENA 195000zł. Zapraszam
na prezentację! Nr oferty 2224123, Tel do

6. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Do
sprzedania 2 pokojowe (41m2) ładne mieszkanie na Zabobrzu-ul. Paderewskiego.
Mieszkanie wymaga nie wielkich nakładów
finansowych właściwie odswieżenia. Jest
wyjątkowo przytulne, w pobliżu znajduje się
park, szkoły, przedszkola, duże markety.
Doskonała komunikacja z centrum miasta. Polecam, Cena 130 tys ,
oferta nr 2136023, tel do doradcy 668867615
7. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 3
pokojowe 63 m2mieszkanie 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 190 tys, oferta nr 1823083, tel do doradcy
668867615
8. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. Bardzo
ładne 2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu,
słoneczne, po remoncie nie wymaga wkładu
finansowego. CENA 140000zł.Zapraszam na
prezentację! Nr oferty 2246733, Tel do doradcy
668867616
9. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Ładnie
zaaranżowane 2 pokojowe mieszkanie po
kapitalnym remoncie. Cicha i spokojna okolica,
blisko do centrum,1 piętro, ogródek. CENA
135000ZŁ.Zapraszam na prezentację! Nr
oferty 2245603, Tel do doradcy 668867616
10. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI.
Mieszkanie w stanie deweloperskim na osiedlu Zabobrze III w budynku z garażem podziemnym. Ciche i spokojne miejsce. Mieszkanie do własnej aranżacji. CENA 167000zł.
Zapraszam na prezentację! Nr oferty 2291243,
Tel do doradcy 668867614

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

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
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zdrowie i uroda

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA

poradnik pacjenta kcm

Do kręgosłupa bezinwazyjnie
W dniu 17.02.2012 roku w
Karkonoskim Centrum Medycznym w Jeleniej Górze
zainaugurowano operacyjne
leczenie schorzeń kręgosłupa.

kresie. Specjaliści z zakresu leczenia
operacyjnego schorzeń kręgosłupa
będą w KCM stosować małoinwazyjne
operacje, umożliwiające Pacjentom
szybki powrót do zdrowia, i minimalizację ewentualnych powikłań operacji.
Jedną z takich metod jest usunięcie przepukliny lub wypukliny dysku a także
Przeprowadzonych zostało 12 zabie- tzw. „sekwestru dysku” poprzez foramigów. Dzięki Dolnośląskiemu Oddziałowi notomię z dostępu operacyjnego tylnoNarodowego Funduszu Zdrowia, który
bocznego.
przyznał Szpitalowi kontrakt, u sześciu
chorych operacje te można było przeprowadzić w ramach refundacji NFZ. W
Karkonoskim Centrum Medycznym powstał Pododdział Chirurgii Kręgosłupa
kierowany przez dr n. med. Stanisława
Kwiek, adiunkta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Operacje te przeprowadzone zostały
przez doktora
i jego zespół.
Szpital KCM
jest wyposażony wszechstronnie w
najnowocześniejszą aparaturę i narzędzia
do chirurgii
kręgosłupa w
pełnym
za-

JELENIA GÓRA Uczą się opiekować osobami starszymi i schorowanymi Coś dla... nastroju

Podejść z troską do trzeciego wieku
W Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr przy ul. Mickiewicza 10 w Jeleniej Górze rozpoczęły się kolejne z kursów zawodowych przygotowanych z myślą o beneficjentach
programu „Wspólne działanie–lepsze jutro”. Tym razem, uczestnicy i uczestniczki uczą
się opiekować osobami starszymi i niesamodzielnymi.

Fot. Petr

Celem kursu zorganizowanego
dla uczestników i uczestniczek
programu „Wspólne działanie-lepsze jutro” autorstwa MOPS i PCKK
jest przygotowanie do pracy w charakterze opiekuna osób starszych
i niesamodzielnych. Podczas zajęć
trwających w sumie 80 godzin
lekcyjnych słuchacze poznają m.in.
podstawy gerontologii, zasady
pielęgnacji osób niesamodzielnych,
udzielania pier wszej pomocy,
podstawy racjonalnego żywienia,
jak również elementy psychologii
w pracy opiekuna i pedagogiki
leczniczej.

Odbędą też zajęcia praktyczne w
domu opieki.
– Ideą kursu opieki nad osobami
starszymi i niesamodzielnymi jest
przekazanie uczestnikom wiedzy na
temat starości, starzenia się zarówno
w wymiarze jednostkowym jak i
społecznym. Uczymy jak reagować
na zmieniające się potrzeby osób starszych, zarówno tych, którymi opiekujemy się zawodowo, jak i naszych
bliskich. Jak sprostać problemom
wynikającym z chorób, którymi
są często dotknięte osoby starsze?
- mówi nam Bożena Fijałkowska –
jedna z osób prowadzących
kurs.
W związku z tym, że
społeczeństwo się starzeje, potrzeba coraz
więcej osób przygotowanych

Potrzeba coraz więcej osób
przygotowanych do świadczenia usług
opiekuńczych.

do świadczenia usług opiekuńczych.
Osoby, które ukończą kurs w ramach
programu „Wspólne działanie-lepsze
jutro” otrzymają zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie
uzyskiwania przez osoby dorosłe
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także certyfikaty ukończenia
szkolenia w języku niemieckim i
angielskim.
Petr

Utarło się, że najlepszym sposobem na smutki są słodycze. Jednak
zawarty w nich cukier działa krótko,
a „centymetry w biodrach” zostają i
są kolejnym powodem do kiepskiego
samopoczucia. Trzeba więc sięgnąć po
inne źródło, tak potrzebnej naszemu
organizmowi glukozy. Gdzie jej szukać?
W owocach, zwłaszcza egzotycznych:
bananach, ananasach, mango, papajach. Dostarczą one ponadto organizmowi serotoniny, a więc słynnego
„hormonu szczęścia”. W poprawie
nastroju pomoże również magnez.
Jego obfitym źródłem są pestki dyni i
słonecznika, którymi warto zastąpić
czipsy czy słone paluszki. Sprzymierzeńcem jest też zielona herbata.
Zawiera ona trochę kofeiny, a dzięki
zawartości teiny skutecznie odpręża i
relaksuje zarówno ciało jak i umysł.

Domowe kosmetyki

Więcej informacji znajdą Państwo na
stronach internetowych www.pckk.pl,
wspolnedzialanie.mops.jelenia-gora.pl
i w serwisie facebook.

Coraz większe powodzenie mają
kosmetyki ekologiczne, z naturalnymi
składnikami. Możemy pójść na skróty
i stworzyć własne, z produktów, które
mamy w domu. Bogatym źródłem wapnia, potasu, fosforu i prawie wszystkich
witamin: A, E oraz witamin z grupy
B pobudzających przemianę materii
i poprawiającej elastyczność skóry
jest mleko. Jogurt delikatnie złuszcza
naskórek i poprawia jego kolor. Bombą
odżywczą jest jajko - pełne protein,
zawiera dużo składników mineralnych
i prawie wszystkie witaminy (oprócz
C). Najwięcej cennych składników
znajdziemy w żółtku. Białko zawiera
głównie białko, witaminy z grupy B,
sód, chlor i potas.
(bc)

Operacja ta odbywa się z zastosowaniem wizualizacji endoskopowej.
Na czym polega małoinwazyjna
metoda operacji przepukliny lub
wypukliny dysku wykonana poprzez dostęp tylno-boczny ?
Polega ona na tym, że operacja ta
odbywa się bez narażenia na uszkodzenie rdzenia kręgowego, korzeni
rdzeniowych i innych anatomicznych
elementów kanału kręgowego. Dostęp
tylno-boczny zapewnia bezpieczeństwo
pacjentowi i minimalizuje powikłania
metod dotychczas stosowanych w
neurochirurgii kręgosłupa. Chirurg
nie musi otwierać kręgosłupa
żeby usunąć przepuklinę dysku.
Dlatego też nie ma możliwości
spowodowania takich powikłań
operacji jak zrosty pooperacyjne,
niestabilność kręgosłupa powodowanych operacją lub inne.
Jak długo trwa operacja, kiedy
pacjent może opuścić szpital, kiedy
pacjent może wrócić do pracy?
Zabieg trwa ok. 30 min., na drugi
dzień pacjent może wrócić do domu,
do pracy zwykle wraca po 2-4 tygodniach.
Jakie jest anestezjologiczne znieczulenie w trakcie operacji?
Zabiegi prowadzę w znieczuleniu
miejscowo-dożylnym. Znaczy to, że chory w trakcie zabiegu jest w pełni świadomy, rozmawia ze mną i informuje mnie
o ewentualnych jego dolegliwościach w
trakcie operacji. Zapobiega to wszelkim
powikłaniom które mogą wystąpić w
trakcie operacji w pełnej narkozie.

Jakie powikłania mogą wystąpić
w trakcie endoskopowego usuwania przepukliny dysku?
Na kilkaset operacji które wykonałem tą metodą miałem dwa powikłania
infekcyjne – leczone antybiotykiem
dożylnie.
Jakie inne małoinwazyjne operacje kręgosłupa można wykonywać w KCM?
Można wykonywać wszystkie operacje, zarówno odcinka lędźwiowego,
piersiowego jaki i szyjnego kręgosłupa.
Jakie inne małoinwazyjne metody leczenia schorzeń kręgosłupa
są stosowane w KCM w Jeleniej
Górze?
Przeprowadzamy również następujące zabiegi: Wewnątrzdyskowa Terapia
Elektrotermiczna (IDET – Intradiscal
Elektrothermal Therapy), Termiczna Plastyka Pierścienia włóknistego
(Thermal Anuloplasty), Przezskórna
Nukleoplastyka Metodą Koblacji (Percutaneous Coblation Nucleoplasty). Dyskopatia szyjna, dyskopatia lędźwiowa,
Wertebroplastyka, Zabieg dynamicznej
stabilizacji kręgosłupa.
KCM

Odnośnie kwalifikacji do zabiegu, organizacji leczenia i w innych sprawach
związanych z chirurgią kręgosłupa:
Kontakt tel. +48 607441099 – mgr
Hanna Buszta
Zadanie pytania drogą internetową
poprzez stronę www.dyskopatia.eu
R e h a b i l i t a cj a z
dojazdem do klienta kompleksowa fizjoterapia:
masaże, elektroterapia,
opieka nad osobą starszą. - 509 614 363

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
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

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

S t y l i z a cj a r z ę s w
Tw o i m d o m u t e l 5 0 0 50-50-12 Certyfikat,
doświadczenie, szeroki
wybór rzęs, produkty
profesjonalne i antyalergiczne 100% zadowolonych klientek. Tanio
szybko i solidnie. Najwyższa jakość za dobrą
cenę

Paznokcie, tipsy w Twoim
domu - Tel 500-50-50-12.
Wykonuje paznokcie żelowe
na formie lub tipsie, utwardzanie naturalnej płytki,
manicure, pedicure oraz
hennę. Przyjadę i zrobię w
twoim domu. Najwyższa
jakość za dobrą cenę.
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PISANE Z UKOSA

Święte krowy

Święte krowy mają się u nas dobrze.
Choć u nas nie Indie. Świętych krów,
jak się okazuje ci u nas dostatek. W
ciągu ostatnich kilku dni świętych
krów poznałem aż nadto. W kiosku,
w taksówce, a i zupełnie przypadkiem
– na ulicy poznałem.
Symbolizm świętej krowy sięga w
wierzeniach indyjskich do czasów
aryjskich. Już starożytni – tzw. Wedyjczycy, uznawali ją za uniwersalną
matkę i symbol kosmiczny. Według
ich zapisków poza sklepieniem nieba
zamieszkuje sobie niebiańska krowa,
której cielakami są nasze Słońce i
Księżyc. Których światło jest „mlekiem
właśnie”. Mlekiem świętej krowy.
Sikhowie indyjscy z tradycji namdhari otaczają krowy szczególnym
szacunkiem, podobnie jak ma to
miejsce w hinduizmie. W Polsce krowy sensu stricte się zjada. Zwierzęta
te nie są ani święte, ani chronione,
ani nawet łagodnie traktowane.
Mimo to świętych krów mamy tutaj
w nadmiarze. Krów świętych – rzecz
jasna, w znaczeniu ludzi uważających
się (albo uważanych przez innych)
za niepodlegających krytyce bez

PLOTKI I FAKTY

względu na podejmowane, czy też
bynajmniej niepodejmowane przez
nie działania.
Pierwszą z krów świętych w zaledwie kilkudniowej rozpisce poznałem
w kiosku. „Poproszę te i te papierosy”.
Krowa szuka, ja wskazuję miejsce ich
położenia. „Niech mi tu nie wskazuje,
ja układam, i ja wiem, gdzie leżą!”,
irytuje się krowa. Wychodzę bez papierosów. Drugą z kolei – w taksówce.
„Czy mogłaby krowa zamknąć okno,
gdyż wieje na pasażera?”, pytam. „Nie
gdyż pasażer chyba dopiero spalił
papierosa, a mi, będąc krową zapach
dymu przeszkadza”, mówi krowa.
„Kogo to dziś trzeba wozić”, dodaje –
gdy płacę jej 20 zł za kurs.
Trzecią z krów świętych na ulicy
poznałem. Co krowa zrobiła? Na to nie
warto strzępić pióra – przeto należy
wspomnieć, że sama świętą się określiła. A przynajmniej wszechmogącą.
„Tak, mogłabym, ale właśnie dlatego,
że wszystko mogę to nic nie muszę”,
tak powiedziała mając się dobrze. Jak
i jej poprzedniczki. Krowy to przecie
jeleniogórskie święte.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CIX

Łzy wypędzonego
Starzecki wybałuszył oczy. –
Pan Teodor o tym nic nie mówił… - wtrącił, ale opowiadający
mężczyzna pominął milczeniem
tę uwagę.- Notariusz Bachmann
samotnie wychowywał córkę – zawiesił głos. – Na imię miała Inge.
Stefan zbladł pomyślawszy o
dziewczynie, która właśnie w tym
momencie ukrywała się wraz z
dziadkiem Drzewieckim w pobliskim domu parafialnym.
- Dzień przed planowaną ucieczką – kontynuował gość - notariusz
pojechał załatwiać interesy za
miasto. Mówiło się, że wiedział,
gdzie są pieniądze i kosztowości
najbogatszych z Hirschbergu, bo
dzięki swoim układom w bankach
zabezpieczał majątek mieszkańców, którzy w strachu przed bolszewikami chcieli powierzyć swoje
dobra w „pewne” ręce – zawiesił
głos przybysz.
- Niestety, miał też wielu wrogów. Wtedy, wiosną 1945 roku

nieznani bandyci napadli go,
okradli i zabili. Nazajutrz wkroczyli Ruscy… moi rodzice uciekli
w popłochu w strachu przed
egzekucją. Córeczka Bachmanna
nie doczekała się powrotu swojego
ojca. ukryła się w szafie, w tym
pokoju. Drzewieckiemu – jako
byłemu przymusowemu robotnikowi, w pierwszej kolejności
przydzielono mieszkanie. Właśnie
to. Przygarnął dziecko, bo nie było
komu tego uczynić, a on nie chciał,
by dziewczynka musiała opuścić
miasto wraz z wypędzonymi jako
sierota. Samotnie, jak musiałem to
później uczynić ja – opowiadający
zawiesił głos.
- Przecież mówi pan po polsku…
Dlaczego pan nie chciał tu zostać?
Prawie wśród swoich. Bardziej się
czuł pan Niemcem? – wpadł mu w
słowo Stefan Starzecki. Przybysz
spojrzał w okno. W oku zakręciła
mu się łza.

Ciąg dalszy za tydzień.
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Dyktando
dla samorządu?

Na fali popularności krzewienia kultury słowa pisanego,
którego wyrazem są ogólne dyktanda, najczęściej przeznaczone
jednak dla młodzieży, powstał
pomysł, by takiemu sprawdzianowi poddali się rządzący nam
miłościwie samorządowcy oraz
radni miejscy. Idea podobno
chwyciła, i – w duchu sięgania
po idealizm za wszelką cenę –
ma także objąć urzędników magistratu. Podobno miasto szuka
polonisty, który ułożyłby tekst
zbierający rozmaite pułapki ortograficzne, głównie z dziedzin
bliskim urzędniczej materii.
Czy na uczestników takiego
dyktanda padnie blady strach?
Wprawdzie to t ylko zabawa,
ale – każdy o tym dobrze wie –
byle pretekst wystarczy, aby się
kogoś niewygodnego pozbyć.
Wystarczy, że dany delikwent
popełni bardzo poważny błąd.
Ortograficzny oczywiście.

- Mam świetną wiadomość!

Teoria przetrwania

Rządzenie jest zajęciem stresogennym. Komu jak komu, ale
tym, którzy podejmują ważne
decyzje, łatwo jest popaść w
depresję, co z kolei prowadzi do
wyraźnego obniżenia jakości
pracy. Zwłaszcza kiedy za wdrażanie rozmait ych pomysłów
mało kto dziękuje kwiatami i
oklaskami, a wręcz przeciwnie:
decydentom dostają się cięgi.
Nic zatem dziwnego, że wśród
samorządowców coraz więcej
jest chętnych do treningu psychologicznego mającego na celu
uodpornienie na biczowanie
przez lud. Słuszna idea, szkoda
tylko, że promowana już po wyborach, a nie przed nimi. Lepiej
jednak późno aniżeli wcale.
(anzol)

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

- W rezerwie budżetowej
Platforma Obywatelska

- zapewniła środki na budowę
Arki Noego!

Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Pan każe, sługa (nie) musi!
Słowa protestu przeciwko poczynaniom władzy są niczym groch
rzucany o ścianę pancernej obojętności, wytapetowaną fałszywą troską
o tzw. dobro wspólne, bo przecież…
jest dobrze!
Rządzący zachwalają stachanowskie procenty wykonanej normy. W
inwestycjach? Panie! Różowiutko!
Toż to Ameryka! Bezrobocie? Nie
jest źle, bo zawsze może być gorzej.
Kryzys? To przecież pojęcie zupełnie
nie pasujące do naszej rzeczywistości! Po co ten pesymizm? Tu nie ma
miejsca na czarnowidztwo! Przecież
nasz region jest wyjątkowy i jesteśmy

w stanie przezwyciężyć wszystkie
trudności!
Taka wizja samorządu roztaczana
od kilku miesięcy nad pogrążającą się
w apatii Jelenią Górą podobna jest do
malowania pożółkłej trawy soczystą
zielenią farby olejnej. Śmierdzącej
na kilometr i szkodliwej dla płuc
tych, którzy się tych propagandowych oparów nawdychają. Pozory
dobrobytu to przecież jeszcze nie
dobrobyt, a od oglądania wystaw ze
złotem i srebrem nikt się jeszcze nie
wzbogacił.
Tę złudną wizję „fajności” głoszoną
tubalnie przez samorządowców

zdementowali ostatnio oni sami
zapowiedziami „korekty” sieci jeleniogórskiej oświaty. Chciałoby
się zapytać: dlaczego skoro jest tak
dobrze, to jest aż tak źle? Aż tak, że
miłościwie nam panujący uciekają
się do likwidacji, wygaszania działalności, przesunięć, łączeń i innych
„fiku miku”? W odpowiedzi padają
argumenty apokaliptycznej wizji
niżu demograficznego, skrupulatne
wyliczenia obciętej subwencji, zapewnienia, że z próżnego to i Salomon
nie naleje.
Do tego – żeby nie było, że zza
biurka – zasłona dymna: nasiadówki,
co by się środowisko mogło „wykrzyczeć”. Wizyty „gospodarskie”,
aby za stołem przekonać się, czy

rzeczywiście zmiany są potrzebne. I
przekonać, że – przecież rzeczywiście
są! Bo, towarzysze, wiecie, rozumiecie! Partia kieruje, rząd rządzi,
a samorząd – wykonuje. W końcu
sami na nas głosowaliście, to się nie
czepiajcie! My wiemy lepiej, co jest
dla was dobre.
Dyrekcje „restrukturyzowanych”
i likwidowanych placówek w wielu
przypadkach potulnie spuszczają
głowy. – Pan każe, sługa musi. No,
jakoś to będzie. Byle się nie narazić,
bo może być jeszcze gorzej. Buntują się
uczniowie i załogi. Ale czy to coś da?
Jedną z placówek przeznaczonych
do odstrzału jest Młodzieżowy Dom
Kultury „Jelonek” w Jeleniej Górze,
który w postępowym pędzie pseu-

doedukacyjnego bełkotu zachował
tradycyjną formę rozwijania wśród
młodych jeleniogórzan talentów.
Bez patosu, efekciarstwa i wołania
o aplauz, dba, aby popołudniami ci,
których nie stać na zajęcia płatne,
mogli szlifować swoje zdolności w
wielu dziedzinach.
Teraz okazuje się, że MDK trafił
na celownik działa decydentów z
ratusza, bo… jest miastu niepotrzebny,
a jego zadania z powodzeniem mogą
przejąć inne jednostki. W sumie –
nic dziwnego. Nikt z ratuszowego
ciepełka nawet nie pofatygował się,
aby zobaczyć, że – w dobie internetowo-komupterowych zniewoleń (nie
tylko) ludzi młodych – można jeszcze
cieszyć się czymś niewirtualnym:

żywym słowem, piosenką, obrazem,
życzliwością i niewymuszoną czyimś
interesem troską.
Czy ratuszowe działo wystrzeli?
Z dużym prawdopodobieństwem
huknie odpalone „klepnięciem” przez
radę miasta, bo przecież prawem
rządzących jest podejmowanie decyzji,
nawet tych trudnych. Skalpel z jednej
strony rani, ale z drugiej – daje szansę
na uzdrowienie. Szkoda jednak, że
nasi samorządowcy w poszukiwaniu
oszczędności nie widzą samych siebie.
Fundując miastu wodotryski za ponad
milion złotych, nie tną chorego organizmu tam, gdzie rzeczywiście rozwija
się nowotwór trwonienia publicznego
grosza.
Wasz redaktor

Fot. Jelonka.com
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Białoszewski w Zdrojowym

Spektakl „Pamiętnik z powstania
warszawskiego” Mirona Białoszewskiego w reżyserii Tadeusza Rybickiego odbędzie się 21 lutego o godz.
11.00 w Teatrze Zdrojowym. Bilety w
cenie normalny 15 zł, grupowy 12zł i
rodzinny dla 3 osób 32 zł.

Wtorek z „Klapsem”

JELENIA GÓRA Paulina Olejniczak z II Liceum Ogólnokształcącego mistrzynią ortografii

Sudecka baśń

Promocja książki Zbigniewa
Adamskiego „Sudecka baśń. O Grodzisku Strupicza. Powieść z X-XIV
wieku. W Kotlinie Jeleniogórskiej”
odbędzie się 22 lutego o godz. 17.00 IX Dyktando Szkół Ponad- dlówce”, jeden z organizatorów..
Mistrzem ortografii w IX Dyktandzie
w sali konferencyjnej Książnicy Kar- gimnazjalnych odbyło się w
miniony czwartek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych została
konoskiej. Wstęp jest wolny.
Szkół Licealnych i Zawodo- Paulina Olejniczak z II LO im. Cypriana

Olimpijskie dyktando ze śmiesznymi pułapkami
Gościem imprezy
był himalaista i podróżnik Rafał Fronia, który podzielił
się wrażeniami ze
swych eskapad.
(Petr)

Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno Anna
Kozikowska z III LO i Łukasz Szpejda z
„Elektronika”. Gratulujemy!

wych nr 2.

Arie i duety operetkowe

Koncert w wykonaniu zespołu kameralnego Vocalis w składzie: Joanna
Moryc (sopran), Anna Skóra (mezzosopran), Róża Wysocka (fortepian)
odbędzie się 24 lutego o godz. 19.00.
W programie arie i duety operetkowe.
Bilety w cenie 20 zł i 10 zł.

Tym razem tematem dyktanda – z
którym przyszło zmagać się uczniom
liceów i techników z Jeleniej Góry i
regionu - okazały się „Igrzyska Olimpijskie 2012 roku”. Wśród trudnych słów
nie zabrakło nazw własnych takich
jak Antigua, Zimbabwe i Mauritius,
wyjątków ortograficznych, niespodzianek typu: „śmichy-chichy”, „cha,
cha, cha!” itp.
- W dobie zubożenia języka polskiego za sprawą maili czy esemesów
propagowanie dyktand szkolnych jest
niezwykle ważne – powiedział Mariusz
Drapiej, nauczyciel polonista w „Han-

REKLAMA

Projekcja filmu w DKF „Klaps”
„Szczęście ty moje”, odbędzie się 21
lutego o godz. 18.00. Jest to dramat
w reż. Sergieja Łożnica (Niemcy,
Holandia, Ukraina 2010 r.). Wstęp
kosztuje 10 zł, karnet 28 zł.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Trzeba uczyć młodzież poprawnej
ortografii – powiedział Mariusz Drapiej.
R

R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A

E

K

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38
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2012-02-10 godz. 17.30 - 2012-02-17
godz. 17.00
PRACA
DAM PRACĘ
Avon - dodatkowe pieniądze - Produkty najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Dodatkowe zarobki,
prezenty. Super oferty, nowości co
3 tyg. Wygodny sposób składania
zamówień, dostawa do domu. Bez
zobowiązań i opłat - 692 494 164
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
Do wynajęcia stanowisko fryzjerskie.
Tel. 723 902 406
Firma Europrovidus zatrudni konsultantów na terenie Jeleniej Góry
(centrum, Cieplice), Kamiennej Góry.
Praca stała lub dodatkowa, wynagrodzenie prowizyjne - 509 750 668
Firma Laki zatrudni stolarzy z kwalifikacjami, lakiernika. Oferty wraz z CV
proszę przesyłać na adres laki@laki.
net.pl lub faxem na numer 757523868
- 502 085 114
Firma Opek zatrudni kuriera z działalnością gospodarczą i samochodem
kontenerem z windą Oferujemy stałe
zlecenie przewozowe, gwarancję
terminowych płatności. 661987593
rafal.poddebniak@opek.com.pl
Firma produkcyjna
zatrudni samodzielną
księgową/księgowego
z doświadczeniem, na
zastępstwo do 02.2013.
CV+list motywacyjny
prosimy przesyłać na adres:
ksiegowosc@prokostal.pl
Tel. 603-588-822

Hotel „Fenix” w Jeleniej Górze
poszukuje kelnera lub kelnerki. Wymagana znajomość języka niemieckiego
lub / i angielskiego. Mile widziane
doświadczenie w zawodzie. Umowa
zlecenie / Umowa o pracę. - rekrutacja@hotelfenix.pl / 75 641 66 00
Hotel *** Szrenica w Szklarskiej
Porębie zatrudni kucharza, pomoc
kuchenną oraz kelnera/barmana. 757 173 599

Hotel Pałac Staniszów zatrudni kelnera/kelnerkę z językiem niemieckim
tel.75 755 84 45 - 605 055 967
Hurtownia monopolowa „Duko”
zatrudni: 1. Fakturzystę/kę 2. Przedstawiciela Handlowego. CV z dopiskiem wybranego stanowiska na
adres hurtownia.jgora@onet.pl
Iwo-Bau zatrudni do pracy w Niemczech doświadczonych dekarzy i
operatorów koparek ze znajomością
j. niemieckiego. Praca na umowę
+ zakwaterowanie + bardzo dobre
wynagrodzenie, również firmy jednoosobowe. - 501418553, 699952962
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
Młodą, ambitną osobę do pracy na
recepcji w hotelu w Karpaczu. Pokojową na cały etat do pracy w hotelu w
Karpaczu - 757 618 951
Opiekunki osób starszych do pracy
w Niemczech od zaraz zatrudni na
umowę o pracę firma DoraMed z
Jeleniej Góry. - 691 104 999
Potrzebna kobieta do sprzątania
w Niemczech od 1 marca. Konieczne
prawo jazdy 504053718
Praca dla ambitnych - Poszukujemy
osób do współpracy w charakterze
reprezentanta firmy. - 501 366 889
Praca dla młodego DJ/ki chcącego
popracować w weekendy w dobrej
karczmie w Karpaczu. Wymagana
kreatywność muzyczna. Umowa.
Kontakt mailowy bialyjar@wp.pl - 757
618 951
Przedstawiciele OFE - Lider
rynku ubezpieczeń tworzy w JG
zespół profesjonalnych przedstawicieli na bazie doświadczonych
akwizytorów OFE. Doskonale warunki
wynagrodzenia. Niezb. wykszt. średnie. Prosimy CV - met.rekrutacja@
gmail.com
Restauracja Tarasy Wang w
Karpaczu Górnym poszukuje kelnera/
kę z doświadczeniem, dodatkowym
atutem będzie znajomość obsługi
programu gastronomicznego Soga agnieszkajawor@poczta.fm

Salon Fryzjerski zatrudni 2 doświadczone fryzjerki, zainteresowanych
proszę o kontakt pod numerem
telefonu - 603 367 220
Zajazd pod Skarpą w Mysłakowicach zatrudni pracownika na kuchnię
z podstawowym doświadczeniem.
- 513 434 345

Zakłady Mięsne Niebieszczańscy
zatrudnią sprzedawców w sklepach
firmowych w Kowarach - 667 668
448
Zatrudnię do ochrony obiektu
emeryta, rencistę z samochodem
osobowym 4-drzwiowym rok produkcji maksymalnie do 2002 . Praca w
systemie od 15 - 7 co drugi dzień. Do
ochrony emerytów rencistów 24/48 501 736 372
Zatrudnię kucharkę/kucharza (z
doświadczeniem zawodowym) w DW
Bełchatów ul. Kilińskiego 4 w Szklarskiej Porębie tel. 693 364 191

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Podejmę pracę, 29 lat, wyksz.
średnie, kat. B, doświadczenie w
branży motoryzacyjnej na stanowisku
sprzedawcy oraz w kontaktach z
klientem. Posiadam uprawnienia na
wózki widłowe. - 693 621 471

ANONSE
MATRYMONIALNE

26-letni bi szuka kobiet sponsorek
od 18 do 65 lat i sponsorów, mam
pokoje pod Lwówkiem Śl. - 792
652 217
38 lat bez nałogów sterylnie zadbany
185cm brunet, męski szuka krągłej
kobiety do 50 lat bez nałogów z własnym M na stałe. Tel: 790434062
Ofiaruje swoją pomoc miłej dziewczynie 35-latek. - 665 683 775
Ola z Mazur - nowy numer
792301466
Poznam samotną kobietę, której
brak kogoś bliskiego, może wdowę,
rozwódkę 39-55l. Do stałych dyskretnych spotkań. Ja normalny, fajny
chłopak - 698 247 081
Starszy pasywny, uległy oczekuje
propozycji od aktywnych do 40l.
Muflon. - 792 652 217
Szukam mężczyzny biznesu,
wspólne życie, biznes podróże Afryka,
Karaiby. Czekam na sms 725400417.
Tylko poważne oferty
Wilgotna Emilka czeka na Ciebie
teraz w Cieplicach. Głębokie gardełko
plus super masaż gwarantowane tel.
535 840 745

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - układanie kostki
betonowej i granitowej. Podjazdy,
place, inne. Wysoka jakość prac,
dobre ceny, zakup materiału z rabatem. Tel 608658351
Cyklinowanie, lakierowanie, Usługi związane z instalacja oraz
renowacją parkietów, desek podłogowych. - 667 658 311
Dachy - naprawa, konserwacja,
papa, gonty, bitumiczne, dachówka,
blacha, obróbki, docieplenie, wentylacja tel. 602 884 480
Elektryk A-Z - Jelenia Góra
tel.500-50-50-02 instalacje, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp.
Szybko, tanio i bezpiecznie. Zawsze
solidnie pewni jakości i dobrej ceny.
Gaz serwis - Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska tel. 500-50-50-02. Junkersy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie
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Hydraulik - technika grzewcza Termet naprawy - Karpacz, Szklar- Montaże, modernizacje, montaż ska, Jelenia Góra tel. 500-50-50-02.
nowych instalacji gaz, wodno-kana- Termy gazowe, junkersy, kotły,
lizacyjnych, centralne, podłogówki. kuchenki. Naprawa, konserwacja i
Naprawa i montaż urządzeń gazo- montaż urządzeń gazowych. Zawsze
wych. Serwis, naprawy 24h. Posia- bezpiecznie pewni jakości i dobrej
dam wszystkie uprawnienia - 793 ceny.
MARLES
511 444 Agencja nieruchomości
Układanie, lakierowanie, cykliHydraulik
A-Z - Karpacz,
Szklarnowanie,
renowacja
oraz fachowe
Wolności
194/5
58-560
Jelenia
Góra
ska, Jelenia Góra tel. 500-50-50-02 doradztwo w zakresie podłóg drewtel.
075-64-54-444
kom.
883-797-878
instalacje, montaże, usterki, naprawy, nianych, parkietów oraz paneli podmodernizacje itp. Szybko, tanio i solid- łogowych. Szybko, profesjonalnie i
godziny
otwarcia
9-17 so. 9-14
nie. Zawsze
solidnie pewni
jakości i pn-pt
tanio andrzej.skubisz1@neostrada.
dobrej
ceny.
pl
501730021
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
Hydraulika, awarie, naprawy w Usługi glazurnicze, rozsądne ceny,
dniu zgłoszenia. Awarie systemów fachowo, terminowo - 531 335 758
grzewczych.
1.
MIESZKANIE
NA ZABOBRZU
– 3 POKOUsługi
zduńskie - Budowa
i przeZ a m a r z - budowa trzonów kuchennych, pieców
JE!
nięte rury. kaflowych,
budowa
kominków
z paleMAR-MS-12548.
Oferujemy
mieszkanie
w bloku
W y m i a n a niskiem otwartym, pieców chlebowych
3-pokojowe o pow.
64m2 na Zabobrzu III przy ul.
k r a n ó w ; - 666 738 298
Kiepury,
wysoki parter, rozkładowe, słoneczne.
wanien etc
Atrakcyjna
tylko 175,000,do małej
nego- W.U.K.O
przepychanie
kanalizy
- 796 359cena
Jelenia
cjacji.
Leszek Kowary,
ŚrodeckiSzklarska,
790 418 318
030 PolecamKarpacz,
Góra tel. 500-50-50-02. Szybkie usuHydraulika, spawanie gazowe wanie awarii
2. ATRAKCYJNE
CENTRUM
MIASTA!
- Inst.
co, wod-kan, gaz,
p.poż, wen1-3mieszkagodz od
MAR-MS-12552.
Sprzedam
/ zamienię
tyl.,klimat.,
woda lodowa,
układy
zgłoszenia.
nie o pow.
99,8m2. 3 pokoje,
kuchnia,
łazienka
glikolowe,
amoniakowe,
spawanie
Udrażniamy
osobno z wc,
duży przedpokój,
o
inst.stalowych
i kwasowych,
wszyst- zweranda
apchane
i duża piwnica
pow. 22m2. Stylokiepow.11,8m2
systemy dozwolone
w UE o- 664
rury i odpływy
we257
mieszkanie w centrum miasta (ok.250m
810
w domu i od
za
Rynku), parter.
Lokal -można
zaadoptować
na biuro lub kancelarie.
Junkersy
naprawy
Karpacz,
budynkiem.
Bardzo
dobra
lokalizacja
miasta.
Aleksandra
Nakoneczna 607 797
Szklarska, Jelenia Góra, tel. 500-50- Wykładziny
dywanowe, pcv 911. Termy, junkersy, kotły, kuchenki
50-02.
Instalacja oraz sprzedaż wykładzin.
g a z o w e . Pomiary doradztwo gratis. - 607
3.
ATRAKCYJNA
!!!
Naprawa,
487 OFERTA
364
konserwaMAR-MS-12468.
Ostatnie 6 mieszkań w stanie
świadectwa enercja i montaż Wykonujemy
deweloperskim
2300zł/m2 - dwupoziomowe.
getyczne budynków, tanio i prou r z ą d z e ń o pow.
Mieszkania
od
84,5m2
do
101,66m2,
na
fesjonalnie, zapraszamy
Sepon
gazowych.
jednym
z osiedli
Jeleniej Góry,
blisko
centrum
Nieruchomości.
- 511
581 653
Z
a
w
s
z
e
miasta. Cisza i spokój z dala od zgiełku ulic.
bezpiecznie
Wywóz
gruzu,
wszelkich
odpadów
W
pobliżu sieć
marketów,
stacje
benzynowe,
pewni jakości i dobrej ceny.
(gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew,
komunikacja miejska MZK. Zapraszam na prezentacje Marcin ŚroKompleksowe
remonty miesz- kontenery, zsypy budowlane. Do
decki 883 797 878
kań, domów, sklepów. Bezpłatna wynajęcia, najlepsze ceny. - 667
701 333
wycena,
bezpłatne
porady.(gwaran4. OKAZJA
ZABOBRZE
III!
cja, F-VAT). - 608 026 379
Z l e c ę
MAR-MS-12553. Polecam Państwu bardzo
budowę
Kuchnie
na
wymiar,
szafy,
gardeładne 2-pokojowe na 4 piętrze w bloku
d o moupow.
w
roby,
zabudowy
skosów, wnęk,
duże Mieszkanie
37,8m2
po kapitalnym
remoncie.
J e ż o w do
ie
doświadczenie,
projekt,
dojazd
gratis
bezpośredniego zamieszkania. Dużym
atutem
Sudeckim,
- 692 265 128
tej nieruchomości jest jej położenie blisko
obiekstan surowy
Montaż
kuchenek
gazowych
Kartów użteczności publicznej. Serdecznie
polecam
otwarty,
propacz,
Szklarska,
Jelenia
Góra
500- jekt „Patryk”.
Marta
Haftarczuk
533
797tel.
878.
50-50-02. Profesjonalnie odłączenie Wiosna 2012. tel. 600321157.
i przyłącze5.
ATRAKCYJNE MIESZKANIE BLISKO
nie. Próby
CENTRUM!
USŁUGI
szczelności
MAR-MS-12043.
Mieszkanie
3-pokojowe
instalacji
EDUKACYJNE
rozkładowe
balkonem 85m2 w kamienicy po
gazowych. z BHP
PPOŻ
szkolenia,
opieka.
Szkoremoncie,
wykupienia garażu,
blisko
Podbijamymożliwość
limy
pracodawców,
pracowników,
centrum
tylko
180.000.
Serdecznie
polecam
książeczki przynależnych do różnych grup zawoLeszek
790 418
318.
g w a r aŚrodecki
n - dowych.
Tanio,
profesjonalnie, solidcyjne! Zawsze bezpiecznie, pewni nie - Infocad
jakości
i dobrej ceny W SZKLARSKIEJ
6. ATRAKCYJNE
PORĘ- 663-663BIE! dachy, remonty dachów, 369
Nowe
MAR-MS-12551.
/ zamienię mieszkaodśnieżanie
dachówSprzedam
- 669 869 714
Chemia
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Instalacje elektryczne, pomiary,
odbiory. Wykonawstwo, modernizacja, pomiary, odbiory instalacji
elektrycznych. Tanio, profesjonalnie,
solidnie - Infocad - 663-663-369
Instalatorstwo elektryczne A-Z
- Na podpisane umowy współpracy
(usługa + materiały) do 6.04.2012r
udzielamy rabatu w wysokości
10% i niezmienność cen do zakończenia kontraktu. Zapraszamy wspólnoty, spółdzielnie, firmy itp...
- +48605458999

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Planujesz ślub? nie szukaj taniego
fotografa z przypadku, uczącego się
na Twoim ślubie, tego dnia nie da się
powtórzyć. Firma fotograficzna z 10
letnim doświadczeniem, indywidualne ceny, dwóch fotografów - 505
969 090

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Strony internetowe od 150zl - 668
443 632
Usługi informatyczne - Pogotowie
komputerowe. Projektowanie, realizacja modernizacja sieci komputerowych LAN, Wi-Fi. Projektowanie stron
www. Tanio, profesjonalnie, solidnie
- Infocad - 663-663-369

USŁUGI
MUZYCZNE
D.J. dla dojrzałych 30+ - Oprawa
muzyczna imprez okolicznościowych.
email victoria-imprezy@wp.pl - 604
229 350
Muzyka instrumentalno wokalna,
akordeonowa, różny repertuar,
zabawy. Cena umowna. „Muzyk
orkiestra” Tel. 692 046 727
Warsztaty gry na gitarze - Gitarzysta jazzowy, absolwent Konserwatorium w Rovigo (Włochy), uczestnik
warsztatów u Pata Metheny i Barrego
Harrisa. W programie warsztat jazzowych nauka teorii, harmonii, akordów,
skal, improwizacji, arpeggio - 603
151 662
Wesela marzeń - Zespół Prestiż
- Profesjonalny 3 osobowy zespół
na wesela eventy, imprezy karaoke.
Promocyjne ceny. Ciekawe zabawy
weselne, bardzo dobre nagłośnienie
i oświetlenie. Demo na naszej stronie
e-mail:kontakt@zespolprestiz.pl - 517
900 425
Wesela, imprezy, przyjęcia. Muzyka
instrumentalno wokalna akordeonowa. Profesjonalnie, umownie i na
żywo prowadzenie zabaw. Repertuar
polski i zagraniczny tel. 692 046 727
Zespół Music Party, bogaty repertuar, profesjonalizm, doświadczenie,
świetna atmosfera na Twoim weselu
- 605 450 117

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Pani z kwalifikacjami zaopiekuje się
dzieckiem lub osobą starszą. - 695
915 115

USŁUGI
RÓŻNE
A kto pyta, nie błądzi. Porady życiowe i
zawodowe. Wróżby. 530534986
Bezpłatne porady prawne, ul.
Teatralna 1 pokój 311, proszę o rejestrację telefoniczną tel. 602 467 812
Darmowa pomoc prawna w sprawach rodzinnych, cywilnych, rozwodowych, karnych, administracyjnych.
- 668 443 632
Elektryk awarie A-Z - Jelenia
Góra tel.500-50-50-02. Awarie, instalacje, montaże, usterki, naprawy,
modernizacje itp. Szybko, tanio i solidnie. Zawsze solidnie pewni jakości i
dobrej ceny.

Gaz serwis – Jelenia Góra, Karpacz.
Szklarska tel.500-50-50-02. Junkersy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie,
pewni jakości i dobrej ceny
Hydraulik awarie A-Z - Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra tel.500-5050-02 instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Szybko,
tanio i solidnie. Zawsze solidnie pewni
jakości i dobrej ceny.
Junkersy serwis - Karpacz, Szklarska, Jelenia Góra, tel.500-50-50-02.
Junkersy, termy, kotły, kuchenki
gazowe. Serwis konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny
Kanalizacja-hydraulika.
Oczyszczenie i udrożnianie rur, odpływów w mieszkaniach, domkach.
Hydraulika kompleksowa. Wypompowywanie wody z zalanych piwnic
tel. 609 172 300
Kredyt gotówkowy konsolidacyjny,
dojazd do klienta tel. 798 972 318
Kredyt konsolidacyjny - bez zabezpieczeń, poręczycieli do 200.000 zł
plus dodatkowa gotówka na dowolny
cel. Nawet na 10 lat. Decyzja w ciągu
5 minut, realizacja 24 godz. Jedna rata
lżejsza spłata. Zapraszamy serdecznie - 756 451 993
Kredyty dla firm - Wysokie kwoty
bez zabezpieczeń minimum formalności, możliwość dojazdu do klienta
wystarczy zadzwonić 514 318 408
Księgowość:
profesjonalnie dla mikro
małych i średnich firm centrum, dogodny dojazd i
parking tel. 690 004 160

Kuchenki gazowe montaż - Karpacz, Szklarska, Jelenia Góra tel.
500-50-50-02. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie naprawy. Próby
szczelności instalacji profesjonalnie.
Podbijamy książeczki gwarancyjne
Łatwy kredyt gotówkowy - Gotówka
bez zaświadczeń, decyzja w ciągu
15 minut, na spłatę innych kredytów
wysokie kwoty bez zabezpieczeń
do 300tyś. Plac Ratuszowy 39. - 514
318 408
Montaż kabin prysznicowych - Autoryzowany serwis armatury sanitarnej.
Szybki montaż kabin z gwarancją,
części zamienne od ręki, naprawa
spłuczek podtynkowych, baterii,
wanien z hydromasażem oraz pękniętych wanien i brodzików. - 601
802 012
Odśnieżanie dachów płaskich i
stromych. Strącanie sopli i nawisów
śnieżnych oraz inne prace wysokościowe przy użyciu technik linowych
lub podnośnika koszowego. Faktury
VAT, uprawnienia, ubezp. OC - 667
556 921
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
Pełna księgowość za rozsądną
cenę. - 605 248 272
Pomiary czadu w twoim domu.
Czad - cichy zabójca Jelenia Góra,
Karpacz. Szklarska tel.500-50-50-02.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie,
pewni jakości i dobrej ceny.
Pomoc prawna, pisma, wnioski,
pozwy. - 668 443 632
Pożyczka konsolidacyjna nawet
do 40 tys. bez poręczycieli. SKOK
Wspólnota. - 721 200 816
Pożyczki bez BiK. 504-786-104

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
Renowacja zabytków, złocenia
- Konserwacja i renowacja ram do
obrazów i luster, rzeźb, wyrobów
artystycznych, mebli, zabytkowych
elementów drewnianych; konserwacja i wykonywanie złoceń - 663
481 012
Rozliczymy Twój PIT za 15zl.
Potem będzie drożej. - 668 443 632
Szybka pożyczka gotówkowa w
domu klienta raty miesięczne Jelenia
Góra i okolice - 693 651 938
Szybka pożyczka w domu klienta
tel. 509 675 760
Szybki, prosty kredyt gotówkowy
- do 200 000 zł na dowolny cel,
nawet na 10 lat, decyzja kredytowa
w ciągu paru minut. Bez poręczyli,
opłat wstępnych i zabezpieczeń
majątkowych. Realizacja w ciągu 24
godz. Zapraszamy ul. Armii Krajowej
13 - 756 496 010
Śrutowanie usługowe,
kabina 9mx4mx3m.
Ładziński Zakłady Metalowe,
ul. Waryńskiego 10. Tel.
603-587-299

Tapicerstwo od A do Z. Dojazd
do klienta, wycena i transport gratis
tel. 880 044 951
Termet serwis - Karpacz, Szklarska, Jelenia Góra tel.500-50-50-02.
Termy, junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny.
U nas uzyskasz pomoc prawną,
również za darmo. Sprawy rodzinne,
cywilne, gospodarcze. - 668 443
632
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.
Czyszczenie i spiralowanie pionów
kanalizacyjnych
Wodomierze i legalizacja - Jelenia
Góra tel.500-50-50-02 wymiana
montaż, przeróbki. Plombujemy,
legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności. Zawsze solidnie
pewni jakości i dobrej ceny.

og£oszenia / reklama
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Wywóz szamb. Wywóz nieczystości płynnych. Czyszczenie kanalizacji
sprzętem typu Wuko. - 500 766 817

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę domową i samochodową.
Czteroletnie doświadczenie i super
sprzęt Karcher - zapraszam - 607
155 751
Podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, wykładzin, tapicerek. Usługi
również w firmie. Odbiór-dowóz gratis.
Wysoka jakość usług. Zapraszamy tel.
609 172 300

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Lotniska, przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań.
F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Najtańsze w
mieście profesjonalne
przeprowadzki. Możliwość
negocjacji cen. Tel. 691
262 797

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

Przeprowadzki
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
Przewóz Polska-Niemcy - Co
2 tygodnie wyjazd z Jeleniej góry
i okolic do Niemiec do Bitburga
i miejscowości po drodze oraz
powrót na weekendy. Posiadam 4
miejsca. Wyjazd 12.02.2012 - 691
996 068
Taxi miasto kraj, lotniska, VAT Usługi transportowe-taksówkowe,
Mercedes klimatyzowany, skóra,
całą dobę. Do dyspozycji również
bus towarowy - 695 685 773
Towarowy średni bus blaszak
- VW LT - transport krajowy i zagraniczny wystawiam również faktury
VAT. Dodatkowo komfortowe taxi
osobowe Mercedes z klimatyzacją,
całą dobę. - 695 685 773
Transport. Bus towarowy,
przeprowadzki, dyspozycyjność tel.
782 021 371
Usługa transportowa małą
wywrotką o ładowności 2tony, tel.
601848843

SPRZEDAM
Drewno kominkowe - konkurencyjne ceny - dowóz gratis tel 660
072 188
Lenovo N500 matryca 15-15.9,
pamięć Ram 2000MB, intel core
T3200 1GB, dysk 160GB, windows
7 64bity, cena 650zł - 661 308 641
Sprzedam kominek elektryczny
moc 1000W i 2000W z nadmuchem, stan bardzo dobry, tel:
603505185

MIESZKANIA
SPRZEDAM

Mieszkanie w Karpaczu - 110m,
możliwość podziału na dwa mieszkania z niezależnymi wejściami. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca. Zapraszamy na
prezentację; Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 666 109 550
Mieszkanie; ul. Kadetów - 59m,
dwupoziomowe, po remoncie, idealne na wynajem dla studentów.
Karkonoska Giełda Nieruchomości.
Zapraszamy na prezentację. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca. - 666 109 550
Piętro kamienicy w Cieplicach - Drugie piętro, rozkładowe pow.125,4m2 5 pokoi, dwie kuchnie i dwie łazienki.
Ogrzewanie gazowe. Całkowicie bezczynszowe (wspólnota 3 lokatorów).
Cena 330tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732 135
Piętro willi w Cieplicach - czteropokojowe dwupoziomowe, eleganckie
mieszkanie w centrum Cieplic o pow.
100m2 po modernizacji. Ogrzewanie
gazowe, garaż i duży ogród z altanką.
Cena 370tys.zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. - 602 732 135
Sprzedam 37m2, 2 pokoje w
ładnej dzielnicy blisko centrum, cena
110.000 zł. N. ,,City,, L. nr. 5908 - 695
034 321
Sprzedam 3-pokojowe rozkładowe
61m2, na Kiepury, parter, łazienka i wc
osobno. 160tys. nadaje się na lokal
użytkowy. Bez pośredników. - 603
670 309
Sprzedam kawalerkę, 22 m, centrum, ul. Matejki, 3 piętro, do wprowadzenia, 75 tys - 609 655 488
Sprzedam ładne mieszkanie 2
pokoje 34m2, Zabobrze - 661 703
997
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
105m2 plus weranda, strych, piwnice
w domu dwurodzinnym z garażem i
działką w Jeleniej Górze bez pośredników. - 725 461 999
Sprzedam mieszkanie 47 m2 w
Cieplicach na Osiedlu Tysiąclecia. Tel.
724 900 829
Sprzedam mieszkanie w bloku
46 m2 w centrum Piechowic - 513
152 714
Sprzedam trzypokojowe mieszkanie 63m2 190.000 zł. N. City L.nr.
5908 - 695 034 321
Sprzedam/ zamienię na dom Sprzedam lub zamienię dwa mieszkania po remoncie na Zabobrzu na dom
w Jeleniej Górze lub w okolicach JG.
Karkonoska Giełda Nieruchomości
lic.14414. - 666 109 550
Trzypokojowe Oś. XX - lecia
- Atrakcyjne trzypokojowe po modernizacji o pow.53,9m2 w bloku na IV
piętrze. Ogrzewanie i c.w.u. z miejskiej
sieci. Czynsz miesięczny ok.430zł.
Cena 220tyś.zł. Nier. Rychlewski. Lic.
9549. - 602 732 135

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
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Poszukuję mieszkania do wynajęcia minimum 3 pokoje w Cieplicach
- 605 516 888

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
55m2, 2 pokoje centrum, od zaraz
- kuchnia, łazienka, przedpokój,
spiżarnia częściowo umeblowane w
super stanie - 781 414 416

Do wynajęcia 2-pokojowe, rynek 40m2, mieszkanie wyremontowane,
umeblowane, komfortowe, pralka,
lodówka, telewizor, radio, bezpłatny
internet, kablówka, osobna widna
kuchnia, łazienka, cena ok.1000zł
+ woda, prąd, gaz, tv - 608595236,
608595237
Do wynajęcia kawalerka centrum, ul
Matejki, 3 piętro, wyposażona, 650 +
prąd + woda - 609 655 488
Do wynajęcia kawalerka w domku
jednorodzinnym na parterze na
Zabobrzu z osobnym wejściem,
umeblowana TV DVD, ogrzewanie
ecogroszek, cena 900zl z opłatami 603 958 920
Do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe, umeblowane. TV,
pralka, lodówka. Ul. Kiepury
(ok. ZUS). Duży balkon,
słoneczne. 1100zł + liczniki
+ 1 m-c kaucja. Tel. 601 318
439

Do wynajęcia mieszkanie pokój,
kuchnia, przedpokój, łazienka w
Jeleniej Górze blisko Uniwersytetu
Ekonomicznego. Umeblowane, telewizor, lodówka. Ogrzewanie CO z
sieci. Koszt 700zl + media + kaucja
zwrotna 1000zl. Tel. 798 523 541
po 12-tej.
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 900 żł + gaz, prąd, woda ninagrygiel99@interia.pl - 506 853 222
Mam do wynajęcia pokój w mieszkaniu studenckim dla jednej, dwóch lub
trzech osób w centrum, kablówka,
internet - 663 226 009
Mam do wynajęcia. Kawalerka w
Sobieszowie, umeblowana tel. 667
268 932
Mam kawalerkę do wynajęcia od zaraz
na Zadobrzu ul. Wiejska za Lidlem,
mieszkanie znajduje się na parterze
umeblowana kuchnia, pokój, łazienka,
niestety bez pralki, na miejscu dostępny
Internet - 601 169 691
Mieszkanie 53 m2. Pierwsze piętro,
słoneczne, widoki na góry. Wysoki
standard wykończenia. Położone na
Osiedlu Park Sudecki. 1000 zł+ liczniki.
- 606 918 651
Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, centralne ogrzewanie, na osiedlu Podgórzyńskim w
Cieplicach, 750 zł + rachunki-media tel.
698 822 927
Mieszkanie dwupokojowe - 700 zł Mieszkanie 75m dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, weranda w domu dwurodzinnym w Cieplicach, c.o.gazowe, umeblowane z lodówką i pralką, 700zł plus
liczniki i kaucja zwrotna. - 604 994 252
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie Dwa pokoje, parter, aneks kuchenny,
przedpokój, łazienka, garaż, ogród,
warzywnik ogrzewanie gazowe, wyposażone, od 15-03-2012 na dłuższy
okres wynajmę stabilnej osobie. 800,zł plus media 110,- zł. - 601148414;
693901558
Pilnie sprzedam nowoczesne mieszkanie (54m) w nowym budynku, przy
Placu Ratuszowym, niskie koszty utrzymania, ciepła woda i co miejskie. Cena
165tys (do małej negocjacji). Lic 10171
- 797-596-109

Pokój do wynajęcia od zaraz dla uczącej się, spokojnej, dziewczyny, okolice ul.
Morcinka, 500zl razem ze wszystkimi
rachunkami, umeblowane, miła okolica,
dostępne od zaraz - 792 624 427
Wynajmę kawalerkę Jelenia Góra
- Kawalerka 550 zł. + liczniki. Kontakt:
793955026
Wynajmę kawalerkę w centrum
Jeleniej Góry umeblowana, świeżo po
remoncie .... - 660 423 129
Wynajmę pokoje 1 os., 2 os., 3 os. dla
turystów i nie tylko. Rejon parku Zdrojowego Cieplice tel. 517 672 338

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 4-pokojowe
105m2 plus weranda, strych, piwnice
w domu dwurodzinnym z garażem i
działką w Jeleniej Górze na mniejsze do
50m2 z dopłatą bez pośredników. - 725
461 999
Zamienię mieszkanie komunalne w
centrum 43m, 2 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka, piece na równorzędne lub niewiele większe z c.o. - 608-583-137
Zamienię mieszkanie niedaleko Karpacza (80m, 4 pokoje) na mniejsze w okolicach Cieplic z odstępnym. Mieszkanie
częściowo do remontu. - 517 411 357
Zamienię własnościową kawalerkę
przyul.Tkackiej7nawiększe2-pokojowe
mieszkanie własnościowe. Kawalerka
po kapitalnym remoncie, ogrzewanie 721 175 585

DOMY
SPRZEDAM
Bliźniak w Janowicach - Interesujące
pół bliźniaka o pow.ok.145m2 na działce
566m2. Parterowy z użytkowym poddaszem. Trzy pokoje, ogródek, duży garaż.
Gaz z butli, ogrzewanie piecem na paliwo
stałe. Cena 263tys.zł.Lic.9549 - 602
732 135
Dom okolice Małej Poczty - Wolnostojący, dwa garaże, nowa elewacja, okna
pcv, działka ok 600 m.kw, gazowe ogrzewanie z nowym kotłem. Solidny, zdrowy
dom w doskonałej cenie Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Nowy dom - 397 tys. - 140m2 plus
garaż w ok. Złotoryi. Zapraszamy na
prezentację; Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Wynagrodzenie pośrednika
w pełni opłaca strona sprzedająca.
Karkonoska Giełda Nieruchomości - 666
109 550
Sprzedam atrakcyjny dom w Cieplicach w spokojnej okolicy pow. 180m2
cena 470 tyś. Lic.13693 - 660 431 867
Sprzedam dom w Jeżowie Sudeckim
tel. 505 020 519

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia nowy, w pełni
umeblowany i wyposażony dom (85m)
na obrzeżach Jeleniej Góry. 2 sypialnie,
salon z kominkiem, 2 łazienki. Cena
2500zł bez pośredników - 502 661 955

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Atrakcyjne grunty - Sprzedam
przepięknie położone 3,5 ha w tym 0,84
ha pod zabudowę turystyczną. Pośrednikom dziękuję - 603 954 845
Bardzo atrakcyjna działka budowlana
o pow.1462m² w Dziwiszowie - osiedle
Leśne Zacisze, idealny prostokąt, media
przy działce. Cisza i łono natury blisko ciebie. Widok na Karpacz. - 885 342 947
Działka 1500m2 - Sprzedam działkę
budowlaną zlokalizowaną 6km. od
Zabobrza, super widok na góry. N. City
L. nr. 5908 - 695 034 321
Sosnówka. Panorama Karkonoszy Działka 3029 m.kw. Woda, kanalizacja,
prąd i piękny widok. Przy asfalcie, budowlana. Doskonała cena. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Sprzedam działkę 1000m2 w Jeleniej
Górze na Osiedlu Czarne N. City L. nr
5908 - 695 034 321
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Sprzedam działkę z warunkami
zabudowy 2700m kw w Sosnówce,
cena 120tys - 512 034 350
Sprzedam działki budowlane w
Łomnicy atrakcyjne położenie niedaleko
Jeleniej Góry - 607 961 108
Sprzedam prawie 0,85 ha pod każą
zabudowę (od mieszkaniowej po stacje
paliw) pomiędzy ul. Wrocławską i Trzcińską. Na działce start dom do remontu lub
rozbiórki. Pośrednikom dziękuję - 603
329 319
Sprzedam w ładnym i cichym miejscu działkę budowlaną z mediami i z
zezwoleniami w Wojcieszycach tel.
722312643
Z rozpoczętą budową - Dwie działki
obok siebie, na jednej dom w budowie.
Przy asfalcie, woda, kanalizacja, prąd.
Komarno super widok. Doskonała cena.
Nieruchomości Rychlewski lic 9549 - 501
736 644

LOKALE
SPRZEDAM
Mały lokal w ścisłym centrum - Na
atrakcyjnych warunkach sprzedam lokal
handlowo-usługowy o pow. ok 35 m kw
zlokalizowany w Jeleniej Górze przy rogu
ul. 1 Maja/ Klonowica. - 697-397-297,
757522980
Sprzedam prosperujący
sklep na osiedlu pod Jelenią
Górą, bez konkurencji, metraż
72m2 i 340m2 gruntu. Dzwonić
godz. 20-21 tel. 791 767 880

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal na parterze w
centrum, pod działalność gospodarczą,
40 m, PL. Wyszyńskiego 46. - 609
655 488
Do wynajęcia lokal użytkowy
na parterze w centrum miasta.
55 m2, CO, zaplecze socjalne.
Dobra lokalizacja dla biura lub
działalności handlowej. Tel. 507
086 922

Do wynajęcia nowy lokal o pow. 24
m2 z wykuszem w ścisłym centrum po
atrakcyjnej cenie. Tel: 791 459 890
Do wynajęcia stanowisko fryzjerskie.Tel.
723 902 406
Lokal 70m2 1-go Maja parter, duże
witryny, deptak naprzeciw handlówki. Do
wynajęcia. - 888 221 321
Wynajmę pomieszczenia 12, 16, 18
m2 pod usługi, biura, gabinety. Centrum
- ul. Klonowica. Tel. 600 395 142

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Wynajem/sprzedaż
hal 1000m2 + 2000m2 oraz
pomieszczeń biurowych,
dobra lokalizacja - wyjazd na
Wrocław, tel. 603-851-936 lub
75 648 14 43

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Garaż wynajmę w okolicach ul. Kochanowskiego, Bartka Zw. - 757 522 980

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Magazyny, hale, biura, place - teren
Celwiskozy, mieszkania tanio wynajmę
tel. 661 444 877
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