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Dodatki: nieruchomoŒci i zdrowie
REGION Lokalna społeczność nie chce eksploatacji złóż niebezpiecznego minerału

Kopalnia uranu? Wykluczone!
Fot. Petr

JELENIA GÓRA

Niepodległość
czy zniewolenie?
Po wizycie Andrzeja Gwiazdy
z żoną Joanną w stolicy Karkonoszy.

str. 3

- relacjonuje uczestniczka spotkania Jolanta Radomska. - Z
długiego wywodu
wynikało, że: prości
ludzie obawiają się
elektrowni jądrowych, niesłusznie
sądząc, że są one
obarczone ryzykiem awarii, że
Czernobyl to sowiecki
brak frasobliwości i przestarzałe
technologie, a Fukuszima to przypadek. Metody badawcze, które ma
zamiar zastosować jego firma są
całkowicie bezpieczne. Zapewniał
nas, że jak już się zbada złoże to
być może będzie na tyle znikome,
że nie warto otwierać kopalni, ale
jakby było opłacalne, to kopalnia
powstanie z pożytkiem dla całej lokalnej społeczności, bo wybuduje się
stołówkę zakładową, jakiś warsztat
samochodowy też zapewne będzie

- Nie ma i nie będzie zgody na eksploatację
złóż uranu w Sudetach - twierdzą nie tylko
mieszkańcy miejscowości, w pobliżu których
miałaby powstać kopalnia, ale też lokalni
parlamentarzyści. Kolejne spotkanie w tej
sprawie odbyło się w piątek, w Chromcu. A
kilka dni wcześniej zagrożeniom, związanym z uranem poświęcono seminarium
i debatę w Starej Stajni w Łomnicy.
Na spotkanie w Chromcu nikt z
kierownictwa australijskiej spółki,
zainteresowanej wydobywaniem
sudeckiego uranu nie przybył, przysłano przedstawicielkę. - Właściciel
zaszczycił nas rozmową, a
raczej monologiem
wygłoszonym przez
głośnoSławomir Stankiewicz, przewodnik
mówiący
sudecki, podkreśla, że kopalnia uranu
zestaw telemoże doprowadzić do wielkiego
foniczny proskażenia środowiska.
sto z Australii
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Fach w ręku
to przyszłość
Młodzi ludzie stawiają na renesans szkolnictwa zawodowego.
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Od Palikota do SLD
Jeleniogórzanin Mariusz Grzegorczyk z Ruchu Palikota, wraz z innymi
działaczami tej partii, przechodzi do
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Argumentuje swoją decyzję, że RP
jest formacją, której powstanie
zainicjowano w gabinecie Donalda
Tuska po to, by przykrywała wpadki
rządu. M. Grzegorczyk podkreśla, że
został „porwany przez ideę”, którą
Janusz Palikot przedstawił podczas
kongresu założycielskiego swego ruchu 2 października 2010 roku. Wtedy
wszyscy uczestnicy tego spotkania
otrzymali wówczas znaczki „Stop
obłudzie”. – Te znaczki miały być
symbolem nowej partii, że będziemy
tworzyli coś, czego jeszcze w życiu
politycznym Polski nie było. Dzisiaj
wiem, że Ruch Palikota zamiast ruchem obywatelskim stał się prywatną
partią Janusza Palikota – mówi Grzegorczyk. Zdaniem zawiedzionych
polskim skandalistą działaczy, jego
kontrowersyjne akcje są tematem
zastępczym i mają przysłonić rzeczywiste problemy rządzącej Platformy
Obywatelskiej.
(Accipiter)

Demokratycznej. Nie jest więc wykluczone, że postawa radnych podczas
wtorkowej sesji przepełni czarę
goryczy i mieszkańcy miasta – na
drodze referendum – będą chcieli
odwołać wybranego 5 grudnia 2010
roku prezydenta.
Jeśli by do takiego wydarzenia
doszło, byłoby to drugie referendum o odwołanie władz w historii
samorządu. W marcu 2000 roku w
ten sposób próbowano usunąć z ratusza związanego z SLD prezydenta
Józefa Kusiaka. W roku 2010 podjęto
nieudaną próbę zorganizowania referendum o odwołanie poprzedniego
prezydenta Marka Obrębalskiego.
(Es)

Burzliwie zapowiada się zapowiedziane na wtorek, 28 lutego,
posiedzenie Rady Miasta Jeleniej
Góry, podczas którego zapadną
decyzje dotyczące zmian i korekt
w oświacie stolicy Karkonoszy. W
miniony czwartek samorząd wycofał
się wprawdzie z zamiaru likwidacji
MDK „Jelonek” (piszemy o tym na
stronie trzeciej), ale pozostałe zamysły (łączenie szkół i wygaszenie
działalności Gimnazjum nr 2) wciąż
pozostają aktualne.
Rośnie tymczasem niezadowolenie jeleniogórzan rozczarowanych
rządami prezydenta Marcina Zawiły
i jego ekipy związanej z Platformą
Obywatelską i Sojuszem Lewicy
R

Ń

REGION Zatory lodowe podtopiły Marciszów, Trzcińsko i Wojanów

W ratuszu może być bardzo gorąco

JELENIA GÓRA

potrzebny, jakaś piekarnia
- mówi z oburzeniem J.
Radomska. Tak zareagowali
też inni mieszkańcy. Wszyscy tu zdają sobie sprawę z
zagrożeń. Kopalnia, to zryta
ziemia sztolniami i przy jakiejkolwiek nieszczelności lub
niedokładności, chemiczny
roztwór wpompowywany pod
ziemię skazi te przemieszane
warstwy i infiltrując dostanie
się do wód głębinowych.
Na eksploatacje uranu w Sudetach
nie ma też zgody władz samorządowych w tym rejonie i lokalnych
parlamentarzystów. Interpelację w
tej sprawie złożyła ostatnio do marszałka Sejmu RP posłanka Marzena
Machałek – która też sprzeciwia
się planom australijskiej spółki ES.
Tego samego zdania są posłanki:
Zofia Czernow i Małgorzata SekułaSzmajdzińska.

Ciąg dalszy na stronie 4.
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miennogórskim i jeleniogórskim.
Nurtami rzeki płynęły groźne zwały
kry, które przyczyniły się do powstania zatorów lodowych i wystąpienia
wód z brzegów. Najgroźniej było w
Trzcińsku i Wojanowie, gdzie woda
wdarła się do posesji położonych
blisko rzeki. Zalane zostały także
Wody Bobru podmyły
stacje przesyłu energii, co skutkowadrogę w Wojanowie.
ło długą przerwą w dostawie prądu
w Marciszowie. Dzięki szybkiej akcji
Strażacy ze wsparciem innych do których – wskutek raptownej ratowniczej mieszkańcy nie ponieśli
służb ratunkowych zmagali się w odwilży - doszło na nadbrzeżnych poważniejszych strat.
miniony piątek z podtopieniami, terenach Bobru w powiatach ka(Es)

Fot. KAMIL SMOLIŃSKI

Porażka piłkarek KPR na zakończenie rundy zasadniczej.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O NIej SIĘ MÓWI

NA TOPIE
Krzysztof Pik
społecznik

Małgorzata SekułaSzmajdzińska
posłanka SLD

Związany z Towarzystwem
Izersko-Karkonoskim społecznik Krzysztof Pik został wyróżniony przez Watrę Jagniątkowską honorowym tytułem „Górala Karkonoskiego”. To wyraz
docenienia starań Krzysztofa
Pika w zakresie popularyzacji
części Karkonoszy leżących w
granicach administracyjnych
Jeleniej Góry, a także promocji
Jagniątkowa. Wyróżniony jest
aktywnym cyklistą i turystą,
który upowszechnia „odkrywanie” przez zainteresowanych
górską wędrówką mało znanych karkonoskich zakątków,
choćby Bażynowych Skał i pobliskich szlaków. Gratulujemy!
(Es)

Wdowa po wicemarszałku
Sejmu RP Jerzym Szmajdzińskim, który zginął w Katastrofie
Smoleńskiej, w programie Radia
ZET wyraziła rozczarowanie
postawą władz RP w związku
ze śledztwem mającym ustalić
przyczyny rozbicia się rządowego samolotu 10 kwietnia 2010
roku. - Gigantycznej katastrofy,
w której ginie prezydent i prawie sto najważniejszych osób
w państwie, nie załatwia się na
takim poziomie – stwierdziła w
innym wywiadzie. Opowiedziała się także za postawieniem
w Warszawie pomnika Ofiar
Katastrofy.
(Es)
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REGION JELENIOGÓRSKI Klasy profilowane receptą na sukces w oświacie

Niebezpiecznie
przy Kamieńczyku

Na lekcje przychodzą w mundurze

W Wąwozie Kamieńczyka
doszło w miniony piątek do oderwania i obsunięcia dużych mas
lodu. Istnieje ryzyko dalszych
obrywów. Dlatego dojście do
Wąwozu i Wodospadu Kamieńczyka zostało zamknięte do
odwołania. Atrakcja zostanie
ponownie udostępniona tak
szybko jak będzie to możliwe.

Malowane fotografią

Uczniowie, którzy rozpoczęli
we wrześniu naukę w klasach tzw. policyjnych w Zespole Szkół Technicznych i
Licealnych w Piechowicach
po pierwszym semestrze są
zadowoleni. Pozytywnie nowe
profile ocenia również dyrekcja, która zapowiada już
utworzenie kolejnych klas o
podobnych specjalizacjach.

JELENIA GÓRA

Starostwo Powiatowe, wraz z jeleniogórską policją i Zespołem Szkół
Technicznych i Licealnych w Piechowicach opracowali plan nauczania dla
nowopowstałych klas tzw. policyjnych.
- Był to świetny pomysł, dzięki któremu
m.in. szkole nie grozi likwidacja, tak jak
niektórym placówkom
oświaty w Jeleniej
Górze. Okazało się,
że jest duże zapotrzebowanie na klasy
profilowane. Oczywiście uczniowie
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Na rosyjską nutę

W poniedziałek (27 lutego) w
Kościele Łaski odbędzie się koncert chóru kameralnego „Raspev” z partnerskiego miasta
Wladymira (Rosja). Repertuar
obejmuje m.in. rosyjską muzykę
sakralną. Początek o godzinie
19. Wstęp jest wolny.
(Agrafka)
•

R

E

K

nie muszą iść później do szkoły
policyjnej, ale mają również
w programie materiał
przygotowujący do egzaminów policyjnych
np. podstawy prawa,
ruchu drogowego
itp. – powiedział Jacek Włodyga, starosta
powiatowy.
Młodzież ma zajęcia
z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wiedzy
ogólno-policyjnej, struktury
policji i jej historii, kryminologii,
a także z podstaw prawa i ruchu
drogowego. Ponadto jeleniogórscy policjanci prowadzą zajęcia z samoobrony
i technik interwencyjnych. Uczniowie
regularnie korzystają także z basenu.
Wyniki po pierwszym semestrze są
niezłe.

- Uczniowie są bardzo zadowoleni. W każdy czwartek, kiedy mają
zajęcia z jeleniogórskimi policjantami
przychodzą do szkoły umundurowani.
Uczestniczyli już w trzydniowym zgrupowaniu szkoleniowym w Szklarskiej
Porębie, gdzie poszerzali swoją wiedzę i
umiejętności. Planowane są już kolejne
wyjazdy. Warto podkreślić, że po nauce
w takiej klasie nie ma konieczności
zapisywania się do szkoły policyjnej, bowiem poszerzone zajęcia
kształcą również w kierunkach
administracja, prawo, a także
bezpieczeństwo wewnętrzne
– mówi Dorota Sobczyńska,
dyrektor ZSTiL w Piechowicach.
Są już plany utworzenia w
szkole kolejnych profili klas
związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.
(Agrafka)

Fot. Archiwum szkoły

W piątek, 2 marca, o godz. 17
w Galerii Skene w foyer Teatru
im. Norwida w Jeleniej Górze
odbędzie się wernisaż wystawy
fotografii Waldemara Grzelaka
zatytułowanej „Obrazy malowane fotografią”. Autor na
swoich pracach stara się wyrazić własne uczucia naśladując
w formie pastiszu styl przedstawicieli szkoły monachijskiej
w malarstwie.
(Es)

Ostateczną decyzję co do
wyboru mundurowego zawodu
zweryfikuje życie.
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RESTAURACJA HEXA 66

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

Fot. red
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Fot. Archiwum
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ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla firm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu
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Nie parkuj przy Drzymały!
później sytuacja się powtórzyła. Co
więcej, od sąsiadów usłyszeliśmy,
że także za ich pojazdy wziął się
„Oponka” – usłyszeliśmy.
Jednemu z sąsiadów przecięto
opony trzykrotnie. O wszystkim poinformowano policję, ale
mieszkańcy nie wiedzą, czy coś z
tego będzie. - Boję się, że sprawa
zostanie umorzona. Nie chcę w
przyszłości parkować samochodu
daleko od domu – dodała jeleniogórzanka.
(Petr)

Od kilku tygodni w samochodach zaparkowanych przy ulicy
Drzymały w Jeleniej Górze ktoś w
nocy przecina opony. – Każdego
ranka budzę się z niepokojem, czy
znów nie będziemy musieli kupić
nowego kompletu, bo „Oponka”
sobie o nas przypomniał – mówi
nam pani Aleksandra, zamieszkała przy ulicy Drzymały 10.
– Pierwszy raz opony w naszym
samochodzie ktoś przeciął kilka
tygodni temu. Wymieniliśmy, a co
innego mieliśmy zrobić. Tydzień

REGION

Czarne chmury zawisły
nad lokalnymi domami dziecka
„okresie dostosowawczym”, ale w
przyszłości przyjęcia będą ograniczone, a przez najbliższe dwa lata
- wstrzymane. Nie obejdzie się bez
zwolnień personelu i okrojenia
bazy placówki.
Zgodnie z planami ministerialnymi funkcje domów dziecka
powinny przejąć w tym czasie rodzinne domy dziecka, albo rodziny
zastępcze. Temu m.in. ma służyć
ustawa o tzw. pieczy zastępczej,
czyli przejmowaniu obowiązków
rodzicielskich przez inne osoby,
niż rodzice, spokrewnione, bądź
niespokrewnione z dzieckiem.
(SJ)

W związku ze zmianami przepisów domy dziecka istniejące w
Polsce będą musiały ograniczyć
liczbę miejsc. Po zakończeniu okresu dostosowawczego żaden dom
dziecka nie będzie mógł opiekować
się liczniejszą grupą, niż 30 wychowanków. Dotyczy to także placówki
w powiecie jeleniogórskim.
- Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie
– powiedział Jacek Włodyga, starosta
powiatu jeleniogórskiego – ma tymczasem 44 wychowanków, ale siedmioro
z nich usamodzielni się w tym roku, a
kolejna siódemka – w przyszłym.
Oznacza to, że placówka spełni wymogi w t ym zakresie w
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JELENIA GÓRA Samorządowcy ugięli się pod protestem przeciwko zamknięciu „Jelonka” REGION JELENIOGÓRSKI

Widmo likwidacji MDK w zawieszeniu

Pozostawieni w niepewności
Trudno zgodzić się ze wszystkimi argumentami samorządowców. Stan budynku MDK jest
taki, jaki jest, bo gospodarz, czyli miasto, nie przeprowadziło żadnych remontów w minionym
dwudziestoleciu. Młodzieżowy Dom Kultury szeroko informował media o swoich imprezach,
przynajmniej do Jelonki te informacje docierały. Można zresztą sprawdzić to na podstawie
tekstów o działalności placówki. Nie prowadzi ona, co prawda, spektakularnych działań z
rozmachem wymagających zaangażowania europejskich środków, ale – rzeczywiście – jak
dają, to można spróbować „aplikacji”. Pozostaje jednak wątpliwość, czy celem samorządu
jest, aby Unia Europejska dokładała się do wszystkich zadań, których wykonanie należy do
władz Jeleniej Góry...
Czy rzeczywiście to źle, że w centrum miasta są dwie placówki kultury (w sumie przeznaczone
dla zupełnie innego odbiorcy)? Jakoś nikomu nie przeszkadza śródmiejskie zagęszczenie
sklepów sieci Biedronka, banków i innych tego typu przybytków. Wreszcie: MDK nie działa od
„wczoraj” i jeśli władza – której przedstawiciele rzadko zaszczycali swą obecnością imprezy
Domu - miała wątpliwości co do „jakości” propozycji i funkcjonowania placówki, mogła to
spostrzec wcześniej i uzgodnić z załogą korektę pracy i odchudzenie personelu. Nie zaś zaskakiwać decyzją o likwidacji, z której – pod presją protestów społecznych dowodzących, jak w
mieście i okolicach MDK jest potrzebny – prezydent wycofuje się rakiem pozostawiając zresztą
ludzi związanych z placówką w niepewności. Zawieszenie likwidacji może być rozumiane jako
odwleczenie jej w czasie, trudno więc, aby na kogokolwiek podziałało mobilizująco.

wych gabinetów i likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek” nie
będzie. Z tą wiadomością po rozmowie
z prezydentem Marcinem Zawiłą zadzwoniła do nas Danuta Sitek, dyrektor
MDK dziękując „Jelonce” za wsparcie
placówki.
W ubiegły piątek władze uściśliły, że
rzeczywiście likwidacji nie będzie, ale…
nie jest to decyzja ostateczna. Samorządowcy argumentują, że placówka jest
za droga (kosztuje miasto ponad milion
złotych). Poza tym wytykają dyrekcji
MDK, że nie pozyskuje pieniędzy z Unii
Europejskiej na działalność, a także nie
informuje mediów o swojej działalności.
Urzędnicy zwracają uwagę, że siedziba
placówki jest w opłakanym stanie, a
w budżecie nie ma pieniędzy (około
sześciu milionów złotych) na remont.
Priorytetem jest bowiem dostosowanie

akcję serca starszego pana i przewieziono go do szpitala, gdzie zdiagnozowano
zawał serca. Niestety, pacjent zmarł 13
lutego na oddziale intensywnej terapii.
Feralnego dnia na basenie w Hotelu Gołębiewskim znajdowało się przepisowo
czterech ratowników. Dlaczego żaden
z nich nie zauważył mężczyzny, który
pod wodą znajdował się około trzech
minut? Na to pytanie ma odpowiedzieć
prokuratura. Zmarły cierpiał na chorobę
wieńcową.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Niepodległość czy zniewolenie?

zameczku na Zabobrzu do potrzeb
Osiedlowego Domu Kultury, który ma
zmienić siedzibę. Władze zauważają
też, że w centrum miasta nie powinno
być dwóch placówek o podobnym charakterze . Nie ma – zdaniem samorządu
– sensu remont budynku MDK, skoro
blisko niego znajduje się Jeleniogórskie
Centrum Kultury i klub „Kwadrat”.
„Jelonek” dostał więc drugą szansę i
warunki: musi zredukować zatrudnienie o trzy i pół etatu oraz poszukiwać
„zewnętrznych” pieniędzy na działalność. Prezydent Jeleniej Góry powiedział
też, że zwolniłby Danutę Sitek, gdyby
była pracownikiem kultury. Oficjalnie
dlatego, że nie starała się o pozyskanie
środków z Unii Europejskiej. A nieoficjalnie, bo przekazała mediom treść
piątkowej „poufnej” rozmowy.
(Es/Angela)

Polska po 1989 roku została rozgrabiona, a ważne przedsiębiorstwa sprzedane za bezcen. Aktualnie rządzący nie
liczą się ze zdaniem narodu, co jako żywo
przypomina sytuację z lat PRL. Nasz kraj
rządzony przez Platformę Obywatelską
nie jest niezależny gospodarczo, a bez
suwerenności ekonomicznej nie ma
mowy o niepodległości – to tylko niektóre z tez Joanny Dudy-Gwiazdy i Andrzeja
Gwiazdy, małżeństwa opozycjonistów,
które w miniony wtorek odwiedziło
nasze miasto na zaproszenie Klubu
Gazety Polskiej. Przybyła na spotkanie
z państwem Gwiazdami publiczność

niemal do ostatniego miejsca wypełniła
salę Kina Grand. Goście podzielili się
z zebranymi swoimi obserwacjami,
przeżyciami i niepokojącymi wnioskami
dotyczącymi zarówno najnowszych
dziejów Polski jak i jej teraźniejszości.
(RED)

Opozycjoniści
z lat PRL i dziś
zachowali status
przeciwników
rządzących Polską
układów.

Azarias

JELENIA GÓRA
Fot. red

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

Ksiądz dziekan Bogdan Żygadło
posypuje popiołem głowy wiernych.
W Środę Popielcową (22 lutego)
na początek Wielkiego Postu Kościół
katolicki zachęcał do powtórnego narodzenia w Chrystusie. Na
Mszach świętych – zgodnie z tradycją – kapłani posypywali popiołem
głowy wiernych. Gestowi temu
towarzyszy wezwanie: „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,
15) lub przypomnienie „Pamiętaj,
że prochem jesteś i w proch się
obrócisz” (Rdz 3, 19).
- Ten zwyczaj przypomina nam
wszystkim o kruchości naszego
pielgrzymowania na ziemi. O

przemijaniu, a jednocześnie zachęca nas do zmiany siebie. Do
wewnętrznego odrodzenia, które
może dokonać się w nas podczas
czterdziestodniowego Wielkiego
Postu – mówił w homilii ksiądz
Kamil Iwanowski, wikariusz Bazyliki Mniejszej pw. Erazma i Pankracego.
W okresie Wielkiego Postu parafie
organizują tradycyjne rekolekcje
oraz parafialne misje ewangelizacyjne. Te rozpoczynają się w bazylice w
niedzielę, 18 marca 2012 roku.
(RED)

Fot. red

Niepokorna Danuta Sitek
podpadła prezydentowi
miasta.

Koncert zespołów MDK w czerwcu
ubiegłego roku pokazał świetny dorobek
placówki.

Jeleniogórska prokuratura sprawdzi,
czy ratownicy pracujący w Hotelu Gołębiewski nie przyczynili się do śmierci 71letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło
21 stycznia, kiedy to na wycieczkę na
basen wybrało się starsze małżeństwo
z Łagowa z wnukiem. Podczas kąpieli
wnuk spostrzegł, że dziadek nie wypłynął z basenu. Z babcią szybko zgłosili ten
fakt ratownikowi, który po kilku chwilach zauważył w wodzie nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej pomocy
pogotowia ratunkowego, które było
akurat w hotelu, udało się przywrócić

REKLAMA

O lawinie protestów w związku z „reformatorskimi” zamysłami ekipy ratusza pisaliśmy
przed tygodniem. W miniony
czwartek okazało się, że głosy
sprzeciwu dotarły do ratuszo-

Fot. red

Sympatycy i personel Młodzieżowego Domu Kultury odetchnęli. Przeznaczoną przez
władze miasta do likwidacji
placówkę uratował głośny
protest przeciwników pomysłu. Ratusz jednak nie wycofał się zupełnie z zamiaru
pozbawienia ponad 500
młodych jeleniogórzan
zajęć w MDK...

Feralna wycieczka na basen
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WARSZTATY ZAJEZDNI
MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

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

kuchnia polska
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Porażka piłkarek na zakończenie rundy zasadniczej

Przyjezdne zabrały nam punkty
Szczypiornistki KPR-u Jelenia Góra uległy na własnym
parkiecie ekipie Startu
Elbląg 25:30 (12:17).
Spotkanie w hali przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze lepiej rozpoczęły gospodynie, które po bramce
Odrowskiej prowadziły 4:1, ale były
to dobre złego początki. Ostatnie
prowadzenie w meczu jeleniogórzanki miały przy stanie 6:5,
później swoją wyższość zaznaczała
ekipa Startu. Po zmianie stron
dominacja przyjezdnych trwała

m i st r z o st w
Polski zmierzą się z SPR
-em Lublin.
(Przemo)

do stanu 15:21, ale wtedy nastąpił zryw jeleniogórzanek, które
nadrobiły straty (21:22). Kolejne
cztery gole były jednak dziełem
Startu i końcówka
należała już do podopiecznych trenera
Gościńskiego.
Ostatecznie
KPR przegrał
ze St ar tem
Elbląg 25:30.
Tym samym
jeleniogórzanki w
ćwierćfinale

KPR Jelenia Góra - Start Elbląg 25:30 (12:17)
KPR: Kozłowska, Szeluk - Załoga (7), Buklarewicz
(7), Dąbrowska (4), Odrowska (2), Stochaj (2),
Galińska (2), Fursewicz (1), Kubicka, Marceluk,
Muras, Popielarz
Start: Kordunowska - Janaczek (9), Cekała (7),
Sądej (6), Wasak (5), Konefał (2), Aleksandrowicz
(1), Szlija, Szott, Szulc, Jałoszewska
JELENIA GÓRA

Pytania
o niepodległość
W nadchodzącą sobotę, 3 marca, w Książnicy Karkonoskiej, o
godz. 16 rozpocznie się debata
zorganizowana pod patronatem
europosła prof. Ryszarda Legutki
pod hasłem „Pytania o naszą
niepodległość”. Okazją wydarzenia, którego gościem będzie
poseł na Sejm Elżbieta Kruk,
była przewodnicząca Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, oraz
Mirosław Sanek, doradca prof.
Legutki, jest ustanowiony przez
śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych obchodzony
1 marca. Uczestnicy debaty, którą
moderowała będzie posłanka
na Sejm RP Marzena Machałek,
odpowiedzą, między innymi, na
pytanie: czy suwerenność, patriotyzm, racja stanu to pojęcia anachroniczne. Zastanowią się także
nad istotą pamięci historycznej.
Wstęp wolny.
(Es)

Mimo dobrych momentów w grze,
jeleniogórzanki uległy rywalkom.

JELENIA GÓRA

Promocja wyścigiem

Jeleniogórzanki stanęły na podium

W jeleniogórskim ratuszu
podpisano w miniony czwartek
umowę na organizację pierwszego etapu 69. Tour de Pologne
UCI World Tour. Jedna z 13 największych na świecie etapowych
imprez kolarskich rozpocznie się
10 lipca 2012 roku, a zakończy 16
lipca w Krakowie. Zawodowcy
wystartują w Karpaczu, zaś metę
pierwszego etapu zlokalizowano
w Jeleniej Górze przy hotelu
Mercury. Miasto poniesie koszt
organizacji startu TdP w wysokości ponad 300 tysięcy złotych.
Ostatni raz Tour de Pologne w
Jeleniej Górze gościł w 2006
roku. Po sześciu latach wyścig
wraca do stolicy Karkonoszy,
uznawanej przez wielu za rowerową stolicę Polski. Transmisje
z wyścigu TdP pokażą m.in.
TVP oraz Eurosport, w sumie
obraz z Jeleniej Góry, a także
pozostałych miast na trasie 69.
Tour de Pologne dotrze do 56
krajów. W programie „Kawa czy
herbata” (TVP 1) w dniach 10-16
lipca będą prezentowane miasta
startowe oraz kulisy wyścigu.
(Przemo)

Zawodniczki ZSO 1 Jelenia
Góra uplasowały się na trzeciej pozycji, a reprezentantki
ZSO Kowary zamknęły stawkę podczas organizowanego
w stolicy Karkonoszy półfinału strefy A siatkarskiej
licealiady dziewcząt.
Wyniki:



Prelekcje poprzedziła prezentacja
multimedialna oraz wystąpienie
Katarzyny Andrzejewskiej, radnej
gminy Stara Kamienica, członkini
komitetu „Nie dla kopalni uranu w
Sudetach”, która mocno skrytykowała politykę zakładającą pozyskiwanie uranu ze źródeł krajowych.
– Nie zamierzamy składać broni, nie chcemy kopalni uranu w
naszych pięknych górach. Po to
spotkaliśmy się tutaj by wyrazić
nasz sprzeciw wobec planów
Australijczyków i naszego rządu
godzącego się na taki stan rzeczy.
Mam nadzieję, że sympozjum
uzmysłowi każdemu, kto jest na
nim obecny całą gamę zagrożeń związanych z ewentualnym
powstaniem kopalni uranu w

Dokończenie ze strony 1.

Tematem dwóch prelekcji z
udziałem Petera Diehla z międzynarodowej organizacji WISE
URANIUM oraz Josefa Jadrný z
czeskiego stowarzyszenia Naše
Podještědí były m.in. koszty i konsekwencje eksploatacji rud uranu
w różnych rejonach świata, potencjalne zagrożenia dla środowiska,
sposoby i praktyki postępowania z
pozostałościami po wydobyciu uranu, uwarunkowania ekonomiczne,
a także prawne i społeczne.
•
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Autobusy
monitorowane
AUTO - CAMPING PARK
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

regionie – mówiła Katarzyna
Andrzejewska. I dodała: – Gwałtowny wzrost poziomu radonu
czy substancji radioaktywnych
powodujących nowotwory. Zniszczenie środowiska, załamanie cen
nieruchomości w całej okolicy,

Zespół Szkół
Ogólnokształcących w
Kowarach:

Aneta Chmiel, Paulina Borowiecka,
REGION

niepewna przyszłość, możliwość
przesiedlenia z uwagi na „energetyczny interes kraju” to tylko
niektóre przykłady na to, co będzie
się działo jeśli pozwolimy na wydobywanie uranu w Sudetach.
Petr

Akcje protestacyjne, seminaria oraz wykłady, których celem jest wyrażenie sprzeciwu
wobec planów wydobywania uranu w Sudetach przez inwestora z Australii, ruszyły w
październiku. Pierwsza z manifestacji odbyła się przed Urzędem Gminy Stara Kamienica – do którego pod koniec września 2011 r. wpłynął wniosek o wydanie zgody na
rozpoczęcie poszukiwań złóż uranu: „w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów”
autorstwa australijskiej spółki ER. Drugi z protestów zorganizowano w grudniu 2011 r.
pod jeleniogórskim ratuszem, z udziałem zarówno mieszkańców miasta, jak i Chromca,
Starej Kamienicy, Kromnowa i wielu innych miejscowości Kotliny Jeleniogórskiej.
•

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w
Jeleniej Górze:

Kamila Bagińska, Dominika Staszkiewicz, Anna Celt, Paulina Ciepiela,
Patrycja Quach Chi, Alicja Delestowicz, Angelika Pach, Karolina Banasik, Agnieszka Bielecka, Dominika
Dyrda. Opiekun zespołu: Justyna
Rutkowska.
Do finału strefy jeleniogórskiej awansują: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bolesławcu oraz
Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Klasyfikacja końcowa
Kamiennej Górze
1. ZSO Bolesławiec – 6pkt (6:1), 2.
(MDvR)
ZSO Kamienna Góra – 5pkt (5:2), 3.
ZSO 1 Jelenia Góra – 4pkt (2:4), 4.
ZSO Kowary – 3pkt (0:6).

Kopalnia uranu u nas? Wykluczone!
Spotkanie w Łomnicy przygotował Komitet Społeczny
„Nie dla kopalni uranu w
Sudetach” wraz z przewodnikami sudeckimi.

Sylwia Roszkowska, Katarzyna
Popik, Justyna Trzmiel, Dagmara
Kocuba, Gabriela Piotrowicz, Agata
Korwin-Piotrowska, Monika Ludwisiak, Justyna Nowak, Daria Srebrniak. Opiekun zespołu: E. Klamut,
P. Hobgarski.

ZSO Bolesławiec – ZSO Kamienna
Góra 2:1 (25:18, 19:25, 15:6), ZSO Bolesławiec – ZSO Kowary 2:0 (25:10,
25:10), ZSO Bolesławiec – ZSO 1
Jelenia Góra 2:0 (25:8, 25:10), ZSO
Kamienna Góra – ZSO Kowary 2:0
(25:8, 25:12), ZSO Kamienna Góra –
ZSO 1 Jelenia Góra 2:0 (25:21, 25:21),
ZSO Kowary – ZSO 1 Jelenia Góra 0:2
(14:25, 17:25).

Lokalna społeczność nie chce eksploatacji złóż niebezpiecznego minerału

REGION
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Dwa przegubowe autobusy,
które w lutym uzupełniły tabor
Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Jeleniej Górze, wyjechały na
trasy. Pojazdy nie są fabrycznie
nowe, ale za to bardzo nowoczesne. Zostały zakupione w leasingu
na 30 miesięcy za1 mln 70 tys.
zł. Kursują na liniach 6, 7 i 17.
Każdy z nich ma po 18 m, czworo
podwójnych drzwi, 175 miejsc,
w tym 45 siedzących. Mają też
monitoring wizyjny i niskopodłogowe podwozie. Przed wyjazdem
na trasy przeszły szczegółowe
przeglądy.
(Angela)

JELENIA GÓRA
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Zniknęły rachunki za gaz
Wielu mieszkańców Jeleniej Góry
i okolic do tej pory nie otrzymało
styczniowych rachunków za gaz,
które miały przyjść wraz z prognozami na kolejne miesiące. Odbiorcy
obawiają się, że mogą dostać kary.
Wystarczy jednak zadzwonić do
jeleniogórskiego oddziału PGNiG
S.A. telefon: (75) 7547601 i zgłosić
nieotrzymanie rachunku oraz prognoz na następne miesiące, a także
poprosić o wystawienie i przysłanie
duplikatów.
Również telefonicznie można poznać wysokość rachunku, wystarczy
podać numer klienta i PESEL. Po
zgłoszeniu zaistniałej sytuacji i opłaceniu zaległego rachunku naliczane
odsetki zostają anulowane. PGNiG
S.A. twierdzi, że rachunki zostały
przekazane Poczcie Polskiej. Co się z
nimi stało, nie wiadomo.
(Agrafka)
•
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Fot. Agrafka

Skutecznie walczą z wykluczeniem

JELENIA GÓRA
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W edukacji stawiają na renesans szkolnictwa zawodowego

Fach w ręku to pewna przyszłość

integracyjne wieczorki poetyckie,
biesiady, wycieczki – dodał Leszek
Karbowski.
Działaczy uhonorowano dyplomami i medalami pamiątkowymi
PTWK. Wicewojewoda Ewa Mańkowska wręczyła Brązowe Krzyże
Zasługi Joannie Kananowicz, Teresie
Neumann, Małgorzacie WągrowskiejPietrzyk. Srebrne Krzyże Zasługi
otrzymali Grażyna Kozłowska i Anna
Tarasiewicz. Złote Krzyże Zasługi
przyznano Elżbiecie Bieleckiej i Halinie Kapuścińskiej.
(Agrafka)

REGION
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tradycję – powiedział Ryszard Dudek, nauczyciel z
Technikum Technologii Drewna.
A jak zainteresowani postrzegają
współczesne szkolnictwo zawodowe?
– Lepiej mieć zawód już po ukończeniu
szkoły ponadgimnazjalnej i w ogóle
teraz na rynku pracy bardziej
szukają fachowców w konkretnych dziedzinach niż osoby po
ogólniakach, czy po studiach
humanistycznych – zauważył
Marcin, gimnazjalista.
(Agrafka)

Studentki KPSW zachwalały
macierzystą szkołę jako szansę na
ciekawą przyszłość.

Walczył na kilku frontach i po obu stronach wojennych barykad

Stary Wiarus odszedł na wieczną wartę
Na cmentarzu w Sobieszowie pożegnano w miniony
czwartek porucznika rezerwy Józefa Brandysa.

ksiądz Józef Frąc i ksiądz Józef
Stec, duszpasterz środowisk
kombatanckich. Wśród żałobników, oprócz najbliższych,
pojawiło się wielu przyjaciół
Celebransami Mszy św. w koście- pana Józefa. Na pogrzeb dole pw. Najświętszego Serca pana tarli Jego sąsiedzi z czasów
Jezusa byli miejscowy proboszcz, gdy mieszkał w Sobieszowie
przy ul. Żabiej, oraz
współlokatorzy z
Józef Brandys z pochodzenia Ślązak, był spado- Domu „Pogodna
chroniarzem i uczestnikiem Bitwy pod Arnhem, Jesień”. Przy trumnie wartę wystaa wcześniej wcielonym siłą do Wermachtu wili kombatanci.
współpracownikiem francuskiej Résistance, Śp. Józefa Brandyodznaczonym brytyjskim orderem Świętego sa, który 4 marca
skończyłby 89 lat,
Jerzego za doprowadzenie do strzeżonego portu pochowano obok
dwóch Anglików zrzuconych dla rozpoznania żony na cmentarzu
sobieszowskim.
wytwórni V-1).
K. Piotrowski

Fot. red

Podczas piątkowego posiedzenia Klubu Parlamentarnego Prawa
i Sprawiedliwości, które odbyło się
w Lubinie, na wniosek posłanki
okręgu jeleniogórsko-legnickiego
PiS Marzeny Machałek, przyjęto
stanowisko w sprawie koniecznych inwest ycji komunikacyjnych w regionie, między innymi,
budowy drogi ekspresowej S3
na odcinku Nowa Sól – Legnica
– Bolków – Lubawka. Droga pozwoli na skomunikowanie Kotliny
Jeleniogórskiej z autostradą A4.
PiS domaga się także dalszej modernizacji linii kolejowej 274 na
odcinku Wrocław – Jelenia Góra.
Umożliwi to, m.in., skuteczniejszy
wywóz surowców i kopalin z tej
części kraju, przyczyniając się do
rozwoju gospodarczego.
(Es)

nowacji, bednarstwa, tartacznictwa, czy stolarstwa.
Jest ogromne zapotrzebowanie na techników
drzewnych, nie tylko w
Polsce, ale także za granicą.
Szkoła ma ponad stuletnią

JELENIA GÓRA

Kuszący blask złota

Pewien jeleniogórzanin, któremu właścicielka mieszkania
zleciła remont, skradł jej złotą
biżuterię wartą około pięciu
tysięcy złotych. Złodziej, który
tłumaczył się kłopotami finansowymi, zastawił łup w dwóch
lombardach.

JELENIA GÓRA

Bazgrał sprejem

Pewien 22-latek w styczniu i
lutym farbą w aerozolu pomalował co najmniej dwie elewacje
budynków w Jeleniej Górze.
Pokrzywdzeni oszacowali straty
wstępnie na około 1500 złotych.
Wandal na ścianach budynków
pozostawił , tzw. tagi , czyli swoje
podpisy. Nie jest wykluczone, że
w ten sam sposób zniszczył inne
nieruchomości.

JELENIA GÓRA

REGION

Przykre skutki drogowej brawury
Na skrzyżowaniu ulic Cieplickiej
z Romera doszło w ubiegłą środę
do kraksy dwóch aut osobowych
i koparki. Kierowca audi nie
zatrzymał się przed znakiem
stop i uderzył w prawidłowo jadącą skodę, za
której kierownicą

siedziała jeleniogórzanka. Oba
pojazdy siłą rozpędu uderzyły w
stojącą na skrzyżowaniu koparkę.
Kierowcy byli trzeźwi. Kierująca
skodą odniosła obrażenia, które
wymagały hospitalizacji.
(Agrafka)

Pechowa trzynastka

Trzynaście lamp, które miały
być zamontowane na jednym z
wyciągów, skradł 21–letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło
na terenie gminy Podgórzyn.
Sprawca lampy pociął, a następnie sprzedał w jednym z punktów
skupu złomu. Wartość łupu oszacowano na 13 tysięcy złotych.

JELENIA GÓRA

Fot. Agrafka

PiS o drodze i kolejach

Góry. Takie zawody jak, fryzjer, kucharz,
czy też rzeźbiarz cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Pojawili się też
przedstawiciele urzędu pracy.
- Technikum Technologii Drewna
wchodzi w skład Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych. Nie trzeba mieć jednak
talentu artystycznego, żeby uczyć
się meblarstwa, re-

Fot. K. Piotrowski

- Niepełnosprawność w społeczeństwie nadal postrzegana jest jako problem medyczny. Tymczasem ważne
jest więc wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych na rynku pracy
i w życiu – powiedział ponownie
wybrany na prezesa PTKW Leszek
Karbowski przy okazji XVIII Zjazdu
Delegatów Oddziału Terenowego
Towarzystwa Walki z Kalectwem,
który odbył się w ubiegły piątek w
Hotelu Cieplice
- Prowadzimy Warsztat Terapii
Zajęciowej. Kolejny warsztat chcemy
otworzyć w Kowarach. Urządzamy

Targi zorganizowano w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Nie zabrakło więc m.in. przedstawicieli
z Podoficerskiej szkoły Wojsk Lądowych
i Wyższej Szkoły Bankowej z Wrocławia, uczelni wyższych z Wałbrzycha.
Prezentowały się wszystkie technika,
zawodówki i szkoły wyższe z Jeleniej

Fot. Agrafka

Targi pracy i prezentacji zawodowych, które odbyły się w miniony piątek w Karkonoskiej
Państwowej Szkole Wyższej, przyciągnęły tłumy gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu. Czterdziestu dwóch wystawców prezentowało zalety
swoich placówek oświaty i konkretnych zawodów.

Leszek Karbowski z uczestnikami
XVIII zjazdu PTKW.
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Skradzione kratki
na złom

Skrzyżowanie, na którym doszło do
kraksy, jest uważane za niebezpieczne.

Pewien mężczyzna w ciągu
jednej nocy ukradł 46 żeliwnych
kratek burzowych z budowy jednej
z dróg. Pokrzywdzona firma oszacowała straty na 17 tysięcy złotych.
Złodziej potłukł kratki, a następnie
sprzedał je w jednym z jeleniogórskich punktów skupu złomu.
(112)
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kultura

RORY BLOCK – „Shake’m
On Down...”
LESZEK CICHOŃSKI – “ Sobą wydawnictwo: Stony Plain
gram”
Records
wydawnictwo: Luna Music
POP ROCK & JAZZ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Integrowali się mistrzowie i adepci popularnego instrumentu

Nagrodzeni za gitarową pasję

VIII Międzynarodowy Festiwal
i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka GITAROMANIA za nami. Poziom tegorocznej imprezy był
bardzo wysoki i wyrównany.
Uczestników z całego kraju i
zagranicy docenili jurorzy imprezy zorganizowanej przez
Państwową Szkołę Muzyczną
Uważana jest za jedną z ciekaw- I stopnia im. J. Garści w CieAlbum otrzymał nominację do szych postaci współczesnego bluesa. plicach.

Nagrody Fryderyka w kategorii
„blues”, choć przesiąknięty jest
funkiem , rockiem oraz elementami
soul. Melodyjne kompozycje trochę nawiązujące do stylu Derecka
Trucksa ze świetnymi solówkami
gitarowymi Leszka przykuwają
uwagę od pierwszego utworu „Co
masz w głowie”. To jeden z 11 kawałów napisanych przez gitarzystę,
który pokazuje się także jako autor
udanych tekstów. W swej karierze
grał z największymi amerykańskim
bluesmanami, ale też zapraszał do
współpracy naszych czołowych
instrumentalistów m.in. Wojciecha
Karolaka, którego grę na organach
słychać w instrumentalnym utworze
„ Allman Brotherhood”.

Na jej najnowszej płycie „Shake’Em
On Down” znalazło się 12 kompozycji
osadzonych w nurcie country i bluesa
nawiązujących do tradycji spod znaku
Son’a House’a, Mississippi John’a
Hurt’a, Skip’a James’a czy Bukka White’a. Całość otwiera „Steady Freddy”.
Dedykując ten album legendarnemu
Fred’owi McDowell’owi nie zapomniała o jego największych wartościach.
Zamyka płytę utworem „Write Me A
Few of Your Lines” poświęconym przemijaniu. Rory Block nie tylko ciekawie
śpiewa, ale sama sobie akompaniuje
na wielu instrumentach. Wykorzystuje dar pisania piosenek, które
przed laty odbiły się szerokim echem
w kręgach muzycznych USA.
Andrzej Patlewicz

Podsumowaniem GITAROMANII
był koncert w Sali Błękitnej Pałacu
Schaffgotschów, który odbył się 18 lutego. Po zakończeniu części muzycznej,
międzynarodowe jury w składzie: Marek
Zieliński – przewodniczący, Giampaolo
Bandini, Cesare Chiacchiaretta, Ewa
Jabłczyńska, Dariusz Kupiński i Wojciech
Lipiński po burzliwych obradach przyznało tytuł „Wielkiego Gitaromaniaka”
ex-aequo: Biance Szalaty i Antoniemu
Tomaszewskiemu.

REGION JELENIOGÓRSKI

nagroda ex-aequo Jakub Mazur z PSM
im. T. Szeligowskiego w Szczecinie,
Julia Lauer z OSM I st. w Tychach i Jan
Mielziuk z PSM I i II st. w Suwałkach. III
nagroda i II nagroda ex-aequo Agnieszka Rau z PSM I i II st. im. M. Karłowicza w
Zielonej Górze oraz Maxim Hanselowski
z Musikschule Trossingern. Wyróżnienie
ex-aequo otrzymali Gabriel Budziński
ze SM I st. nr 2 w ZS nr 9 we Wrocławiu
i Jakub Lisowski z PSM I st.
im. F. Chopina w
Oleśnicy. Gratulujemy!

JELENIA GÓRA

Akompaniament dodał siły „Mocnemu człowiekowi”

Muzyką podkreślili niemy krzyk

Po prawie 200
latach dzieło Goethego wraca do
swoich źródeł i zostanie wystawione
po raz pierwszy w
Polsce, w całości i
w języku niemieckim w Pałacu w Wojanowie, gdzie poeta
napisał „Fausta”. Pałac należał wtedy do
przyjaciela Goethego
Antoniego Henryka
księcia Radziwiłła,
który również tam tworzył muzykę
do opery „Faust”. Była to pierwsza na
świecie muzyczna adaptacja dzieła
Goethego. W wydarzeniu wystąpi
m.in. orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Marcina NałęczNiesiołowskiego oraz połączony chór
artystów z Sing-Akademie zu Berlin i
chórzyści z Poznania. W rolach scenicznych pojawią się śpiewacy operowi z Polski i Niemiec, a cały zespół
artystów liczyć będzie ok. 90 osób.
Reżyserem jest Beata Redo-Dobber,
która w swoim dorobku inscenizacje

spektakli operowych
m.in. w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Prapremiera opery
„Faust” w Pałacu
Wojanów odbędzie
s i ę 15 s i e r p n i a
2012 roku. Dzień
wcześniej obejrzeć
będzie można film
„Pruska miłość”,
poświęcony nieszczęśliwej miłości w rodzinie
Radziwiłłów, nakręcony w roku 1938
w Pałacu w Ciszycy. Wystawiony
zostanie również rękopis partytury
„Fausta” A. H. Radziwiłła. Będzie też
wernisaż wystawy obrazów Krystyny
Radziwiłł-Milewskiej.
- Każdy amator sztuki powinien
zobaczyć tę operę i to najlepiej w
mało znanej wersji z muzyką księcia
Radziwiłła – radzi Grażyna Kolarzyk,
dyrektor Fundacji Doliny Pałaców
i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej,
która zajmuje się organizacją prapremiery.
(Agrafka)

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Śmiesznie z Hrabim

27 lutego o godz. 20.00 w Teatrze
im. C.K. Norwida wystąpi popularny
Kabaret Hrabi, który doskonale
Projekcja polskiego filmu „Mocny człowiek” (1929) w reżyserii Henryka Szaro ze współcze- bawi się teatralnymi konwencjami.
snym podkładem muzycznym w wykonaniu zespołu Maleńczuk Tuta Rutkowski Super Trio Artyści zaprezentują program „Co
odbyła się w minioną środę w Sali Widowiskowej JCK przy ul. Bankowej w Jeleniej Górze. jest śmieszne”. Bilety w cenie 40 zł,
50 zł i 55 zł.
– Zobaczyć ten film na dużym dam za Maleńczukiem tak muszę Rutkowski Super Trio „sprawdzili
ekranie, posłuchać muzyki Super przyznać, że tutaj jego maniera i się” w roli wykonawcy tła muzyczBliżej Himalajów
Trio przygrywającego w tle no to charakterystyczny głos się spraw- nego do „Mocnego człowieka”.
29 lutego o godz. 13.00 w Książnicy
było dopiero coś! Jak nie przepa- dziły – mówi nam Rafał Kowalik, Filmu, który jest adaptacją powieści
Karkonoskiej spotkaniem z Rafałem
Stanisława Przybyszewskiego uczestnik.
Fronią pt. „Moje Himalaje” rozpoczMuzycy, czyli: będącej psychologicznym studium
nie się projekt edukacyjny „Moja
Maleńczuk Tuta artysty, który przegrywa walkę z
Mała Ojczyzna”. Bohater wydarzenia
samym sobą; teraz okrauczestniczył w wielu wyprawach w
szoną dodatkowo
Himalaje, Karakorum, Andy i góry
znakomit ym
Kaukazu. Wstęp jest wolny.
brzmieniem
nu-jazzowym
od pierwszej Hardcore w JCK
3 marca o godz. 18.00 w Jeleniominuty filmu
stanowiącym górskim Centrum Kultury odbędzie
spójną całość się koncert HARD/METAL CORE
ASSULT w ramach europejskiej
z obrazem.
Tytułowy boha- trasy holenderskich zespołów Manu
ter „Mocnego człowie- Armata, Striking Justice, When
ka” - Henryk Bielecki Walls Colapse. Jako support wystąpi
upada moralnie przy jeleniogórski zespół Cries In Vain.
a k o m p a n i a m e n c i e Bilet kosztuje 7 zł.
psychodelicznych improwizacji Super Trio Szklane dzieła
4 marca o godz. 11.00 w Muzeum
- co w tym przypadku
daje efekt naprawdę Karkonoskim w Jeleniej Górze odpiorunujący. Projekcja będzie się spotkanie z Marzeną
odbyła się w ramach Krzemińską-Baluch, artystką szkła
tegorocznego festiwalu z Wrocławia. Będzie to okazja by poZOOM Zbliżenia. Dla rozmawiać z autorką o jej twórczości,
zainteresowanych: film dowiedzieć się, podczas prezentacji
w nowej wersji dostęp- multimedialnej o tajnikach stosony na DVD w salonach wanej przez nią techniki zgrzewania
Projekcja cieszyła się sporym
szkła w piecu oraz druku na szkle.
Empiku.
zainteresowaniem miłośników kina.
(Petr) Wstęp jest wolny.
Fot. Petr

Prapremiera opery „Faust” w Pałacu Wojanów
odbędzie się 15 sierpnia 2012 roku,

– Bardzo wysoko oceniam uczestników tegorocznej GITAROMANII,
zarówno młodzież z grupy starszej,
jak i młodszej. Każdy z muzyków dał
się poznać z jak najlepszej strony co
potwierdza ilość wręczonych nagród.
Pamiętajmy jednak, że GITAROMANIA
to nie tylko konkurs. Jej ideą jest integrować mistrzów gitary klasycznej i
tych, którzy dopiero mistrzami
się stają – mówi Anna
Pietrzak, organizator,
dyrektor PSM I st.
im. Janiny Garści
w Jeleniej Górze.
(Petr)

Jury przyznało tytuł „Wielkiego
Gitaromaniaka” ex-aequo: Biance
Szalaty i Antoniemu Tomaszewskiemu.

Zabrzmi u nas oryginalny „Faust”
Fot. red

Nagrody i wyróżnienia otrzymali
również inni młodzi gitarzyści klasyczni,
którzy wzięli udział w konkursie tegorocznej GITAROMANII. Z 16 muzyków
z grupy starszej i 16 z młodszej – jury
uhonorowało: grupa starsza, I miejsce ex
-aequo Bianka Szalaty z ZPSM w Koszalinie, Daniel Egielman z OSM I i II st. im. F.
Nowowiejskiego w Gdańsku, II miejsce
Antoni Tomaszewski z PSM II st. im. R.
Bukowskiego we Wrocławiu, III miejsce
Aleksander Pankowski vel Jankowski.
Wyróżnienie ex-aequo otrzymali:
Rafał Niemiec ze SM I i II st. im.
B. Rutkowskiego w Krakowie
i Kacper Budziszewski z OSM
II st. im. H. Wieniawskiego w
Poznaniu.
Z kolei jeśli chodzi
o grupę młodszą: I
nagrodę otrzymał
Gabriel Węgrzyn, uczeń
SM I st. w
Wieliczce, II

Fot. Organizator
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Dodatek motoryzacja / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ

Kupię silnik do
Seata Ibizy, VW Polo,
1998/1999r. AER, pojemność 1000cm, aluminiowy blok, pełny wtrysk,
plastikowe kolektory, plastikowa odma. Kontakt
tel. 532 301 762
MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

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 każde auto do
600zł legalne zaświadczenie do Wydziału
Komunikacji i Ubezpieczeń, własny transport,
gotówka od ręki. - 513
718 808
Kupię samochody
dostawcze busy zarejestrowane lub sprowadzone, angliki,

uszkodzone, w całości,
Każde auto kupię - Całe na części. Odbieram włai powypadkowe, angliki snym transportem z Jeleodbieram własnym transniej Góry i okolic. - 531
portem - 693 828 283
588 345
Kupie auta do 500zl lub
Tanio sprzedam części zaproponuj swoją cenę
do Poloneza Caro Plus - - stare, zniszczone, rów665846160, 691932322 nież bez oc i przeglądu,
umowa i gotówka od ręki,
MOTORYZACJA
gdy nie odbieram proszę
KUPIĘ
o sms - 534 946 724
Do sprzedania przyczepa
aluminiowa tandem
dokładane bordy, pusta400 kg. Ładowność 1700
kg. Tel. 509714212

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

- 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

•
•
•
•

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

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

www.peter.autogielda.pl

27 lutego 2012 r.
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Audi A4 B5 quattro
1.8B, 97 rok kombi. Stan
pojazdu dobry - 734 975
739

Sprzedam Renault
Kangoo 1,9D, autko
zadbane w dobrym stanie
technicznym, dwuosoBmw E 36 - 1997 rok - bowe, blaszak. Więcej
1.8 benzyna, 115 koni, informacji pod numerem
skóra, błękitny metalik, 510 043 183, cena 7000
zł
elektryczne szyby + szyberdach, komplet opon Sprzedam Renault
zimowych na felgach Lagune 2,0 benzyna +
stalowych, autoalarm, LPG 1996 r przebieg 222
centralny zamek, 6500 000 km. Cena 5500 zł.
Zadbana, więcej wiadozł - 781 225 335
mości pod numerem 510
Citroen BX diesel 043 183
cena 1100, opłacony Sprzedam Renaut 19,
693 828 283
rok 1991, silnik 1.7 benOpel Vectra 1.6 silnik zyna, stan techniczny
1997 rok, benzyna, stan dobry, w ciągłej eksplobardzo dobry, jest przy- atacji, 5 drzwiowy, cena:
gotowany do rejestracji, 1100zł. - 781 506 340
cena 4000zl - 669 495
Sprzedam Renault
820
Megane Cabrio 1999 1.4
Sprzedam Astrę
3 2007rok kombi 1.7
CDTI. Srebrny met. Po
lifcie. Jeden właściciel
od nowości . Stan bardzo dobry. Pilnie - 511
699 191

Sprzedam Audi 80 rok
produkcji 1991, silnik 1,6
benzyna. Cena 1,500
do negocjacji. Użytkowany przez kobietę.
Więcej informacji pod
telefonem 888530355
lub 756480499 Jelenia
Góra.

16V Zielony metalik bezwypadkowy. Zmieniarka
CD. Przegląd do 2013.
Ubezpieczony, ABS, elektryczne szyby, lusterka
6500. Tel. 505415420
Sprzedam samochód
Citroen C4 Impres z
2008r. Przebieg 29tys.
km. Z polskiego salonu.
- 502 783 541
Sprzedam taksówkę z
miejscem w Radio-Taxi.
Razem lub osobno. - 533
456 997
Sprzedam tanio kompletnego AX Citroena, 4
drzwiowy, benzyna, niezarejestrowany tel. 513
582 830

Sprzedam BMW
525tds kombi, 1992 rok,
zarejestrowane i opłacone, cena około 3000zł,
więcej informacji pod nr V o lv o V 4 0 k o m b i
- 6500pln - 98 r. Pół
888-603-804
Sprzedam Fiata CC skórzana tapicerka, alurok 1998, ubezpieczony, felgi, klimatyzacja, kolor
p r z e g l ą d d o s i e r p - srebrny, 1900cm pojemnia 2012, do drobnych ności 90km. Turbo diesel.
Opony zima lato. Karnapraw- cena 500zł - 508
pacz - 787 145 138
658 435
W całości lub na części
Sprzedam Mercedesa
sprzedam - Peugeot 206
307 D blaszak tel. 500
sw, abs, 2003 rok, HDI
168 910
2,0 poj. 195000 przejeSprzedam Opla Corsę chane, centralny zamek,
B poj. 1195, 1994r, czer- klimatronik, czujnik deszwony, ważny przegląd i czu, czujnik zmierzchu,
ubezpieczenie, centralny 3 poduszki powietrzne,
zamek, przód lampy hak, po wymianie rozsoczewki, tył lexsus, rządu, belki, uszkodzony
opony zima 2 lata - 605 tył, 5500zł. - 693 909
911 464
220
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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

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
ŻBR-MS-101 Okazja!!! Piękne, przestronne mieszkanie o pow. użytkowej
51 m2+piwnica 3 m2, na Zabobrzu. Lokal składa się z przedpokoju, sypialni,
łazienki, wc, kuchni oraz dużego salonu
z balkonem. Na podłogach są panele
i kafelki. Mieszkanie jest po remoncie,
nowe okna PCV. Meble kuchenne z płytą
ceramiczną, lodówka, pralka, szafa i łóżko
w sypialni są w cenie. Cena 175 tys. zł.
SERDECZNIE POLECAM.
Karolina 605 896 784
ŻBR-MS-77 Bardzo ładna, bezczynszowa kawalerka o pow. użytkowej
31 m2 w centrum Jeleniej Góry. Lokal składa się z dużego słonecznego
pokoju, jasnej kuchni, łazienki z w.c, przedpokoju. Ogrzewanie gazowe. Do mieszkania przynależy piwnica i ogrodzone miejsce parkingowe.
W pobliżu teatr, park, sklepy, przychodnia.
Mieszkanie w dobrym stanie, ciche i ciepłe.
Oferta godna polecenia. Cena 99 tys. zł.
Krzysztof 533 979 734
ŻBR-MS-86 Okazja!!! Kawalerka w centrum miasta,
na 3 piętrze o pow. użytkowej 30 m2. Lokal składa się
z jednego pokoju, przedpokoju z aneksem kuchennym, garderoby, łazienki z w.c. Ogrzewanie gazowe.
Mieszkanie w trakcie remontu. Zapraszamy na prezentację. Cena 90 tys.zł. Krzysztof 533 979 734

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

MIESZKANIA
KUPIĘ
Klasyczne w kamienicy - Poszukuję
dla konkretnego klienta mieszkanie od
70m2, najchętniej z zachowanym starym
wystrojem, ozdobne piece i drewniana
stolarka mile widziana, raczej w niższej
cenie i do remontu. Nieruchomości Otti
- 603 491 335
Kupię małe mieszkanie na Zabobrzu 1
lub 2 za 60.000zł (Tylko nie na ostatnim
piętrze). - 517 201 404
Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim 3
pokojowe dla zdecydowanych klientów.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Pilnie 2-pokojowe - Mieszkanie na Oś
Dwudziestolecia, Orle, w Sobieszowie
lub Podgórzynie koniecznie parter dla
zdecydowanego klienta. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Poszukuje przestrzennego mieszkania w Jeleniej Górze od 70-120 metrów
kw. najlepiej z balkonem. Kontakt tel.
501 418 553

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2-pokojowe przytulne mieszkanko
37,4m2 - 125tys wysoki parter Zabobrze
Różyckiego - 502 670 845
3 pokoje za 150 000 zł - Mieszkanie
56 m2 poddaszowe, trzecie piętro w
kamienicy w centrum Jeleniej Góry. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
36m2, cena 108tys zł - 2-pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu I, całkowicie
rozkładowe, na niskim piętrze. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
66m2 z garażem 187tyś zł - ładne mieszkanie poddaszowe mające po podłodze
o wiele więcej metrów, w 13-rodzinnym
wyremontowanym budynku, posesja
ogrodzona z częścią rekreacyjną i parkingową. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335

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

67m2 na Zabobrzu III - 3-pokojowe
mieszkanie na I piętrze ocieplonego
bloku z zagwarantowanym miejscem
parkingowym na ogrodzonej posesji.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Bez pośredników sprzedam 4 pokojowe mieszkanie w Dziwiszowie tel.
602 251 533
Całe piętro 2-rodzinnej willi - Mieszkanie o powierzchni 123m2 z ładnymi
dużymi pokojami, w spokojnej lokalizacji,
z ogródkiem, ogrzewanie gazowe plus
kominek z rozprowadzeniem, wyremontowane do drobnego wykończenia N.Otti
lic.1322 - 603 491 335
Jelenia Góra 36m2- sprzedam mieszkanie 2 pokoje, drugie piętro, ul. Transportowa, do remontu, - 513 723 190
Mam do sprzedania mieszkanie w Karpaczu 110m2, 5 pokoi, 2 łazienki, parter,
dodatkowo własny ogród i pomieszczenia gospodarcze - 535 999 469
Mieszkanie 55m - 149 tys. po remoncie. Karkonoska Giełda Nieruchomości
lic.14414. Zapraszamy na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca. - 666 109 550

Mieszkanie za 109 tys. w ok. Złotoryi, 88m2, garaż, ogródek, dodatkowe
komórki. Wynagrodzenie pośrednika w
pełni opłaca strona sprzedająca. Karkonoska Giełda Nieruchomości lic.14414
- 666 109 550
Mieszkanie; ul. Kadetów - Po remoncie, 2 pokoje, dwupoziomowe idealne na
wynajem dla studentów. Wynagrodzenie
pośrednika w pełni opłaca strona sprzedająca. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414. - 666
109 550
Pilnie sprzedam kawalerkę po kapitalnym remoncie przy ul.1-go Maja, z
meblami kuchennymi i szafą w zabudowie. Polecam, cena 115 tys - 721
582 597
Po remoncie - 155 tys. - Mieszkanie przy
ul. Bacewicz, 2 pok.54m. Na życzenie
prześlemy rzut mieszkania. Zapraszam
na prezentacją: Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Wynagrodzenie biura opłaca
strona sprzedająca. - 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

nie uszkodzonych elementów stawu
barkowego. Do operacji barku ,
podobnie jak w przypadku kolana,
wykorzystujemy artroskop.
Jest to kamera umiejscowiona
objawów. Badanie stawu barkowe- wewnątrz specjalnego wziernika.
go jest skomplikowane i wymaga
doświadczenia. W wielu przypadkach specjalista zaleca wykonanie
rezonansu magnetycznego lub
USG. Nierzadko dopiero na
podstawie kompleksowej
diagnostyki możemy postawić odpowiednie rozpoznanie.
Do najczęstszych urazów stawu barkowego
należy uszkodzenie tak
zwanego „pierścienia rotatorów”. Pierścień rotatorów jest
to grupa mięśni odpowiadająca
za „zwartość” stawu barkowego i
jego ruchomość. Drugim najczęściej
spotykanym uszkodzeniem jest
oderwanie obrąbka stawowego. Oba
wymagają leczenia operacyjnego w Po wprowadzeniu jej do wnętrza
innym przypadku powodują zabu- stawu możemy dokładnie ocenić,
rzenia funkcji barku a także wtórne jaki jego element i w jakim stopniu
zmiany poura- został uszkodzony. Miniaturyzazowe.
cja pozwala nam na stosowanie
Pełna dia- dostępu operacyjnego długości
g n o s t y k a i około 1 centymetra. Po
ocena specjali- wprowadzeniu kamery
sty są w wielu i lokalizacji uszkodzeprzypadkach nia przystępujemy do
kluczowe dla jego naprawy.
ustalenia odTutaj z pomocą rówpowiedniego nież przychodzi nam
leczenia. Dzię- nowoczesna technika.
ki nowoczesnej Narzędzia stosowane
technice opera- do artroskopii stawu
cyjnej możliwe barkowego są wysoce
jest naprawie-

Artroskopia stawu barkowego
Urazy stawu barkowego
to jedna z najczęstszych
przyczyn wizyt u lekarza
ortopedy. Statystycznie zajmują one drugie miejsce
tuż za urazami stawu kolanowego.
W przypadku wielu urazów dochodzi do uszkodzenia struktur
wewnątrzstawowych, co powoduje
nie tylko ból, ale także ograniczenie funkcji kończyny. W związku
z budową stawu barkowego i jego
mechaniką ocena stopnia uszkodzenia a co za tym idzie wybranie
odpowiedniego sposobu leczenia,
nie jest sprawą łatwą.
Część uszkodzeń zostaje przeoczona już na starcie z powodu uznania
za zwykłe stłuczenie. Inne nie są
leczone z powodu niepełnej diagnostyki lub niecharakterystycznych

REGION

Jak dobrze odżywiać się u schyłku zimy i na przedwiośniu?

Co nas ziębi, co nas grzeje
Każdy produkt spożywczy ma
swoją energetyczność, która
określa m.in. sposób jego
działania na tkanki i narządy oraz wpływ na naczynia
krwionośne. Dzielimy je na
dwie grupy: te, które wychładzają organizm (rozszerzają
tkanki powodując tym samym
nacisk na naczynia krwionośne i kurczenia się ich) oraz
rozgrzewające (czyli rozszerzające naczynia krwionośne). Warto o tym pamiętać,
przygotowując posiłki.
Zupa pomidorowa ze względu na
pomidory, makaron i śmietanę jest
zupą wychładzającą, natomiast zupę
jarzynową można przygotować jako
wychładzającą lub rozgrzewającą.
Wszystko w tym przypadku zależy
od doboru składników.
Praktycznie niemożliwe jest, aby

Jaka dieta?
Trzeba jeść jak najwięcej ciepłych
posiłków. Należy spożywać produkty
pochodzenia zwierzęcego, a także
świeże i suszone owoce z grupy rozgrzewających, pić napary ziołowe, soki
malinowe i wiśniowe, unikać cytrusów i
nabiału, a także cukru i słodyczy.

zimą jeść same produkty rozgrzewające a latem wychładzające. Także w
tym przypadku wskazany jest umiar.
Nie mniej chodzi o to, by potrawy,
które są odpowiednie dla danej pory
roku dominowały w jadłospisie. Zimą
warto jeść produkty, które rozgrzeją
od środka, ponieważ taki organizm
jest odporniejszy na przeziębienia.
Co wychładza organizm? Na przykład mięso z kaczki czy zająca, a
także żółty ser, mleko, jogurt, kefir,
śmietana. Na tej liście są marynowane warzywa, cykoria, fasola biała i
czarna, kapusta kiszona, pomidory,
buraki, zielona sałata, kalafior,
brokuły, seler, szpinak i cukinia. Z
owoców wychładzają: kiwi, rabarbar,
banan, arbuz, truskawki, porzeczki i
wszystkie cytrusy. Z napojów: m.in.
woda mineralna i źródlana, piwo jasne i ciemne, soki owocowe, herbata
z hibiskusa i mięty, kawa zbożowa,
szampan, białe wino. Ponadto: mąki,
płatki, ryż, soja, chleb, drożdże,

pieczarki, olej z oliwek, sojowy,
słonecznikowy i sezamowy. A także:
kawior, wszystkie oleje wyciskane na
zimno, sól, ziarna słonecznika, algi i
wodorosty.
Rozgrzeje nas za to jagnięcina i kurczak, a także wieprzowina i wędliny,
kasza gryczana i ryż na słodko. Do
rozgrzewających produktów należą:
węgorz, okoń, pstrąg, dorsz, sardynka,
tuńczyk, łosoś, krewetki. Z nabiału: kozi
ser i kozie mleko, ser pleśniowy, a z
warzyw: marchew, pietruszka, koper,
dynia, por, cebula i chrzan. Rozgrzeją
nasz organizm także morele, rodzynki,
brzoskwinie, czereśnie, winogrona. A
z napojów: kakao, sok z wiśni i malin,
kawa, czerwone wytrawne wino i
miód pitny. Do tej grupy należy też ocet,
owies i mak oraz przyprawy: głównie
cynamon, chili, curry, koper włoski,
gałka muszkatołowa, goździki, pieprz
i ziele angielskie.
Źródło: www.zdrowieiuroda.info
(red)

Młodość w herbacie
Warto zwrócić uwagę na białą
herbatę, bo zawiera szczególnie
dużo składników zatrzymujących
młodość. Przede wszystkim zawiera ona związki, które ochraniają
organizm przed działaniem wolnych rodników. Pijąc ją zapobiegamy powstawaniu zmarszczek.
W białej herbacie jest ich przeciętnie blisko 50 proc., a takiej ilości
nie znajdziemy w żadnym innych
produkcie spożywczym. Herbata
ta ma również wpływ na ogólną
odporność organizmu. Zawarta
w niej witamina C chroni przed
przeziębieniami i osłabieniem.
Działa pobudzająco i dobrze
wpływa na koncentrację.

Paznokcie, tipsy w
Twoim domu tel 500-5050-12 Wykonuje paznokcie żelowe na formie lub
tipsie, przyjadę i zrobię w
twoim domu. Tanio szybko
i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę.

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Dręczą Cię bóle w stawach? - Dyplomowana
fizjoterapeutka rehabilituje metodą Terapii
Manualnej, PNF i Bobath;
pierwsze spotkanie bezpłatne - 798 399 978
Fryzjerka - tanio po
pracy dorobi, dojedzie też
do klienta - 787 776 350

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

Syrop klonowy
zamiast cukru
Ten kanadyjski specjał zawiera
wiele związków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwnowotworowym. Pięć z nich zostało wykrytych po raz pierwszy i występuje
tylko w syropie klonowym. Wiele
z zawartych w syropie polifenoli
to antyoksydanty, które mają
właściwości zdrowotne. Z tego
względu syrop ten zdecydowanie
wygrywa z innymi substancjami
słodzącymi. Polifenole z syropu
klonowego mogą również wspomagać leczenie cukrzycy typu 2.
Wstępne testy wykazały bowiem,
że hamują one enzymy biorące
udział w przemianie węglowodanowej.
(bc)

specjalistyczne i dostosowane do
danego trybu operacji. To dzięki nim
każde uszkodzenie możemy naprawić „wewnątrz stawu” bez konieczności jego otwierania. Umożliwia to
nie tylko operowanie z dużą precyzją
ale także skraca okres rehabilitacji
pooperacyjnej.
Artroskopię stosujemy nie
tylko w przypadku urazów
stawu barkowego. Jako metoda operacyjna jest ona
niezwykle pomocna w
leczeniu przewlekłych
schorzeń stawu barkowego takich jak zespół
bolesnego barku, zespół
ciasnoty podbarkowej,
przewlekłe zapalenie kaletki podbarkowej. Schorzenia te powodują duże
dolegliwości bólowe barku które
nie ustępują po leczeniu zachowawczym. Leczenie operacyjne w takich
przypadkach przynosi ulgę i znacznie poprawia funkcję barku.
Małą inwazyjność tej techniki operacyjnej pozwala na szybkie i sprawne
operowanie. Zmniejszone do minimum jest także ryzyko infekcji a rehabilitacja pooperacyjna przebiega dużo
sprawniej. Nowoczesne
techniki operacyjne takie jak artroskopia były
prawdziwym przełomem
w ortopedii a ich ciągłe
doskonalenie wpływa
na coraz szybszy powrót
pacjent do zdrowia.
lek. med.
Wojciech
Patkowski
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Stylizacja rzęs w
Twoim domu - Jelenia
Góra i okolice tel 50050-50-12. Certyfikat,
doświadczenie, szeroki
wybór rzęs, produkty profesjonalne i antyalergiczne
100% zadowolonych klientek. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa jakość za
dobrą cenę
L

A

M
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PISANE Z UKOSA

PLOTKI I FAKTY

I co teraz z nami będzie?

Sytuacja w kraju zmierza w złym
kierunku. Tak sądzi aż 63 proc. Polaków.
W porównaniu z sondażem styczniowym
autorstwa CBOS w lutym o 2 punkty
spadły „społeczne nastroje”, które na skali
„społecznego optymizmu” odnotowują
eksperci od lipca ubiegłego roku.
– Co z nami będzie? – pytają chóralnie
Polacy. W wakacje 2011 r. pytało o to
nieco ponad 50 proc. społeczeństwa kraju
Piastów. Teraz z niepokojem w przyszłość
patrzy aż 63 proc., które ni w polskim
rządzie, ni w Parlamencie Europejskim,
ni w kościele nie widzi nadziei na lepsze
jutro. – Czy rząd ma jeszcze kontrolę nad
krajem? Czy Europa da się lubić? Co na to
wszystko kościół i czy do kościoła warto
jeszcze chodzić? – padają masowo kolejne
pytania. Co ważne, słychać je wśród przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, a
najbardziej – wśród młodych, którzy byli
wszakże głównym „targetem” miłościwie
nam panujących.
W porównaniu ze styczniem o 25 proc.
wzrosła liczba respondentów w wieku od
18 do 24 lat załamanych obecną sytuacją
w kraju. Ci, którzy do tej pory wahali się
między stwierdzeniem, że jest „trochę
gorzej” lub „bardzo źle” dziś jednogłośnie

oceniają ją negatywnie. Młodzi – ot,
choćby za sprawą podpisania przez Polskę
umowy ACTA, wyraźnie poczuli, że ich
prawa chce się mocno ograniczyć. Co
zresztą wyrazili w różnych protestach i
pokojowych manifach.
Tuż za młodymi w sondażu CBOS
plasują się ich rodzice oraz dziadkowie.
Co piąty pracujący dorosły uważa, że za
chwilę może stracić zatrudnienie bez
względu na ilość przepracowanych lat,
za to ze względu na trudną sytuację firm
i przedsiębiorstw, które znikąd nie mają
pomocy w dobie kryzysu. Co zaś się tyczy
emerytów – ci lękają się z kolei o wysokość
świadczeń (tylko kilkanaście proc. wierzy,
że: „z czasem nie straci”), jak również o
możliwość dorobienia sobie „na boku”.
Słowem – wśród Polaków systematycznie spadają pozytywne, natomiast wzrastają krytyczne oceny dotyczące sytuacji
w kraju. Wśród młodych, starszych i tych
najbardziejsędziwych.Czybędąwzrastać?
Jasne, że będą. Póki Polskę traktować się
będzie jak planszę pod klocki LEGO, na
której – niczym w filmie Barei, „tam się
przeniesie jeziorko, a w miejscu jeziorka
postawi się hotel”.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CX

Zwierzenie volksdeutscha
Erich Hammelstein, bo tak przedstawił się Starzeckiemu gość, dopijał
z szklaneczki whisky z darów. Stefan
– jak człowiek towarzyski – pomógł
skruszeniu lodów, jakie na początku tej
niespodziewanej znajomości stanęły
między dwoma panami. Starzecki postanowił „uszczknąć” nieco z plecaka
wypchanego dobrami z szafy gdańskiej Teodora Drzewieckiego.
Przez ponad kwadrans Erich
opowiadał Stefanowi o swoich losach
„wygnanego” Niemca, który – co
prawda – miał okazję zostać w 1945
roku w Jeleniej Górze, wmieszać się
w tłum, udawać Polaka, który w wojennej tułaczce zagubił dokumenty,
ale zdecydował inaczej.
Bał się, że na nowych gospodarzach miasta jego polszczyzna wzbudzi nie zachwyt, ale podejrzenie o
szpiegostwo. Że zaczną drążyć dzieje
jego rodziny i wyda się, jak matka,
warszawianka i germanistka z zawodu Regina Szaserska, podpisała
Volkslistę. W okupowanej Warszawie,
skąd pochodziła i gdzie samotnie

wychowywała nastoletniego syna
Eryka, zakochał się w niej Sturmführer Bernard Hammelstein. I dzięki
temu uniknęła wywózki na roboty do
Rzeszy. Musiała jednak zmienić sobie
i synowi nazwisko na Schasser… Po
ślubie jej mąż dostał rozkaz osiedlenia
się w dalekim Hirschbergu, gdzie
miał stać na czele jednej z lokalnych
komórek Sturmabteilungen, czyli
nazistowskiej bojówki NSDAP. W głębi serca zachowała jednak polskość,
którą – w sekrecie – wpoiła swojemu
synowi.
Erich opowiedział Stefanowi o swoim podwójnym „narodowym” życiu…
O kłanianiu się bożkom hitleryzmu i
wieczornym pacierzu po polsku, pod
nieobecność ojca, odmawianym w
zaciemnionej sypialni apartamentu
przy Wilhelmstrasse.
Nieskory do wzruszeń Stefan musiał przyznać, że ta historia trochę
go rozczuliła. I nalał po jeszcze jednej
szklaneczce szlachetnego szkockiego
trunku.

Ciąg dalszy za tydzień.
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Odwilż i kapcie
Doszły nas słuchy, że – na czas
pluchy i odwilży – urzędnicy ratuszowi podjęli w ramach inicjatywy kolektywu magistrackiego
zobowiązanie używania obuwia
zamiennego na czas pracy. Zabłocone buciska mają zostać zastąpione a to zgrabnymi kapciuszkami,
a to skromnymi mokasynami.
Ciekawe, czy owo ograniczenie
dotknie także tych obywateli lepszej kategorii, którzy – omijając
miasto zapaskudzone zwierzęcymi
nieczystościami i błotem, dojeżdżają samochodami pod sam ratusz.
I nie bardzo mają kiedy obuwie
pobrudzić, bo sam placyk przed
magistratem uchodzi za najczystsze miejsce w stolicy Karkonoszy.
Podobno jednak – w ramach solidarności zawodowej i na pokaz – ci
najważniejsi także mają wskoczyć
w obuwie zamienne.

- Panie senatorze, proszę
przyjąć ten symboliczny
podarunek!

- Józek, tu napisali, żeś
został senatorem fuksem?

Senator otworzył biuro
Z pompą, nieco po czasie, ale w
końcu jednak jest… Biuro Senatorskie Józefa Piniora, który cztery
miesiące po wyborach przeciął
wstęgę przed jednym z pomieszczeń w siedzibie Platformy Obywatelskiej przy ulicy Krótkiej.
Zapewniono wprawdzie, że biuro
„działało pełną mocą” i zajmowało
się różnymi sprawami, jednak bez
oficjalnego otwarcia, na którym
zjawił się tłumek, obejść się nie
mogło. Senator Józef Pinior zawsze
podkreśla znajomość jeleniogórskich realiów. Podpowiadamy
jednak, że winda w gmachu przy
Krótkiej czasem „lubi” stanąć
między piętrami i zalecamy spacerek. Na piąte piętro, oczywiście.
Parlamentarzysta zorganizował
także debatę na temat polityki w
kryzysie. No, w końcu ktoś z PO
przyznał, że jednak kryzys jest!
(Anzol)

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

- Nie, moi kochani, to taki
symbol, że przywieźli mnie w
teczce!

Od lewej: Józef Pinior, senator PO, Zofia Czernow, poseł PO, starosta jeleniogórski Jacek Włodyga, Gabriela
Zawiła, dyrektor Muzeum Karkonoskiego.
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Promocja, czyli feeria fałszerstw
Promocja. To słowo dawno już
przestało się kojarzyć jedynie ze
szkolnym przechodzeniem z klasy do
klasy, czy też z nadawaniem podoficerom porucznikowskich gwiazdek.
Przez minione 20 lat pojęcie stało się
jednym z częściej używanych sloganów, słów wytrychów sytuowanych
w rozmaitych kontekstach. Nie
zawsze pozytywnych.
Łacińskie „promovere” (ruszać
naprzód) z całą pewnością nie wzbudzało w starożytnym Rzymie takiego
posłuchu jak dziś, w epoce cywilizacji
„postępu i przyspieszenia” wszędzie,
gdzie się tylko da. A nawet tam,

gdzie się nie da. „Promocja” dotarła
do sklepów jako symbol „tanizny” z
jednej strony, a z drugiej – możliwości zrobienia klientów w balona. Bo
przecież wiadomo, że gdzie jak gdzie,
ale w handlu nikt jeszcze nikomu nic
bezinteresownie taniej nie sprzedał
lub darmo nie dał.
Na oślepiające hasło „promocja”
wielu jest w stanie kupić pokaźne
torby parówek o kilka groszy taniej
za kilogram, nawet zdając sobie
sprawę z krótkiej przydatności do
spożycia takiego produktu. To nic, że
w sumie zapłaci drożej, gdyby kupił
mniej lepszej jakości wędliny. Liczy się

ilość. No i fakt zakupów w „promocji”!
Jakaż to iluzja oszczędności ukryta
często pod płaszczykiem kampanii
reklamowych za grube miliony, które
korporacyjne koncerny i tak wydają
wiedząc, że dzięki takim promocjom
nakłady zwrócą się z nawiązką.
Promocja szarpana jest deklinacją
nie tylko w kontekście handlowym
wśród zawalonych chińskim badziewiem półek hipermarketów. To
także słowo wytrych oznaczające
podjęte przez decydentów różnych
szczebli starania o to, aby jak najlepiej
„sprzedać” wizerunek danego miasta,
regionu lub kraju.
Taki „image” (jak to się popularnie z angielska określa ‘ymydż’)
Polski, na przykład, w świecie

oparty jest w dużej mierze na stereotypie wąsatego Polaka prostaka,
złodzieja i pijaka. Warto więc zmienić to promocją nadwiślańskiej
krainy jako miejsca, gdzie dokonuje się cud gospodarczy dzięki
rozważnym i przedyskutowanym z
narodem decyzjom miłościwie nam
panujących. Gdzie, aby doczekać
się groszowej emerytury, trzeba
będzie harować do jesieni życia, o
ile wcześniej – ku ukrytej radości
rządzących – nie wyciągnie się
kopyt w geście zrozumienia dla
wysiłków reformatorów.
Promując zasłaną psimi kupami,
które – przepraszam za porównanie – jak grzyby po deszczu „wyrastają” z chodników i trawników

w miarę topnienia śniegu - Jelenią
Górę warto opakować w widokówkę stolicy Karkonoszy. Fakt: gród
Krzywoustego świetnie komponuje
się z sylwetką Gór Olbrzymich, ale
tylko z dalszej perspektywy. Bliższe
spojrzenie wykraczające poza ramy
Traktu Śródmiejskiego nie będzie
już miało „promocyjnego” charakteru „ruszenia na przód”.
Tak czy inaczej, o ile znaczenie „promocji”, które – w sensie
szkolnym i oficerskim – znaliśmy,
zanim zaczął się ten szaleńczy pęd
ku postępowej cywilizacji, było
neutralne, o tyle dziś staje się coraz
częściej nacechowane negatywnie
przebrzydle słodkim lukrem sztuczności. Z drugiej strony – nie ma

co się dziwić – bo odbiorca takich
„promocyjnych” sloganów nie
ma na tyle giętkiej percepcji, aby
„łyknąć” wizerunek prawdziwy.
Nasze czasy to także uwielbienie dla
kolorowych folderów wydanych na
kredowym papierze, ślicznych dla
oka, ale niemal nigdy nie odzwierciedlających stanu faktycznego.
Na koniec pozostaje rozczarowanie. Zarówno parówkami z
promocji, które zzielenieją w ciągu
dwóch dni, jak i „naocznym” przekonaniem się turystów, że propagandowe hasła i feeria fałszerstw na
zdjęciach, nijak mają się do szarej
rzeczywistości początku drugiej
dekady XXI wieku.
Wasz redaktor

Fot. Agrafka

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

12

ROZMAITOŒCI / reklama

27 lutego 2012 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Pożegnanie z „Pokojówkami”

Francja elegancja w ZSO nr 1

Młodzi radni wrócą do ratusza

za sprawą odtwórczyń głównych
ról: Irminy Babińskiej (Jaśnie
Pani) oraz tytułowych bohaterek:
Katarzyny Janekowicz (Solange)
i Agaty Moczulskiej (Claire, w tej
roli występowała także Anna Ludwicka). „Pokojówki” miały swoją
premierę 14 listopada 2009 roku.
Ostatni spektakl pod hasłem „Pożegnanie z tytułem” zaplanowano
na sobotę, 3 marca, o godz. 19 na
scenie studyjnej.
(Es)

Wśród tańców nie zabrakło
tradycyjnego menueta.

REKLAMA

Na ostatnie przedstawienie
kameralnego spektaklu „Pokojówki” wg Jeana Geneta w reżyserii
Rafała Matusza zaprasza Teatr
im. Norwida. „Pokojówki” to teatr faktu. Skandalista, francuski
dramaturg Jean Genet, napisał tę
sztukę w 1948 roku opierając się
na wydarzeniach z policyjnych
faits divers: zabójstwie pewnej
możnej pani przez dwie służące,
siostry Papins. Sztuka trzyma
widza w napięciu. Dzieje się tak

Piosenki francuskie, degustacja
francuskich przysmaków, pokaz
mody, występy taneczne, a w finale przedstawienie teatralne po
francusku – oto jak obchodzono w
miniony czwartek w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej
Górze „Dzień frankofoński”. Przeboje
La Fee, Gadoue i Aicha wykonali Julia
Żywicka, uczniowie klasy III GC oraz
Michał Klementowski, z kolei pieśń
Serge’a Gainsbourga – Kamil Prusakowski. Na zakończenie imprezy
przemówił Michel Imbert, przedstawiciel Ambasady Francuskiej.
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– „Dzień frankofoński” zorganizowaliśmy już po raz trzeci,
bo chcemy tu, w naszej szkole
pokazać uczniom piękno francuszczyzny. No i, rzecz jasna, jak
wiele ma do zaoferowania kultura
frankofońska. Jestem niezmiernie
zadowolona, że po raz drugi z
kolei był tu z nami Michel Imbert,
bardzo ceniący sobie naszą imprezę – podsumowuje Magdalena
Zielińska, nauczycielka języka
francuskiego w ZSO nr 1 w Jeleniej
Górze.
(Petr)

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

www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

– Nad powołaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej pracujemy
od stycznia 2012 r. Od początku
przyświecał nam cel, aby zaraz po
wyborach rada miała stworzone
odpowiednie warunki do pracy,
stąd, nad jej powołaniem pracowali młodzieżowi radni poprzedniej
kadencji zrzeszeni w „All-ternatywie” czyli Stowarzyszeniu Jeleniogórskiej Młodzieży. W działaniach
wspiera nas również wydział
dialogu społecznego – tłumaczy
Paweł Bigus, przewodniczący
Młodzieżowej Komisji Wyborczej.
Poprzednia Młodzieżowa Rada
Miasta wybrana w roku 2009
straciła zapał po zaledwie kilku
posiedzeniach. Jaki będzie los tej
najnowszej? Wkrótce się okaże.
(Petr)

W placówkach oświaty w Jeleniej
Górze odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej, która po
prawie dwuletniej przerwie wznowi
swoją działalność. – Kandydatów na
radnych było w sumie 49. Najwięcej
z Gimnazjum nr 4, bo aż sześciu
– mówi nam Paweł Gluza ze stowarzyszenia „Al–ternatywa”.
– W odróżnieniu do poprzednich
wyborów tym razem głosujemy w
oparciu o nowe zasady w statucie,
które naszym zdaniem usprawnią
pracę młodych radnych. Najistotniejsza zmiana to zapis, który określa,
że każda szkoła może mieć tylko
jednego przedstawiciela w radzie, a
nie dwóch, jak to było w latach ubiegłych – mówi Paweł Gluza, który w
tych wyborach pełni funkcję Młodzieżowego Komisarza Wyborczego.
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2012-02-17 godz. 17.00 - 2012-02-24
godz. 15.30
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracownika ochrony z Lubania i okolic. Praca
na stałe. Nie zatrudniamy osób niepełnosprawnych - 605 097 861
Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
Pracownika ochrony z terenu Szklarskiej
Poręby i okolic, oraz Jeleniej Góry i okolic. 605 097 861
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
Dyskretna praca dla atrakcyjnej pani do lat
40 - 794 524 987

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
Gastronomia - Przyjmę kobietę na stanowisko produkcyjne w Jeżowie Sudeckim
. - 691 250 149
Gwarant Poznań zatrudni pracownika
ochrony w Świerzawie. Wymagane zaświadczenie o niekaralności. Mile widziane doświadczenie. - 695 503 123
Hotel „Fenix” w Jeleniej Górze zatrudni od
zaraz kucharzy, kucharki, pomoce kuchenne.
Wymagane wykształcenie kierunkowe, aktualna książeczka zdrowia. Praca zmianowa.
Umowa zlecenie lub umowa o pracę. 506788040 / rekrutacja@hotelfenix.pl
Kelner, kelnerka-Sorrento - Przyjmiemy do
pracy osobę z doświadczeniem w gastronomii
i z komunikatywną znajomością języka obcego
na stanowisko kelnera lub kelnerki. CV proszę
wysyłać na kontakt@sorrento.pl w tytule kelner/
ka - 757 525 928
Kierownik/Z-ca Sklepu Dino - Wymagania: doświadczenie w handlu detalicznym na
stanowisku kierowniczym (mile widziane w
branży spożywczej). Oferujemy: szkolenie,
motywujące wynagrodzenie, możliwości rozwoju. Prosimy o CV mailowo. Mail: praca@
marketdino.pl w temacie prosimy wpisywać
Nr ref.: KMKJ
Kucharka/pomoc kuchenna - Przyjmę do
pracy w restauracji w Piechowicach, praca na
umowę, tylko poważne oferty - 605 999 351

Kucharz - Kuchnia włoska - Zatrudnimy
doświadczonego kucharza w renomowanej
Restauracji w Jeleniej Górze. Wymagane
doświadczenie w pracy w kuchni, kreatywność,
cechy kierownicze. CV prosimy wysyłać na:
bestcontact4u@gmail.com
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
Menager pensjonatu w Karpaczu - Wym.:
j. niem. ang. w stopniu min. komunikatywnym,
bdb. org. pracy, umiejętność zarządzania
zespołem, zdolności interpersonalne, dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę. CV + LM na
biuro@karkonoski.com - 502 333 379
Mistrz produkcji - Firma produkująca drewniane zabawki poszukuje osoby z doświadczeniem w planowaniu i nadzorowaniu produkcji
oraz obsłudze maszyn. 10 km od Jeleniej.
Prosimy o wysłanie CV na larix_toys@pro.
onet.pl - 602 716 000
Opiekunki osób starszych do pracy w
Niemczech od zaraz zatrudni na umowę o
pracę firma DoraMed z Jeleniej Góry. - 691
104 999
Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni
osobę do prowadzenia Spa wraz z gabinetem
odnowy biologicznej. CV wraz z listem motywacyjnym proszę kierować na adres: biuro@
karkonoski.com - 502 333 379
Pomoc kuchenna/kucharz - Przyjmę do
pracy osobę z doświadczeniem w pracy w
kuchni w Jeleniej Górze w pełni dyspozycyjną
- 660-532-633
Poszukujemy na stanowisko menager
w firmie zajmującej się reklamą w internecie.
Budowa stron www, pozycjonowanie, reklama
dla hoteli. CV + LM na biuro@netfactory.pl.
Praca w Mysłakowicach. - 509 202 060
Poszukujemy rozgarniętego programisty
PHP/MYSQL ze znajomością zagadnień
HTML/CSS. Więcej informacji via email. Zgłoszenia proszę kierować na adres bartosz@
coffeemedia.pl zatytułowane „praca php”
Praca dla emerytów, rencistów w charakterze
dozorcy budynku w systemie 24/48. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w
Jeleniej Górze przy ul Bankowej 28 w dniu 27
02 i 01 03 2012r. - 501 736 372
Praca na recepcji i jednocześnie szkolenie na
fryzjera. Studio Trendy ul. Kopernika 3 Jelenia
Góra. 75 7532926 - 757 532 926
Praca w Niemczech dla hydraulików, monterów wentylacji, inst gazowej cieśli, dekarzy,
ochroniarzy j. niemiecki komunikatywny. Tel.
0605918569
Przedstawiciel handlowy - sprzedawca
detaliczny stolarki osłonowej (okien, rolet i
bram). CV prosimy kierować: emilrolmet@
op.pl z dopiskiem Jelenia Góra - wymagane
doświadczenie w handlu - 756 489 555
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

Przyjmę do pracy 2 osoby do nowo powstałego biura usług finansowych w centrum
Jeleniej Góry. Więcej informacji na rozmowie
kwalifikacyjnej. Proszę o wysłanie CV na adres
witekcity@gmail.com - 661845662
Restauracja Tarasy Wang w Karpaczu
Górnym poszukuje kelnera/kę z doświadczeniem, dodatkowym atutem będzie znajomość
obsługi programu gastronomicznego SOGA.
- agnieszkajawor@poczta.fm
Zatrudnię dyspozycyjnego mężczyznę.
Umowa zlecenie lub dzieło - 692 138 831

Zatrudnię kelnera-barmana ze znajomością jeżyków obcych. Praca w Cieplicach. CV
ze zdjęciem. kadryplace@vip.onet.pl
Zatrudnię konserwatora - złotą rączkę.
Praca dorywcza w Cieplicach. CV ze zdjęciem. kadryplace@vip.onet.pl
Zatrudnię operatora maszyn CNC z
doświadczeniem zarówno tokarki jak i frezarki. Wszelkie informacje w godzinach od
7-19 - 602 377 991
Zatrudnię recepcjonistę - studenta na
nocną zmianę. Praca w Cieplicach. CV ze
zdjęciem. kadryplace@vip.onet.pl
Zatrudnię spawacza z doświadczeniem
oraz znajomością rysunku technicznego,
umiejętność spawania MIG/MAG TIG. Wiadomości w godzinach 7-19 - 602 377 991
Zatrudnimy młodą operatywną, dziewczynę do pozyskiwania klientów na kupno
kampanii reklamowych na telebimach. CV
ze zdjęciem na maila: biuro@telemaxx.
pl - 514 800 710

ANONSE
MATRYMONIALNE
Dojrzała pani zaprasza na dyskretny seksik
100 za godzinkę - 794 524 987
Dyskretna kochanka - 662 820 279
Ola z Mazur 34 lata zaprasza 792301466
Poznam faceta do 40 lat, aktywnego bez
zobowiązań, lubiącego sex. Ja 38 lat, 174cm
wzrostu, misiek 85kg. Zrobię co zechcesz,
dzwoń o 20. 723010329 młodzi mile widziani
Poznam spragnioną pieszczot - kobietę
20-40, najlepiej mężatkę, dyskretną, czułą,
spragnioną bliskości, pieszczot, czułości,
namiętności, ciepła, rozmów. Ja żonaty,
zaniedbany przez żonę 28 letni brunet. Dłuższa
znajomość. - lukluc@o2.pl
Przystojniak dla pani. Rozpalę twoje
zmysły. - 726 086 067
Puszysta 38-latka z bardzo dużym biustem
- 794 524 987

Zatrudnimy osoby na stanowiska sprzedawców w sklepie mięsno-wędliniarskim w
Cieplicach i Piechowicach. - 661 750 011

Samotny - Mam 24lata szukam kobiety na
poważny związek, najlepiej z okolic Jeleniej
Góry, mogą być wyjątki. Jestem konkretnym
facetem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej napisz
- 727543560.

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Wiktor 28 lat, zadbany, dobrze zbudowany,
przystojny dotrzymam towarzystwa Pani
w imprezach, spotkaniach towarzyskich,
wszystko do ustalenia. Mobilny. W zamian za
pomoc finansową. Zadzwoń. czekam - 726
094 129

Młody emeryt szuka normalnej pracy,
posiadam tytuł technika dróg i mostów, na
pełny etat lub pół bez różnicy, posiadam kat.
prawa jazdy B, D, certyfikat do informacji
niejawnych, znajomość obsługi komp - psalamon1973@wp.pl

Wilgotna Emilka, podobno mistrzyni francuskiego i masażu zaprasza do apartamentu
w Cieplicach tel. 535840745

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - kamieniarstwo - Podjazdy
garażowe, chodniki, mury oporowe, ogrodzenia
z kamienia, oklejanie elewacji kamieniem, grille i
wędzarnie ogrodowe. Gwarancja na wykonane
prace - 501 804 857
Budowa czysto, solidnie - Wykonujemy
prace remontowo-budowlane Doświadczenie
w Polsce i za granicą Nasza dewiza: fachowość
- gwarancja - zadowolenie klienta. Możliwość
systemu ratalnego - 509 789 426
Dachy od A do Z w dobrej cenie - 605
209 140
Dachy pokrycia blacha, dachówka, papa.
Montaż okien dachowych, rynien. Remonty i
malowanie dachu, morowanie kominów - 607
258 732
Elektryk A-Z - Jelenia Góra tel.500-5050-02 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 pewni
jakości i dobrej ceny
Gładź, malowanie, regipsy - 662 868 764 solidnie, konkurencyjne ceny
Hydraulik - technika grzewcza - Montaże,
modernizacje, montaż nowych instalacji gaz,
wodno-kanalizacyjnych, centralne, podłogówki.
Naprawa i montaż urządzeń gazowych. Serwis,
naprawy 24h. Posiadam wszystkie uprawnienia
- 793 511 444
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Hydraulik - Usuwanie awarii, wymiana rur,
modernizacje, naprawa wod.-kan. i inne usługi.
Tanio i solidnie. Tel.791-001-236
Hydraulik A-Z - Karpacz, Szklarska, Jelenia
Góra tel. 500-50-50-02 instalacje, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp. Szybko,
tanio i solidnie. Zawsze solidnie pewni jakości
i dobrej ceny.
Hydraulika, awarie, naprawy. Naprawy
awarii w dniu zgłoszenia. Awarie systemów
grzewczych. Zamarznięte rury. Wymiana kranów; wanien etc Kategoria - 796 359 030
Hydraulika, spawanie gazowe - Hydraulika, wod-kan, p.poż, klima, wentylacja, solary
z dofinansowaniem, gaz, para co wszystkie
systemy w UE uprawnienia NOT, UDT gwarancja - 664 810 257

1. BARDZO ŁADNA KAWALERKA!
MAR-MS-12505. Kawalerka o pow. 30m2 w
bloku na Zabobrzu II do remontu. Mieszkanie składa się z dużego pokoju dziennego z
wyjściem na duży słoneczny balkon, kuchni
częściowo umeblowanej, dużej łazienki razem z
wc i miejscem na pralkę. Doskonała lokalizacja,
tylko 110.000,-. Serdecznie polecam Leszek
Środecki 790 418 318
2. NOWA NIŻSZA CENA !!!
MAR-MS-12525. Dom z atrakcyjnymi pokojami
gościnnymi w Ścięgnach k/Karpacza. Dom
sprzedawany wraz z wyposażeniem. Pow.
275m2, atrakcyjna cena i lokalizacja. Serdecznie polecam Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911
3. ATRAKCYJNA OFERTA !!!
MAR-MS-12468. Ostatnie 6 mieszkań w stanie
deweloperskim 2300zł/m2 - dwupoziomowe.
Mieszkania o pow. od 84,5m2 do 101,66m2, na
jednym z osiedli Jeleniej Góry, blisko centrum
miasta. Cisza i spokój z dala od zgiełku ulic.
W pobliżu sieć marketów, stacje benzynowe,
komunikacja miejska MZK. Zapraszam na
prezentacje Marcin Środecki 883 797 878
4. OKAZJA CENTUM - 105.000tyś!
MAR-MS-12622. Polecam Państwu bardzo
ładne 2-pokojowe na 4 piętrze w bloku o pow.
39,40m2 do kapitalnego remontu i aranżacji wg
własnego uznania. Ogrzewanie z sieci, woda
ciepła junkers. Bardzo atrakcyjna cena, również
do negocjacji. Dużym atutem tej nieruchomości
jest jej położenie blisko obiektów użteczności
publicznej. Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533 797 878.
5. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 3 POKOJE!
MAR-MS-12548. Oferujemy mieszkanie w
bloku 3-pokojowe o pow. 64m2 na Zabobrzu
III przy ul. Kiepury, wysoki parter, rozkładowe,
słoneczne. Atrakcyjna cena tylko 175.000,- do
małej negocjacji. Polecam Leszek Środecki 790 418 318.
6. ATRAKCYJNE MYSŁAKOWICE!
MAR-MS-12573. Dom wolnostojący w jednej
z miejscowości oddalonej ok. 8km od Jeleniej
Góry. Dom o pow.150m2, postawiony na działce o pow. 1130m2. Dom dwukondygnacyjny.
Serdecznie polecam i zapraszam na prezentacje. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
7. DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE BLISKO CENTRUM – PIERWSZE
PIĘTRO!
MAR-MW-12372. O pow. całk. 208,87m2 domu
dwurodzinnego w Jeleniej Górze. W skład
wchodzą 4 pokoje, duża kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka, wc oraz korytarz. Ogrzewanie
piec dwufunkcyjny. Do lokalu przynależy grunt o
pow. 677,23m2. Budynek po termomodernizacji.
Serdecznie polecam Marcin Środecki 883 797 878.
8. OKAZJA BARDZO ŁADNE – ZABOBRZE
II!
MAR-MS-12621. Atrakcyjne, przestronne
2-pokojowe o pow. 40m2. Lokal po kapitalnym
remoncie składa się z pokoju dziennego połączonego z otwartą kuchnią, sypialni z wyjściem
na balkon, łazienki razem z wc wyposażonej
w wannę oraz korytarza. Mieszkanie wykończone i umeblowane na
wysoki standard, dodatkowo posiada system alarmowy. Serdecznie
polecam i zapraszam na prezentację Marta Haftarczuk 533 797
878.
9. ATRAKCUJNE CENTRUM!
MAR-MS-12608. Mieszkanie trzy pokojowe
rozkładowe w centrum miasta o pow. 105,8
m2. Mieszkanie do kapitalnego remontu. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentacje
Marcin Środecki 883 79 78 78

Junkersy serwis - Junkersy naprawy
Karpacz, Szklarska, Jelenia Góra, tel.500-5050-02. Termy, junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny
Kompleksowe remonty mieszkań i domów.
Fachowo i terminowo. - 661-64-85-18
Kompleksowe usługi budowlane. Remonty
mieszkań, biur, pomieszczeń gospodarczych.
Budowa od podstaw. - 509 565 541
Kostka brukowa, klinkier - Podjazdy, tarasy,
kostka beton i granit, ogrodzenia, mury
oporowe, klinkier, drenaże, suche zabudowy,
malowanie itp. oraz profesjonalne doradztwo. Faktura VAT, szybko, tanio i solidnie
- 787210943 lub 511545064
Kuchnie na wymiar, szafy, garderoby,
zabudowy skosów, wnęk, duże doświadczenie, projekt, wizualizacja, projekt gratis - 692
265 128
Malowanie mieszkań i usługi remontowe
oraz składanie mebli. Solidnie, tanio - 517
485 980
Montaż kuchenek gazowych - Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra tel. 500-50-50-02
Profesjonalnie odłączenie i przyłączenie. Próby
szczelności instalacji gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie,
pewni jakości i dobrej ceny
Naprawa, odbudowa i przeróbka instalacji
wodnej- kanalizacyjnej i CO. - 665-944-809
Okna PCV pod każdy wymiar, klasa jakości A,
6-komorowe, do 10 lat gwarancji, terminy nawet
do 7 dni, system ratalny, bezpłatny pomiar i
wycena, zapraszamy - Ventana ul. Wolności
179B Jelenia Góra - +48696222263
Posadzki betonowe z mixokreta 13 zł m2
posadzki, 2 zł m2 ułożenie styropianu. Chudziak w cenie 10 zl m2 - 662 348 562
Potrzebujesz zmian swojego mieszkania
- zadzwoń, kompleksowe usługi, bezpłatnie
doradzimy - 724 609 453
Profesjonalne budowy domów - 605
209 140
Przyjmę kierownika budowy - Domek
jednorodzinny od marca 2012. Oferty z propozycją ceny na adres yaro1771@wp.pl lub
tel 600321157
Remonty od A do Z - Kompleksowe remonty
mieszkań, domów, biur. Bezpłatne porady,
bezpłatna wycena.(F-Vat, gwarancje możliwość zobaczenia zdjęć z wielu robót) - 608
026 379
Remonty od A do Z. Układanie glazury. Szpachlowanie, malowanie itd. Fachowe i dokładne
wykonanie. Przystępne ceny. - 661 813 056
Schody dywanowe, schody drewniane,
schody nowoczesne, schody bolcowe, schody
samonośne, stopnie na beton, schody kręte,
balustrady ze stali nierdzewnej, - 506 082 335
Stolarstwo, ciesielstwo - Drzwi, schody,
altany, meble ogrodowe, balkony, tarasy, wiaty,
ogrody zimowe, podbitki. Zapraszam. - 506
636 498
Szukam pracy - budowlaniec z uprawnieniami, wszystkie prace, także fizyczne,
fachowe, ochrona, I grupa tel. 533 565 901
Szukasz fachowca - zadzwoń - Profesjonalne
remonty łazienek od A do Z. Na życzenie klienta
wykonujemy indywidualny projekt łazienki gratis. Wystawiamy faktury VAT i dajemy pisemną
gwarancje - 782 451 187
Termet serwis - Termet naprawy Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra tel. 500-50-50-02.
Termy gazowe, junkersy, kotły, kuchenki.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości
i dobrej ceny.
W.U.K.O Przepychanie kanalizy - Karpacz,
Kowary, Szklarska, Jelenia Góra tel. 50050-50-02 Szybkie usuwanie awarii 1-3 godz
od zgłoszenia. Udrażniamy zapchane rury i
odpływy w domu i za budynkiem.
Wszelkiego rodzaju prace naprawcze i
awarie. Naprawy dachów rynien. Montaż drzwi,
zamków, kranów, umywalek, grzejników itp.
Prace hydrauliczne i elektryczne. Wszystko
solidnie i rozsądnej cenie. - 796 359 030
Wuco udrażnianie kanalizacji - Najlepsi w
Jeleniej Górze, profesjonalni, przystępne
ceny, przyjazd na telefon, poradnictwo gratis,
wykonujemy: udrażnianie kanalizy wodą pod
ciśnieniem i spiralą elektr., inspekcja wideo
przykanalików - 601 841 896
Wykonamy kompleksowo usługi remontowo
- budowlane, stany surowe i wykończenia.
Duże doświadczenie. Faktury Vat. Najwyższa
jakość i bliskie terminy - 722 187 868
Zduństwo - przebudowa i budowa pieców
licowanych kaflami i trzonów kuchennych,
budowa kominków z paleniskiem otwartym,
pieców chlebowych - 789 312 781

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zlecę remont w domu w Jeżowie Sudeckim
- prace budowlane na zewnątrz: przebudowa
wykusza, położenie tynku i kostki brukowej.
Termin realizacji: kwiecień/maj 2012. - 502
377 461

USŁUGI
EDUKACYJNE
Język angielski - Korepetycje i konwersacje
na wszystkich poziomach zaawansowania
udziela nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w kraju i za granicą.
- 784 497 630
Korepetycje wszystkie przedmioty od
szkoły podst. po studia, kursy maturalne.
Centrum Korepetycji Platu Jelenia Góra 600153322
Korepetycje z matematyki oraz z fizyki i
chemii dla uczniów wszystkich szkół. Zapewnię
solidne przygotowanie do sprawdzianów i
egzaminu maturalnego (z matematyki) niedrogo, dojazd w moim zakresie - 663 903 235
Nauka jazdy u Rumcajsa M. Baranowski
zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B. Kurs
06.03.2012 godz. 16.00 ul. W. Polskiego 54
II piętro, info, zapisy tel. 75 75 333 21, 691
873 599.

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk - solidnie i tanio. Montaż instalacji w domu, mieszkaniu. Drobne naprawy,
pomiary. Podłączenie płyty grzewczej - podbicie
gwarancji. - 601 717 759
Instalacje elektryczne pomiary, odbiory.
Wykonawstwo, modernizacja, pomiary, odbiory
instalacji elektrycznych. Tanio, profesjonalnie,
solidnie - Infocad. - 663-663-369
Montaż systemów alarmowych, montaż
CCTV, serwis 24h, grupa interwencyjna zapewnia Agencja Ochrony Krajewski BIS.
- 605 097 861
Szybki serwis - Tanie naprawy sprzęty AGD:
kuchnie, gazowe i elektryczne - indukcyjne
montaż, serwis pralki, zmywarki, okapy,
mikrofalówki i inne AGD, szybko i solidnie. 533 146 025

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubna i ciążowa - Stawiamy
na jakość, profesjonalizm oraz indywidualnie
podchodzimy do zlecenia. Oferujemy: sesje
narzeczeńskie, zdjęcia ślubne, weselne, fotoreportaże, chrzciny, studniówki. - 604 197 330
Wirtualne wycieczki, zdjęcia panoramiczne,
zdjęcia wnętrz dla hoteli, pensjonatów, apartamentów. Również ze stroną WWW. Przystępne
ceny. PixmillStudio - 697 707 401

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Oferujemy kompleksowy catering. Szeroki
wybór menu-dania dostarczone na miejsce
wraz z zastawą stołową. Możliwość profesjonalnej dekoracji sali. Obsługujemy imprezy
wszelkiego typu. Zapraszamy - 795-649-345

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Strony www dla hoteli, pensjonatów,
apartamentów. W cenie wykonanie wirtualnej
wycieczki i zdjęć wnętrz. Przystępne ceny.
PixmillStudio. - 697 707 401
Usługi informatyczne - Pogotowie komputerowe. Projektowanie, realizacja modernizacja
sieci komputerowych LAN, Wi-Fi. Projektowanie stron www. Tanio, profesjonalnie, solidnie
- Infocad - 663-663-369

USŁUGI
MUZYCZNE
Kursy Przygotowawcze- Muzyczne - Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Uzdolnionej Artystycznie „ARS” i Społeczna Szkoła Muzyczna
w Jeleniej Górze ogłasza zapisy na kursy
przygotowawcze Do szkoły muzycznej I i szkoły
muzycznej II stopni - 757 522 330
Wesela, imprezy, przyjęcia. Muzyka instrumentalno wokalna, akordeonowa, różny
repertuar, zabawy. Cena umowna. „Muzyk
orkiestra” Tel. 692 046 727
Wesela, przyjęcia, imprezy. Muzyka instrumentalno-wokalna, akordeonowa. Repertuar
polski, zagraniczny. Cena do uzgodnienia,
prowadzenie zabaw tel. 75 75 339 21, 692
046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Podejmę pracę w zakresie opieki nad
dziećmi. Jestem dyspozycyjna i mam duże
doświadczenie - 787 400 399

USŁUGI
RÓŻNE
Anteny TV-SAT full-serwis. Także w niedziele
- 886 501 219
Auto-tuning optyczny - Przygotowanie
samochodów pod lakier, spawanie plastików
(zderzaki, lusterka, nadkola itp...), profilacja felg
pod względem lakierniczym (diament Swarowskiego, brokat, chrom). - 505 707 848

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
Bezpłatne porady prawne, ul. Teatralna 1
pokój 311, proszę o rejestrację telefoniczną
tel. 602 467 812
Darmowa pomoc prawna. Trudne sprawy.
- 668 443 632
Detektywi. Windykacja. Pomoc prawna.
- 668 443 632
Elektryk awarie A-Z - Jelenia Góra tel.50050-50-02. Awarie, instalacje, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Szybko, tanio
i solidnie. Zawsze solidnie pewni jakości i
dobrej ceny.
Gaz serwis - Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska
tel. 500-50-50-02. Junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż
urządzeń gazowych. Podbijamy książeczki
gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie, pewni
jakości i dobrej ceny.
Hydraulik awarie A-Z - Karpacz, Szklarska,
Jelenia Góra tel.500-50-50-02 instalacje,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp.
Szybko, tanio i solidnie. Zawsze solidnie, pewni
jakości i dobrej ceny.
Junkersy serwis - Karpacz, Szklarska, Jelenia Góra, tel. 500-50-50-02. Junkersy, termy,
kotły, kuchenki gazowe. Serwis, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny
Kanalizacja-hydraulika, udrażnianie,
oczyszczanie odpływów w mieszkaniach,
domkach. Hydraulika kompleksowa. Wypompowywanie wody z zalanych piwnic. Tel. 609
172 300
Kontenerowy wywóz gruzu i śmieci.
Wynajem kontenerów. Najniższe ceny w
mieście. - 500 766 817

Kredyt gotówkowy konsolidacyjny, dojazd
do klienta tel. 798 972 318
Kredyty dla Firm bez Zus i US - Do 300 000
bez zabezpieczeń majątkowych i poręczycieli.
U nas już w 3 minuty dostaniesz decyzje kredytową, realizacja w ciągu 48 godzin na Twoim
Koncie. Zadzwoń bo warto. Zapraszamy ul.
Armii Krajowej 13 - 0756496010
Księgi handlowe, podatkowe, VAT, kadry,
płace, ZUS. Prowadzenie wszystkich rodzajów księgowości. Rzetelnie prowadzone
księgi rachunkowe to niezbędny element
funkcjonowania każdej firmy - 782 020 635,
601 837 677

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
Naprawy sprzętu AGD: kuchnie, gazowe
elektryczne, indukcyjne montaż regulacja test
szczelności serwis pralki, zmywarki, okapy,
mikrofalówki i inne AGD. Usuwanie awarii instalacji elektrycznej i wodnej - 533 146 025

og£oszenia / reklama
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Pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, książka przychodów i rozchodów i
wiele innych - znajdź nas w sieci Biuro Rachunkowe Koala - W. Polskiego 54 - 782 020 635,
601 837 677
Pełna księgowość za rozsądną cenę - 605
248 272
Pomoc prawna - darmowa. Stowarzyszenie
Masz Prawo zaprasza do współpracy. - 668
443 632
Rowery serwis - Przygotuj swój rower
do sezonu, profesjonalnie z uśmiechem i
niedrogo. Odbierzemy, umyjemy, naprawimy,
przeglądniemy, doradzimy, odwieziemy, nie
wychodź z domu - zadzwoń-692890195.
Gorąco polecam
Szybka pożyczka dla każdego od 100 do
3000zł bez BiK i poręczycieli, sam wybierasz
kwotę raty, decyzja przez telefon, zadzwoń po
najlepszą ofertę - 723 383 263

Wszystko dla Twojego samochodu Naprawy kompleksowe oraz naprawy drobnych
usterek. Wymiana reflektorów na soczewki
ksenonowe. Awaryjne, całodobowe otwieranie
samochodów(bez uszkodzeń, z dojazdem, w
atrakcyjnych cenach) 24h tel.690019288
Wuco udrażnianie kanalizacji - Najlepsi w
Jeleniej Górze, profesjonalni, przystępne
ceny, przyjazd na telefon, poradnictwo gratis,
wykonujemy: udrażnianie kanalizy wodą pod
ciśnieniem i spiralą elektr., inspekcja wideo
przykanalików - 601 841 896
Wykonujemy remonty elektryczne, automatyczne i mechaniczne maszyn i urządzeń
małych oraz średnich gabarytów, przeprowadzamy modernizacje uruchomienia konserwacje, okresowe przeglądy, prowadzimy
serwis - 796 842 595
Zdradza Cię? - 668 443 632

Śrutowanie usługowe,
kabina 9mx4mx3m.
Ładziński Zakłady Metalowe,
ul. Waryńskiego 10. Tel.
603-587-299

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Usługi również w firmie.
Odbiór-dowóz gratis. Wysoka jakość usług.
Zapraszamy. Tel. 609 172 300
Posprzątam, pomogę w zakupach. Zrobię
to z wielką przyjemnością - 661 478 186

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.
Trudne sprawy rodzinne, rozwodowe, administracyjne i wszelkie inne. Darmowa pomoc
prawna. - 668 443 632
Tylko do 5marca rozliczymy Twój PIT za
jedyne 15zł - 668 443 632
Usługi RTV, IT, GPS - Wieszanie i strojenie
telewizorów, podłączanie kin domowych i
innego sprzętu RTV. Odblokowanie nawigacji,
aktualizacje map, wymiana ekranów i baterii.
Pogotowie komputerowe Tanio i szybko - 792
846 133
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 ze
wszystkich formalności. Zawsze solidnie, pewni
jakości i dobrej ceny.

USŁUGI
SPRZĄTANIE

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autobus do wynajęcia - Mercedes 33
miejsca + pilot. Wycieczki, goście weselni,
uczniowie, sportowcy, inne email wycieczki albatros@wp.pl - 604 229 350
Najtańsze przeprowadzki Jelenia Góra /
Wrocław i okolice. Mała cena - duży samochód.
Transport mebli, kompleksowe przeprowadzki.
Tanio - 513 770 007
Nasza firma oferuje indywidualne i zorganizowane przewozy na lotniska: Praga, Berlin,
Wrocław i inne. Odbieramy i zawozimy pod
wskazany adres. Atrakcyjne ceny. Wystawiamy
faktury VAT - 696 914 103

Przeprowadzki
kompleksowo, cała Europa,
3 samochody, różne
gabaryty tel. 535 044 951
Przeprowadzki, transport, towary. Miasto,
kraj, zagranica. Streczowanie przygotowywanie
do transportu bez dopłaty tel. 880 044 951
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Przewozy osobowe Dario do Austrii i Niemiec, tel. 75 78 127 46, kom. 604 672 112
Taxi - Polska, Europa, dowozy na lotniska.
100% dyskrecji i zadowolenia. - 533 456 997
Transport. Bus towarowy, przeprowadzki,
dyspozycyjność tel. 782 021 371

KUPIĘ
Kupię maszynę do pisania z polskimi czcionkami tel. 511 132 001
Kupię odznaczenia wojskowe - 696 092 667

SPRZEDAM
Sprzedam odzież nową i używaną 1
gatunku. Atrakcyjne ceny. - 782 783 471
Wózek wielofunkcyjny Jane Carrera, 1 właściciel, stan idealny, lekki, zwrotny, 3 elementy
+ śpiworek, cena 450 zł, nowy 1800 zł, super
okazja tel. 501 099 367
Wyprzedaż odzieży używanej damskiej,
męskiej i dziecięcej Jelenia Góra ul. Kiepury 15
przy pętli autobusów MZK Zabobrze lll. Likwidacja sklepu. Zapraszam. - 886 082 539

ODDAM
Oddam za darmo dużą ilość gruzu z możliwością dostarczenia własnym transportem.
- 727 548 554

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Sprzedam / zamienię na dom - Sprzedam
dwa mieszkania po remoncie 54 i 59m na Zabobrzu. W rozliczeniu może być dom w JG lub w
okolicach. Zapraszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414 - 666 109 550
Sprzedam 1470zł/m2 na peryferiach - W
idealnym stanie 2 mieszkanie w jednym budyn
łącznie (part i 1 pięt. I - 110m2, 5p. kuch, łaz II 80m2, 2 duże pok, kuch z jadalnią, łaz. garaż,
600m2 ogrodu z widokiem na Karkonosze
- 535 999 469
Sprzedam 2 pokoje - 115.000 zł. N. City
L.nr.5908 - 695 034 321
Sprzedam 54m2 / zamienię + dopłata
- Mieszkanie po całkowitym remoncie w
kamienicy. 2 pokoje słoneczne, rozkładowe,
nowy dach, ocieplony strop. W cenie zabudowa
kuchenna + lodówka + pralka. Ogrzewanie
gazowe, nowe: okna, drzwi, podłogi, instalacje.
- 783 569 000
Sprzedam bez pośredników mieszkanie w
starym budownictwie 50m, 2 pokoje, ul. Świętojańska. Cena 150 tys zl. - 606 493 620
Sprzedam lub zamienię mieszkanie k/Małej
Poczty 67m2, I piętro, stare budownictwo
na mniejsze do I piętra Zabobrze tel. 501
331 203
Sprzedam mieszkanie 34 m2 tel. 75 75
426 81
Sprzedam mieszkanie 46 m2 w centrum
Piechowic po remoncie - 513152714
Sprzedam mieszkanie 47 m2 w Cieplicach
na Osiedlu Tysiąclecia. Tel. 724 900 829
Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu III. 3
pokoje, balkon, piwnica, 76 m, II piętro. - 785
479 649
Sprzedam mieszkanie w centrum Jeleniej
Góry, 3 pokoje, 61 m, 2 piętro do remontu, bez
pośredników, 126 tys. - 691 759 463
Sprzedam mieszkanie w Jeleniej Górze
48m, wysoki parter, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, piwnica, duży
ogród, bez pośredników, 145 tys. Serdecznie
polecam - 691 759 463
Sprzedaż na dwie raty - kawalerkę 28m
po remoncie w Cieplicach ul. Staromiejska,
możliwość rozłożenia nawet na 5 lat, cena
77tys zł - 535 999 469
Tylko 1845 zł./m2 - Sprzedamy dwa mieszkania w Komarnie w okazyjnej cenie. Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca. Karkonoska Giełda Nieruchomości. Zapraszam na prezentację: M. Chaszczewicz lic.14414 - 666 109 550
Wyremontowane 67m2 na Zabobrzu
- 3-pokojowe mieszkanie z widokiem na
góry, nie wymagające żadnych dodatkowych
nakładów finansowych, z wyposażoną kuchnią,
pojemnymi szafami, do zamieszkania od zaraz.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
XX lecia 2-pokojowe - Ładne, przytulne
mieszkanko 40 m.kw. w bloku koło Parku,
blisko przystanku, sklepu, szkoły. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Zabobrze - 59m - Mieszkanie 4 pok. po
remoncie. Wynagrodzenie biura w pełni opłaca
strona sprzedająca. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska
Giełda Nieruchomości. - 666 109 550

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

2 - 3 pokoje - Chcę wynająć, może być
częściowo umeblowane (szafy), w okolicach
Słowackiego, SP10 i okolic, czynsz 600. 790-247-054
Szukam do wynajęcia mieszkania na Kadetów ewentualnie w bardzo bliskiej odległości od
Urzędu Pracy. Tylko kompletnie umeblowane.
Nie student. 2 pokoje do 700zł, a 3 pokoje w
granicach 900 zł /+opłaty - 533 757 575

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
2-pokojowe mieszkanie w centrum - 48 mk,
umeblowane, po remoncie, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój łazienka, w centrum Jeleniej Góry
na ulicy Okrzei - 691 141 314
2-pokojowe mieszkanie Zabobrze - 50m2,
JG - Karłowicza ładne mieszkanie/częściowo
umeblowane-szafy, łóżko, kuchnia/ w ocieplonym bloku JSM. Cena najmu 800zł wraz z
czynszem i co. W pobliżu parking strzeżony,
markety, przystanek MZK - 508 150 637
2-pokojowe, umeblowane, blisko centrum,
w bardzo dobrym stanie, 700zl + opłaty - 530
090 754
Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie na
ul. 1-go Maja po remoncie, wyposażone i
zadbane. Dostępny parking. Cena 1100 zł
+ czynsz 238 zł w tym (ogrzewanie, wywóz
śmieci, fundusz remontowy). - 518 518 198
Do wynajęcia ładna, 32m kawalerka z balkonem w nowym budynku, ul. Wolności. 800zł
(w tym m.in. CO, odgrzanie wody) +liczniki.
Dodatkowo można wynająć miejsce w garażu
pod budynkiem - 150 zł - 505 865 407
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 w Karpaczu tel.
603 591 169
Dwupokojowe w Cieplicach - Po remoncie
umeblowane 2 pokoje, kuchnia, łazienka, z
tarasem. Parter, ogrzewanie gazowe, okna
pcv. Blisko Placu Piastowskiego. 900 zł +
liczniki + jednomiesięczna kaucja zwrotna 691 126 110
Mam do wynajęcia pokój w mieszkaniu ścisłe
centrum, internet, kablówka - 663 226 009
Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, centralne ogrzewanie, na osiedlu
Podgórzyńskim w Cieplicach, 750 zł + rachunkimedia tel. 698 822 927
Od zaraz wynajmę 2 - pokojowe (38 m) centrum miasta - ul. Ptasia, umeblowane. 900 zł (w
tym czynsz) + liczniki + kaucja 900 zł. Kontakt
po godzinie 16.00 pod nr 663 836 247
Pokój do zamieszkania lub do zagospodarowania na biuro. Powierzchnia 30m kw.,
osobne wejście, dostęp do sanitariatów. - 505
707 848
Wynajmę pokoje 1os., 2os., 3os., dla
turystów, kuracjuszy i nie tylko. Rejon parku
Zdrojowego Cieplice tel. 517 672 338

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Kawalerkę komunalną Zabobrze III ul.
Paderewskiego, parter, wysoki standard,
zamienię na mieszkanie komunalne z możliwością wykupu, może być do remontu lub
zadłużone w rozsądnych granicach. - 607
100 917
Zamienię 62m2, 1 piętro, 3 pokoje Zabobrze,
na 4 pokoje tylko na Zabobrzu lub sprzedam,
pośrednikom dziękuję. - 881 326 320
Zamienię mieszkanie 37m pokój, kuchnia,
łazienka na większe, może być zadłużone i do
remontu - 603 139 575
Zamienię mieszkanie 42 m2 do remontu,
parter, możliwość wejścia bezpośrednio z
ulicy i z kl. schodowej, okolice Małej Poczty
na inne własnościowe mieszkanie, może być
większe za dopłatą, zadłużone, do remontu.
- 506 539 424
Zamienię mieszkanie komunalne 33m2 po
kapitalnym remoncie, pokój 20m2 kuchnia,
łazienka przedpokój. Zamienię na min. 2
pokoje. - 507 810 725
Zamienię mieszkanie komunalne 80m, 3
pokoje po remoncie na mniejsze 2-pokojowe
- 691 240 266
Zamienię mieszkanie socjalne pokój, kuchnia
38m po kapitalnym remoncie (Weigla) na 2
pokoje, kuchnia zadłużone, do remontu. - 502
552 195

DOMY
SPRZEDAM
Atrakcyjny domek - pow.100m po częściowym remoncie na działce 2200m2.
Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca. Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 607 381 919

Do sprzedania domek letniskowy położony w
Bożkowicach koło Lubania o pow. zabudowy
32,80 m2, na działce 1,37 a. Budynek z zadaszonym tarasem, dwa pokoje, aneks kuchenny
oraz łazienka. Cena 70 000 zł - 699 928 505
Dom za 69 tys. o pow.240m, wymaga remontu.
Wynagrodzenie pośrednika w pełni opłaca
strona sprzedająca. Karkonoska Giełda Nieruchomości. Zapraszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414 - 666 109 550
Połowa domu ogród, garaż - 150000 - parter
i piętro - dwa niezależne mieszkania, osobne
wejścia i media, możliwość sprzedaży mieszkań osobno - 602 253 523
Sprzedam dom w Jeżowie Sudeckim tel.
505 020 519
Sprzedam dom z ogrodem w Łomnicy. Dom
posadowiony w spokojnej dzielnicy do zamieszkania. Cena za 1m - 3.538zl - 665 073 322
Sprzedam duży dom + stodołę 0,70ha przy
trasie Jelenia Góra - Zgorzelec bez pośredników 240 tys, około 15 pokoi – 695898335

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia piętro domu w Jeleniej Górze
70m + ogród, kominek + gaz 790zl plus media,
wymagana kaucja - 603 139 918
Wynajmę dom z garażem w ładnej, spokojnej
dzielnicy - 502 783 541

DOMY
ZAMIENIĘ
Sprzedam lub zamienię - Mam dwa domy
koło Świeradowa Zdroju (1 do remontu, 2 po
remoncie) do zamiany na mieszkanie, tanio i
pilne - 535 999 469
Zamienię dom z działką w Niemczech
na mieszkanie lub działkę w Karpaczu lub
Szklarskiej ze względu na to iż urzekły mnie
okolice Karpacza i Jeleniej Góry, wyrażam chęć
zamiany na dom lub działkę - 605 141 548

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Jeżów Sudecki działka budowlana 1250m,
uroczy zakątek, pośrednikom dziękuję. - 881
326 320
Sprzedam działkę na osiedlu Czarne pow.
1158m2 N. City, L. nr. 5908 - 695 034 321
Sprzedam działkę rolno budowlaną w
Kotliskach k. Lwówka Śl. 1,1ha w tym ok. 70ar
budowlanki z rozpoczętą budową (wykop pod
dom, dokumentacja, dużo materiałów bud.)
oraz grunt rolny w Wojanowie 3ha po 2.70zł/
m2 - 535 999 469
Sprzedam działki budowlane w Podgórzynie
o powierzchni po 1000 m2. Bez pośredników.
Atrakcyjna lokalizacja. Wszystkie media w
granicy działki. - 510 964 374
Sprzedam pilnie działki budowlane w
Dziwiszowie, media, atrakcyjna lokalizacja. tel
kont. 606409270
Sprzedam w ładnym i cichym miejscu działkę
budowlaną z mediami i z zezwoleniami w
Wojcieszycach tel. 722312643
Widoki, że aż dech zapiera - Tu gdzie ceny na
m2 sięgają 100zł mam do sprzedania działkę
budowlaną (wodociąg, prąd, kanalizacja na
działce) 32 ary w Bobrowie w cenie 37zł/m2
- 535 999 469

LOKALE
SPRZEDAM
Kiosk przy osiedlu w Cieplicach tylko za 12
tys. płatne w ratach. Pilna sprzedaż. Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości.
Prowizję opłaca Sprzedający - 666 109 550

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal o powierzchni 120m kw.
obok Castoramy. Klimatyzacja, parking, każda
działalność. - 504-165-873
Do wynajęcia lokal parter, 40m, na działalność
gosp. centrum, Pl. Wyszyńskiego 46 - 609
655 488
Do wynajęcia stanowisko fryzjerskie. Tel.
723 902 406
Kawalerka do wynajęcia Jelenia Góra tel.
513758611 wieczorem
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Lokal 62m2 parter, duże witryny, centrum
ul. Poznańska ciąg handlowo-usługowy,
ogrzewanie w cenie najmu. Do wynajęcia. 888 221 321
Lokal 70m2 parter, duże witryny, ścisłe
centrum, deptak, 1-go maja naprzeciw szkoły
Handlówki do wynajęcia - 888 221 321
Lokal w centrum Jeleniej Góry o pow. 211 m
kw. na działalność gospodarczą. Lokalizacja:
I piętro - Hotel Europa nad Salonem EMPiK.
Dod. inf. tel. 75/7523352 (od 7:00 do 15:00
pn-pt), 75/6495500 (24h) - 757 646 146
Odstąpimy wynajmowany sklep z odzieżą
używaną wraz z wyposażeniem i towarem.
500 084 244
Sklep-mała gastronomia Karpacz - Lokal
posiada odbiór sanepidu na sklep spożywczy.
Nadaje się także na małą gastronomię. Duża
sala sprzedaży, toaleta i mała kuchnia. Miejsca
parkingowe przed lokalem. Lokal ogrzewany.
Duża witryna. - 692 359 972
Wynajmę duży lokal na parterze w ścisłym
centrum Jeleniej Góry przy ul. Klonowica
2. Wykończony lokal jest do wynajęcia w
atrakcyjnej cenie 6.000,00 PLN netto. Okazja
zapraszam do prezentacji - 697-397-297,
757522980
Wynajmę lokal w Piechowicach przy głównej
ulicy, 28m2, miejsce sprzedaży plus toaleta
i małe pomieszczenie socjalne. Cena najmu
700zł brutto - 667 130 744
Wynajmę pomieszczenia 12, 16, 18 m2 pod
usługi, biura, gabinety. Centrum - ul. Klonowica.
Tel. 600 395 142
Wynajmę sklep w Mysłakowicach przy ul.
Godebskiego, powierzchnia użytkowa 75m2
+ parking. Więcej informacji pod numerem
tel.695681574

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Pizzeria Manhattan 1-go Maja 37. W skład
sprzętu wchodzą: piec, lodówki, stoły, krzesła,
zmywarka, naczynia itp, komp. ławek (ogródki).
Pizzeria posiada pełne udokumentowanie
(sanepid, haccap i badanie wody). - 605
091 461
Sprzedam garaż. Stan bardzo dobry. Zabudowa boksowa. Ulica Podchorążych przy byłej
Szkole Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych.
- 693918895, 512512062
Sprzedam własnościowe murowane
pomieszczenie, nadające się na garażowanie
motocykla lub inne, wys.2,5 m, dług. 2,5m,
szer.1,70m na ul. Matejki, tanio tel. 885 040
959

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

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia hala w ok. Jeleniej Góry, 1500
zł. lic.14414 - 666 109 550
Do wynajęcia magazyn 425 m2, ogrzewany
tel. 500 168 910
Magazyny, hale, biura, place - teren Celwiskozy, mieszkania tanio wynajmę tel. 661
444 877
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