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Dodatki: nieruchomoŒci i zdrowie
JELENIA GÓRA

Strach o przyszłość wśród załogi kluczowej do niedawna firmy

JELENIA GÓRA

Czy to już koniec Jelfy?

Jak prezydent
poprawia wizerunek
O dziesięć procent zwiększą się dodatki mieszkaniowe dla najuboższych
mieszkańców Jeleniej Góry. O takie
rozwiązanie wnosił na początku lutego
w interpelacji radny Sojuszu Lewicy
Demokratycznej Wojciech Chadży.
Tymczasem prezydent miasta Marcin Zawiła z Platformy Obywatelskiej
inicjatywę przypisał sobie. Do sprawy
ustosunkował się radny Wojciech Chadży na swoim blogu (www.chadzy.pl)
– Dodatki te zostały istotnie zwiększone,
co bardzo cieszy. Problem jest w tym, że
jako inicjatorów tej uchwały Prezydent
Zawiła podaje siebie i radnych Klubu
PO. Natomiast zapomina dodać, że
to ja w imieniu Klubu Radnych SLD
złożyłem w dniu 3.02.2012 wniosek
o zwiększenie tego dodatku, co miało
złagodzić wprowadzenie podwyżki
cen wody – pisze radny przedstawiając
stosowny dokument.
W odpowiedzi radny Chadży otrzymał pismo od prezydenta miasta, który
27 lutego, poinformował że sam „z własnej inicjatywy“ złożył projekt podwyżki
dodatków mieszkaniowych o 10 punktów procentowych. Wcześniej szef miasta rozesłał do mediów komunikat, że
wprawdzie deklarował na poprzednim
posiedzeniu rady miasta, iż wskaźniki
dodatków wzrosną o sześć procent, to
jednak po konsultacji z Klubem PO
podjął decyzję o ich podwyższeniu o
10%, żeby rodzinom żyjącym w najtrudniejszych warunków zrekompensować
wzrost kosztów utrzymania.
– Po 25 dniach zastanawiania się,
prezydent uznał, że lepiej sobie przyznać
inicjatywę w tym działaniu. Lepiej
„sprzedać czyjeś starania jako swoje” aby
poprawić swój wizerunek – komentuje
radny Wojciech Chadży podkreślając
swą nadzieję, że taka sytuacja już się
więcej nie powtórzy.
(Es)

Około sześciuset pracowników jeleniogórskiej Jelfy boi się o swoje miejsca pracy. Ponad sto osób już straciło zatrudnienie, a wiadomo, że na tym się nie skończy. W minionym tygodniu pracownicy oflagowali zakład, jednak kazano im flagi
pozdejmować. W ubiegły czwartek związku zawodowe spotkały się z pracownikami: przyszły tłumy. W najbliższych dniach
wyłoniony ma zostać mediator.
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Gimnazjum nr 2
zlikwidowane

przestrzegania Zarządzenia wewnętrznego 5/2008 Prezesa Zarządu Spółki
z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie
powołania Komisji Socjalnej, a także
zaprzestania działań zmierzających
do zawieszenia Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy – powiedzieli nam
wczoraj Ireneusz Oracz, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
NSZ Solidarność, przewodniczący NSZZ Pracowników
PF Jelfa SA – Antoni
Grochowski, szef
Związku Zawo-

dowego Inżynierów i Techników - Ryszard Matyszczak i Edward Abramowicz,
przewodniczący Związku Zawodowego
„Samoobrona” PF Jelfa SA.
Jak dowiedzieliśmy się na miejscu,
spór zbiorowy między stroną związkową przy PF Jelfa SA a zarządem przedsiębiorstwa dotyczący ww. postulatów trwa
od 16 lutego 2012 roku. Z uwagi na fakt,
że mimo rokowań do tej pory nie udało
się dojść do kompromisu - na budynku
spółki zawisły wczoraj transparenty
protestacyjne.

– W związku z niekorzystną dla
pracowników sytuacją w PF Jelfa SA
podtrzymujemy żądania i domagamy
się ich spełnienia. Transparenty to wyraz
naszego stanowiska, które podkreślamy
w protokole rozbieżności sporządzonym
przez strony sporu 24 lutego 2012 roku.
Co dalej?
W czwartek związki zawodowe spotkały się z pracownikami. Spotkanie miało
charakter zamknięty. Przyszły prawdziwe
tłumy, szacuje się, że było ponad 400 z 600
zatrudnionych osób. Ludzie są przerażeni
i przestraszeni. Nikt z załogi nie chciał się
wypowiadać, nawet anonimowo. Ludzie
boją się o miejsca pracy.

Ciąg
dalszy na
stronie 4.

Fot. Angela

Radni podjęli kontrowersyjne
decyzje w sprawach jeleniogórskiej oświaty.
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„Chcemy pracować, leki produkować.
Ręce precz od zakładowego układu
zbiorowego pracy. Stanowcze „nie”
dla obniżania wynagrodzeń. Takie
hasła widniały w miniony wtorek na
transparentach przed budynkiem
Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego
PF Jelfa SA w Jeleniej Górze.
– Domagamy się wzrostu płacy zasadniczej i nagrody motywacyjnej od 1
stycznia 2012 roku o 4,3 proc. nie mniej
niż 200 zł dla każdego pracownika.
Wypłacenia nam dodatkowej premii
z tytułu dostępności dla pracowników
Jelfa SA za rok 2011 – którzy od 16 lutego
2011 nie byli na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zwolnieniach
lekarskich z wyjątkiem tych, które
wynikały z wypadków przy pracy lub
choroby zawodowej i zasiłku rehabilitacyjnym. Ponadto,
domagamy się
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Poradnik
pacjenta
Jak nowocześnie planować
leczenie w stomatologii?

str. 10

Dodatek mieszkaniowy otrzymują
rodziny, których nie stać na bieżące
opłaty za mieszkanie. Jednak kwota
dodatku dotyczy nie tylko samego
czynszu, brane są też pod uwagę
inne koszty związane z utrzymaniem
mieszkania, jak utrzymanie części
wspólnych nieruchomości, wydatki za
wodę i odprowadzanie ścieków, itp.

Pracownicy „Jelfy“ są niepewni o swą
przyszłość. Czy związkowcom uda się
działać skutecznie w ich obronie?
JELENIA GÓRA

Debatowali o losach żołnierzy wyklętych i nie tylko

Prawdziwa wolność, czy gra pozorów
Okolicznościową Mszą świętą w
Bazylice pw. św. Erazma i Pankracego,
spotkaniami i debatami uczczono
przypadający 1 marca Narodowy Dzień
Żołnierzy Wyklętych.

W minioną sobotę w Książnicy
Karkonoskiej gośćmi debaty byli: poseł
na Sejm RP Elżbieta Kruk oraz były
doradca w Kancelarii Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego Mirosław Sanek,

aktualnie współpracujący z prof. Ryszardem Legutką, europarlamentarzystą. Do
jakich wniosków doszli uczestnicy tego
wydarzenia?

Więcej na stronie 5.
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Mateusz Barta
maturzysta

NA TOPIE
Fot. red

Mateusz Barta, uczeń II
Liceum Ogólnokształcącego
im. Norwida, wygrał po raz
drugi z rzędu ogólnopolską, jedenastą edycję Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej we
Wrocławiu. Po raz kolejny do
napisania reportażu i udziału
w tym turnieju zachęciła go
polonistka Halina Lejczak.
Zdobytą nagrodę podczas turnieju przyniósł laureatowi reportaż pt. „Jak sobie pościelisz,
tak się wyśpisz”, do którego
Mateusz zbierał materiał pod-

Wojciech Gąsowski, uczeń jeleniogórskiej Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. im. St. Moniuszki
na wydziale perkusji, został uhonorowany wyróżnieniem w pierwszej
edycji Regionalnego Konkursu
Kompozytorskiego w Słupsku. Nagrodę przyniosła mu kompozycja
„Inspiracje” na duet perkusyjny.
Konkurs kompozytorski zorganizowany został przez Państwową
Szkołę Muzyczną I i II stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Słupsku, Centrum Edukacji
Artystycznej – Region Pomorski,

Azbest nie tylko na dachach

Farmaceuci obradowali

Wczoraj w Hotelu „Mercure”
w Jeleniej Górze zakończył się
dwudniowy XXIII Okręgowy
Zjazd Delegatów Dolnośląskiej
Izby Aptekarskiej. W trakcie
obrad była mowa o kondycji
ekonomicznej aptek i rozwoju
szkolenia. Poruszona została
kwestia współpracy z NFZ i
zmian w ustawach dotyczących kwestii refundacji cen
leków.

Zarząd powiatu dokonał
oceny postępów w usuwaniu
azbestu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie materiały budowlane,
głównie – pokrycia dachowe
– z udziałem azbestu winny
zniknąć do roku 2032.

– Gminy powiatu jeleniogórskiego – powiedział starosta Jacek
Włodyga – mają zinwentaryzowane
miejsca, gdzie azbest był użytkowany. Z raportu wynika, że na terenie
Powiatu jest go sporo, ok. 6.562
tony, z czego w jednej gminie – ok.
1.300 ton.

JELENIA GÓRA

Plac zabaw wśród
bloków Zabobrza

Jest możliwość, że dzięki
współpracy Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i
władz Jeleniej Góry na Zabobrzu III powstanie plac zabaw.
Miasto ma zapewnić inwestora,
a spółdzielnia wskaże podmiot
odpowiedzialny za utrzymanie
placu, którego organizacji
życzyliby sobie mieszkańcy
najnowszej części największego osiedla w mieście.
(Es)

Zagrożona cisza nocna przy ratuszu
Zła wiadomość dla mieszkańców placu Ratuszowego. Jest możliwe, że w związku z transmisjami meczów Mistrzostw Europy Euro 2012, w centralnym punkcie miasta skrócona
zostanie cisza nocna.
O tym, między innymi, rozmawiano w ratuszu podczas spotkania z przedstawicielami lokali gastronomicznych ze starówki. Była
mowa o rozstawieniu ogródków

Ewa Tomera, wieloletnia
naczelniczka wydziału ochrony środowiska , a w ostatnim
czasie zastępca naczelnika
wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
odeszła na emeryturę. Była
ceniona przede wszystkim za
wieloletnie doświadczenie i
fachowość. Jej stanowisko zastępcy naczelnika nie zostało
utrzymane. Kierownikiem
referatu ochrony środowiska
jest Bożena Mazurek.
(Angela)
K

ponowanie telewizorów, co będzie
stanowiło zachętę dla kibiców do
wspólnego śledzenia transmisji
spotkań. Zwłaszcza tych z udziałem
reprezentacji Polski. Będzie się to być może - wiązało z koniecznością
przesunięcia ciszy nocnej z godziny
22, która obowiązuje normalnie,
do północy. Nie jest wykluczone, że
zmiana ta będzie obowiązywała w
wakacyjne weekendy.
(Es)

gastronomicznych ze szczególnym
uwzględnieniem czasu, kiedy będzie rozgrywany turniej Euro 2012.
Najpewniej wówczas wielu gestorów
gastronomii zdecyduje się na eks-

Fot. K. ŻURAWSKI

Zmiana warty
w ochronie środowiska

E

pieniędzmi od nas na demontaż eternitowego dachu. Ale ta sytuacja się
zmienia, w coraz szybszym tempie.
Wprawdzie w ostatnich dwóch latach
ściągaliśmy w powiecie po ok. 60 ton
wyrobów z użyciem azbestu rocznie,
ale lawinowo rośnie ilość wniosków
pochodzących od prywatnych właścicieli nieruchomości, bo zmienia
się i mentalność (co najważniejsze),
i możliwości finansowe remontów, a
przede wszystkim w wielu domach i
tak trzeba poddać remontom dachy
po kilkudziesięciu latach eksploatacji
i to jest dobra okazja do uporządkowania problemów z azbestem – wyjaśnił Zbigniew Jakiel.
(SJ)

– Jakie są problemy z usunięciem?
– Z usuwaniem nie ma żadnych
problemów – mówi Zbigniew Jakiel,
wicestarosta powiatu. – Istnieje klarowny system pomocy finansowej,
opracowane procedury wywozu i utylizacji, tylko nikłą część kosztów ponosi właściciel demontowanego dachu,
reszta jest finansowana przez powiat
i fundusze ochrony środowiska. Problem tkwi w czymś innym – właściciel
obiektu musi mieć własne pieniądze
na położenie nowego pokrycia z materiałów bezpiecznych, ceramicznych,
czy blachodachówki, itp.
– Oznacza to, że póki właściciel nie
zgromadzi środków na kompletny remont, to nie jest też zainteresowany

JELENIA GÓRA Na placu Ratuszowym będzie głośno aż do północy?
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Wojciech Gąsowski
adept muzyki

czas wakacji, obserwując mieszkańców
jednej z podkarkonoskich wsi w ich
codziennych sytuacjach. W ubiegłym
roku Mateusz Barta zwyciężył jako
autor tekstu pt. „A to Polska właśnie”.
Ceremonia wręczenia nagród miała
miejsce w miniony czwartek (1 marca)
we wrocławskim klubie Firlej.
Laureat ma także osiągnięcia jako
adept sceny, a swoje aktorskie umiejętności szlifuje pod okiem Tadeusza
Wnuka, aktora Teatru im. Norwida w
Jeleniej Górze. W 2010 roku w spektaklu
warsztatowym „Impresja” wcielił się w
rolę młodego Artura Rimbaud’a, poety
francuskiego.
(Accipiter)

REGION Ogromna skala problemu z usuwaniem niebezpiecznego materiału
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkańcy placu Ratuszowego wielokrotnie dawali wyraz niezadowoleniu
z nocnych hałasów spowodowanych
różnymi imprezami. Kilka lat temu sprawa o zakłócenie ciszy nocnej znalazła
nawet swój finał w sądzie.

Rynek musi żyć - mówią zwolennicy imprez.
Te nie zawsze zachwycają tych, którzy muszą
słuchać hałasów w swoich mieszkaniach.
L
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Jak w rodzinie kłócić się bez agresji i przemocy
Trzydzieści pięć osób ukończyło
w ubiegłym roku program „PARTNER”, przeznaczony dla osób,
które dopuszczały się przemocy
w rodzinie. To program mający
uświadomić sprawcom przemocy
•
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L

społeczne role w rodzinie. Obejmuje
dorosłych, młodzież niedostosowaną społecznie, a także ludzi teoretycznie w pełni odpowiedzialnych
za swoje czyny.
(Es)
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Stowarzyszenie Muzyczne FORZA oraz Radio
Gdańsk. Komisji konkursowej oceniającej 29
kompozycji nadesłanych
z dziewięciu szkół muzycznych przewodniczył
prof. gdańskiej Akademii
Muzycznej – Krzysztof
Olczak. Uroczysty koncert
nagrodzonych i wyróżnionych kompozycji będzie
miał miejsce 28 marca br.
w Studio Koncertowym
Radia Gdańsk im. Janusza
Hajduna w Gdańsku.
(Accipiter)

O NIM SIĘ MÓWI
Fot. red
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Dwoje przechodniów potrąconych
na przejściu dla pieszych przy ul. Wolności
W miniony wtorek po południu
na ul. Wolności doszło do potrącenia
dwojga osób przez kobietę kierującą
pojazdem marki Opel. Sprawczyni
jadąc prawym pasem z kierunku
Cieplic w stronę Jeleniej Góry nie
zatrzymała się przed przejściem dla

pieszych. Do szpitala ze złamaniami
trafiła 12-letnia dziewczynka i 19letni mężczyzna, który doznał lżejszych obrażeń. Sprawczyni wypadku
była trzeźwa. Jest prawdopodobne, że
kobieta jechała za szybko.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Prezydent oddał dozór nad kulturą
W minionym tygodniu pieczę nad
Wydziałem Kultury Urzędu Miasta
przejęła od prezydenta Marcina Zawiły,
jego zastępczyni Mirosława Dzika. W
zamian prezydent zajął się dozorem
wydziału inwestycji. – Jest to dla mnie
spore wyzwanie, bo to specyficzne środowisko ze specyficznymi problemami.
W tym wydziale jest naprawdę wiele

do zrobienia. Ja myślę rzeczowo,
a artyści mają to do siebie, że lubią
myśleć filozoficznie. Jest to z pewnością zderzenie sposobów patrzenia
na rzeczywistość, ale muszę temu
wyzwaniu podołać – powiedziała Mirosława Dzika, zastępczyni prezydenta
Jeleniej Góry.
(Agrafka)

KOMENTARZ
Po wyborze na stanowisko prezydenta miasta Marcin Zawiła oznajmił, że sam będzie „pilnował“
spraw w kulturze, bo jest mu to najbliższe. Jak się jednak dowiedzieliśmy od kilku dyrektorów
instytucji kultury w mieście, ich sprawami zajmowała się głównie pani naczelnik wydziału kultury
Irena Kempisty, a prezydent miasta zasłaniał się brakiem czasu i nawałem innych obowiązków.
Zresztą sam niezbyt często osobiście śledził imprezy w mieście. Czy scedowanie tej „działki“
na barki pani zastępczyni, która w sprawach kultury – w przeciwiesstwie do M. Zawiły – nie jest
fachowcem, wyjdzie tej dziedzinie na dobre? Wkrótce się przekonamy.
(Es)
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Sprawdzili, czy dobrze znają angielski
Uczniowie podstawówki z klas
III–VI oraz gimnazjaliści Zespołu
Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
STO w Jeleniej Górze przystąpili do
ogólnopolskiego konkursu z języka
angielskiego Fox. Łącznie konkurs
pisało 21 uczniów. Młodzież uczest-

nicząc od kilkunastu lat w konkursie
Fox ma okazję współzawodniczyć
z tysiącami kolegów i koleżanek z
całego kraju. Uczniowie ZSS wielokrotnie zdobywali wyróżnienia
plasując się w czołówce kraju.
(Es)

REGION JELENIOGÓRSKI

Oby niepełnosprawnym było lżej
W Karpaczu, Szklarskiej Porębie i
Podgórzynie ruszą mobilne punkty
informacji dla osób niepełnosprawnych.
Wszystko w ramach projektu Centrum
Informacji Osób Niepełnosprawnych,
który będzie realizowany przy współudziale województwa dolnośląskiego.
W każdej z tych trzech miejscowości
wolontariusze Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych będą przyjmować zainteresowanych dwa razy w
tygodniu. Bezpłatne porady będą dotyczyły wszystkich kwestii związanych z
niepełnosprawnością.
– Jak korzystać z ulg rehabilitacyjnych, turnusów, jak zdobyć dodatkowe

kwalifikację, gdzie szukać pracy, pomocy w codziennych problemach itp.
Udzielane będą też porady prawne,
psychologiczne czy w sprawie pracy.
Podstawą wykluczenia społecznego jest
bowiem brak wiedzy i brak dostępu do
wiedzy. Dlatego program będzie realizowany w miejscowościach ościennych,
gdzie ten przepływ informacji do osób
niepełnosprawnych jest utrudniony. W
perspektywie kolejnych lat myślimy o
rozszerzaniu tego projektu – mówi Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
(Angela)

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Radni wskazywali merytoryczne błędy, ale decyzja i tak zapadła

Gimnazjum numer dwa do likwidacji
Trzynastoma głosami za,
sześcioma przeciw i przy
trzech wstrzymujących
się,jeleniogórscy radni na
wtorkowej sesji (28 lutego)
zgodzili się na rozpoczęcie
tzw. wygaszania Gimnazjum
nr 2. To oznacza, że już nie
będzie tu naboru do klas
pierwszych.

podz

i

ę
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Głusi na problemy niedosłyszących
Wiele osób niedosłyszących spiera
się z mieszkańcami o prawo do
głośniejszych komunikatów o przystankach w autobusach MZK. Zbyt
głośne zapowiedzi przeszkadzają
mieszkańcom, a zbyt ciche komplikują życie pasażerom z niepełnosprawnością słuchu.
– Jesteśmy pomiędzy młotem
a kowadłem. Co kilka miesięcy to
podgłaśniamy komunikaty, to znowu
je musimy wyciszać. Wnioski mieszkańców dotyczą bowiem nie tylko
nocy, ale i dnia. Wielu ludzi pracuje
na nocne zmiany i za dnia chce mieć
spokój. Najczęściej wnioski wpływają od Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Kiedy z kolei przy-

ciszamy informacje dla pasażerów,
otrzymujemy pisma od organizacji
niepełnosprawnych. Nam zależy na
zadowolonych pasażerach, ale ten
problem nie ma chyba dobrego rozwiązania – mówi Marek Woźniak,
prezes MZK w Jeleniej Górze.
Tymczasem Aleksandra Chrzanowska-Frątczak, pełnomocnik
zarządu JSM wyjaśnia, że mieszkańcy skarżą się tylko na zbyt głośne
komunikaty nocą. W dzień nikomu
one nie przeszkadzają. - Czy problem
wynika więc z lenistwa kierowców,
którym nie chce się zmieniać głośności komunikatów w dzień i w nocy?
– pytają niedosłyszący pasażerowie.
(Angela)

Związkowcy „S” sprzeciwili się
niedzielnej pracy w supermarketach
trzyletni proces zmian w jeleniogórskiej oświacie. Dlatego jest prośba do
prezydenta miasta, aby materiały w
tej sprawie były przygotowywane
rzetelnie – mówił radny.
Projekt wygaszania Gimnazjum
nr 2 i plan przeniesienia Zespołu
Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych
z Sobieszowa do Cieplic (ten temat
także był w porządku obrad – przyp.
red.) to nie żadna koncepcja tylko
gwałtowne, niepotrzebne ruchy –
twierdził Ireneusz Łojek z Prawa i
Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący rady. – Zaczynamy od rzeczy najłatwiejszej – likwidacji, a nie od analizy
jak jeleniogórskie szkoły funkcjonują
– mówił. Radni zwracali uwagę,
że problem niedoboru uczniów w

Sesja wzbudziła spore zainteresowanie
w środowisku oświaty.
•
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Fot. Petr

Prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła tłumacząc powód likwidacji
Gimnazjum nr 2 powoływał się m.in.
na raport o jeleniogórskiej oświacie,
z którego wynika, że w związku z
niżem demograficznym, uczniów
w Jeleniej Górze będzie ubywać, a
koszty utrzymania szkół z roku na
rok będą znacząco rosnąć. – Biorąc
pod uwagę dane i prognozy stanęliśmy przed dylematem, czy biernie
się temu procesowi przyglądać, czy
zmienić sieć szkół w mieście przy
zapewnieniu nauczycielom miejsc
pracy – mówił prezydent Marcin
Zawiła.
Władze miasta postanowiły działać. Sposób ostro krytykowała część
radnych. Projekt wygaszenia Gimnazjum nr 2 negatywnie oceniły związki zawodowe: jeleniogórski oddział
Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Komisja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania.
– Jedyną konsekwencją tego projektu jest... niekonsekwencja – wytykał Miłosz Sajnog i wskazywał
na merytoryczne błędy w raporcie
o jeleniogórskiej oświacie, na podstawie którego planowana jest reorganizacja. – Ta sesja rozpoczyna
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Radni Miłosz Sajnog (Razem dla Jeleniej Góry)
oraz Oliwer Kubicki (Prawo i Sprawiedliwość)
mocno skrytykowali pomysł samorządowców.
jednych szkołach i nadmiar w innych
rozwiązałaby rejonizacja.
To samo usłyszeliśmy od obecnej
na sesji nauczycielki jednej z jeleniogórskich szkół (chciała pozostać
anonimowa). – Dla mnie decyzja
rady o likwidacji
Gimnazjum nr
2 jest żenująca i
nieprzemyślana,
podjęta na chybcika. Liczył się tylko
jeden argument –
oszczędności – mówiła nam. – A było
rozsądne wyjście.
Należałoby ustalić (zależnie od
wielkości szkoły)
liczbę oddziałów
i uczniów w klasach. Wtedy byłaby
wystarczająca liczba uczniów także
w Gimnazjum nr 2.
A tak dzieci trafią
•
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do przepełnionych już placówek,
a grupa nauczycieli nie znajdzie
pracy – dodała.
– Usłyszeliśmy tu, że w szkole uczy
się młodzież trudna, mało aktywna.
A tak nie jest. Co rusz w „dwójce”
organizuje się różne konkursy,
w które najbardziej angażują się
właśnie uczniowie – powiedziała
nam Alicja Skiba, członkini Rady
Rodziców Gimnazjum nr 2. - Naszym
zdaniem, tj. rady rodziców, ta placówka funkcjonuje naprawdę na dobrym
poziomie. Osobiście uważam, że
samorządowcy powinni iść w inną
stronę; robić co tylko mogą, by umacniać pozycje szkół w mieście, a nie je
likwidować. Jeżeli jakaś placówka
zdaniem rządzących sobie nie radzi,
należy jej pomóc, a nie ją zamykać –
podkreślała.
Przeciwni tej decyzji byli radni PiS
-u i dwoje radnych klubu Razem dla
Jeleniej Góry. Dwóch radnych lewicy
wstrzymało się od głosu.
(bc)
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Wczoraj (niedziela) w wielu polskich miastach, m.in. w Jeleniej
Górze, odbyła się akcja promująca
niedziele bez handlu. Związkowcy
rozdawali ulotki promujące ideę
ustawowego ustanowienia niedzieli
dniem wolnym od pracy. Celem akcji
ulotkowej jest wywołanie społecznej
debaty na temat wolnych niedziel.
Handlowa „Solidarność” od lat prowadzi kampanie promujące ustanowienie niedzieli dniem wolnym
od pracy.

– Przyczyniliśmy się, z czego jesteśmy dumni,do uchwalenia nowelizacji
Kodeksu Pracy, dzięki której święta
państwowe i kościelne są dniami wolnymi od pracy dla najemnych pracowników handlu. Wczoraj namiawaliśmy
klientów, aby nie robili zakupów w
niedzielę. Chcemy również dotrzeć do
polityków i przekonać ich do wprowadzenia ustawowego zakazu pracy w
sektorze handlu w tym dniu – mówi
Alfred Bujara, szef handlowej „S”.
(Accipiter)

Związkowcy rozdawali ulotki przed dwoma jeleniogórskimi marketami: Carrefour przy
Alei Jana Pawła II 17 oraz Tesco przy Alei Jana Pawła II 51.

REGION JELENIOGÓRSKI

Co z danymi ludzi po zagubieniu faktur?
Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu
nie potrafi wyjaśnić, gdzie podziały się styczniowe faktury za gaz
dotyczące 75 klientów. O sprawie
pisaliśmy tydzień temu. – Faktury
te nie zaginęły, tylko nie zostały
wysłane w terminie. Osoby, które
otrzymały rachunki po upływie
terminu płatności nie zostaną
obciążone odsetkami karnymi –
poinformował dyrektor ZG Jerzy
Robaczewski. W tym sęk, że jest
już marzec, klienci po zgłoszeniu
nieotrzymania rachunk u już
zdążyli otrzymać ich duplikaty,
a oryginałów, jak nie było, tak
nie ma. A gdzie mogą się obecnie
znajdować? Tego gazownicy nie
wiedzą.
•
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– W zaistniałą sytuację nie była
zaangażowana Poczta Polska. Do
grupy 75 klientów z Biura Obsługi
Klienta w Jeleniej Górze zostały
wysłane ich duplikat y wraz z
informacją o nienaliczaniu odsetek karnych od nieterminowych
wpłat należności wynikających z
faktur otrzymanych po terminie
płatności - dodał dyrektor Jerzy
Robaczewski.
Nie wiadomo więc, gdzie się
podziały oryginalne rachunki za
gaz i czy zawarte w nich dane
osobowe nie dostały się w niepowołane ręce. Możliwe, że tak jak
zapowiedziała gazownia, kiedyś
dotrą do odbiorców.
(Agrafka)
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WARSZTATY ZAJEZDNI
MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

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

kuchnia polska
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Strach o przyszłość wśród załogi kluczowej do niedawna firmy

JELENIA GÓRA

Czy to już koniec naszej Jelfy?
Dokończenie ze strony 1

jest zaprzestanie działań zmierzających do zawieszenia zaNiepokoje pracowników, którzy obawiali
kładowego układu zbiorowego
pracy. To oznaczałoby bowiem, że
się o utraty pracy, miały swój początek
pracownicy stracą wiele uprawnień
już w maju minionego roku kiedy Sawywalczonych przez lata. Inne to
nitas AB, były właściciel jeleniogórskiej
wzrost wynagrodzeń, premie dla
wszystkich pracowników i fundusz
Jelfy, został sprzedany kanadyjskiej
świadczeń socjalnych – dodał
firmie Valeant Pharmaceuticals za
związkowiec. Członkowie zarządu
kwotę około 314 mln euro.
Jelfy byli nieuchwytni: nie udało
nam się z nimi porozmawiać. Bez
odpowiedzi pozostaje też pytanie o daż leków, oraz jaki jest ostateczny
to, czy spółka zamierza zmniejszyć zamysł nowego właściciela.
w Jeleniej Górze produkcję i sprzeAngela

- Przedstawiliśmy pracownikom genezę sporu zbiorowego i
działań podjętych przez związki zawodowe, od kiedy pracodawca zaprzestał rozmów z pracownikami. Podkreślaliśmy,
że musimy stać po jednej stronie barykady, bo inaczej nic nie
uda nam się zdziałać – tłumaczyli ludziom związkowcy.
Niemal sto procent obecnej na
spotkaniu załogi poparło ich działania i nasza postawę. Do najbliższego piątku trzeba wyłonić mediatora. – Jeśli nam się to nie uda,
zgodnie z przepisami wystąpimy o
niego do ministra pracy i polityki
społecznej. Co ważne pracownicy
weszli z nami w dialog, pytali,

Strażnicy i strażacy pomogli szopowi

dyskutowali. Oczywiście najczęściej padały pytania o to, czy będą
jeszcze zwolnienia i kiedy. Niestety,
nie mamy jeszcze takiej informacji
– powiedział Bogusław Wojtas, zastępca przewodniczącego zarządu
regionalnego NSZZ Solidarność
Regionu Jeleniogórskiego.
– Najważniejszym postulatem

Nietypową interwencję zanotowali
w ostatnią sobotę lutego jeleniogórscy strażnicy i strażacy. Zostali powiadomieni o zwierzaku, który wlazł
na drzewo przy ulicy Różyckiego i
nie mógł zejść. – Przybyli na miejsce
strażnicy zastali siedzącego na gałęzi,
około trzech metrów od brzegu,
zmarzniętego szopa. Wspólnie ze

strażakami odłowiono zwierzę. Po
konsultacji z lekarzem weterynarii
szop został umieszczony w klatce,
w której przetransportowano go
do lasu, a następnie wypuszczono
na wolność – mówi Artur Wilimek,
rzecznik prasowy Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze.
(Angela)

REGION

Kombatanci i wdowy będą wdzięczni
za wsparcie jednym procentem
Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jeleniej Górze zwraca sie
z apelem o rozważenie możliwości
przekazania jednego procenta od wyliczonego podatku na rzecz związku. –
Pragniemy pomóc tym kombatantom,
a szczególnie wdowom, którzy mają
niskie emerytury i renty. Nasz związek
jest organizacją pożytku publicznego,
liczy około 5700 osób, z tego okło 3800
to wdowy po kombatantach. Około po-

łowa z nich pobiera renty w granicach
700 - 1000 złotych. Są to ludzie starsi i
bardzo schorowani. W praktyce bywa,
że większość z nich nie ma za co kupić
w aptekach leków z wystawionych recept - informuje płk w stanie spoczynku
Edward Jakubowski, prezes jeleniogórskich struktur ZKRPiBWP. Szacuje się,
że w regionie jeleniogórskim mieszka
około 1300 kombatantów oraz około
3100 wdów.
(Es)

Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Jelenia
Góra, KRS: 0000106108

JELENIA GÓRA

Związkowcy przekonywali załogę „Jelfy“,
jak ważna jest jedność w chwili kryzysu.

Dozorca złodziejem

Mieszkaniec Gliwic skradł przewody elektryczne i inne przedmioty
z budynku w budowie, gdzie pracował jako dozorca. Do zdarzenia
doszło w Karpaczu. Wartość łupu
oszacowano na 1000 zł. Sprawca
przyznał się do kradzieży. Skradzione przedmioty sprzedał w punkcie
skupu złomu. Złodziejowi grozi
kara do pięciu lat więzienia.

JELENIA GÓRA

Amfetamina w majtkach

Dwa woreczki amfetaminy znaleziono w bieliźnie kierowcy pojazdu
marki Daewoo. W ostanią niedzielę
lutego na jednym z przystanków
zmotoryzowany, który autem stał
w zatoczce, gwałtownie ruszył na
widok patrolu policji. Ten go zatrzymał. Środki odurzające prowadzący
ukrył w bieliźnie. Z substancji
odurzającej, którą mężczyzna miał
przy sobie, można by uzyskać około
200 porcji narkotyków.

JELENIA GÓRA

Myślał, że zdąży

Jadącemu placem ks. Stefana
kardynała Wyszyńskiego w stronę
Cieplic kierowcy seata nie udało
się w minioną środę zatrzymać
pojazdu, kiedy prowadzący audi,
który poruszał się w przeciwnym
kierunku, raptownie skręcił w
lewo. Wymusił pierwszeństwo, bo
chciał szybko „prześlizgnąć“ się i
wjechać w uliczkę przy siedzibie
Banku PeKaO. Skończyło się na
wgnieceniu drzwi pojazdu marki
Audi.
(112

Miastu powódź niegroźna, choć wylał Bóbr

REGION

Popadało i postraszyło podtopieniami
Mimo intensywnych roztopów śniegu i lodu zalegających w Karkonoszach, które
powoduje wysoka jak na początek marca temperatura
powietrza, jeleniogórzanie
nie muszą na razie obawiać
się powodzi. Gorsza sytuacja
panowała w regionie.

zasypać wyrwę w jezdni. Ruch
prowadzony był tylko jedną stroną
uszkodzonej szosy. Bóbr wystąpił
także z brzegu w okolicach Marciszowa. Tymczasem mieszkańcy stolicy
powiatu jeleniogórskiego mogą być
na razie spokojni.
– Nie ma żadnego zagrożenia
na rzekach i potokach miasta Jelenia Góra. Poziom wody w Bobrze
utrzymuje się na wysokości stanu
pogotowia, tj. 2,14 m, z kolei w
Kamiennej na wysokości stanu
ostrzegawczego – 123 cm. Należy
również podkreślić, że póki co nie

Wezbrane wody Bobru przepływającego w Dębrzniku podmyły lokalną
drogę. Ekipy drogowców zwoziły
w minony czwartek kamienie, aby
•
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AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
¾êjz{vêêê¾êwyqltuplêê¾ê~nvkuplêê¾êwy{|supl

www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

ma zagrożenia lawinowego w górach
– uspokajał pod koniec ubiegłego
tygodnia Piotr Tutak, podinspektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Jelenia Góra.
(Petr)
Fot. ARCOFYESOD

REGION

Najpierw remont, potem rozbiórka

W Dębrzniku woda
podmyła lokalną drogę.
•

W pochodzącym z przełomu XIX i
XX wieku budynku przy ulicy Kasprowicza pięć lat temu wyremontowano
dach zastępując stare dachówki tak
zwaną blachą szwedzką o ponad
stuletniej gwarancji. Teraz okazuje
się, że dom przeznaczony jest do
rozbiórki.
Budynek, podobnie jak wiele zabudowań z okolicy, pochodzi z przełomu
XIX i XX wieku. Czasy świetności ma
już dawno za sobą, choć zachowały się
jeszcze ślady dawnych zdobień (imitacja żaluzji na pierwszym piętrze).
Dom został już wykwaterowany, a
powodem decyzji o rozbiórce jest jego
zagrzybienie i ogólnie fatalny stan
techniczny. Dlaczego kilka lat temu
R

E

K

L

A

M

A

administratorzy zainwestowali spore
środki na remont dachu? Widać nie
przewidziano, że rozbiórka nastąpi
tak szybko... W wielu podobnych
budynkach, będących w kiepskim
stanie, dokonuje się jedynie prowizorycznych zabezpieczeń, zwłaszcza
jeśli chodzi o zniszczone zębem czasu
poszycie dachowe.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, na gruncie przy ulicy Kasprowicza 48, gdzie znajduje się
ten budynek, są plany lokalizacji
kolejnej deweloperskiej inwestycji
mieszkaniowej,których sporo ostatnio prowadzi się nie tylko w centrum
Jeleniej Góry.
(Es)
•
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Oby już nikt nie zatrzasnął się w windzie!
W tym roku mieszkańcy bloków przy
ul. Noskowskiego z klatek o numerach 7,
8, 9 i 10 będą mogli korzystać z nowych
dźwigów osobowych. Jeleniogórska
Spółdzielnia Mieszkaniowa zapowiedziała wymianę tych urządzeń, bo są
już mocno wyeksploatowane. W tym
roku wymienione zostaną cztery windy.
Koszt każdej z nich to około 120 tys. zł.
– Do wymiany mamy 56 dźwigów osobowych, łącznie jest ich 104. Szacujemy,
że wszystkie widny zostaną wymienione
do roku 2021-22. Nowe urządzenia mają
najwyższą jakość i spełniają wszelkie

normy unijne. W każdej z nich jest też
informacja o tym, jak skontaktować się
z konserwatorem w razie awarii - mówi
Marian Szczęśniak, wiceprezes zarządu
Jeleniogórskiej Spółdzielni mieszkaniowej w Jeleniej Górze. Z nowych
dźwigów już cieszą się mieszkańcy,
którzy przyznają, że stare windy ulegają
awariom. – Wymiana jest konieczna.
Chodzi przecież o zdrowie, a nawet
życie lokatorów – mówi pani Anna z ul.
Noskowskiego.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Nowi kontrolerzy w autobusach MZK
Od kilku dni w jeleniogórskich autobusach miejskich pracują kontrolerzy
zatrudnieni przez wrocławską firmę
Urban System, którzy zastąpili osoby
związane z jeleniogórskim Vacat Plus.
Do kontroli biletów upoważnieni są
także pracownicy przewoźnika. Osoby
upoważnione do sprawdzania, czy pasażerowie zapłacili za przejazd i przewóz

bagażu, powinny mieć w widocznym
miejscu identyfikator. Są też uprawnieni
do wylegitymowania gapowiczów, a
jeśli ci odmówią okazania dokumentu
tożsamości, kontrolerzy mogą wezwać
policję lub straż miejską. Wzory nowych
legitymacji opublikowano na stronie
www.mzk.jgora.pl
(Es)

JELENIA GÓRA

Auto zsunęło się ze skarpy ul. Jeleniej
O tym, jak przykre mogą być konsekwencje niezaciągnięcia hamulca w
samochodzie na parkingu, przekonał
się w miniony czwartek mieszkaniec
Jeleniej Góry, który pozostawił pojazd
przy ul. Jeleniej. Auto zjechało z pochyłości, a następnie zsunęło się ze skarpy.
Skończyło się na uszkodzonej masce
samochodu. Początkowo wszystko

wskazywało na to, że pojazd został
pozostawiony tuż przy krawędzi skarpy. Pechowy kierowca, powiedział, że
zaparkował auto po przeciwnej stronie.
Wykupił bilet parkingowy, ale zapomniał zaciągnąć hamulec, bo spieszył
się do lekarza specjalisty. Na tę wizytę
czekał kilka miesięcy.
(Angela)
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O losach żołnierzy wyklętych i współczesnych zniewoleniach

Prawdziwa wolność, czy gra pozorów
Debata pod patronatem prof.
Ryszarda Legutki „Pytania
o naszą niepodległość” odbyła się w minioną sobotę
w Książnicy Karkonoskiej.
Honorowymi gośćmi spotkania moderowanego przez
posłankę na Sejm RP Marzenę
Machałek, byli Elżbieta Kruk i
Mirosław Sanek.

im właściwą uwagę? Nie, tego jest
zdecydowanie za mało – podkreślał w
swoim wystąpieniu Mirosław Sanek.
– Podobnie jak oni kiedyś dzisiaj my
jesteśmy wyklęci. Jesteśmy sfrustrowani
stanem rzeczy, jaki obowiązuje w Polsce.
Gdzie prawda i historia jest zmieniana
według woli mówiącego lub zbywa się
ją milczeniem – dodał.
– Czy w czasach, gdy nie toczymy
wojen naprawdę jesteśmy niepodlegli? Nasza wolność jest dyskursywna,
pozorna. Media nie pokazują prawdy
związanej z tematami najistotniejszymi,
a zatem nie ma wolnych mediów. Chodzi tu przede wszystkim o telewizje komercyjne i media internetowe, których
wpływom ulegają Polacy – zauważyła
Elżbieta Kruk.
W podobnym tonie wypowiadali się
również przybyli na debatę jeleniogórzanie. Wśród nich, przeciwników takich
argumentów nie było. Z opiniami
Mirosława Sanka
oraz Elżbiety

Prócz Elżbiety Kruk, posłanki a
dawniej przewodniczącej KRRiTV,
i Mirosława Sanka – doradcy prof.
Ryszarda Legutki, doradcy w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego
Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w debacie udział wzięli Justyn
Bilski – nauczyciel historii w Zespole
Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr
3 w Jeleniej Górze, lokalni dziennikarze
oraz tłumnie przybyli jeleniogórzanie.
Podczas ponad dwugodzinnej rozmowy
poruszono kwestie losów „Żołnierzy
Wyklętych”, pamięci historycznej, suwerenności państwa, patriotyzmu i racji
stanu. Dyskusji towarzyszyły również
refleksje na temat wolności mediów
oraz katastrofy w Smoleńsku.
– Kim są dziś dla nas Żołnierze
Wyklęci? Czy pamięć o bohaterach, których prześladowano za lat PRL-u; ludziach
z podziemia niepodległościowego jest dzisiaj
właściwie kultywowaElżbieta Kruk, Mirosław Sanek,
na? Czy poświęca się
Marzena Machałek.

Kruk nie zgadzali się
z kolei zaproszeni
do uczestnictwa w
rozmowie Justyn Bilski i nasz redakcyjny
kolega Piotr Iwaniec.
Choć podkreślali oni
rolę patriotyzmu,
pamięci historycznej
czy edukacji związanej z losami „Żołnierzy Wyklętych”
– ich kontrowersje
wzbudziła topika
zniewolenia, a także
fałszowania prawdy
i historii, którą – zdaniem wymienionych
– posługiwali się prelegenci.
Petr

Z OKIENKA AZARIASZA
W badaniu i ocenie historii trudno jest zachować obiektywizm.
Same dzieje bowiem kształtowane są przez ludzi o konkretnych
poglądach, więc konsekwencje wydarzeń historycznych zawsze
będą wartościowane przez zwolenników bohaterów dawnych
lat, lub kontestowane przez ich przeciwników. Polaryzacja opinii
zawsze prowadzi do sporów. I bardzo dobrze, bo gdyby wszyscy
się ze sobą ze wszystkim zgadzali, to by było nudno. Przecież
przeżyliśmy już czasy, że programowo trzeba było myśleć „jak
kazali“. Nasza epoka nie jest wolna od tej poprawnościowo
politycznej tendencji myślenia „jak trzeba“. Brakuje, niestety,
równowagi w możliwości prezentacji poglądów: postępowe
media zdecydowanie przechylają szalę na lewo. Jakie to
szczęście, że prawda leży pośrodku i sama się broni.
Azariasz

Fot. Petr
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Po spotkaniu część uczestników i prowadząca
oponentom pogratulowała odwagi.

5 marca 2012 r.

kultura

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Duże dzieci rozpaliły Orient Express
Znany zespół FARBEN LEHRE koncertujący od 1986 r. wystąpił w ostatni
piątek lutego w Orient Expressie. – My
jesteśmy duże dzieci, my umiemy
ogień wzniecić, śpiewa Wojtek Wojda.
FARBEN LEHRE to niewątpliwie zespół
ponadczasowy, mający na swoim koncie
aż 9 krążków studyjnych, 2 albumy
DVD oraz liczne kompilacje, z których
ostatnia ukazała się z okazji 20-lecia
istnienia formacji. Popularny w Polsce
i za granicą do tej pory występował u
boku takich kapel jak THE EXPLOITED,
DIE TOTEN HOSEN, G.B.H., DRITTE
WAHL, PARANOID WISIONS itp. I tym
razem – FARBEN LEHRE dał dowód
na to, że mimo „sędziwego wieku” ma
jeszcze sporo do powiedzenia na scenie
muzycznej.
– Duże dzieci rozpaliły Orient Express.

Zgodnie z tym, co śpiewa Wojtek Wojda,
ta kapela jest w stanie wzniecić naprawdę wielki ogień; nakręcić publikę do
takiej zabawy, której nie da się zapomnieć. Szacunek należy się również THE
FLOORATORS i PANCURNIKOWI, którzy
zagrali przed gwiazdą wieczoru. Dzięki
chłopaki, zrobiliście kawał dobrej roboty! – powiedzieli Kamil i Ewa, uczestnicy
piątkowego koncertu.
– Wznieciliśmy ogień, mówicie? Nie
jeśli już to razem wznieciliśmy ogień.
Trzeba przyznać, że jeleniogórska publiczność potrafi się bawić. Weszliśmy na
scenę i od razu to poczuliśmy. Było energetycznie, głośno i z wielką radością.
Jeszcze raz, pozdrawiamy całą stolicę
Karkonoszy – podsumowuje Wojtek
Wojda, wokalista FARBEN LEHRE.
(Petr)
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Rozdano nagrody XV Festiwalu ZOOM
Paweł Wysoczański z Polski za
film „Kiedyś będziemy szczęśliwi”
otrzymał Grand Prix i nagrodę w
wysokości 5 tys. zł podczas finału Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
„ZOOM–ZBLIŻENIA”, którym miał
miejsce w ostatnią niedzielę lutego w
kinie Lot. Nagrodę za najlepszy film
fabularny przyznano Maxowi “Zähle
(D) za film „Raju”. Za najlepszy film
animowany nagrodę otrzymała Veronika Szemlová (CZ) za film „Nesejdeš
Z Cesty!”. Najlepszym filmem ekspe-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Bardzo wysoki poziom konkursu recytatorsko-śpiewanego w MDK „Jelonek”

Pojedynek na poetyckie i muzyczne hity
Najpopularniejsze wiersze
i szlagiery piosenkarskie
w wykonaniu gimnazjalistów z Jeleniej Góry i okolic oklaskiwano w minioną
sobotę w Młodzieżowym
Domu Kultury „Jelonek“,
gdzie odbyły się powiatowe eliminacje konkursu
recytatorskiego i poezji
śpiewanej.
Dwadzieścia prezentacji recytatorskich i jedenaście występów w
kategorii poezji śpiewanej przygotowali uczniowie gimnazjów
pod opieką swoich nauczycieli. W
„boju na wiersze“ w MDK bronili
się laureaci i finaliści ubiegłotygodniowych eliminacji miejskich:
Szymon Stęchły, Mi-

chał Macur, Wiktoria Pogorzelska
z Gimnazjum przy ZSO nr 1 w Jeleniej Górze, oraz Tomasz Lejczak
i Krystian Sarzyński z „jedynki“.
„Konkurencja“ z regionu wypadła
celująco. Kamil Rak z Mysłakowic
świetnie radził sobie z modulacją
głosu w wierszu Sikirickiego
„Orzeszek“, zaś Katarzyna Smalec
z Karpacza błyskotliwie zaprezentowała „Mścicielkę“ Załuckiego.
Równie „twardo“ walczono w
kategorii poezji śpiewanej zdominowanej przez panie. Wystąpiły
laureatki ubiegłotygodniowych
eliminacji miejskich. Gabriela
Gostkowska brawurowo poradziła
sobie z „Tangiem na głos i jeszcze
jeden głos“, Martyna i Oliwia Gasiulewicz przypomniały wiecznie
młody przebój Kabaretu Starszych
Panów „Już czas na sen“, Natalia

rymentalnym został „US” w reż. Álex
Lora (ESP/USA). Najlepszym filmem
dokumentalnym okazał się „Agnieszki
tu nie ma” w reż. Pawła JóźwiakaRodana (PL). Nagrodę za najlepszy
film studencki wywalczyła Agata
Prętka (PL) za film „Porozmawiaj z
nim”. Najlepszym filmem amatorskim
okazał się “Gamba Trista” w reż. Francesco Filippi (ITA). Laureaci oprócz
statuetek otrzymali nagrody pieniężne
w wysokości 2 tys. zł.
(Agrafka)

Droń nie uśpiła publiczności
ciekawą interpretacją piosenki
„Dobranoc, panowie“, Paulina
Bocian z odwagą zaśpiewała znanego z wykonania Ewy Demarczyk
„Grande Valse Brillante“, zaś Teresa Wiącek lirycznie zmierzyła się
z piosenką G. Turnaua „Kto chce,
bym go kochała“.
Konkurencja z regionu wypadła jednak równie dobrze. Przy
akompaniamencie Wojciecha
Zarównego zaprezentowały się
piechowiczanki. Paulina Średnicka osłodziła konkurs „Bombonierką“ z repertuaru Turnaua,
Natalia Lis podgrzala atmosferę
„Łatwopalnymi“ M. Rodowicz, zaś
Angelika Soliło przypomniała hit
Czesława Niemiena „Obok nas“.
Wszystkie wykonawczynie reprezentowały Piechowicki Ośrodek

Laureaci sobotniego konkursu zmierzą
się w etapie regionalnym w Bolesławcu.

REGION JELENIOGÓRSKI

Dla pań w portugalskich klimatach JELENIA GÓRA Chór „Raspev” pokazał klasę śpiewaczą
João de Sousa & Fado Polaco to
wyjątkowe i współczesne podejście
do muzyki Fado. Otwarte jest na
nowe wpływy muzyczne zachowując jednocześnie tak ważną
tradycję. Tradycyjne i współczesne
fado, jazz, flamenco, portugalski
folklor, połączony z afrykańskim i
arabskimi inspiracjami. Wszystkie
te elementy współtworzą unikalną
wizję „fado polaco“.
Do wyboru organizatorzy oferują również opcje na spędzenie
wieczoru nie tylko z muzyką, ale
także przy kolacji. Więcej informacji można uzyskać w Pałacu w
Staniszowie.
(Agrafka)
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Dwadzieścia lat Teatru Cinema w BWA
Rysunki teatralne twórcy Teatru
Cinema Zbigniewa Szumskiego,
scenografie ze spektakli „Miałem
taki sen“, „Dong“, „Bilard“, „Nie
mówię tu o miłości“, „Kabaret
Olbrzymów”, plakaty teatralne
oraz fragmenty spektakli Teatru
w formie projekcji wideo, m.in.
„Donga”, „Nową Geografię”, „Alberta Luxa”, „Nie mówię tu o
miłości“ oraz „Hotel Dieu”. To
wszystko będzie można zobaczyć
w nadchodzący piątek (9 marca)
na urodzinowej ekspozycji Teatru
Cinema, która o godz. 18 zostanie
otwarta w Biurze Wystaw Artystycznych.

Twórcami Teatru byli: Zbigniew
Szumski, Katarzyna RotkiewiczSzumska, Mariusz Mielęcki oraz
aktorzy: Jan Kochanowski, Tadeusz Rybicki, Dariusz Skibiński, Bogusław Siwko. Przez dwadzieścia
lat Teatr Cinema zrealizował około
15 spektakli teatralnych, zapraszanych w wysoko ocenianych
na najważniejszych festiwalach
teatralnych w kraju i za granicą.
Zdobył nagrodę na Festiwalu
Teatrów Eksperymentalnych w
Kairze w 2000 r. W 2011 r. reprezentował Polskę w Tokio i Madrycie podczas polskiej prezydencji w
Unii Europejskiej.
(Agrafka)

Perfekcja głosów w Kościele Łaski
Dwudziestosiedmioosobowy
chór Raspev z Władymira w
Rosji wystąpił 27 lutego w
kameralnym koncercie w
kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego racząc uszy
jeleniogórzan rozmaitymi
pieśniami związanymi z
rosyjską tradycją.

świętego Piotra i Pawła w Jeleniej
Górze. Miejski Kameralny Chór „Raspev” pod dyrekcją Lwa Siwuchina,
pokazał klasę właściwą rosyjskim
zespołom chóralnym, które osiągają głosową perfekcję. Nasi bracia
Słowianie mają ogromny wokalny
dar, który – z całą pewnością – dzięki
ciągłemu doskonaleniu, w brzmieniu
nie ma sobie równych. Nieskazitelnie
czyste brzmienie, głębia basów,
Muzyków zapowiedział po polsku które – kontrastując z „ulotnymi”
i rosyjsku ksiądz Bazyli Sawczuk, sopranami i altami – stworzyły przeproboszcz parafii prawosławnej pw.

Fot. red

Koncert zespołu João de Sousa &
Fado Polaco, który gra portugalską
muzykę Fado, odbędzie się 8 marca
o godz. 18.00 w Pałacu w Staniszowie. Impreza zorganizowana
jest w ramach Muzykaliów Staniszowskich. Bilet kosztuje 25 zł. W
programie koncertu będzie można
usłyszeć najbardziej znane standardy portugalskie fado z repertuaru
artystów takich jak: Amália Rodrigues, Mariza, Camane, czy też
zmarłej w ubiegłym roku pieśniarki
rodem z Zielonego Przylądka, Cesarii Evory. W skład zespołu wchodzą:
João de Sousa: głos, gitary, Martin
Złotnicki: gitara klasyczna, Marcin
Spera: kontrabas, Ireneusz Folusz:
perkusja.

Kultury. Zasłużone brawa dostała
także Joanna Faryno z Kowar z
śmiałą interpretację „Wariatki“ do
tekstu Agnieszki Osieckiej. Barw
Karpacza bronili Jakub Dukowicz
i Agnieszka Kowalczyk, którym
akompaniowała nauczycielka
Małgorzata Marciniak.
Jurorzy (Wiesława SiemiaszkoZielińska, Danuta Sitek, Krzyszof
Zwoliski, Maciej Cytarzyński i
Wiesław Kowalewski) przyznali
statuetki zwycięzców i wyróżnionych ufundowane przez starostę
jeleniogórskiego Jacka Włodygę.
Do dalszego etapu w Bolesławcu
awansowali: Michał Macur, Kamil
Rak i Katarzyna Smalec (recytacje), oraz Gabriela Gostkowska,
Paulina Bocian i Natalia Lis (poezja śpiewana). Gratulujemy!
(RED)
Fot. red
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strzeń dźwięku, której można trwać
zasłuchanym i nieznudzonym…
Chórzyści z Władymira wykonali
sakralne pieśni liturgii prawosławia,
które we wnętrzu protestanckiego
Kościoła Łaski, gdzie gospodarzą
katolicy, stworzyły bezprecedensowy
klimat ekumeniczny. Oklaskiwano
także przepięknie brzmiące adaptacje rosyjskich pieśni ludowych,
popularnych i innych. Zasłużone
brawa!
(RED)

Będzie się działo
„Retrospektywa” w ODK

Wystawa malarstwa Anit y
Giesbers „Retrospektywa” odbędzie się 5 marca o godz. 17.00 w
Galerii „Promocje” Osiedlowego
Domu Kultury. Anita Giesbers
z zawodu kreślarz oraz technik
budowlany, od 2004 roku należy
do Górnołużyckiego Towarzystwa
Plastycznego w Löbau.

Malarstwo i muzyka
w hotelu Europa

Wernisaż wystawy „Malarstwo
i rysunek” zorganizowanej w
ramach pracowni Plastycznej
Dorosłego Człowieka odbędzie
się 8 marca o godz. 17.00 w Restauracji „Europa”. Uroczystość
uświetni występ zespołu Perfectum działającego przy Klubie
Nauczyciela.

Bliżej Pink Floyd

Koncert z cyklu „Scena bliżej
nas”, podczas którego wystąpi
Spare Bricks A Pink Floyd Tribute
Band odbędzie się 9 marca o
godz. 18.00 w MDK „Muflon”. Jest
to pierwszy polski cover legendarnej brytyjskiej grupy.

Mistrzowie na parkiecie

Otwarte Mistrzostwa Jeleniej
Góry w Tańcu Nowoczesnym odbędą się 10 marca o godz. 10.00 w
Szkole Tańca przy ul. Obrońców
Pokoju 26 a. Bilety w cenie 15
zł, dzieci do lat 10 wstęp wolny.
Organizatorem jest Szkoła Tańca
Beaty i Tomasza Tabor.

Dodatek motoryzacja / og£oszenia
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MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Sprzedam 4 felgi stalowe do
Audi, rozmiar 6,5 i x15, cena 50zł
za sztukę. - 601 764 236
Sprzedam tanio opony do busa
4 sztuki, rozmiar 235/70R16
wzmacniane 90% bieżnika - cena
za szt. 150zł. Opony firmy Bridgestone tel.787 77 63 50

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

Każde auto kupię - całe i powypadkowe. Angliki, odbieram własnym transportem - 693 828 283
Kupię auto do 800zl, może
być uszkodzone lub do opłat.
Gotówka, umowa od ręki, własny
transport - 691 536 156

Kupię busy Jumper, Boxer,
Ducato, VW Transporter, Sprinter
1980-2005 w całości, na części,
powypadkowe, niesprawne i inne
odbieram własnym transportem
Jelenia Góra i okolice - 881 479
957
Kupię samochody dostawcze,
powypadkowe, niesprawne,
uszkodzone również wersje
angielskie, odbieram własnym
transportem Jelenia Góra i okolice
- 881 479 957
Legalne złomowanie płacimy
- kupimy każde auto, legalne
zaświadczenie, własny transport,
gotówka od ręki, formalności
na miejscu. Urzędowa Kasacja
Pojazdów. - 513 718 808
Skupujemy autka niezależnie
od ich stanu i rocznika, mogą być
całe jak i uszkodzone, z oc lub
bez, pomagamy w zawiłościach
przy dokumentacji, wystarczy
zadzwonić - 604 828 523

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Do sprzedania Volkswagen Polo
1994r. Do lekkich poprawek
blacharskich. Auto technicznie
sprawne. Po wymianie rozrządu
- 668 304 288
Golf II 1.6 TD - stan auta oceniam na dobry, nowy akumulator
centra, opony zimowe i letnie, alufelgi bbs, zderzaki przód tył, auto
po przeglądzie, ubezpieczenie do
sierpnia więcej inf pod tel - 510
566 755
Polonez Caro 1,6 GLI. Mały
przebieg, stan bardzo dobry, cena
1000 zł. - 605 268 568
Renault Clio 93 rok, 4 drzwiowy
- 1100zl - 693 828 283
Seat Altea 2006, 1,9 TDI - Sprzedam lub zamienię na mniejszy
- nowszy. Przebieg 146 tys, moc
105 KM. Śliczny w najmodniejszym białym kolorze. Idealny dla
kobiet. Klimatyzacja, 8 poduszek
itp, stan techniczny idealny w
kraju 7 miesięcy - 517 900 425

Sprzedam Astrę 3 2007 rok
kombi 1.7 CDTI. Srebrny met. po
lifcie. Jeden właściciel od nowości. Stan bardzo dobry. 24.000zl
lub zamienię na tańszy. - 511
699 191

Sprzedam Opla Corsę rocznik
1995, kolor śliwka, poj. silnika 1,2,
kpl kół letnich, nie palono papierosów w środku, cena 2800zl do
negocjacji - 784 146 549

Sprzedam Audi A3. Rok 97,
silnik 1.8 v5. Przebieg ok. 200tys.
Stan wizualny i techniczny bdb,
zdjęcia na maila. Cena 7 tyś do
uzgodnienia. Tel 603240190 - 695
449 400

Sprzedam Opla Omegę grudzień 96 rok 2.5 V6. Full opcja
- 793 494 601

Sprzedam Citroena C4 Impress
z przebiegiem 29000km. Szczegóły pod telefonem. - 502 783
541
Sprzedam Forda Escorta poj.
1,3, rok 92, ważny przegląd i OC,
cena 1100zł. - 691 389 434
Sprzedam Mercedesa 140,
stan blacharki bdb, czarny, 91r,
brak przeglądu i oc, do zrobienia
nagrzewnica, 7300zł do negocjacji
- 601 924 778
Sprzedam Opel Omega grudzień 96 rok 2.5 V6 benzyna +
LPG, skóra - 793 494 601

Audi A4 B5 quattro kombi 1.8
b – 1997 rok, 212tys km, nowe
zimówki, stan dobry, atrakcyjna
cena - 534 975 539
Bus MB100 - Biały, oszklony,
diesel, 2800zł do negocjacji - 601
924 778

- 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
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Sprzedam samochód: Ford
Mondeo MK1, 1,8TD, (po wymianie rozrządu) 1995r. (pierwsza
rejestracja 1997r.) Wspomaganie kierownicy, klimatyzacja,
poduszka powietrzna, elektryczne
szyby i lusterka. Kowary. 3400zł -

Sprzedam Punto55SX, benzyna, pierwsza rejestracja 11/97,
przebieg 186000, przegląd i OC
aktualne. Centr. zamek, elektr.
szyby, dodatkowy komplet felg.
Cena 1500zl - 606 438 949

697 710 015

Sprzedam Renault Megane
Cabrio 1999 1.4 16V Zielony metalik bezwypadkowy. Zmieniarka
CD. Przegląd do 2013. Ubezpieczony, ABS, elektryczne szyby,
lusterka 6500. Tel. 505415420

Suzuki Vitara 1.6 4X4 „92 -

Sprzedam Renault Megane
Classic 1,9D. Przebieg 333000
km. oryginalny nie cofany. Autko
w ciągłej eksploatacji, sprawuje
się bardzo dobrze, w zimie nie ma
problemu z odpaleniem. Zapraszam do obejrzenia. - 512 079
182

Sprzedam Toyotę Carinę 3,
rok prod.1995, 2000 benzyna.
Bliższe informację pod podanym
nr telefonu. - 600-559-601
samochód z Niemiec kupiony w
2010 roku od rodziny więc jesteśmy pewni, że przebieg oryginał.
Sprawny, cały czas w eksploatacji.
Wymaga kilku napraw blacharskich sprzęgło do wymiany w
niedługim czasie - 697 245 466
VW Passat kombi - 99 rok,
skórzana tapicerka, grafitowy,
2300ccm, sprzedam lub zamienię,
10200zł - 601 924 778
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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 170 tys. zł.
SERDECZNIE POLECAM.
Karolina 605 896 784
ŻBR-MS-77 Bardzo ładna, bezczynszowa kawalerka o pow. użytkowej
31 m2 w centrum Jeleniej Góry. Lokal składa się z dużego słonecznego
pokoju, jasnej kuchni, łazienki z w.c, przedpokoju. Ogrzewanie gazowe. Do mieszkania przynależy piwnica i ogrodzone miejsce parkingowe.
W pobliżu teatr, park, sklepy, przychodnia.
Mieszkanie w dobrym stanie, ciche i ciepłe.
Oferta godna polecenia. Cena 99 tys. zł.
Krzysztof 533 979 734
ŻBR-MS-86 Okazja!!! Kawalerka w centrum miasta,
na 3 piętrze o pow. użytkowej 30 m2. Lokal składa się
z jednego pokoju, przedpokoju z aneksem kuchennym, garderoby, łazienki z w.c. Ogrzewanie gazowe.
Mieszkanie w trakcie remontu. Zapraszamy na prezentację. Cena 90 tys.zł. Krzysztof 533 979 734

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

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię kawalerkę (małe mieszkanie)
za 45.000zł w Jeleniej Górze. - 517201-404

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 pokoje 119 000 zł - mieszkanie 48 m2,
na parterze w kamienicy w okolicy Małej
Poczty. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
2-pokojowe w kamienicy - 54-metrowe
mieszkanie, wyremontowane, ładnie
wykończone, wyposażone w zabudowę
kuchenną ze sprzętem AGD, zlokalizowane blisko centrum, kamienica w dobrym
stanie. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335

3 pokoje - 185 000 zł - mieszkanie po
remoncie, 61 m2, X piętro w wieżowcu
z pięknymi widokami na panoramę Karkonoszy, ul. Kiepury. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
3 pokoje za 150 000 zł - mieszkanie poddaszowe 56 m2, 2 pokoje, trzeci połączony z
kuchnią na trzecim piętrze w kamienicy, w
centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
3 pokoje, Zabobrze II, stan bdb - 54m2,
przy ulicy Elsnera na 4 piętrze. Słoneczne,
rozkładowe, stan bardzo dobry, przyjemna
okolica. Cena - 230tyś w tym meble i
sprzęt AGD. Kontakt: 691738512, trojakowa@wp.pl
3-pokojowe bez pośredników - piękne
mieszkanie 61 m2, III piętro w bloku, po
remoncie, gotowe do zamieszkania. CO
i ciepła woda z sieci zawarte w czynszu.
Cicha zielona okolica, z balkonu widok na
las. Cena 189 tys. - 609-703-011

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.
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www.jelbud.pl

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

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.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

69 m2 za 105 000 zł - mieszkanie 3
pokojowe na parterze w bloku z ogródkiem dzierżawionym od gminy, 7 km od
Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Apartament w Karpaczu - 64m² 2
pokoje, kuchnia, centralnie położony, po
totalnym remoncie, nowe instalacje, nowe
okna, duża piwnica (15m²) do zaadoptowania np. sauna, komórka na zewnątrz,
miejsce parkingowe itd. 15m do wyciągu
- 504 699 338
Bez pośredników sprzedam 4 pokojowe
mieszkanie w Dziwiszowie tel. 602 251
533
Kawalerka - bez pośredników - ciepła
kawalerka z balkonem na Zabobrzu,
28 m2, po remoncie (nowe okna, drzwi,
panele, kafelki, gładzie), umeblowana,
czynsz 180 zł (w czynszu ogrzewanie i
c. woda), cena 97 tyś do negocjacji - 609
051 183
Kawalerka 30 m2 zbalkonem, w
wieżowcu na szóstym piętrze, Zabobrze
II. 105 000 zł N. Rychlewski lic: 9549 667 219 752

Ładne 3-pokojowe Zabobrze II - mieszkanie ok. 64m2, słoneczne, wymagające
jedynie odświeżenia, o ładnym rozkładzie,
w cenie kuchnia i szafa. Cena 203tyś
zł. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Ładne mieszkanie z garażem - poddaszowe 66m2 wykończone kilka lat temu
w wyremontowanym bloku stojącym na
ogrodzonej posesji, II piętro, wspólny teren
do grillowania i odpoczynku. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
Mieszkania nowe - 66 m2, 2 pokojowe,
drugie piętro w nowej kamienicy w centrum
Jeleniej Góry. 218 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokoje - 37m2, spokojna
dzielnica miasta, cena 115.000 zł. N. City
L. nr. 5908 - 695 034 321
Mieszkanie 3 pokojowe - 68,5 m2, na
pierwszym piętrze dwurodzinnej willi w
zielonej okolicy Jeleniej Góry. 200 000
zł do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 4 pokojowe - 65 m2, 3
oddzielne pokoje plus kuchnia z jadalnią,
drugie piętro w bloku w Cieplicach. 235
000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

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
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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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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REKLAMA

poradnik pacjenta kcm

Nowoczesne planowanie
leczenia w stomatologii.
Dokładna diagnostyka przed
rozpoczęciem leczenia niezbędna jest w stomatologii,
jak i w każdej innej dziedzinie medycyny. Staranne
przeprowadzenie procesu
diagnostycznego daje znacznie większą szanse powodzenia planowanego lub już
wdrożonego leczenia.

nej diagnostyki stomatologicznej dają
dwuwymiarowy (2D) obraz wnętrza
pacjenta. Często są one nieczytelne z
powodu artefaktów czyli błędów obrazowych spowodowanych zakrzywieniem
kliszy rentgenowskiej. Niemniej jednak
są szeroko stosowane jako wstępne
obrazowanie radiologiczne.
Czy w dobie nowocze- s n e j
stomatologii wymagany
jest bardziej dokładny
obraz  tkanek pacjenta,
niż ten który oferuje radiowizjografia?
Obok radiowizjografii,
czyli zdjęć rentgenowskich
punktowych, wykonywanych bezpośrednio przy fotelu pacjenta
z podglądem na monitorze, oraz zdjęć
panoramicznych najlepsze możliwości
techniczne daje współcześnie Tomografia stożkowa 3D.

Jakie są współczesne możliwości diagnostyki obrazowej w
stomatologii?
Radiowizjografia cyfrowa są to wszelkie urządzenia i techniki rentgenowskie,
w których obraz jest uwidaczniany za
pomocą cyfrowego systemu odbioru
obrazu 2D. Zdjęcie otrzymywane jest na
monitorze a nie na kliszy. Najpopularniejszym zdjęciem uzyskiwanym w formacie
cyfrowym jest pojedyncze zdjęcie zęboNa czym polega tomografia stożwe. Sprzęt do uzyskania tego typu obrazu
jest stosunkowo nieskomplikowany i kowa 3D w stomatologii?.
dlatego wiele gabinetów
stomatologicznych dysponuje takimi urządzeniami.
Zdjęcie pantomograficzne
( pantomogramy ) jest to
zdjęcie przeglądowe, które
pozwalają na całościową
ocenę uzębienia. Zdjęcia
panoramiczne, punktowe
czy zgryzowe stosowane
podczas konwencjonal-

Do tej pory jedynie klasyczna tomografia komputerowa pozwalała
uzyskać trójwymiarowy (3D) obraz
radiologiczny okolic twarzoczaszki.
Jednak takie badanie było obarczone
wysoką dawką szkodliwego dla pacjenta promieniowania. Specjalnie dla stomatologii zostały stworzone tomografy
wiązki stożkowej o bardzo małej dawce
promieniowania obciążającej pacjenta.
Jednocześnie są one dokładniejsze,
maja wyższą w porównaniu do tomografii klasycznej rozdzielczość.
Nasza klinika Dental Clinic KCM,
dysponuje najnowocześniejszym Tomografem cyfrowym I-MAX TOUCH
3D fran-

cuskiego producenta OWANDY . Jest to urządzenie w
pełni trójwymiarowe umożliwiające
wykonywanie praktycznie wszelkich
zdjęć rentgenowskich niezbędnych w
dziedzinie stomatologii z dokładnością
niemożliwą do uzyskania w innym
badaniu radiologicznym.
Czy takie badanie jest
bolesne?
Nie, każde badanie TK jest
bezbolesne.
W jakich dziedzinach
tomografia stożkowa znajduje zastosowanie?
Badanie to przydatne jest

niemal w każdej dziedzinie stomatologii
i nie tylko. Przede wszystkim to metoda
umożliwiająca dokładne diagnozowanie. Staranne przeprowadzenie procesu
diagnostycznego daje znacznie większą
szansę powodzenia wdrożonego leczenia. Tomografia stożkowa przydatna
jest miedzy innymi w chirurgii twarzowo szczękowej i stomatologicznej, ortodoncji, endodoncji (leczenie kanałowe),
periodontologii, diagnozowaniu stawu
skroniowo żuchwowego, laryngologii
oraz do planowania leczenia implantologicznego.
Dlaczego zatem polecają Państwo
stosowanie tomografii stożkowej?
Dawka promieniowania jest około
10 razy mniejsza niż
w przypadku konwencjonalnej TK.
Znacznie krótszy czas
badania które trwa
40 sekund. Znacznie
tańsza metoda. Koszt
badania Tomografem
stożkowym w KCM
Dental Clinic kosztuje 200 zł. Pantomograf I-MAX TOUCH, jakim dysponujemy w naszej klinice, jest jednym
z najnowocześniejszych urządzeń elektromagnetycznym, dlatego może być
używany jedynie pod kontrolą lekarza,
lub wysokokwalifikowanego personelu posiadającego niezbędną wiedzę
dotyczącą ochrony
przed promieniowaniem. Każdy
pacjent otrzymuje
od nas zdjęcie na
płycie CD.
dr Kamil
Turek
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KRAJ Szczypiorniski KPR nie sprawiły niespodzianki

W XXXVI Biegu Piastów
zwycięstwo Polaka po 12 latach

Wygrana „jedenastki”

Pierwszy mecz dla Vistalu Gdynia

Fot. Raczyński
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Półfinał strefy A zawodów
mini piłki ręcznej dziewcząt dla
szczypiornistek SP 11 Jelenia
Góra. Podopieczne Dili Samadowej zanotowały komplet trzech
wygranych.
Wyniki: SP 11 Jelenia Góra – SP
Miłków 18:0, SP 11 Jelenia Góra –
SP 2 Kamienna Góra 11:1, SP 11
Jelenia Góra – SP 1 Bolesławiec
9:3, SP Miłków – SP 2 Kamienna
Góra 5:4, SP Miłków – SP 1 Bolesławiec 3:6, SP 2 Kamienna Góra
– SP 1 Bolesławiec 3:2
Skład zwycięskiego zespołu
- SP nr 11 Jelenia Góra: Anna
Rzeczycka, Anna Derwich, Marta
Łukaszewska, Dagmara Chlebosz, Weronika Wojtas, Agata
Skowrońska, Nat alia Janas,
Aleksandra Bielecka, Magdalena
Starczyk, Marika Klimaszewska,
Dominka Płudowska, Magdalena
Pakuła, Marta Kubiak, Weronika
Bachurska, Aleksandra Łuzna,
Marlena Pająk, Marlena Grabarczyk. Opiekun zespołu: Dila
Samadowa.
Do finału strefowego awans
wywalczyły: Szkoła Podstawowa
nr 11 w Jeleniej Górze oraz Szkoła
Podstawowa nr 1 w Bolesławcu.
(MDvR)

piornistki Vistalu wygryły 43:33. W sobo- Gdynia, start o 17.00 w hali przy ul.
tę 10 marca w Jeleniej Górze rozegrany Złotniczej. Vistal Łączpol Gdynia – KPR
zostanie drugi mecz ćwierćfinałowy Jelenia Góra 43:33 (22:19)
(MDvR)
Mistrzostw Polski z Vistalem Łączpol

JELENIA GÓRA Nasi sportowcy nie wytrzymali presji na własnym parkiecie

Koszykarze Sudetów na tarczy
Kolejna porażka jeleniogórskiego klubu w rozgrywkach I–ligi. Gospodarze
byli bardzo bliscy czwartej
wygranej w sezonie, ale
zawiodła ich psychika.

punktów. Po pierwszej kwarcie
jeleniogórzanie przegrywali 18:23,
a w drugiej podopieczni Wojciecha
Zeidlera odskoczyli najpierw na 11
pkt. (22:33), a w 17. minucie było
już 25:37. Po zmianie stron do 24.
minuty trwała dominacja gości,
którzy prowadzili
Spotkanie przeciwko Radexowi 50:39. KońSzczecin gospodarze zaczęli od cówka trzeprowadzenia 4:0, ale z biegiem ciej odsłony
czasu gra się wyrównała, a od stanu
8:7 przyjezdni zdobyli 9 kolejnych

Fot. Raczyński

na 26 km stylem klasycznym zwyciężyli
Niemiec Toni Escher i Czeszka Adela
Boudikova, która o 10 sekund wyprzedziła Marcelinę Marcisz (Halicz Ustrzyki
Dolne) z młodzieżowej kadry Polski.
W minioną niedzielę, już po zamknięciu tego wydania „Jelonki“ na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie odbyły
się biegi na 30 i 50 km techniką
dowolną. Z uwagi na topniejący śnieg, dystans został
skrócony o dwa kilometry.
(Przemo)

Mariusz Michałek z Istebnej zwyciężył
w biegu na 50 km stylem klasycznym
podczas XXXVI Biegu Piastów. Był to
pierwszy triumf polskiego zawodnika
na „królewskim” dystansie od 12 lat,
kiedy to najlepszy okazał się Henryk
Gazurek. Spośród zawodników z Jeleniej
Góry najwyżej – na 28. pozycji uplasował
się Jakub Mroziński. W rywalizacji kobiet ósme miejsce
zajęła 18-letnia Urszula
Łętocha, w której upatruje się następczynię
Justyny Kowalczyk. W biegu

Piłkarki KPR–u Jelenia Góra przegrały na wyjeździe z faworyzowanym
Vistalem Gdynia.
Mimo wysiłków przyjezdnych szczy-

Sudety Jelenia Góra – AZS Radex
Szczecin 76:85 (18:23, 16:20, 31:18,
11:24)
Sudety: Strenga (32), Kijanowski (15),
Józefowicz (10), Balcerzak (6), Minciel
(4), Wilusz (4), Niesobski (3), Prostak
(2), Bukowiecki
Radex: Pacocha (21), Raczyński (18),
Dudek (12), Mielczarek (12), Wójcik
(10), Pytyś (6), Majcherek (3), Malitka
(2), Balcerek (1), Zarzeczny

należała do Kijanowskiego - autora
dwóch celnych „trójek”, po których jeleniogórzanie prowadzili
65:61. Ostatnia kwarta była wojną
nerwów. Goście rozstrzygnęli losy
spotkania trzema rzutami za 3
pkt. (Dudek-2 oraz Raczyński).
Ostatnie punkty w meczu zdobył kapitalny tego dnia Marcin
Sterenga trafiając po raz piąty z
dystansu, w sumie zapisując na
swoim koncie 32 punkty.
Po meczu długo trwała dyskusja o sytuacji w jakiej
znalazł się klub Sudetów.
Zdecydowano, że w poniedziałek (5 marca)
odbędzie się zebranie
zarządu.
(Przemo)

Czy Sudetom uda się
utrzymać w pierwszej lidze?

PISANE Z UKOSA

PLOTKI I FAKTY

Po co nam pamięć historyczna?
Czy pamięć historyczna jest
nam potrzebna? Czy mamy
dzisiaj nowe pokolenie „Żołnierzy Wyklętych”? O tym między
innymi debatowano w minioną
sobotę w Jeleniej Górze w Książnicy Karkonoskiej. A debacie
konsensusy z góry przyświecały.
Jeden był dobry, a drugi...
Pierwszy konsensus, ten dobry
był taki, że pamięć historyczna
jest nam bezsprzecznie bardzo
potrzebna. Że powinniśmy czcić
godnie tych, którzy w obronie
patriotycznych idei ginęli z rąk
t ych z kolei, któr ym patriotyczne idee w głowie wcale nie
były. I że należy przeciwdziałać
jedynie t ak zwanej „pamięci
historycznej”, która w dzisiejszej Polsce zdaje się być trochę
zmącona – czy to przez zbytnie
gloryfikowanie przeszłości przez
jednych, czy to przez czynienie
z przeszłości wielkiej i jakże
niemożliwie czarnej dziury.
W sumie konsensus za pa-

m i ę ci ą hi st o r ycz n ą n a w i e k
wieków amen niezmąconą, i
przekazującą li t ylko prawdę
– był jak najbardziej dobry. A
drugi z konsensusów, by zgoła
nie być gołosłownym? Dr ugi
konsensus odnosił się do dzisiejszych „Żołnierzy Wyklętych”, a
także prawdy związanej z tymi.
I moim skromnym zdaniem,
dobry nie był wcale.
Dlaczego? Bo z całą stanowczością uważam, że mianem
tym żonglować się nie powinno.
Bez względu na to jak bardzo
wyklęt ymi czują się dzisiejsi
„ ż o ł n i e r z e ” . Lu d z i e , k t ó r y m
słusznie się cześć oddaje – i oddawać bezmiar czci tej powinno
– walczyli o godność, wolność i
poszanowanie wartości. Ci którzy dzisiaj wojują, choć tego nie
dostrzegają, i z prawej i z lewej
wartości krzywią w niezmiernej
krzywiźnie rzekomo patriotycznego zwierciadła.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CXi

Nerwy i powrót z eskapady
– Po prostu przepadł! Jak kamień
w wodę! – Teodor Drzewiecki nie
potrafił już opanować nerwów. Od
wyjścia Stefana po „aprowizację“
minęło już ponad cztery godziny!
Całe przedsięwzięcie miało mu zająć
najwyżej dziewięćdzisiąt minut. Wyobraźnia podpowiadała starszemu
panu najczarniejsze scenariusze.
– Ten zuchwalec musiał wpaść w
ręce milicji! Na pewno zaczaili się tam
na nas, a on uparł się i polazł prosto
w paszczę lwa! To jakiś koszmar po
prostu – Drzewiecki zaczął chodzić
po zaciemnionym pokoju domu
parafialnego przy kościele świętych
Erazma i Pankracego. Nie chciał, by
jego nerwy udzieliły się Inge, która
przegryzając wargi stała około pół
metra od oka zasłoniętego gęstą
firanką, próbując „przebić“ wzrokiem
koronki.
– To już po nas w takim przypadku. Na pewno Stefan załamie się i
wyda. I nas, i księdza. I skończy się
ta wakacyjna przygoda! – drżącym
głosem jakby sam do siebie mówił

Drzewiecki. – Co się dziadek martwi!
Będziemy najwyżej bliżej Jerzego –
Inge uśmiechnęła się do własnych
myśli o mężczyźnie, którego kochała,
a który wciąż przebywał w piwnicznej celi Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego. – Co ty dziewczyno opowiadasz! Stąd to mamy jeszcze jakąś
szansę, aby go wyciągnąć, ale tam,
na 15 Grudnia, nic już nie będziemy
mogli zrobić! Po prostu nic! – żachnął
się Drzewiecki szukając nerwowo i z
przyzwyczajenia mieszka z tytoniem.
Po chwili zdał sobie sprawę, że przecież tytoniu zabrakło i właśnie po tę
używkę, między innymi, wysłał do
siebie Starzeckiego.
– Idzie! – Inge pisnęła nie panując
na timbrem swego dziewczęcego
głosu! – Dziadku, Stefan wraca! Z
jakimś panem! Idą tu! – szczebiotała
obserwując zza firanki zbliżające się
kontury dwóch mężczyzn.
– Z jakimś panem... Matko jedyna.
To już po nas, wnusiu! – rzekł Drzewiecki czyniąc znak krzyża.

Ciąg dalszy za tydzień.
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Nie chce, ale musi
Wszyscy pamiętamy słynne słowa
prezydenta Lecha Wałęsy, który
„nie chciał, ale musiał“. W sumie
to już za bardzo nie wiadomo - po
latach - o co tak naprawdę liderowi
„Solidarności“ wtedy chodziło, ale
czy to ważne? Powiedzenie weszło
do języka jako ciekawy związek frazeologiczny, jak i inne dicta laureata
Pokojowej Nagrody Nobla. Do tego
stopnia, że skorzystał z bogactwa
zasobów tych powiedzeń prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła. - Nie
chcę, ale muszę - powiedział szef
miasta odnosząc się do zapowiedzi
likwidacji szkół jeleniogórskich.
Cóż - jest jeszcze inne powiedzenie,
że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Nie trzeba tu bowiem
zamiarów, ale czynów. Póki co te
są, ale czy rzeczywiście likwidacje
uratują oświatę? Przekona się o
tym zapewne ten, który będzie rządził po aktualnie nam panującym
prezydencie.

– Prezydent zrobi wszystko dla
ratowania wizerunku!

– Jeszcze ten twój pomysł z
referendum o jego odwołanie

Kolejka jak
za dawnych lat
Od godziny 22 ustawili się w
ogonku ludzie, którzy... No właśnie.
Co? Czy chcieli zapisac się na listę
społeczną oczekujących na pralkę,
lodówkę, telewizor kolorowy? A
może akurat mieli rzucić na haki
sklepu mięsnego karczek lub rarytasowy baleron? Nie! Taki ogonek
zaczął się formować w minionym
tygodniu przed Szkołą Podstawową
nr 11, gdzie rozpoczęto zapisy do
klas pierwszych na nadchodzący
rok szkolny. Choć placówka jest
największa w mieście: uczy się
tam ponad tysiąc uczniów, nie traci
na popularności. Zupełnie wbrew
powiedzeniu, że małe jest piękne.
Przyszłym jej adeptom życzymy
więc samych sukcesów i dobrych
stopni!
(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.

– ... Zawiła przypisze sam
sobie...

Od lewej: Rafał Szymański i Ireneusz Łojek, radni Prawa i Sprawiedliwości

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Wypłynąć w rejs do Sukcesu
Mało kto lubi władzę, oczywiście
poza tymi, którzy dzierżą jej stery.
Choć i kapitanowie coraz częściej
narzekają, jak trudno jest utrzymać
właściwy kurs. Nic zatem dziwnego,
że pasażerowie – niezadowoleni z
niestabilności rejsu zygzakiem –
chcą zrobić porządek na mostku
kapitańskim.
Rejs miał bowiem przebiegać
w atmosferze miłej i przyjemnej.
Wąsaty kapitan sam deklarował, że
każdy będzie mógł wejśc na kokpit,
aby obejrzeć, na czym polega prowadzenie jednostki jego wprawną ręką.
Zapewniał, że obierze kurs, podczas

którego – dzięki doświadczonej załodze – uda się uniknąć sztormów, gór
lodowych i innych kłopotów. I dopłynąć do Sukcesu, portu przeznaczenia,
spełniwszy przy okazji kilka innych
obietnic związanych z zapewnieniem
dostatku na pokładzie i pod nim.
Pasażerowie – uwiedzeni złotoustą
narracją kapitana i jego ekipy – z
aplauzem wprowadzili go za stery.
I ufni włodarzom statku wypłynęli
w oczekiwaniu na zapowiadane
atrakcje rejsu do Sukcesu. Wkrótce
jednak z rozczarowaniem przyjęto
wiadomość, że kapitan wybrał na
nawigatorów ludzi, którzy jeszcze

żadnego statku nie doprowadzili
do celu. Sam głównodowodzący,
którego załoga otoczyła murem
niedostępności, zapomniał o swoich
deklaracjach.
Rychło drabiny na mostek kapitański zaczęli strzec uzbrojeni
w bloczki mandatowe strażnicy
morscy, a specjalnie powołany przez
kapitana oficer pokładowy, pilnował
wśród pasażerów dyscypliny. Ci z
niedowierzaniem przyjęli decyzje,
że działające od dawna na statku
przybytki edukacji i kultury będą a
to likwidowane, a to zcalane. I nawet
zapowiedź, że z całą pewnością nikt
nie zamknie pokładowych kasyn gry
i kabin uciech, nie wywołała spodziewanego entuzjazmu.

W końcu któryś z pasażerów zasiał
pod pokładem ziarno buntu, które
- nadspodziewanie szybko - zaczęło
się rozrastać i kwitnąć w umysłach
coraz większej rzeszy żeglujących.
Ci zaczęli najpierw szeptać, potem
szemrać, aż w końcu wrzasnęli, że
najlepszym rozwiązaniem byłoby
obalić kapitana. W geście łaski –
oczywiście – oszczędzić mu kąpieli
w towarzystwie licznych w tamtych
stronach rekinów. Za to „zaprosić“
go do kabiny trzeciej klasy, aby zobaczył, jak wygląda żeglowanie nie
tylko z perspektywy odizolowanego
mostku.
Kiedy jednak zastanawiali się,
kto mógłby kapitana zastąpić,
buntowniczy entuzjazm ucichł, a

ochotników do przejęcia sterów
nie było. Zaczęto wskazywać tego
i owego, ale ci wzbraniali się tłumacząc, że to przez kapitana i jego
załogę jednostka znalazła się w
tak trudnym położeniu, i trzeba
byłoby cudu, aby dotrzeć do prądu
ku Sukcesowi, który był ich portem
przeznaczenia.
Ciąg dalszy tej historyjki dopisze
życie. Warto jednak zastanowić się,
czy buntownicy zdają sobie sprawę,
że to oni sami wybrali takiego, a
nie innego kapitana? Wielce prawdopodobne jest, że owo domino
nienawiści, które ma doprowadzić
do jego obalenia, sprawi, że statek
– pozbawiony sternika – osiądzie
na mieliźnie i nie dopłynie ni-

gdzie. Zeżre go rdza przemijania,
zaś pasażerowie – korzystając z
szalup – poszukają sobie jednostki
zastępczej.
– Słowny w świecie obietnic –
takie hasło wyborcze zwycięskiej
ekipy kapitana do dziś zachowało
się na ściankach korytarzy naszego
statku. Obietnica, wbrew powszchnemu mniemaniu, wcale nie niesie
za sobą konieczności, by ją spełniono. Wybrani na sterników zasłonią
się szeregiem obiektywnych trudności, których nie przewidzieli.
I zawsze mogą się tłumaczyć, że
przecież tak bardzo się dobrze
płynąć chciało, ale cóż oni winni
temu, że trafili na mieliznę.
Wasz redaktor

Fot. Agrafka
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2012-02-24 godz. 15.30 - 2012-03-02
godz. 16.30
PRACA
DAM PRACĘ
3000 PLN netto - Niezbędne: min 10 lat
doświadczeń zawodowych w obsłudze
klienta, udokumentowane sukcesy w sprzedaży, wykszt. średnie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, miły głos. Zgłoszenia z
CV - met.rekrutacja@gmail.com
Avon Biuro w Jeleniej Górze - Zostań konsultantką lub bezpośrednią klientką w Avon.
Prezenty przez 4 katalogi. Zarobki do 40% z
własnej sprzedaży i/lub do 10%ze sprzedaży
grupy. Szkolenia kosmetyczne. Torebka
Batyckiego - 667 268 964
Budownictwo telekomunikacyjne - Praca
przy budowie sieci telekomunikacyjnych.
Wymagania: - dyspozycyjność, - gotowość
do praca w delegacji, - sprawność fizyczna, prawo jazdy kat.B. Oferty z CV. p.kowalczyk@
jga.pl. - 502 492 010
Do akwizytorów OFE - Praca dla przedstawicieli PTE. Mile widziani Menagerowie.
Wasze doświadczenie będzie sowicie wynagrodzone. Niezb. wykszt. średnie Prosimy
aplikacje z CV - met.rekrutacja@gmail.com
Firma Iwo-Bau poszukuję profesjonalistów
do wykonywania podwieszanych sufitów w
obiektach użyteczności publicznej (dworce,
lotniska, hale produkcyjne) za granicą. Język
niemiecki. Praca od zaraz - 501418553,
699952962
Firma Opek zatrudni kuriera z działalnością
gosp. i samochodem kontenerem z windą (lub
chętnym do zakupu) Dajemy stałe zlecenie,
gwarancję terminowych płatności.661987593
rafal.poddebniak@opek.com.pl
Firma szuka osób do pracy przy rozbiórkach
hal produkcyjnych. Praca od zaraz w Niemczech. Mile widziane doświadczenie i język
niemiecki. - 501418553; 699952962
Firma zatrudni doświadczonych dekarzy i
operatorów koparki z językiem niemieckim, do
pracy zagranicą. Umowa, zakwaterowanie,
dobre warunki. - 501418553, 699952962
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni kucharza. info@villaromantica.pl - 501 700 433
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni pracownika recepcji. Wymagane doświadczenie.
info@villaromantica.pl - 501 700 433
Hydraulika zatrudnię. Okolice Miłkowa
- 8889682271
Jesteś w średnim wieku - Odchowała Pani
dzieci? Chce Pani wrócić do aktywności
zawodowej, ale... No właśnie, wszędzie są
jakieś „ale”, ale nie u nas. Proszę złożyć CV,
porozmawiamy z Panią poważnie - met.
rekrutacja@gmail.com
Kierownika budowy do domku jednorodzinnego od zaraz tel. 600321157 lub
yaro1771@wp.pl
Kucharka Karpacz - Przyjmę Panią z
doświadczeniem do samodzielnej pracy
w kuchni, uczciwa bez nałogów. Praca od
01.04.2012r. Zainteresowane osoby proszę
o kontakt telefoniczny pn-pt 8-16.00 lub stokrotka@naturatour.pl - 757 619 415

Legalna praca dla pań, umowa o pracę
w renomowanym klubie nocnym, zagranica
zapewniamy mieszkanie i wyżywienie, pełna
kultura - 884 318 623
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
Młodego kucharza z pasją gotowania
z możliwością przyuczenia do zawodu
zatrudnimy do pracy w restauracji w Karpaczu. Recepcjonistę z umiejętnościami, CV
prosimy przesyłać na adres bialyjar@wp.pl
- 757 618 951
Niepubliczne Przedszkole w Jeleniej Górze zatrudni osobę na stanowisko
nauczyciela. CV proszę wysyłać na adres
e-mail. - 75 64 21 221, 724 521 551, biuro@
szkolakosmetyczna.com
Open Finance zatrudni mobilnych doradców
finansowych. Oferujemy: atrakcyjne warunki
finansowe, elastyczny czas pracy, narzędzia
pracy-laptop i telefon. LM i CV magdalena.
wizerkaniuk@opendirect.pl - 785 905 238
Pałac Wojanów poszukuje kandydatów
do pracy w recepcji. Możliwość przyuczenia.
Wymagana znajomość komunikatywna j. niemieckiego i angielskiego. Cv na adres biuro@
palac-wojanow.pl lub osobiście w recepcji.
Poradnia Centrum Odchudzania w
Jeleniej Górze poszukuje kandydatów na
konsultantów. Zadania: Zbieranie wywiadu
żywieniowego, przeprowadzanie pomiarów,
etc. Umowa-zlecenie. CV: biuro@badanieskladuciala.pl - 519 672 090
Poszukujemy doświadczone, dyplomowane pielęgniarki do pracy w domach
opieki społecznej w Niemczech. Znajomość
j. niemieckiego mile widziana. Kontakt pn-pt
8.00-15.00 - 511 958 770
Poszukujemy na stanowisko manager
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 osób kreatywnych, komunikatywnych, systematycznych oraz samodzielnych w działaniu, posiadających silną
motywację do osiągania wyznaczonych
celów. Podstawa + prowizja. - k.miskow@
gazeta.wroc.pl
Praca dla Menażerów - Poszukujemy osób
do współpracy w charakterze reprezentanta
firmy. - 501 366 889
Prestiżowa sieć poradni dietetycznych
poszukuje panią na stanowisko konsultantki
do Gabinetu Terapii Nadwagi w Jeleniej
Górze. LM i CV proszę przesyłać na adres
akademiaruchu@poczta.onet.pl - 607 715
042

Przedstawiciel handlowy - „Prus-Pol”
- renomowana firma branży BHP zatrudni
przedstawiciela handlowego na umowę o
pracę. Niezbędne doświadczenie zawodowe.
CV ze zdjęciem na jelenia.pruspol@onet.eu
Kontakt z wybranymi.
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 kawiarni PP Cafe w Cieplicach
osoby uczące się dziennie i zaocznie na
stanowisko barmanki i kelnerki na umowę
zlecenia. Wymagana dyspozycyjność i
uczciwość. Tel. 693389292.
Przyjmę do pracy do hotelu w centrum miasta Jeleniej Góry osobę- kucharza (nie szefa
kuchni), potrafiącą gotować dania kuchni
polskiej, a także dania domowe. Kontakt pod
nr 508-344-508
Sklep Go Sport w Jeleniej Górze poszukuje
osób na stanowisko: sprzedawcy działu
obuwie (1/2 etatu). Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:
m.debies@mail.go-sport.pl - 757 531 178
Solid Security zatrudni handlowca, obowiązki - aktywne pozyskiwanie klientów,
wynagrodzenie podstawowe + premie +
zwrot paliwa, wymagany własny samochód.
CV wysyłać na: rekrutacja.handlowy@solidsecurity.pl - 713 287 105
Szukam osoby z doświadczeniem do pracy
w biurze podróży. Wymiar czasu pracy - 1/2
etatu. Biegła obsługa komputera, znajomość
rynku turystycznego mile widziana. CV
na: jeleniagora@ostatniemiejsca.pl - 792
640 800
Szukamy osoby do cięcia stron www pod
platformę WordPress. Wymagania: bardzo
dobra znajomość css. Praca w Mysłakowicach. Tylko doświadczone osoby. Kontakt:
biuro@netfactory.pl, tel. 509 20 20 60.
Zatrudnię do restauracji w Jeleniej Górze
szefa kuchni i kucharzy - 606 991 160
Zatrudnię dwóch telemarketerów. Cv
proszę wysyłać na adres twojpartner44@
gmail.com lub dzwonić 669953861
Zatrudnię konserwatora - praca dorywcza
w hotelu na terenie Cieplic. CV + zdjęcie
kadryplace@vip.onet.pl
Zatrudnię operatora pompy do betonu w
Jeleniej Górze - 601 582 658
Zatrudnię osobę do pracy w ogródku
gastronomicznym w Szklarskiej Porębie.
Tel. 509 429 836

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zatrudnię sprzedawcę - informatyka do
sklepu AGD RTV komputery. Wymagania:
dobra znajomość budowy i naprawy komputerów. Dyspozycyjność. Komunikatywność.
- grzeg18@wp.pl
Zatrudnimy osobę na stanowisku Asystent
(ka) pośrednika nieruchomości. Wymagany
własny samochód. Praca w biurze i w terenie.
CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
marcin.chaszczewicz@gmail.com

ANONSE
MATRYMONIALNE
Dyskretna i piękna - 724 900 839
Jak ogień i woda, ładne, zgrabne blondynka i brunetka 30 l. Pełna dyskrecja. - 509
799 357
Młoda seksowna pupcia za 100 - 661
771 698
Młodziutka i bardzo delikatna - 100
godzina - 724 900 839
Nie piękna lecz umiejętna, czyli malutka,
szczuplutka zaprasza na coś więcej jak
zwykły sex - tel. 535840745

Panie, Panowie, zapraszam
do wspólnego poznania się
od 50-65 lat. Mile widziane
osoby samotne, kulturalne.
Proponuję także rozrywkę.
Wiadomość tel. 10.00-12.00,
18.00-22.00 tel. 75 76 461
53 - Jola
Piękna 20-latka zaprasza panów na ognisty
sex w swoim prywatnym mieszkaniu. - 881
260 836
Poznam kobietę w wieku 30-45 lat najchętniej mężatkę, która potrzebuje przytulenia,
pocałunków, namiętności, pieszczot, ciepła
i czułości. Ja mam 28lat. Dyskrecja bo
jestem żonaty, ale zaniedbany przez żonę.
- luk1sz@o2.pl
Poznam panią - mężatkę, rozwódkę,
wdowę do miłych i upojnych sex spotkań bez
zobowiązań. Ja zadbany 45-latek z Jeleniej
Góry, wymagam dyskrecji 669612929
Puszysta 38-latka z bardzo dużym biustem
- 794 524 987

USŁUGI
BUDOWLANE

Brukarstwo - układanie kostki betonowej i granitowej. Podjazdy, place, inne.
Wysoka jakość prac, dobre ceny, zakup
materiału z rabatem. Tel 608658351
Dachy - naprawa, konserwacja, papa,
gonty bitumiczne, dachówka, blacha, obróbki,
docieplanie, wentylacja 602 884 480
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
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne,
blacha, dachówka, obróbki. 502 953 366
Dekarstwo - Pokrycia dachowe z gontów
bitumicznych - 603 643 024
Dekarstwo, ciesielstwo - dachy od A do
Z, konstrukcje, dachówka, blachodachówka,
gonty, papa, rynny, okna dachowe - 669
869 714

Elewacje i docieplenia domów, remonty
domów i mieszkań, wykończenia pomieszczeń: łazienki, kuchnie, salony, montaż i
zabudowa kominków, montaż okien i drzwi,
zabudowy gipsowo-kartonowe, gładzie,
panele, deski - 518 531 728
Glazura, terakota, układanie, regipsy-podwieszane sufity, laminaty, obsadzanie okien,
drzwi itp - niskie ceny - poza tym niemiecki b.
dobrze - 785 645 615
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
Junkersy naprawy - Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska, tel. 500-50-50-02. Termy,
junkersy, kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny.

og£oszenia / reklama
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Kompleksowe remonty łazienek. Kafelkowanie; hydraulika, panele, osadzanie drzwi
i zamków itp. Wszelkiego rodzaju remonty i
drobne naprawy. Wszystko profesjonalnie i
terminowo. - 796 359 030

Tynki maszynowe, gipsowe i cem-wap.
Sucha zabudowa i glazurnictwo. Wysoka
jakość wykonywanych robot. Konkurencyjne
ceny na rynku. Gwarancja jakości - 693
137 339

Kuchnie na wymiar, szafy, garderoby,
zabudowy skosów, wnęk, duże doświadczenie, projekt, wizualizacja. Projekt gratis.
- 692 265 128

Układanie, cyklinowanie desek, parkietów
tel 603363976

Montaż: drzwi, okien, mebli. Remonty-wykończenia, gładzie, malowanie itp. Solidnie i
czysto. - 509 061 763
Okna PCV pod każdy wymiar, klasa jakości
A, 6-komorowe, do 10 lat gwarancji, terminy
nawet do 7 dni, system ratalny, bezpłatny
pomiar i wycena, zapraszamy - Ventana ul.
Wolności 179B Jelenia Góra - 696 222 263
Pełna hydraulika spawanie gazowe wszystkie systemy dozwolone w UE - 664 810 257
Profesjonalne budowy domów - 605
209 140
Profesjonalne układanie kostki brukowej, granitowej, betonowej, mozaiki. Roboty
ziemne, odwodnienia, podbudowy, równanie
terenu wyspecjalizowanymi maszynami. - 667
701 333
Przeglądy, remonty, nowe pokrycia
dachowe. Adaptacja poddaszy. - 693 039
453
Remonty i wykończenia - Gładzie bezpyłowe, panele, regipsy, glazura, malowanie
- 533188811

Remonty mieszkań:
glazura, regipsy, gładzie,
panele itp. tel. 725 085 119
Remonty od A do Z - Kompleksowe
remonty mieszkań, domów, biur i sklepów.
Bezpłatna wycena, bezpłatne porady. (F-VAT,
gwarancja i możliwość zobaczenia zdjęć
na stronie www lub otrzymania płyty CD ze
zdjęciami robod) - 608 026 379
Remonty, naprawy awarie - Wykonam
prace remontowo-budowlane profesjonalnie i bezstresowo własnymi narzędziami.
Naprawy dachów, rynien, hydraulika, podłogi
drewniane, kafelki, wstawianie drzwi zamków.
Wszelkiego rodzaju awarie. - 796 359 030
Remonty, wykończenia wnętrz - Firma
wykonuje prace remontowe: kładzenie płytek,
paneli, sucha zabudowa, gładzie, malowanie,
cyklinowanie podług, odnowa stolarki budowlanej. Szybko i solidnie - 665 339 020
Serwis gazowy - Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska, tel. 500-50-50-02. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Kotły,
junkersy, kuchenki gazowe. Wypełniamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny
Termet naprawy - Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska, tel. 500-50-50-02. Termy gazowe,
junkersy, kotły, kuchenki. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny.
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W.U.K.O. Przepychanie kanalizy - Jelenia
Góra, Karpacz, Szklarska, tel. 500-50-50-02.
Szybkie usuwanie awarii 1-3 godz od zgłoszenia. Udrażniamy zapchane rury (fi 30-200
mm) odpływy w domu i za budynkiem.
Wiosenne remonty. Instalacje CO W-K
Elektryczne gładzie, malowanie, zabudowy,
aranżacje poddaszy, regipsy, glazura, b.
montaż itp - 795 562 360
Wykonam drobne prace remontowe i
budowlane wszelkie prace w wysokiej jakości
profesjonalnymi narzędziami. Dachy, rynny,
kafelkowanie osadzanie drzwi, zamków,
hydraulika, panele, malowanie i wiele innych
- 796 359 030
Wykończenia i nie tylko - Pełny zakres
budowlany przyjmuje wszystkie zlecenia
budowlane, ceny do negocjacji na miejscu
pytania też na artpia3@wp.pl - 881 478 483
Wykończenia i remonty - Gładzie bezpyłowe, panele, regipsy, glazura, malowanie.
- 533 188

USŁUGI
EDUKACYJNE
Korepetycje wszystkie przedmioty od
szkoły podst. po studia, kursy maturalne.
Centrum Korepetycji Platu Jelenia Góra 600153322
Kursy dla opiekunek osób starszych , opiekunek do dzieci oraz inne zawody do pracy
w Niemczech. W tym nauka j. niemieckiego
– 600153322

Nauka jazdy u Rumcajsa
M. Baranowski zaprasza na
kurs prawa jazdy kat. B, ul.
W. Polskiego 54, II piętro,
info, zapisy tel. 75 75 333 21,
691 873 599.
Student kierunku automatyki i robotyki na
Politechnice Wrocławskiej udzieli korepetycji
z matematyki, możliwy dojazd do ucznia.
kontakt: mail: luksus1990@interia.pl - 693
029 002

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Kucharza z pasją i zamiłowaniem - 605
598 712

USŁUGI
MUZYCZNE

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

Opieka nad dziećmi - Akademia Malucha
Kotki Psotki - zapewniamy opiekę nad dziećmi
w wieku od 6 m-cy. Promocja - bark opłaty
wpisowej. Więcej na info@kotki-psotki.pl zapraszamy - 500 450 811

Hydraulik awarie A-Z - Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska tel. 500-50-50-02 instalacje,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje
itp. Szybko, tanio i solidnie. Zawsze solidnie
pewni jakości i dobrej ceny.

Rencistka z doświadczeniem z Jeleniej
Góry zaopiekuje się starszą osobą kilka
godzin dziennie od poniedziałku do piątku 6zł/
godz. Tel: 507436881. - 507 436 881

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

USŁUGI
RÓŻNE

Kredyt gotówkowy konsolidacyjny, dojazd
do klienta tel. 798 972 318

Bezpłatna pomoc prawna i finansowa
osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych. tel. 75 641 9004, 501
038 844
Bezpłatne porady prawne, ul. Teatralna 1
pokój 311, proszę o rejestrację telefoniczną
tel. 602 467 812
Detektywi. Sprawy rozwodowe, podsłuchy, poszukiwania zaginionych, windykacja.
- 668 443 632
Elektryk awarie A-Z - Jelenia Góra
tel.500-50-50-02. Awarie, instalacje, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp. Szybko,
tanio i solidnie. Zawsze solidnie pewni jakości
i dobrej ceny.
Gaz serwis - Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska tel. 500-50-50-02. Junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych. Podbijamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie
pewni jakości i dobrej ceny

Kuchenki gazowe montaż - Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska, tel. 500-50-50-02. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie, naprawy.
Próby szczelności instalacji profesjonalnie.
Podbijamy książeczki gwarancyjne
Meble- profesjonalny montaż u klienta 693 922 131
Miałeś wypadek komunikacyjny? Zadzwoń,
pomożemy Ci uzyskać wysokie odszkodowanie. Szybko, sprawnie, bez zbędnego
stresu. - 795 802 170
Najtańsze usługi księgowe - Biuro
Rachunkowe Koala oferuje pełen zakres
usług księgowych i finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi handlowe, książka
przychodów i rozchodów i wiele innych - W.
Polskiego 54 - 782 020 635, 601 837 677
Ogrody tereny zielone - Profesjonalna
firma zajmująca się zakładaniem i pielęgnacją
ogrodów i terenów zielonych przy firmach,
hotelach, pałacach zaprasza do skorzystania
ze swoich usług. - 606 918 651

Pielęgnacja ogrodu, przycinanie drzew,
krzewów i inne prace porządkowe - tanio 514 374 394
Podsłuch - A może ktoś cie podsłuchuje,
podgląda? Sprawdź to. Oferuje skuteczne
wyszukiwanie podsłuchów, ukrytych kamer.
Pełna dyskrecja - 692 712 710
Pożyczka hipoteczna - Na cel dowolny
lub spłatę uciążliwych kredytów do 500000 zł
minimum formalności, szybka decyzja. Zapraszamy. Plac Ratuszowy 39 - 514 318 408
Serwis rowerowy - Napraw swój rower bez
wychodzenia z domu. Szybko, tanio i solidnie.
Tel: 664-063-548
Skuteczna windykacja. Detektywi, tel.
693873473 - 668 443 632
Sprawy rozwodowe, podsłuchy, pomoc
prawna. - 668 443 632
Szybka pożyczka hipoteczna - Na dowolny
cel do 500 000 PLN. Spłata nawet do 25 lat.
Decyzja kredytowa w ciągu 5 minut. Zapraszamy serdecznie Placówka Meritum Bank
ICB S.A.ul. Krótka 25 - 0756451993
Ślusarstwo naprawa, wymiana, otwieranie zamków. Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne. - 533 188 754

Śrutowanie usługowe,
kabina 9mx4mx3m.
Ładziński Zakłady Metalowe,
ul. Waryńskiego 10. Tel. 603587-299
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Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do klienta,
wycena i transport gratis tel. 880 044 951
Termet serwis - Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska, 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 - pomoc prawna (również
darmowa) w sprawach rodzinnych, cywilnych,
karnych. Tel. 693873473 - 668 443 632
Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne (AC, OC, NNW, Assistance) i wiele
innych Pisma urzędowe, życiorysy (CV)
komputerowe przepisywanie prac i innych
rękopisów. - 790 465 460
Usługi ogrodnicze - Wykonuje profesjonalne i tanie wszystkie prace związane z
pielęgnacją i projektowaniem ogrodu; plewienie, sadzenie, przycinanie, formowanie
itp. Jeżów Sudecki - 604 800 646
Usługi stolarskie - naprawa i renowacja
mebli i stolarki budowlanej, montaż mebli u
klienta inne drobne usługi - 511 168 900
Usługi ziemne koparko ładowarka fak
VAT - 502 101 743
W.U.K.O Udrażnianie kanalizacji - Jelenia
Góra, Karpacz, Szklarska tel.500-5050-02 Szybkie usuwanie awarii 1-3 godz
od zgłoszenia Udrażniamy zapchane
rury (fi 30-200 mm) odpływy w domu i za
budynkiem.
Wodomierze i legalizacja - Jelenia
Góra tel.500-50-50-02 wymiana, montaż,
przeróbki. Plombujemy, legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności. Zawsze
solidnie pewni jakości i dobrej ceny.

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Specjalistyczne sprzątanie - W zakres
naszych usług wchodzi: sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, mieszkań, lokali, w których
znaleziono ciało w stanie rozkładu. - Zgon
naturalny - Zgon kryminalny - dezynfekcja,
deodoryzacja - 695 029 722
Wiosenno-świąteczne porządki Zapraszam do skorzystania z usług tj. sprzątanie, mycie, pranie dywanów, narożników,
tapicerki i foteli samochodowych itp. - 795
562 250

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auta do ślubu - Piękne limuzyny 8-10 osobowe lincoln, w ofercie są również samochody
zabytkowe. - 692-712-710
Auto do ślubu - Oferuję auta do ślubu i inne
okazje, mam zabytkową Warszawę 224, czarnego Lincolna Town Car oraz kultowego Fiata
125p, wolne terminy 2012 - 695 435 020
Auto laweta - Przewiozę każde auto do 2t.
Atrakcyjne ceny, zadzwoń, a na pewno się
dogadamy. - 697 104 455
Busy osobowe do wynajęcia - Przewozy
na lotniska, wesela, wycieczki, pielgrzymki,
zawody sportowe, narty itp. - 601 350 783
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin, Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra VAT.
Door to door - 607 763 204

Wójt Gminy Podgórzyn
informuje, że

na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Podgórzyn w dniu
27 lutego 2012 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży n/w nieruchomości:

1. nieruchomości lokalowe (przetarg):
- lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 74 w Ścięgnach
2. działki (przetarg):
- nr 96 w Gębocku
- nr 100/3 w Miłkowie
- nr 46/7 w Staniszowie
3. działki (na poprawę zagospodarowania):
- nr 297/20 w Podgórzynie
4. lokale mieszkalne (sprzedaż na rzecz najemców):
- lokale nr 9 i 9a w budynku nr 69 w Staniszowie

Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu
lub na stronie www.podgorzyn.pl
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę
części działki nr 111/59 o pow. 0,02 ha w Miłkowie.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 15)
lub tel. (75) 75-48-114 lub na stronie www.podgorzyn.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Szukam osoby, która jedzie w kierunku
Gliwic, w poniedziałek 05.03.2012 o 9.00
muszę być w klinice w Gliwicach (za niewielką
dopłatę) - 782 346 869
Transport. bus towarowy, przeprowadzki,
dyspozycyjność tel. 782 021 371
Transport i przeprowadzki - Citroen
Jumper 1,5t - 3.3m x 1.8 h=1.9m 24h/dobę
Faktury VAT od 0.9zł/km - 792 612 949

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Masz problemy ze stopami? - Specjalistyczna pielęgnacja stóp i dłoni. Zajmujemy
się problemami stóp: odciski, wrastanie,
modzele, grube i twarde paznokcie, pielęgnacja u osób starszych - także w domu.
Profesjonalny sprzęt. - 792 870 508

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

Quantec diagnostyka
ducha i ciała. Terapia
bioinformacyjna tel. 606
921 436

KUPIĘ
Kupię każde zboże pasz, kons. gorzelniane
oraz eko, również łubin, rzepak, groch. Min
23t. Zapewniam transport, płacę w dniu
odbioru. Tel:509-942-079
Kupię maszynę do pisania z polskimi czcionkami tel. 511 132 001

SPRZEDAM
Drewno kominkowe konkurencyjne ceny
- dowóz gratis tel 660 072 188
Kuchenka elektryczna Mastercook 7275
7286 4 palniki, rozszerzalne, szer. 60cm, zeg
elekt z termoreg, piekarnik elek multi. Kolor
srebrny - 400zł - 663 611 873
Sprzedam zloby, kamień młyński. Portale
drzwiowe, okna wszystko stary piaskowiec
tel. 605822721
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 magazynowa! Kosmetyki do
solarium, tipsy, żele, woda utleniona w kremie,
gadżety gratis. - 668 443 632
Wyprzedaż. woda utleniona w kremie,
perhydrol, nail tips, profesjonalne lampy UV,
pilniki, gadżety. - 668 443 632
Mieszkanie 4 pokojowe - 90 m2, osobne
wejście na parterze kilkurodzinnej kamienicy
na przedmieściach Jeleniej Góry. Możliwość
zamiany na 2 pokojowe. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Mieszkanie ul. Kiepury - po remoncie,
dwie sypialnie plus salon. Zapraszamy
na prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości.
Wynagrodzenie biura w pełni opłaca strona
sprzedająca. - 881 690 604

Mieszkanie w Kowarach - 52 m2, 2
pokojowe po remoncie, drugie piętro w
trzyrodzinnym budynku, w centrum Kowar,
bezczynszowe. 135 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Piętro domu - Mieszkanie 62 m2, 2 pokojowe w dwurodzinnym domu z ogrodem 650
m2 w Janowicach Wielkich. 190 000 zł N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Pilne - sprzedam mieszkanie 54m2, 2pok.
po remoncie z wyposażeniem na Zabobrzu
z widokiem na Karkonosze 2700zł/m2...
lic14414 - 535 999 469
Pilnie sprzedam bez pośredników 3 pokojowe 65m mieszkanie z ogrodem i garażem
okna PCV, szafy Komandor, 14 km od Jeleniej
Góry 145 tys (do negocjacji) - 607 190 806
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie - 53 m2
z balkonem w Piechowicach, pierwsze piętro
blok, tel 606405109 - 606 405 109
Sprzedam bez pośredników 3 pokoje w
centrum Jeleniej Góry 61m2, drugie piętro,
cena 125tyś - 691 759 463
Sprzedam kawalerkę pod inwestycję 35m2
wysoki parter w centrum Jeleniej Góry 67tyś
- 691 759 463
Sprzedam kawalerkę, centrum, 3 piętro,
niskie opłaty, do wprowadzenia - 609 655
488
Sprzedam lub zamienię mieszkanie k/
Małej Poczty 67m2, I piętro, stare budownictwo na mniejsze do I piętra Zabobrze tel.
501 331 203
Sprzedam lub zamienię na Jelenią Górę Mamy do sprzedaży lub na zamianę mieszkanie we Wrocławiu ul. Więckowskiego 60m2,
2 pok, po remoncie - 535 999 469
Sprzedam ładne mieszkanie 2 pokoje
34m2 Zabobrze - 661 703 997
Sprzedam M-2 na Karłowicza - na Zabobrzu, rozkładowe z balkonem, 2 piętro, blok
po termoizolacji, cena 145.000 PLN do
negocjacji. - 510 207 705
Sprzedam mieszkanie 150m2 (7 pokoi,
2 łazienki, kuchnia, 2 garaże) + 200m2 do
adaptacji. Okolice Janowic Wielkich. Cena
200 tys. do negocjacji. Więcej inf pod nr tel.
785-535-600 lub mail; jola_75@o2.pl
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 64m2,
cena tylko 190.000 zł. N. City L. nr. 5908 695 034 321
Sprzedam mieszkanie 34 m2 tel. 75 75
426 81
Sprzedam mieszkanie 58m w Starej
Kamienicy. Atrakcyjna cena - 608 476 183
Sprzedam mieszkanie bez pośredników po
kapitalnym remoncie blisko centrum 48m2,
wysoki parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
osobne wejście pom. gospodarcze, piwnica,
ogród 100m2, miejsce na garaż, ogrzewanie
gaz, cena 145tyś - 691 759 463
Sprzedam mieszkanie w centrum Piechowic w bloku 46m2 na 4 piętrze po remoncie
- 513 152 714
Sprzedam mieszkanie w Piechowicach 80
metrów - 794 526 721

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia duże mieszkanie w Sobieszowie. Pokój, kuchnia, łazienka z widokiem na
Chojnik. 650 zł+ rachunki. Tel. 535 511 991
Do wynajęcia kawalerka w domku jednorodzinnym na Zabobrzu na parterze umeblowana TV DVD, ogrzewanie ecogroszek, cena
900zl z opłatami - 603 958 920
Do wynajęcia kawalerka, wyposażona,
centrum, 600zl - 609 655 488
Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu tel.
603 591 169
Dwa pokoje, Kiepury, umeblowane - do
wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w bloku
na parterze, środkowe, ciepłe, wyposażone w
sprzęt AGD i RTV. Cena 850 zł (w tym czynsz)
+ liczniki - 603 231 975
Dwupokojowe z tarasem - ok. 60 m2
na parterze. Umeblowane mieszkanie: 2
pokoje, kuchnia, łazienka, z tarasem. Okna
pcv, ogrzewanie gazowe, piec dwufunkcyjny.
W Cieplicach. Czynsz 800 zł + liczniki + jednomiesięczna kaucja. - 691 126 110
Kawalerka umeblowana Zabobrze od
kwietnia - 502 206 565

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
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
Mam do wynajęcia pokój od zaraz przy
ulicy Solnej 1. Same centrum, pokój ładny,
słoneczny, możliwość umeblowania wg
własnego uznania. Cena 475zł. Ogrzewanie
centralne, mieszkanie nowoczesne! - 667
138 284
Mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu - 800
zł plus media - 501 893 137
Mieszkanie 3 pokoje 740 zł. - ul. Kiepury,
stan bardzo dobry, opłaty: media + czynsz
administracyjny. Wynagrodzenie biura w pełni
opłaca właściciel mieszkania. Zapraszamy na
prezentację. Karkonoska Giełda Nieruchomości - 881 690 604
Słoneczne mieszkanie 35m2 - komfortowe
mieszkanie w kamienicy przy ul. Wincentego
Pola, 2 piętro, 35m2 po kapitalnym remoncie
(nowe okna, inst. elektryczna, panele, CO,
TV, AGD). Do wynajęcia od 21.03. 750zł plus
liczniki - 791-410-099, 668-331-418
Wynajmę 2 pokojowe mieszanie, 39m2
do małego remontu przy ul. Karłowicza.
Ogrzewanie z sieci, I piętro. Najem 500zl +
czynsz z opłatami licznikowymi +1 m-c kaucja.
Tel 783821401
Wynajmę dwupokojowe mieszkanie umeblowane w Jeleniej Górze 700złotych + opłaty
+ kaucja - 668 103 995
Wynajmę mieszkanie dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 48m kwadratowych. Ogrzew.
gazowe. 1. piętro. Opłaty - 690zl + liczniki.
- 661 997 005
Wynajmę pokoje 1os., 2os., 3os., dla
turystów, kuracjuszy i nie tylko. Rejon parku
Zdrojowego Cieplice tel. 517 672 338

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię kawalerkę własnościową 38m
- ogrzewanie piecowe, po kap. remoncie,
bez zadłużeń, na 2 pokojowe własnościowe
- 721 175 585
Zamienię mieszkanie w okolicach Małej
Poczty, 3 pokoje + weranda, kuchnia,
przedpokój + łazienka 98 m2 na mniejsze
w starym budownictwie lub kawalerkę. Tel.
669 686 976
Zamienię mieszkanie własnościowe 83m2
parter do remontu osiedle robotnicze na
mniejsze własnościowe bez pośredników 501 181 227

DOMY
SPRZEDAM
Atrakcyjny 399 000 zł - dom z 2002 r, 5
pokoi, 2 łazienki, na działce 750 m2 w Kowarach. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Bliźniak w Sobieszowie - 160 m2
powierzchni, 5 pokoi, na działce 423 m2
na spokojnym osiedlu w pobliżu centrum.
550 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Cieplice 450 000 zł - Dom wolno stojący
z pomieszczeniem na działalność, 300 m2
powierzchni, 6 pokoi, 450 m2 działki. Cena
do negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
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Dom - inwestycja - 700 m2 powierzchni, 3
kondygnacje 11 pokoi, l lokal użytkowy, na
działce 1200 m2 w Jeleniej Górze. 1 200 000
zł. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Dom - tylko 527 zł./m - dom o pow. 300m w
bardzo dobrym stanie. Solidne ściany. Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz
lic. 14414. Wynagrodzenie biura w pełni
opłaca strona sprzedająca. - 666 109 550
Dom 240m (do remontu) piętro mieszk.
120m, parter 120m. Może być pod działalność
usług. Dobra lokalizacja – centrum Jeleniej
Góry. 350000. - 691 800 131
Dom w Podgórzynie - 120 m2 powierzchni
mieszkalnej z warsztatem 90 m2, 4 pokoje na
działce 800 m2 320 000 zł . N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Domek - 1895 zł/m - 220m pow. całkowitej.
Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Wynagrodzenie biura w
pełni opłaca strona sprzedająca. Karkonoska
Giełda Nieruchomości. - 666 109 550
Domek wiejski - 137 tys. - 120m, działka
3200m, 3 pokoje. Zapraszamy na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie
biura w pełni opłaca strona sprzedająca.
- 666 109 550
Domek wiejski - Pow. całkowita 240m,
działka 2,8 ha. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska
Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie biura
w pełni opłaca strona sprzedająca. - 666
109 550

Mamy do sprzedaży lub zamianę na
mieszkanie z dopłatą (niedrogo), ładny dom
w Piechowicach z dwoma niezależnymi
mieszkaniami 2 łaz, 7 pokoi, ogrzewanie
nowe CO na wszystko lub piec gaz dwufunkcyjny - 535 999 469
Nowy atrakcyjny dom oddany w 2011r.
działka 2000m. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska
Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie biura
w pełni opłaca strona sprzedająca. - 666
109 550
Sprzedam dom wolnostojący o powierzchni
całkowitej 166,30m2 - Sprzedam dom wolnostojący o powierzchni całkowitej 166,30m2
na działce 492m2 w bardzo ładnej okolicy
Jeleniej Góry - Osiedle Czarne. Tel. 664
268 764
Sprzedam domek na wsi (koło Świerzawy)
25km od JG, 100m2 pow. użytkowej, posadowiony na dużej działce, piękna okolica.
222000zł Zachęcam do obejrzenia. - 607
381 919
Sprzedam lub zamienię na mieszkanie z
dopłatą, dom w Osieku koło Lubina. Nowy,
ładnie położony, 150m2, duży ogród, garaż
murowany. Mile widziane oferty z Jeleniej
Góry. - 501 647 852
Szeregówka skrajna Zabobrze ul.Paderewskiego, wysoki standard, elegancka
kuchnia, kominek, garderoba, poddasze
użytkowe, atrakcyjna lokalizacja, superokazja
tel. 501 099 367
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Śliczny domek - poniemiecki po remoncie,
135 m2, 3 pokoje na działce 1100 m2 w
Miłkowie. N. Rychlewski lic: 9549 - 409 000
zł do Negocjacji. - 667 219 752

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię działkę budowlaną w Olszynie Lubańskiej powyżej 10 arów - 721 321 024

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działki 35 zł/m2 - Budowlane, pięknie
położone od 1500 m2 do 2200 m2 z dobrym
dojazdem w Radomierzu. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Działki budowlane na sprzedaż, atrakcyjnie
położone koło Jeleniej Góry. 1050-1750 m2.
Dogodny dojazd. Media. Tel. 695 725 857

Działki Jeżów Sudecki - budowlane od
1338 m2 do 1692m2 z widokami na góry,
dojazd droga asfaltową, prąd, gaz. 90 000 zł.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Działki w Siedlęcinie - 1500 m2 pięknie
położone, dojazd droga asfaltową, prąd,
woda przy działkach, 65 zł/m2 do rozmów. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Sprzedam działkę budowlaną, 1000 m2
cena tylko 50.000 zł. N. City L. nr. 5908 - 695
034 321
Sprzedam działkę ok.1 ha z warunkami
zabudowy (woda, prąd) w Mojeszu koło
Lwówka Sl. 77 tys zł - 535 999 469
Sprzedam w ładnym i cichym miejscu,
działkę budowlaną z mediami i zezwoleniami
w Wojcieszycach. Tel: 722312643

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

300 m2 przy głównej drodze - Do wynajęcia
od zaraz pomieszczenie, budynek o pow.
300m2, przy głównej drodze na Wrocław,
plac utwardzony 1000m2, ogrodzony, biuro,
3000zł - 601 924 778
Do wynajęcia lokal na działalność gosp.,
parter, 40 m, Pl. Wyszyńskiego 46 Jelenia
Góra - 609 655 488
Do wynajęcia pub - centrum Jeleniej Góry obecna nazwa PLAY TA przy ul. Konopnickiej
17 w Jeleniej Górze wejście z Reporterem.
Powierzchnia 120 m2 dwie sale dla palących
i nie, bar kominek wymaga odświeżenia,
przystępna cena. - 502 090 130
Lokal 211 m - ścisłe centrum - Jeleniej Góry, ul. 1 Maja - od zaraz - bardzo
korzystne warunki wynajmu. - 75 7646146,
75 6495500
Lokal 62m2 w centrum miasta, ul. Poznańska ciąg handlowo-usługowy, parter, duże
witryny, ogrzewanie w cenie najmu - 888
221 321
Lokal 70m2 ścisłe centrum, deptak naprzeciw handlówki, parter, duże witryny, do wynajęcia. - 888 221 321
Lokal Karpacz - Mam do wynajęcia odremontowany lokal o pow. 25m2 blisko centrum
przy głównej ulicy. Szczegóły pod numerem
tel 503-053-809 lub 511-443-254 - atrakcyjna
cena. - 503 053 809

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
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Sprzedaż domków holenderskich, również
sprowadzanie na zamówienie. Kontakt pod
nr telefonu 503069600,519169292. Zdjęcia
wysyłamy na maila.

Wynajem/sprzedaż
hal 1000m2 + 2000m2 oraz
pomieszczeń biurowych,
dobra lokalizacja - wyjazd na
Wrocław, tel. 603-851-936 lub
75 648 14 43
Wynajmę/ sprzedam garaż - Ul. Kiepury,
stan bardzo dobry. Zapraszamy na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie
biura opłaca właściciel. - 881 690 604

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Magazyny, hale, biura, place - teren
Celwiskozy, mieszkania tanio wynajmę tel.
661 444 877
Wydzierżawię w pełni wyposażony ogródek gastronomiczny w centrum Szklarskiej
Poręby. Tel. 880 044 951
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