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Dodatki: nieruchomoŒci i zdrowie
JELENIA GÓRA W osamotnieniu wegetują w warunkach uwłaczających godności człowieka

JELENIA GÓRA

Bliscy śmierci pod stertą śmieci

JELENIA GÓRA

Aquapark
z poślizgiem
Na kąpiel w Termach Cieplickich trzeba będzie jeszcze sporo
poczekać
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Mężczyzna (58 lat) był zatrudniony
kiedyś w nieistniejącej już Wyższej
Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.
Kiedy odszedł na emeryturę, popadł
w depresję i osamotnienie. Zaczął w
mieszkaniu gromadzić śmieci, przez
które o mało nie stracił życia. Trafili do
niego strażnicy miejscy, których zaalarmowali sąsiedzi. Okazało się, że pan
Bernard od około dwóch tygodni nie
wychodził z domu. - Najpewniej przez
kilka dni nic nie jadł, choć sąsiedzi
przekazywali mu przez uchylone drzwi
pożywienie i wodę, jednak ta pomoc
nie docierała do lokatora – powiedział
Artur Wilimek, rzecznik prasowy Stra-

Fot. SM

Wygłodzonego, odwodnionego i schorowanego mężczyznę, który o mało nie umarł
przykryty odpadkami, uratowali w minionym tygodniu
strażnicy miejscy zaalarmowani przez sąsiadów z ulicy
Sobieszowskiej. Nie jest to
odosobniony przypadek. Wielu mieszkańców miasta – z
różnych przyczyn – egzystuje
w odtrąceniu i zapomnieniu.
Stwarza też zagrożenie dla
innych lokatorów.

Miasto plecami
do niepełnosprawnych?
- Kopert jest za mało! Nie ma gdzie
zaparkować auta - twierdzą niepełnosprawni. Już ponad 600 osób podpisało się pod wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie przez radnych uchwały
dotyczącej zasad korzystania z miejsc
parkingowych przez ludzi z I i II
grupą renty inwalidzkiej. W piątek
było kolejne spotkanie w tej sprawie
z udziałemyrzedstawicieli klubów
radnych. Czy to coś zmieni?
Inicjatorem akcji zbierania podpisów był paraolimpijczyk Stanisław
Mielczarek z Jeleniej Góry, który nie
ma dwóch nóg. Wspólnie z członkami
założonego komitetu przez dwa miesiące zbierał podpisy pod Inicjatywą
Obywatelską Mieszkańców Jeleniej
Góry, dotyczącą zasad korzystania z
miejsc parkingowych. - Obowiązująca
uchwała na równi traktuje bowiem
osoby niepełnosprawne i zdrowe. W
większości miast w Polsce niepełnosprawni parkują bezpłatnie lub płacą
symboliczną kwotę za parkowanie
poza kopertami. Chcemy, by tak było
i u nas - przekonywał. Obywatelski
projekt nowej uchwały w tej sprawie,
który poparło ponad 500 mieszkańców Jeleniej Góry i ponad 100 mieszkańców powiatu jeleniogórskiego,
trafił do rady miejskiej.

Więcej na str. 5

Strażnikom – nie bez
kłopotu – udało się porozmawiać z lokatorem: był
bardzo nieufny i nie chciał
otworzyć drzwi. W związku
z realnym zagrożeniem
życia na miejsce wezwano
pogotowie ratunkowe. Pan
Bernard nie stawiał oporu
przy wydostawaniu go ze
sterty odpadków. Miał odmrożone nogi ze śladami
martwicy, nie był w stanie
ich nawet wyprostować, ani
nimi poruszać. Ambulans
zabrał mężczyznę do szpitala. Niewiele brakowało, a
zmarłby z wycieńczenia lub
wskutek schorzeń, na które
cierpiał.
O całej sprawie powiadomiono już odpowiednie
instytucje, które mają podjąć dalsze działania. Ten
przypadek jest jednym z
najbardziej drastycznych,
z jakimi do czynienia miały
jeleniogórskie służby. Nie
jest jednak odosobniony.

Ciąg dalszy

na stronie 4.

ży Miejskiej w Jeleniej
Górze.
Mężczyzna gromadził swoim w
mieszkaniu stary
sprzęt elektroniczny,
a później inne przedmioty oraz śmieci.
Z biegiem czasu nazbierało się tego tyle,
że zabrakło miejsca
dla niego samego. Jak
wskazali sąsiedzi, pan
Bernard wchodził do
mieszkania przez
okno i po zwałach
śmieci przemieszczał
się przy suficie. Pomocy nie oczekiwał
i odmawiał, czasami
tylko poprosił o coś
do jedzenia. Bał się
wpuszczać kogokolwiek do mieszkania
w trosce o swój „dobytek”.
- W mieszkaniu
były myszy i szczury,
a w ciepłe dni przeraźliwie cuchnęło
– relacjonuje Artur
Wilimek.

JELENIA GÓRA Chcieli postawić “Biedronkę” na byłym cmentarzu

Egzemplarz
bezpłatny

JELENIA GÓRA

łatwiej wrócić
do zdrowia
W Mysłakowicach otwarto
nowoczesną przychodnię dla
mieszkańców gminy
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Dzięki postawie jednego z
mieszkańców, który zawiadomił odpowiednie służby,
że na placu budowy walają się szczątki zmarłych,
wstrzymano prace przy
wznoszeniu kolejnego pawilonu portugalskiej sieci.
Market ma bowiem
powstać na terenie
byłego cmentarza
ewangelickiego. Tuż
przy nim znajdował
się kościół ewangelicki, który wyburzono,
a cmentarz - zlikwidowano. W miejscu,
gdzie znajdowała się
świątynia, stał pawilon handlowy.
Nieruchomość należała do prywatnego właściciela, który
sprzedał grunt. Jak
informuje szef jeleniogórskiej delegatury Służby Ochrony
Zabytków Wojciech

Kapałczyński, w 2001 roku magistrat zwrócił się do niego z prośbą
o wydanie opinii o tym miescu, co
też uczynił. Wskazał na wyjątkową
przeszłość tego miejsca.
– Nie wiedziałem, że są już
wydane decyzje o inwestycji w tym
miejscu. Niestosowne jest budowanie
marketu na terenie cmentarza –

Fot. ARCOFEYSOD
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podkreśla W. Kapałczyński. Okazało
się, że kiedy likwidowano cmentarz,
zburzono jedynie nagrobki i nie
dokonano ekshumacji ciał.
Po wstrzymaniu prac inwestycja
nie będzie zaniechana: dalsze roboty
będą prowadzone pod nadzorem
archeologa.
(Agrafka)

kania, gdyż przez wybuch zawaliła
się część ścian i została naruszona
konstrukcja. Przyczyna zdarzenia to
najpewniej uszkodzenie reduktora
przy butli gazowej. Poszkodowanym
zaproponowano lokale zastępcze.
(Agrafka)

W miniony piątek nad ranem
doszło do wybuchu butli gazowej
w jednym z bliźniaczych budynków
przy ul. Daszyńskiego. Ewakuowano cztery osoby. 82-letnia kobieta
przytomna trafiła do szpitala. Oba
budynki nie nadają się do zamieszR

W tym miejscu od połowy XIX wieku
do lat 70. ubiegłego stulecia chowano
zmarłych.

Fot. ARCOFEYSOD

Ludzkie kości na placu budowy pawilonu Ruina po wybuchu butli z gazem
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ROZMAITOŒCI

Zbigniew Szumski
szef Teatru
Cinema

Fot. red

NA TOPIE

Współzałożyciel prywatnego Teatru Cinema, który od
dwudziestu lat rozsławia podjeleniogórskie Michałowice na
rozmaitych scenach świata i
kraju. Jego rysunki i projekty
scenografii teatralnych można oglądać na jubileuszowej
wystawie w Biurze Wystaw
Artystycznych. Pochodzi z Sopotu. Studiował na Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku,

Śmierć przy pracy
34-letni mieszkaniec Chojnowa,
który pracował na nożycowym
podnośniku przy budowie hali
przy ulicy Tysiąclecia w Piechowicach, spadł w miniony piątek
z wysokości 8 metrów i poniósł
śmierć. Przyczyny tragedii ma
wyjaśnić prokuratura oraz inspekcja pracy.
(Agrafka)
JELENIA GÓRA

Dwieście lat!
Dziś (poniedziałek, 12 marca)
stuletnie urodziny obchodzi pani
Józefa Stężała, przebywająca w
Domu Pomocy Społecznej “Pogodna jesień” w Jeleniej Górze. Z tej
okazji jubilatka dostanie kwiaty i
życzenia od władz miasta, przedstawiciela ZUS oraz pensjonariuszy i pracowników DPS.
JELENIA GÓRA

Przeżyli razem
pół wieku
W Urzędzie Stanu Cywilnego w
Ratuszu odbędzie się dziś (poniedziałek, 12 marca) uroczystość
wręczenia przyznanych przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Medali za długoletnie
pożycie małżeńskie” pięciu parom
jeleniogórzan.
(Es)
KRAJ

“Wodnik” z diamentem
Według zestawienia miesięcznika „Forbes” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”
w kategorii małych firm znalazło
się w prestiżowym gronie firm
najszybciej zwiększających swoją
wartość. “Wodnik” znalazł się na
siedemnastym miejscu w kraju i
zajął trzecie miejsce na Dolnym
Śląsku.
(Accipiter)
KARPACZ

Miastowa debata
W Hotelu Gołębiewski odbyło się
8 i 9 marca dwudniowe Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich.
Został przyjęty także budżet na rok
2012 oraz tezy programu działania.
Gościem obrad ZMP był Michał
Boni, minister spraw administracji i cyfryzacji. Została, między
innymi, przedstawiona wizja miast
w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej w latach 2014 – 20.
(Es)

na Wydziale Malarstwa i Grafiki, dyplom
w roku 1983 u prof. Jerzego Krechowicza. Uprawia rysunek artystyczny,
grafikę użytkową i scenografię teatralną.
Laureat międzynarodowych konkursów
na plakat (Wuppertal, Monachium,
Hamburg), laureat pierwszej nagrody za
scenografię na festiwalu Polskiej Klasyki
w Opolu. Jest współautorem licznych
spektakli Cinemy, a w tej scenicznej
działalności nie przeszkadza mu brak
stricte teatralnego wykształcenia, co
nie ograniczając zawodowo wyobraźni
pozwala nadać dziełom niekonwencjonalną formę.
(RED)

Michał Orlicz
działacz “Solidarności”
Pomysłodawca cyklu “Odkurzanie Solidarności”, którego celem
jest przypomnienie dzieła twórców, którzy poświęcili swój talent
w propagowaniu idei wolnościowych i solidarnościowych w latach
PRL, a zwłaszcza w jej schyłkowym okresie przed transformacją
ustrojową w czerwcu 1989 roku.
Pochodzi z Gdańska, z Jelenią
Górą związał się w latach 70. XX
wieku. Pracował w Fampie, Polfie
i Zeto. Szykanowany jeszcze przed

JELENIA GÓRA Zarząd przedstawił stanowisko wobec protestu załogi

1980 rokiem, współtwórca jeleniogórskich
struktur “Solidarności”,
uczestnik straju w Gencjanie, twórca ulotek i
drugoobiegowych pism
związkowych. Internowany w stanie wojennym. W
latach 80. XX wieku wielokronie przesłuchiwany
i inwigilowany przez SB.
Aktualnie działacz związkowy w “Jelfie”. Jest wymieniony w Encyklopedii
“Solidarności”.
(RED)

O NIM SIĘ MÓWI

REGION JELENIOGÓRSKI

szkoły dla dorosłych,
Spór w Jelfie nierozwiązany Zlikwidowali
bo nie było chętnych do nauki
Fot. Angela
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Mimo toczących się rozmów załoga
“Jelfy” wciąż trwa w niepewności
W miniony czwartek odbyło się
spotkanie zarządu jeleniogórskiej Jelfy z pracownikami na
temat sporu zbiorowego oraz
restrukturyzacji zatrudnienia pracowników. O obawach
przed utratą pracy wyrażonych przez załogę zakładu
oraz związkowców pisaliśmy
przed tygodniem.
- Zarząd zaproponował stronie związkowej podział zwiększonego funduszu
na wynagrodzenia także według metodologii: dla pracowników zarabiających
poniżej 4675 zł – 200 zł (5.5%), a dla
pracowników zarabiających powyżej
4675 zł – 174 zł (2,8%). Średnia kwota
zaproponowanej podwyżki to 192 zł
(wzrost o 4,3%). Propozycja ta nie znalazła akceptacji organizacji związkowych”
– czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do wypłaty nagrody
za dostępność zarząd Jelfa uznaje ten
postulat sporowy za niezasadny, bo
zdaniem zarządu, żądanie to nie może
być przedmiotem sporu zbiorowego –
jest niezgodne z art. 1 ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Zarząd
Jelfy podkreśla, że ewentualna wypłata
obejmuje 8 osób z pionu handlowego,
a kwestia ta była przedmiotem kontroli
Państwowej Inspekcji Pracy i zgodnie
z zaleceniami PIP nagroda zostanie
wypłacona ww. pracownikom.
Zdaniem zarządu, pracodawca
dwukrotnie zwracał się do przedstawicieli związków zawodowych z prośbą
o spotkanie w celu rozważenia propozycji zawieszenie układu zborowego,
jednakże przedstawiciele związków nie
przyjęli zaproszeń na spotkanie i nie
wysłuchali propozycji zarządu.
- Należy zaznaczyć, iż zawieszenie
układu zbiorowego może odbyć się

jedynie w drodze porozumienia z
organizacjami związkowymi i bez
tegoż porozumienia nie może mieć
miejsca. Należy wyraźnie zaznaczyć,
że zawieszenie układu zbiorowego
nie jest w żaden sposób zbieżne z jego
wypowiedzeniem. Propozycja pracodawcy obejmowała m.in.: rozszerzenie
uprawnień gwarancyjnych, dodatkowe
środki na ZFŚS, korzystne warunki
odejścia dla pracowników.
Zarząd tłumaczy również, że restrukturyzacja zatrudnienia w Jelfie
prowadzona w związku ze zmianami
organizacyjnymi oraz wdrożeniem
nowych modeli biznesowych objęła
dwa etapy.
Pierwszy dotyczył zwolnień 103
osób w strukturze komercyjnej czyli z
działów sprzedaży, marketingu i rozwój biznesu. Drugi tyczący restrukturyzacji zatrudnienia obejmie około
100 osób i będzie dotyczyć głównie
administracji, logistyki oraz obszarów
produkcyjnych i technicznych.
- Proces ten zostanie przeprowadzony w ciągu całego roku, więc nie
będzie konieczności przeprowadzenia
procedury zwolnień grupowych.
Pracodawca ustali indywidualnie z
pracownikami warunki odejść, przy
czym przewiduje również możliwość
tzw. dobrowolnych odejść – podano w
komunikacie.
(Angela)

REGION JELONIOGÓRSKI Są pieniądze na pomoc dentystyczną dla uczniów

Jak skutecznie walczyć z próchnicą
Ponad 400 uczniów powiatowych gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych zostało
już przebadanych w ramach
akcji „Pokolenie bez próchnicy” prowadzonej przez Karkonoskie Centrum Medyczne
oraz Starostwo Powiatowe w
Jeleniej Górze, które stawia
na zdrową młodzież.
Starostwo jeleniogórskie ze starostą
Jackiem Włodygą na czele czują się
odpowiedzialni za poziom zdrowia
mieszkańców Karpacza, Szklarskiej
Poręby, Piechowic, Starej Kamienicy
oraz innych miejscowości naszego
powiatu. Stąd też prowadzenie akcji
prozdrowotnych w szkołach.
- W ubiegłych latach prowadziliśmy
akcję „Ratujmy dzieciom wzrok”, a
tym razem postawiliśmy na profilaktykę dentystyczną. Już w ubiegłym

roku uzgodniliśmy z panią dr Moniką
Mikulicz-Pasler z Karkonoskiego Centrum Medycznego, że nieodpłatnie
przebadana zostanie młodzież w
kierunku zaawansowania próchnicy.
Wraz z pracownikami KCM stworzyliśmy program specjalistycznych, ale
szybkich badań, dzięki którym w ciągu
jednego dnia można zbadać uzębienie
pięćdziesięciu osobom. Akcja spotkała
się z dużym zainteresowaniem wśród
dyrektorów szkół i samych uczniów
– powiedział Jacek Włodyga, starosta
powiatowy. Do badań przystąpili najpierw gimnazjaliści, później uczniowie
ze szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie
przebadanych zostało już ponad 400
osób.
- Akcję rozpoczęliśmy wraz ze Starostwem Powiatowym 1 grudnia
ubiegłego roku. Polega ona na badaniu
przesiewowym dzieci i młodzieży z
powiatu jeleniogórskiego, pod kontem
wykrywania wczesnych ognisk próch-

nicowych za pomocą kamery ultrafioletowej. Jest to specjalne światło, dzięki
któremu wykrywamy najwcześniejsze
zmiany próchnicowe, niewidoczne gołym okiem – powiedział Kamil Turek,
lekarz stomatolog z KCM. - Okazuje
się, że w jeleniogórskich szkołach jest
mniej uczniów z próchnicą, niż np.
w Szklarskiej Porębie, czy Kowarach.
Prowadzimy również badania dzieci z
Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie –
dodał Kamil Turek.
Stomatolodzy przypominają, że na
kontrolę do dentysty powinno się chodzić minimum co pół roku. Zęby należy
myć po każdym posiłku, a gdy nie jest
to możliwe to przynajmniej rano po
śniadaniu i wieczorem po kolacji. –
Warto stosować nici dentystyczne oraz
płyny do płukania jamy ustnej. Zęby
należy myć dwie minuty, dzieci metodą
okrężną, a dorośli najlepiej szczoteczką
elektryczną – radzi Kamil Turek.
(Agrafka)

Rada Powiatu Jeleniogórskiego pod- kształcenia w naszych placówkach.
jęła decyzję o zakończeniu działalności Nabory do szkół można będzie prokilku szkół, istniejących na bazie placó- wadzić drogą elektroniczną. Jedna z
wek kształcenia ponadgimnazjalnego. wyspecjalizowanych firm otrzyma
Likwidacja miała charakter formalny, zlecenie stworzenia możliwości takiego
dotyczyła bowiem jedynie tych placó- naboru do trzech zespowek, do których nie było naboru, a także łów szkół prowadzonych
tych, które – ze względu na uwarunko- przez powiat. Będzie on
wania ustawowe, jak licea profilowane – organizowany w II
znikają już z rynku edukacji. Formalnie etapach, pierwuległy likwidacji także niektóre szkoły szy od kwietnia
dla dorosłych, istniejące przy zespołach do czerwca, druszkół dziennych. Ze względu na większą gi – do końca
mobilność Powiatowego Urzędu Pracy sierpnia.
(SJ)
w organizacji krótkich kursów dających kwalifikacje do
wykonywania konkretnego zawodu Taki nabór prowadzić będą szkoszkoły stacjonarne ły: - w Szklarskiej Porębie – LO i
dla dorosłych utra- Szkoła Mistrzostwa Sportowego - w
ciły rację bytu.
Piechowicach – zespół szkół, który
- Rozwijamy
natomiast – powie- przyjmie młodzież do technikum i
dział Jacek Włody- ZSZ o specjalnościach mechatroga, starosta powianik, informatyk i do tzw. „klasy
tu – sieć informacji
o możliwościach policyjnej”, w Kowarach – LO.

JELENIA GÓRA

Pod urzędem miasta
zaparkujesz jak zapłacisz
Od kwietnia władze Jeleniej Góry
chcą wprowadzić opłaty na trzech
parkingach obok siedziby magistratu
przy ul. Sudeckiej i Ptasiej w Jeleniej
Górze. – Opłaty będą minimalne,
a ich celem jest udrożnienie miejsc
parkingowych, które blokowane są
na całe dnie, przez co petenci nie
mają gdzie pozostawić swoich aut
– zapowiada samorząd .Zmotoryzowani petenci od dawna narzekali na

brak miejsc do parkowania, które na
trzech istniejących parkingach przy
magistracie są zajmowane przez
pracowników okolicznych firm. Będą
więc musieli sięgnąć do portfela, aby
zapłacić postojowe. Opłaty za pierwszą godzinę będą minimalne, ale już
za kolejne będą o wiele wyższe.
Przy urzędzie przy ul. Sudeckiej
jest około 60 miejsc parkingowych.
(Angela)
Fot. red
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W godzinach popołudniowych
parking zieje pustką.
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JELENIA GÓRA Emilia Rydzy pokieruje Młodzieżową Radą Miejską

JELENIA GÓRA

Mają dwa lata na promocję swoich pomysłów

Wyrastają kamienice i małe osiedla

Licealistka z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych Emilia Rydzy została
wybrana przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej. To
najważniejsza decyzja pierwszej sesji młodych rajców,
którzy obradowali w ratuszu
w miniony piątek.

im. Jędrzeja Śniadeckiego, do którego
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej we wszystkich szkołach gimnazjalnych i
uczęszczam. Moją pasja jest reżyseria,
scenariopisarstwo i dziennikarstwo.
ponadgimnazjalnych odbyły się 24 lutego br. Mandaty radnych uzyskali: Radosław
Uczę się w klasie o profilu medialnym.
Jabłczyńki (Zespół Szkół Elektronicznych), Katarzyna Latto (Zespół Szkół EkonoJako radna MRM chciałabym skupić się
miczno-Turystycznych), Jan Łuć (Zespół Szkół Społecznych), Maciej Makoś (Zespół
przede wszystkim na rozwoju kulturalnej strony miasta, a także na jego proSzkół Rzemiosł Artystycznych), Mateusz Mazurkiewicz (Zespół Szkół Licealnych i
mocji wśród młodzieży i przyjezdnych.
Zawodowych Nr 2), Ernest Obaz 9 Gimnazjum Nr 1), Michał Piasecki (Zespół Szkół
Chciałabym pomóc młodym ludziom
Ogólnokształcących Nr 1), Patryk Ptak (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2), Emilia
w „otwarciu się na świat” przez umożliRydzy (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych) , Sylwana Rzepka (Gimnazjum
wienie im rozwoju wszelkiego rodzaju
talentów – powiedziała nowowybrana
Nr 4), Kamil Szydłowski (Gimnazjum Nr 2), Paweł Szynka (Zespół Szkół Przyrodniczoszefowa młodych radnych
Żywieniowych), Mateusz Śliwiński (Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”), Weronika
- Nie możemy pominąć również pomyTkaczuk (Gimnazjum w Zespole Szkół Elektronicznych), Luiza Zadrożna (Gimnazjum
słu ze skateparkiem (młodzież wystąpiła
przecież z własną inicjatywą), na którego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1), Katarzyna Zmysłowska (Gimnazjum w
temat odbyły się już wstępne rozmowy.
Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ) i Gabriel Zieliński (Zespół Szkół Licealnych
Chcemy nawiązać kontakt ze wszystkimi
i Usługowych), a także Daniel Rostkowski z Gimnazjum w ZSP-Ż, który zrezygnował
jeleniogórskimi szkołami i porozmawiać
z młodzieżą, czego od nas oczekuje. My
z pełnienia tej funkcji.
nie pytamy, co miasto może zrobić dla
nas... Pytamy co my możemy zrobić dla oraz Maciej Makoś. Na sekretarza została dwóch tygodni. Radni zaprezentują, co
miasta – usłyszeliśmy od Emilii.
wybrana Sylwana Rzepka z chcą zrobić w ciągu swojej dwuletniej
W wyborach na wiceprzewodnicząGimnazjum nr 4 kadencji, powołają komisje, zdadzą
cego najwięcej głosów uzyskali Michał
zdobywając 14 sprawozdanie ze swojego pobytu w
Piasecki (ZSO nr 1) i Ernest Obaz
Warszawie, gdzie reprezentowali miasto
głosów.
(Gimnazjum nr 1), którzy tym samym
Uroczysta w turnieju miast podczas teleturnieju
będą sprawować te funkcje. Ich kontrsesja odbędzie „Jaka to melodia?”.
kandydatami byli Katarzyna Latto,
(Angela)
się w ciągu
Gabriel Zieliński, Mateusz Śliwiński, Luiza Zadrożna

Wiceprzewodnicząca rady miasta
Anna Ragiel dokonała otwarcia sesji i
wręczyła każdemu z młodych radnych
zaświadczenie o wyborze na radnego.
Następnie wszyscy złożyli ślubowanie.
W całym porządku obrad znalazło się
dziewięć punktów. Powołano komisję
skrutacyjną, w której znaleźli się Patryk
Ptak, Paweł Szynka i Jan Łuć.
Następnie młodzi radni przeszli do
wyboru przewodniczącego MRM. Swoją
kandydaturę zgłosili wybrana na przewodniczącą Emilia Rydzy z
ZSOiT, która zdobyła 10
głosów oraz jej kontrkandydat Michał Piasecki
(ZSO nr 1), który uzyskał
głosów siedem.
- Mam 17 lat.
Jestem wiceprzewodniczącą
szkoły w
ZSOiT

Nasze miasto obrodziło nie
tylko w galerie handlowe i market y, ale i nowe mieszkania.
Wciąż trwają prace przy budowie
osiedla Ogrody Paulinum. Aktualnie w Jeleniej Górze na rynku
pierwotnym nowe mieszkanie
można kupić już za 2,8 tysięcy
złotych. Natomiast w Karpaczu
i Szklarskiej Porębie mieszkania
sprzedawane jako inwestycja pod
wynajem kosztują nawet do 7,5
tysięcy złotych za metr. Przy ul.
Nowowiejskiej, w otoczeniu Parku
Paulinum, wciąż trwają prace
budowlane na osiedlu o nazwie

3

Ogrody Paulinum. Tutaj w czterech budynkach powstaje około 40
nowych mieszkań o metrażu 30-70
m. Dwa budynki są już gotowe,
jeden został już oddany do użytku
w listopadzie ub. r. Nowe osiedle
buduje deweloper - Poznańskie
Przedsiębiorstwo Budowlane. Z
kolei w styczniu br. inwestor z
Wrocławia - Locus oddał do użytku
budynek z lokalami usługowymi i
mieszkaniami przy ul. Kochanowskiego. Według planu na parterze
ma być 16 sklepów, a na piętrach
około 50 mieszkań.
(Accipiter)

JELENIA GÓRA

Miał cztery promile we krwi
i wiózł rodzinę samochodem
Tragedią mogła zakończyć się
decyzja mieszkańca regionu lwóweckiego, który – mimo upojenia
alkoholem – postanowił prowadzić samochód z matką i synem
jako pasażerami. W miniony
czwartek po południu w jednej z miejscowości gminy Stara
Kamienica prowadzony przez
wspomnianego volkswagen golf
wjechał w drzewo. Szczęśliwie

w wyniku zderzenia nikt nie
ucierpiał. Kierowca miał cztery
promile alkoholu w organizmie:
po uderzeniu w drzewo zasnął za
kierownicą. Matka mężczyzny potwierdziła, że syn jechał za szybko.
Wiedziała, że był pijany. Sprawcy
grozi kara do dwóch lat więzienia,
zakaz kierowania pojazdami na
kilka lat oraz wysoka grzywna.
(Es)

Fot. Angela

JELENIA GÓRA

O nauczycielskim urlopie zdrowotnym
zdecyduje komisja lekarska

Emilię Rydzy obdarzyło zaufaniem
dziesięciu koleżanek i kolegów z MRM.

JELENIA GÓRA Na gorące kąpiele w aquaparku trzeba będzie jeszcze sporo poczekać

Termy Cieplickie z wiosennym poślizgiem
cyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Z programu na budowę samorząd
otrzymał 40 procent wszystkich
kosztów, czyli 19 milionów złotych
dotacji. Niedotrzymanie terminu
zakończenia prac może skutkować koniecznością zwrotu tych
pieniędzy.
(Accipiter)

- jeleniogórzanie mieli korzystać z
aquaparku w styczniu br. Jednak
firmie Tiwwal trudno było dotrzymać terminu zakończenia budowy. Przejęto rozliczenia i złożono
wniosek o przedłużenie terminu
Pierwotnie kompleks basenowo- leczniczych i profilaktycznych miał wykonania prac do końca marca.
rekreacyjny z wykorzystaniem być gotowy pod koniec listopada ub. Tę datę wymusza umowa zawarta w
wód termalnych o właściwościach r. Według zapowiedzi władz miasta ramach unijnego Programu Opera-

Ostateczny termin zakończenia projektu budowy Term
Cieplickich – Dolnośląskiego Centrum Rekreacji Wodnej
pod nadzorem warszawskiej firmy Tiwwal przypada najpóźniej do końca marca. Tymczasem wykonawca zrealizował jedynie około 30 procent zaplanowanych prac.

JELENIA GÓRA

Pneumokoki: zaszczep dziecko!
będących mieszkańcami Jeleniej Góry,
a także przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie
miasta. Świadczeń udziela Centrum
Medyczne Orle przy ul. Cieplickiej 83a
w Jeleniej Górze.
(Agrafka)

W Przychodni Orle można bezpłatnie
zaszczepić swoje dziecko przeciwko
pneumokokom. Gratisowa jest także
konsultacja z lekarzem pediatrą. Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych skierowany jest do dzieci
w wieku od 24 do 36 miesiąca życia,
•
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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
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rozwiązania problemu w innych
miastach, gdzie komisje lekarskie
dają uczącym krótsze urlopy, od
trzech do sześciu miesięcy, w
zależności od stanu zdrowia, a
nie tyle „ile się z karty należy”,
to znaczy – rok. A przynajmniej
połowa starających się o urlop w
komisji lekarskiej takiej decyzji
nie uzyskuje.
Problem jest wielowątkowy, bo
w przypadku nauczycieli pełną
kwotę poborów w okresie urlopu
musi wypłacić gmina jednocześnie odprowadzając składkę na
ubezpieczenie do ZUS. „Urlop na
poratowanie zdrowia” w świetle
obowiązujących przepisów jest
„urlopem”, a nie „świadczeniem
zdrowotnym”, a koszty urlopu
ponosi pracodawca, a nie ZUS. Tę
zasadę samorządy chcą oprotestować w parlamencie.
(Es)
A
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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)

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Nauczyciele, którzy – z powodów zdrowotnych – chcą skorzystać z należnego im rocznego urlopu, będą musieli stawić się przed
komisją lekarską. Do tej pory o
skierowaniu mógł zdecydować
nawet lekarz rodzinny. To jeden z
kroków oszczędnościowych, jaki
zamierzają zastosować – na wzór
innych samorządów – władze Jeleniej Góry. Zdaniem zastępczyni
prezydenta Mirosławy Dzikiej nie
można sobie pozwolić, by niektórzy nauczyciele traktowali urlop
na poratowanie zdrowia jak należy
sobie deputat, bez względu na to,
czy są chorzy, czy nie. W mieście
na takich urlopach przebywa teraz
47 osób, a każdy z tych urlopów,
bez względu na rodzaj schorzenia
ma wymiar roczny. To oznacza - w
przeliczeniu - wyłączenie z pracy
niemal całej dużej szkoły.
Samorządowcy wskazują na

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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Wegetują w warunkach uwłaczających godności człowieka

JELENIA GÓRA

Bliscy śmierci pod stertą śmieci

- Zdarza się, że biega nago,
wchodzi do fontanny w Tesco.
Bywa agresywna, szczególnie kiedy pije alkohol. Wychodzi z domu
z nożem, odgraża się dzieciom i

Ubezwłasnowolnić całkowicie można
osobę, która ukończyła 13 lat, jeżeli
na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju lub innych zakłóceń (pijaństwa, narkomanii) nie jest w stanie
kierować swoim postępowaniem. Dla
ubezwłasnowolnionego ustanawia się
opiekę – chyba, że osoba ta znajduje się
jeszcze pod władzą rodzicielską.
Osoba ubezwłasnowolniona częściowo
ma ograniczoną zdolność do czynności
prawnych. Ważność podejmowanych
przez nią czynności zależy od zgody przedstawiciela ustawowego lub
kuratora.
JELENIA GÓRA

Oszust z narkotykami

Policjanci zatrzymali w minionym
tygodniu mężczyznę, który próbował
wyłudzić 12 tysięcy złotych pożyczki
w jednym z jeleniogórskich banków.
Oszust posłużył się sfałszowanym
zaświadczeniem o zatrudnieniu i
zarobkach. Ponadto mężczyzna miał
w mieszkaniu narkotyki: blisko 1300
porcji amfetaminy.

sąsiadom. – mówi Wioleta Lizak,
sąsiadka chorej psychicznie lokatorki z ul. Lwóweckiej. Zachowuje
się normalnie tylko wtedy, kiedy
bierze leki. Kobieta potrzebuje
natychmiastowej pomocy, jednak
żadna instytucja nie chce zająć się
problemem.
Na podobny kłopot skarżą się
lokatorzy z ul. Wolności w Jeleniej
Górze. Ich samotnie mieszkająca
sąsiadka nie ma toalety. Załatwia się do wiaderka. Przez okno
niejednokrotnie wyrzuca słoiki,
meble i inne przedmioty. Jej sprawa również została zgłoszona do
wielu instytucji, które rozkładają
ręce.
Dopóki tacy lokatorzy nie zrobią
komuś krzywdy, policja czy straż
miejska nie mogą interweniować.
Sprawy zazwyczaj są kierowane
do Miejskiego Ośrodka pomocy
Społecznej, który z kolei musi
wystąpić do sądu o ubezwłasnowolnienie takich ludzi. A to trwa.
Czasami kilka, a nawet kilkanaście
miesięcy.
- Niestety są to sprawy, których
nie udaje się załatwić od razu,
mimo, że wymaga tego sytuacja.
Ubezwłasnowolnienie to bardzo
ważna decyzja, stąd do jej wydania
potrzebny jest czas na sprawdzenie
wszystkich okoliczności sprawy –
przyznaje sędzia Andrzej Wieja,
rzecznik jeleniogórskiego sądu.
(Angela)

Schorowanego lokatora, który był
na granicy wycieńczenia, pogotowie
zabrało do szpitala.

Z OKIENKA AZARIASZA
Pierwsze co przychodzi na myśl, to obarczenie winą za takie sytuacje instytucji,
które powinny reagować w przypadkach ludzi wegetujących w samotności, brudzie i
chorobie. Problem ma jednak korzenie zupełnie gdzie indziej. Zaczyna się bowiem od
odtrącenia. Czy to w rodzinie, czy w społeczeństwie. Dorosłe dzieci zostawiają schorowanych i starzejących się rodziców wybierając wygodniejsze życie bez obarczania
jego lekkości kimś cierpiącym i wymagającym opieki. Poźniej od takich współczesnych
trędowatych odwraca się świat. Ludzie ci – pozostawieni sami sobie – nierzadko
podupadają jeszcze bardziej na zdrowiu: i fizycznym, i psychicznym. Paradoksalnie
stają się rzeczywiście ogromną uciążliwością dla swoich bliźnich. Sytuacja wydaje się
bez wyjścia i często ma finał przykry, a bywa, że tragiczny. Bez uzdrowienia relacji
rodzinnych, odbudowania szacunku dla starszych i przyjęcia życia nie tylko jako pasma
przyjemności, lecz także odpowiedzialności, współczesnych trędowatych z roku na
rok będzie przybywać. Niestety.
Azariasz

SIEDLĘCIN Nie ma pieniędzy na kapitalny remont przeprawy drogowej

Jeleniogórskiego. Ta inwestycja ma być
umieszczona w strategii województwa
dolnośląskiego, co pozwoli na jej dofinansowanie (10 – 15 mln zł) w latach
2015 – 2016. Jeleniogórskie lotnisko
miałoby uzupełnić ofertę wrocławskiego
portu lotniczego.
Mówiono również o potrzebie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw
szczególnie w branży turystycznej czy
ograniczenia emisji zanieczyszczeń
regionie.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Fryzjerstwo szansą na sukces
Jak robić loki, koki i upięcia? Strzyc
maszynką i nożyczkami; farbować i
modelować – oto czego uczą się panie
pod czujnym okiem doświadczonych fryzjerów w ramach programu
„Wspólne działanie-lepsze jutro”
autorstwa MOPS i PCKK w Jeleniej
Górze skierowanego do mieszkańców
miasta z obszarów objętych Lokalnym
Programem Rewitalizacji.
– Panie uczą się pracy w charakterze fryzjerek. Od podstaw – póki co,
praktykują na głowach specjalnych
manekinów, a już wkrótce rozpoczną
prawdziwe strzyżenia, farbowania i
modelowania. Jak im idzie? Bardzo
dobrze. Widać tu wielkie zaangażowanie, skrupulatność oraz dyscyplinę
podczas wykonywania powierzonych
im zadań – mówi nam Beata Szymczyk, właścicielka Salonu Fryzjerskiego „Markiza” w Jeleniej Górze, w
którym odbywają się kursy.

Po zakończeniu kursów, beneficjentki programu „Wspólne działanielepsze jutro” otrzymają certyfikaty i
świadectwa uprawniające do odbycia
półrocznego stażu w salonach fryzjerskich, a potem do pełnoetatowej pracy
w charakterze fryzjerek po zdaniu
egzaminu czeladniczego.
(Petr)

Do tej pory, w ramach programu
odbyły się (lub ciągle trwają) m.in.
kursy komputerowe dla starszych i
młodszych, kursy języków obcych,
warsztaty rozwoju osobistego, kursy
opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, kurs wizażu, kosmetyki i
stylizacji paznokci.

Most wkrótce znów podzieli mieszkańców?
Przeprawa w Siedlęcinie
jest t ymczasowo naprawiona oraz przejezdna dla
samochodów osobowych i
pojazdów do pięciu ton.

swoimi samochodami do pracy,
dzieci jeżdżą małym autobusem
do szkoły. Jednak w porze letniej
już zacznie się problem, gdyż
rolnicy będą chcieli przejechać
maszynami rolniczymi, nie będą
mogli tego uczynić, gdyż na most
mogą wjechać jedynie pojazdy do
5 ton – powiedział Marian Tyka,
sołtys Siedlęcina.
Jak poinformował Krzysztof So-

- Niestety, problem rozwiązany
jest połowicznie. Co prawda dziury
JELENIA GÓRA
zostały zabezpieczone przez Kółko
Przechodzili na czerwonym Rolnicze z Siedlęcina. Mieszkańcy
W miniony wtorek policja dro- mogą przejeżdżać przez most
gowa przeprowadziła akcję „Pieszy
R
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•
kontra pojazd”. Ukarano mandatami
38 pieszych, bo nie stosowali się do
sygnalizacji świetlnej i przechodzili
w miejscach niedozwolonych. Ponadto 20 pieszych pouczono, a wobec
dwóch skierowano wniosek do sądu.
29 kierowców dostało mandaty za
nieprawidłowe przejeżdżanie przez
“zebry” oraz za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym.
AUTO - CAMPING PARK

+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY


LPN

REGION

Zamiast pomagać, kradł

Na około 1400 złotych oszacowano
wartość przedmiotów skradzionych
przez pewnego nastolatka, który
wykonywał prace porządkowe w jednym z hoteli w Szklarskiej Porębie.
Sprawca kradł pieniądze, przywłaszczył sobie też aparat cyfrowy, pozłacany długopis i inne przedmioty. O
dalszym losie 16-latka, pensjonariusza jednej z placówek opiekuńczych,
zadecyduje sąd rodzinny.
(112)

W ratuszu odbyło się w minioną środę
pierwsze z cyklu roboczych spotkań
nad strategią rozwoju Dolnego Śląska,
w którym udział wzięli samorządowcy
z Kotliny Jeleniogórskiej, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.
Do priorytetowych potrzeb zaliczono
rozwój szeroko rozumianej komunikacji. Mówiono o kolei dużych prędkości,
która mogłaby otworzyć Kotlinę Jeleniogórską na świat. Wspomniano też
– nie po raz pierwszy – o utwardzeniu
pasa startowego lotniska Aeroklubu

Fot. Petr

Od sześciu lat ludzie budynku z ul. Lwóweckiej w
Jeleniej Górze boją się o
bezpieczeństwo ze względu na chorą na schizofrenię sąsiadkę. Lokatorka
z ulicy Wolności wylewa
nieczystości z okna na
głowy przechodniów.

Komunikacja regionu sednem strategii
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

bała z Zarządu Dróg Powiatowych,
mieszkańcy Siedlęcina nie chcieli
budowy całkiem nowego, większego mostu, by nie umożliwiać jazdy
przez wieś kierowcom samochodów ciężarowych. Starostwa i
tak nie stać by było na budowę
nowego mostu, a pieniędzy na
planowany kapitalny remont na
ten rok, jak na razie nie ma.
(Agrafka)
•

Nauka pożytecznego fachu być może
pozwoli na poprawę przyszłości
beneficjentek.
R

E

K

L

A

M

A

•

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA

Przestronne gabinety lekarskie i rehabilitacyjne z nowoczesnym wyposażeniem,
apteka, winda i inne udogodnienia dla niepełnosprawnych
– to zalety uroczyście otwartej
nowej przychodni w Mysłakowicach, w której kompleksie
działa także Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Obiekt kosztował ponad pięć milionów złotych i – trzeba przyznać
– robi wrażenie. Lśni nowoczesnością
i czystością.
– Budynek, w którym mieścił się
dotychczas ośrodek zdrowia, jest przestarzały i nie był przyjazny dla pacjentów. Udało nam się pozyskać środki na
budowę nowej siedziby dla przychodni.
Mimo wielu kontrowersji widać, że była
to inwestycja trafiona – powiedział wójt
Mysłakowic Zdzisław Pietrowski
– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy
Mysłakowic mają do swojej dyspozycji
tak nowoczesną placówkę – powiedziała
Marzena Machałek, poseł na Sejm RP.
– To tym bardziej dobra wiadomość,
że samorządom jest coraz trudniej
pozyskiwać środki z zewnątrz na takie
przedsięwzięcia. Zostałam przewodniczącą parlamentarnej podkomisji
do spraw finansów samorządowych i
zrobię, co w mojej mocy, aby pomagać
samorządowcom w ułatwieniach dostępu do takich środków – zaznaczyła.
Jacek Włodyga, starosta jelenio-

Ręce same składały się do braw
Adepci muzyki z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki dali 8 marca
popis swoich możliwości w koncercie dedykowanym jeleniogórzankom.

Fot. red

stra Symfoniczna PSM I i II st. im.
S. Moniuszki pod dyrekcją maestry
Eweliny Rożek-Jaworskiej zagrała na
poziomie profesjonalnego zespołu.
Równie świetnie zaprezentowały
się zespoły kameralne: Los
Ganchos (opiekun Tomasz Gadzina) oraz
uczniowie z klasy
perkusji Grzegorza
Szymańskiego.
Huraganem oklasków publiczność

Fot. red

można ten problem rozwiązać
bez prawnych konsekwencji z
operatorem płatnej strefy parkingowej. - To są dochody miasta,
a operator otrzymuje prowizję,
więc można mu ją zwiększyć o
utracone z tego tytułu dochody argumentował. - Trzeba to tylko
dobrze przemyśleć i skonsultować
z prawnikami. Nie można z rozwiązaniem tego problemu czekać
trzy lata - podkreślał.
Radny PO Leszek Wrotniewski
stwierdził, że prawda, jak zwykle
leży po środku. - Chcemy ten problem
dokładnie poznać i chcemy się nim
zająć. Musimy jednak wiedzieć czy
chodzi o dostępność miejsc parkingowych osób dla niepełnosprawnych,
czy o to, aby były one bezpłatne twierdził. Podpowiedział, że można
na początek zwięszyć liczbę takich
darmowych miejsc (jest ich obecnie
61 - przyp. red) o na przykład 20 i
zobaczyć co to zmieni.
- Mam prośbę do wiceprzewodniczącego rady, żeby zorganizować spotkanie z udziałem
prezydentem miasta - apelował
Stanisław Schubert. - Podejmiemy
takie działania. Mam nadzieję, że
jest chęć prezydenta do rzeczowej
rozmowy w tej sprawie , bo tylko
on może podjąć decyzję. Prezydent
ma większość w radzie – podkreślił Józef Sarzyński.
(bc)

Będzie łatwiej wrócić do zdrowia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet oczarowali muzyką

Podczas koncertu, anonsowanego przez Agnieszkę Cel, ręce same
składały się do braw, bo adepci
muzyki z rodzimej “muzycznej”
błysnęli kunsztem. Szkolna Orkie-
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Miasto odwraca się plecami
do niepełnosprawnych?
Dokończenie ze strony 1
- Koperty dla nas są stale zajęte,
bo jest ich o wiele za mało. Czy nie
moglibyśmy płacić mniej za parkowanie w innych miejscach postojowych? - pytał nas mieszkaniec
Jeleniej Góry (chciał zachować
anonimowość). - Przecież wielu z
nas nie jest w stanie przejść nawet
kilkadziesiąt metrów do urzędu
czy lekarza – argumentował.
W walce o dogodne parkowanie dla osób z problemami z
poruszaniem aktywnie uczestniczy Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych. Jego prezes
Stanisław Schubert zorganizował
w piątek spotkanie w tej sprawie,
na które zaprosił prezydenta
miasta i przedstawicieli klubów
radnych. Jednak władze miasta
reprezentował dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Czesław
Wandzel. - Jeśli nie ma osób decyzyjnych w tej sprawie, to do d....
z tym wszystkim - skomentował
Stanisław Mielczarek.
Stanisław Schubert tonował
emocje. Prosił radnych o zajęcie się problemem. - Umowa z
operatorem w miejskiej strefie
parkowania została podpisana do
2014 roku, nie możemy czekać tak
długo - apelował.
Obecny na spotkaniu wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef
Sarzyński (SLD) stwierdził, że
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podziękowała Klaudiuszowi Leśniakowi oraz Jackowi Szwarczyńskiemu,
uczniom klasy wokalnej prowadzonej
przez Aleksandrę Lemieszkę. Młodzi
śpiewacy brawurowo wykonali,
między innymi, znane fragmenty z
opery “Straszny Dwór” Stanisława
Moniuszki, w tym słynną Arię Skołuby (“Ten zegar stary...”). Szkoda,
że – w wyniku organizacyjnego
nieporozumienia – nie udało się pokazać swoich możliwości zespołowi
rozrywkowemu. Nie mniej jednak
oklaski należą się ogromne!
(RED)

Lidia Starzecka, kierowniczka Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach, zaprosiła
licznie przybyłych gości do zwiedzenia placówki.
górski, wyraził satysfakcję z działania
przychodni. – Chciałoby się rzec, aby
było jak najmniej ludzi, którzy muszą tu
przychodzić, ale w takich warunkach i z
taką obsługą z pewnością łatwiej będzie
wrócić do zdrowia i do pełni sił – podkreślił J. Włodyga.
Ksiądz Marek Mendyk, biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej i duszpasterz środowiska niepełnosprawnych,
życzył pracownikom i korzystającym
z przychodni zadowolenia z pracy i
posługi. Hierarcha udzielił wszystkim
błogosławieństwa i poświęcił nowo
otwieraną przychodnię i ośrodek pomocy społecznej.
Po przecięciu symbolicznej wstęgi
Lidia Starzecka, kierowniczka Sa-

modzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach,
zaprosiła licznie przybyłych gości do
zwiedzenia placówki. Wśród zaproszonych był, między innymi, poruszający
się na wózku Leszek Karbowski, szef
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Sam mógł sprawdzić, że w
nowej przychodni barier dla niepełnosprawnych nie ma.
Goście podziwiali nowe gabinety, nowocześnie wyposażone pomieszczenia
oddziału rehabilitacji, a także rozmaite
udogodnieniap – choćby dwie windy:
jedną dla korzystających z przychodni,
drugą zamontowaną dla potrzeb ośrodka pomocy społecznej. Zwiedzającym
przyglądali się pacjenci, którzy już korzy-
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Mieszkaniowe formalności

Najemcy lokali mieszkalnych,
którzy przed końcem ubiegłego roku
złożyli około tysiąc pięćset wniosków o wykup mieszkań za jeden
procent wartości, muszą uzbroić się
w cierpliwość. W większości wnioski
wymagają złożenia dodatkowych
dokumentów – choćby w celu uporządkowania spraw notarialnych i
podziałów geodezyjnych.

JELENIA GÓRA

Grząsko w Parku
Zdrojowym

Reprezentacyjny zakątek Cieplic – mimo słonecznej pogody
przedwiośnia – nie przyciąga zbyt
wielu zainteresowanych efektami
rewitalizacji. Nic dziwnego, bowiem
parkowe ścieżki to w niektórych
miejscach niemal grzęzawisko. Powodem jest nieodpowiedni drenaż
i grys, którym wysypano ścieżki.
Na parkowe roboty obowiązuje
pięcioletnia gwarancja.
(Es)
JELENIA GÓRA

Polonez w ogniu

Klaudiusz Leśniak i Jacek Świerczyński
zawodowo zaśpiewali fragmenty
“Strasznego Dworu” Moniuszki.

W pierwszy piątek marca przy
ulicy Wolności w okolicach MZK
zapalił się samochód marki Polonez.
Gaszenie auta rozpoczęli pracownicy pobliskiej hurtowni. Ostatecznie
płonący silnik zgasili strażacy.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
powodem zapalenia się silnika
był uszkodzony gumowy przewód
paliwowy.
(Angela)

stają z przychodni. – Co prawda jest ona
trochę daleko od centrum Mysłakowic,
ale nowoczesne wyposażenie rekompensuje ten niedostatek – powiedziała
nam jedna z pań.
(Agrafka)

Cały obiekt zasilany jest ekologicznym
systemem grzewczym opartym o
technologię pomp ciepła. Projekt
współfinansowany jest Europejskiego
Funduszu Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego dla Dolnego
Śląska. Kwota dofinansowania wyniosła
2 mln 300 tys.

Jechał stanowczo za szybko
i dachował w Radomierce
Więcej szczęścia niż rozsądku miał kierowca volkswagena
golfa III ze Środy Śląskiej, który
w pierwszą sobotę marca na ul.
Wrocławskiej w Maciejowej jechał
z nadmierną prędkością. Na łuku
drogi wypadł z jezdni, ściął na
moście barierkę zabezpieczającą i
wpadł do rzeki dachując. W pojeździe były trzy osoby, które wydo-

stały się z samochodu o własnych
siłach. Na miejsce dotarły cztery
karetki pogotowia. Nikomu nic się
nie stało. Kierowca i pasażerowie
volkswagena odmówili pomocy
lekarskiej. Samochód z rzeki wyciągnęli strażacy. Kierowca został
ukarany mandatem.
(Angela)

REGION JELENIOGÓRSKI

Plagą podpalacze łąk i nieużytków
Do kilkunastu podpaleń łąk od
początku marca była wzywana straż
pożarna z Jeleniej Góry. Podpalaczy
nie odstraszają surowe kary i zagrożenie jakie niosą ze sobą płomienie
zarówno dla dzikich zwierząt, jak i
dla ludzi. W ubiegłym tygodniu łąka
paliła się, między innymi, w Sosnówce na Złotym Widoku. Spłonęło 1,5 h
nieużytków. Zapalił się tam również
drewniany słup telekomunikacyjny.
Strażacy musieli gasić pola w Mysłakowicach, a w Kowarach suchą
słomę. Wcześniej nieużytki płonęły
także w Siedlęcinie, Podgórzynie,
oraz przy ul. Cieplickiej w Jeleniej
Górze. Ktoś podpalił też pole w
Wojcieszycach tuż przy pasiece 40
uli pełnych śpiących jeszcze pszczół.
Jeden z zabytkowych uli spłonął.
– Wypalanie łąk niesie za sobą
wiele niebezpieczeństw. Przez taki

nierozsądek mogą zapalić się budynki mieszkalne, lasy, a płomienie
mogą okazać się śmiertelne nie
tylko dla zwierząt, ale również dla
ludzi – informuje Andrzej Ciosk
rzecznik KMPSP w Jeleniej Górze.
Policja może ukarać podpalacza
łąk mandatem w wysokości od
20 zł do 500 zł, natomiast straż
pożarna może sprawę skierować
do sądu.
Problem z podpalaczami będzie
najbardziej “palący” w nadchodzących tygodniach. Aktywność wandali jest największa na przełomie
marca i kwietnia. Wypalanie łąk
i nieużytków spędza sen z powiek
strażakom, którzy przecież w
każdej chwili mogą być potrzebni
w innych pożarach, gdzie istotnie
zagrożone jest życie ludzi.
(Agrafka)
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Sprzedam części do Fiata
Punto poj. 1100 rok 98’: belka
tylna - 400 zł. Skrzynia biegów
CZĘŚCI – KUPIĘ
- 300 zł. Półoś - 200 zł - 609
Kupię silnik do Seata Cor- 104 056
doby Vario 1,6 z 1999 r. ALM Sprzedam komplet 4 opon
kontakt: turekma@gmail.com letnich Michelin Primancy Pilot
– 665897807
(asymetryczne) rozmiar 195/55
Opony terenowe z felgami R15 w dobrym stanie, głębo- Opony kupię SIMEX-a (15 kość bieżnika ok.5 mm. Cena
cali). Mało używane. Cena- 200 PLN do małej negocjacji.
- 504 966 087
:2000zł. Adres: Ogorzelec
koło Kamiennej Góry - 781 Sprzedam kompletne tylne
i przednie drzwi oraz klapę
996 721
tylną. Cena: 200 zł za sztukę.
Do Fiata Punto ‘98r, a także
MOTORYZACJA
tylną połówkę i dach. - 723
CZĘŚCI – SPRZEDAM 636 357
5x112 alufelgi Audi A4 - SprzeMOTORYZACJA
dam alufelgi oryginalne Audi w
KUPIĘ
idealnym stanie. 205/55 r16 z
kompletem letnich opon Pirelli
z 2011 roku. Felgi proste i
Auto-Złom, mobilna
niezniszczone. Cena 1000 zł.
stacja demontażu
pojazdów na Jelenią
Polecam tel. 728199803

Każde auto kupię - Całe i

Gril VW Bora 98r-05r, VW
Passat 00-05r, Audi A4 01r-04r,
Mercedes KLC-W203 00r-07r,
reflektor Audi A4 Valeo komplet
94r-99r, VW Golf V komplet
2004r tel. 511 530 348

menty kupię każde auto po

MOTORYZACJA

Górę, kupię każde
auto. Gotówka,
dokument kasacyjny
przy odbiorze auta,
darmowy transport tel.
601 224 206

powypadkowe, angliki, odbieram własnym transportem 693 828 283
Kupię auta całe, popsute,
rozbite, szybki odbiór, gotówka
natychmiast - masz dosyć oglądaczy Twojego auta wytykają-

Urzędowa kasacja
pojazdów „CARBO”
Jeżów Sudecki ul.
Długa17 na terenie
składu opału.
Zaświadczenia do
wyrejestrowania
płacimy od 100-500 zł,
odbiór auta gratis tel.
75 71 374 12

cych plamkę rdzy na 20-letnim
aucie? Zadzwoń - lub napisz
sms co masz do sprzedania
i za ile - oddzwonię - 604 211
979
Kupię każde auto, całe
lub uszkodzone tel. 695
614 193

Kupię każde po wypadku
- szybki odbiór, legalne dokuwypadku i całe, angliki i niezarejestrowane - bez OC i przeglądu - gotówka natychmiast
- 604 211 979

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Alfa Romeo 146 1.4 TwinSpark - m.in.: el. szyby, 2 x
airbag, radio CD/MP3 Pioneer,
opony letnie oraz zimowe. Po
wymianie kompletnego rozrządu, hamulców, elementów
zawieszenia. Zarejestrowany
w Polsce. W ciągłej eksploatacji. - 606 719 031
Fiat Bravo-1,2. 2000 rok,
benzyna. Wyposażenie: 2x
airbag; podgrz. fotele, spryskiwacze reflektorów, elektr.
lusterka, nowe: opony zimowe,
amortyzatory, rozrząd, sprzęgło. Nie wymaga nakładów
finansowych. Polecam - 606
903 584

- 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

Ford Fiesta 1,3, benzyna, Sprzedam Fiata Bravo 1998r.
rp.1998, biały, drzwi 4/5,+ alu 148tys.km, czerwony, ABS,
koła letnie. Cena do uzgodniecentralny zamek, poduszka
nia. Tel 691 23 21 29
Opel Omega Irmischer - w powietrzna, radio, wspomagakombi 2.0b-95r po tuningu
Irmischer obniżona, pełna
opcja, skóra, klima, pełna elektryka, fotele ele. z pamięcią x3,
lusterka ele. i podgrzewane,
szyby x4, imobi., C.Z., 6500zł
do negocjacji. - 723 263 355
Opel Vectra A Hatchbeck,
1995r. diesel, poj.1,7 isuzu,
airbag, ABS, cent. zamek,
garażowany, bezwypadkowy,
2 komplety kół, cena 1700,00zł
do negocjacji - 698 215 252
Peugeot 206 2002 rok samochód w bardzo dobrym
stanie. Gruntowny przegląd
i konieczne naprawy 2011r.
cNowy akumulator 2012r.
Klimatyzacja. Trzydrzwiowy.
Benzyna. Kolor ciemny błękitny, 4 poduszki. Kontakt:
669755438
Peugeot Speedfight II
2007rok, Orange Formula,
ubezpieczony, delikatnie przerobiony, zdjęte blokady, system
audio. Stan bardzo dobry.
Przygotowany do sezonu,
Okazja: 3650zł do negocjacji.
- 693 639 858

nie, klimatyzacja, dynamiczny,

oszczędny silnik, bezwypadkowy + komplet opon letnich
- 4200zł - 509 229 109
Sprzedam Mazdę 323, rok
1995, poj. silnika 1324, kolor
czerwony, stan dobry, cena do
uzgodnienia tel. 696 338 773
Sprzedam Mercedesa 307D
blaszak tel. 500 168 910
Sprzedam Opla Astrę I
hatchback, poj. 1.4, benzyna,
rok 1998, przebieg 147tyś,
zielona, airbag, kupiona w polskim salonie, drugi właściciel,
bezwypadkowa, cena 4000zł
– 604 862 195
Sprzedam Renault 19, rok
1991, 4/5 drzwi, stan techniczny dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do września,
cena 1100 zł. - 781 506 340

Seat Cordoba ‘96, 1.6 LPG
- grafitowy 1996r., poj. 1600,
instalacja gazowa, szyberdach,
radio, zadbany, użytkowany
przez kobietę. Cena 3600 do
negocjacji. - 691 387 333

Sprzedam Renault Megane

Skoda Felicia 1.3. 2000 rok.
Benzyna. Centralny zamek,
alarm, CD-MP3, opony zimowe
i letnie. Przebieg 102.000. Stan
dobry, wciąż używany. Rysa
na drzwiach. Zielony metallic.
Cena: 2200. - 501 131 931

tryczne szyby, lusterka 6500.

Skuter Sym Orbit 50 - praktycznie nowy, bardzo mało
używany. Niewielkie ślady użytkowania. Przebieg 1585km.
Ekonomiczny 2L/100km. Rok
2009/10. 6-03-2012. Zrobiony
przegląd serwisowy. Zarejestrowany i opłacony w Polsce.
- 502 101 743

Cabrio 1999 1.4 16V Zielony
metalik bezwypadkowy. Zmieniarka CD. Przegląd do 2013.
Ubezpieczony, ABS, elekTel. 505415420
Volkswagen Golf IV rok produkcji 2003, TDI, 1.9,
3-drzwiowy, biały, elektryczne
szyby, kpl. opon lato/zima - 601
598 185
VW Jetta 1990 1,3 benzyna +
gaz, hak, zadbana, w dobrym
stanie, pilnie sprzedam, ważne
OC i przegląd, w ciągłej eksploatacji, garażowany - 667

Sprzedam auto Alfa Romeo 191 732
146 rok 1998 benzyna. PrzeVW Polo 2000 rok - pojemność
bieg 220000, cena 2000zł.
1.4 MPI ekonomiczny silnik.
- +48787933676

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

Sprzedam BMW 520 E39
- benzyna, ABS, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, alufelgi,
centralny zamek, poduszka
powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer,
ESP, światła przeciwmgłowe, 2
komplety kół lato zima - 534
170 984

Sprzedaje auto za marne pieniądze, ponieważ chce się
go pozbyć, uszkodzoną ma
głowicę, koszt jakoś 500zl.
Cena 5900 do negocjacji wartość rynkowa 7-8 tys - 661
653 006

REKLAMA / KULTURA
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Po konkursie pieśni patriotycznych awans do gali

Znamy listę najlepszych wykonawców sobotniej rywalizacji w piosenki i pieśni patriotycznej w Młodzieżowym
Domu Kultury.
Jurorzy pod przewodnictwem
Agnieszki Marszałek zakwalifikowali
do koncertu galowego (19 marca o
godz. 11 w sali JCK) następujące osoby: Teresę Wiącek, Paulinę Bocian,
Gabrielę Gostkowską z Jeleniej Góry,

JELENIA GÓRA

Fot. Petr

Zmierzyli się z PINK FLOYD w „Muflonie”
Udany koncert zespołu SPARE BRICKS
A P I N K F L OY D
TRIBUTE BAND,
pierwszego
polskiego
cover u br y tyjskiej grupy

Muzykom
udało się
wczuć w
brzmienie
Floydów.

PINK FLOYD, której przeboje nie
tracą na aktualności po ponad 40
latach, odbył się w ubiegły piątek
w MDK „Muflon” w Sobieszowie.
Trudno mierzyć się z głosem
Davida Gilmoura i w ogóle psychodeliczną muzyką Floydów,
ale tej kapeli wyszło to całkiem
nieźle. Mimo że ponadczasowe,
zabarwione filozofią i całą
gamą eksperymentalnych
dźwięków utwory takie jak
„Time”, „Money”, „Goodbye
Blue Sky”, „Mother” i oczywiście
„Another Brick In The Wall” z najpopularniejszego buntowniczego
albumu “The Wall” (“Mur”) najlepiej brzmią i zawsze brzmieć będą
w oryginale, warto było posłuchać
wersji coverowej tych hitów.
Petr

Awansowały także
Patrycja Kazimierczak i Dominika
Bałuciak z Pieńska.
Zaprezentują się też
zespoły: Akord z Nowogrodźca, Nutki
Song z Pieńska oraz
zespół wokalny z
Gimnazjum w Wykrotach.
(RED)

Za tydzień będzie okazja, aby w
Jeleniej Górze posłuchać zespołu z
Opolna Zdroju.

Pejzaże z głębin lasu namalowane fotografią jak pędzlem

Odkrywanie foto-tajemnic Waldemara Grzelaka
Miejsca okryte mrokiem
sekretu, z któr ych jednak wydobywa się potęga
umiejętności malowania
światłem – oto „bohaterowie“ fotografii Waldemara
Grzelaka, które można
oglądać w Galerii „Skene“
w foyer Teatru im. Norwida.
„Obrazy malowane fotografią“
- to tytuł ekspozycji, na którą
składa się kilkadziesiąt fotografii
pejzażowych. Wśród nich nie tylko
krajobrazy górskie, do jakich przyzwyczaił już oko odbiorców ich
twórca. Dominantę stanowią widoki z leśnych głębin, miejsc - na
pozór - niedostępnych, do których

dojście znalazł Waldemar Grzelak.
I odwdzięczył się tym miejscom
niepowtarzalnymi „portretami“
natury.
– Matecznik to „święte“ i symboliczne miejsce w świecie zwierząt.
Znane t ylko im samym, gdzie
kończą swój żywot – powiedział
Janusz Jaremen, kurator wystawy
zorganizowanej przez Fundację
Magna Silesia. Dodał, że Waldemarowi Grzelakowi udało się
namalować obrazy fotografią
niczym pędzlem. Sztuka „malowania światłem“ jest przecież istotą
zjawiska utrwalania obrazu na
nośnikach światłoczułych, o czym
często się zapomina. Autor ekspozycji przypomniał tę kwintesencję
fotografowania w sposób bardzo
przekonujący. Choć zdjęcia Wal-

demara Grzelaka wydają
się ciemne – nie ma w
tej ciemności beznadziei otchłani, lecz
dominuje nadzieja
światła, podstawy
Stworzenia Świata.
(RED)

Fot. red

JELENIA GÓRA

Natalię Lis i Andżelikę Soliło z Piechowic, Dominikę Skarbek z Kowar,
zespół wokalny „Five Star” z Sadów
Górnych, zespół “Sordino” z Gimnazjum nr 2 w Bogatyni, Natalię Sikorzyńską z Ruszowa, zespół z Opolna
Zdroju, Dominikę Kurendę z Leśnej,
zespół wokalny „Oktawa”, duet „Jaś i
Kuba Dziuba” oraz zespół wokalny z
Gimnazjum Samorządowego nr 2, a
także Karola Lisieckiego i Grzegorza
Oślaka (wszyscy z Bolesławca).

Fot. red

W MDK “Jelonek”śpiewali melodie miłości do ojczyzny

Waldemar Grzelak
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: biuro@grzywinscy.pl
www.grzywinscy.pl
ZEB 579 WYJĄTKOWA OFERTA!!! Bardzo ładny dwudziestokilkuletni dom wolnostojący, na działce 160m2, położony w malowniczej miejscowości, 10 km od centrum Jeleniej Góry.
Powierzchnia użytkowa 120 m2. Ogrzewanie piecem na opał stały. Bardzo
niskie opłaty.
ATRAKCYJNA CENA 299 000 zł!!!
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2735 OKAZJA!!!!! Oferujemy Państwu do sprzedaży dom
wolnostojący jednorodzinny o pow.100m2 w malowniczej wsi Dziwiszów. Budynek podpiwniczony. Do kapitalnego remontu. Na parterze
pokój, kuchnia i łazienka. Na piętrze 2 przestronne pokoje. Na trzeciej kondygnacji
strych, który można zagospodarować na
kolejne pokoje. CENA 105 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2641 Oferujemy Państwu malowniczo położony nowy dom
wolnostojący o powierzchni 100m2. Nieruchomość wyjątkowa posadowiona na działce o powierzchni 1300m2
(działka mieszkalno-usługowa) lokalizacja
zapiera dech w piersiach. Budynek z
2009 roku do zamieszkania. ATRAKCYJNA
CENA, TYLKO 499 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2684 Przedstawiamy Państwu ofertę w bliskiej lokalizacji Parku
Zdrojowego w samym sercu Cieplic. Mieszkanie słoneczne, dwupokojowe o powierzchni 37m2. Mieszkanie
składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z WC. Dodatkowo jest przynależne do mieszkania pomieszczenie gospodarcze, które można przyłączyć do mieszkania co powiększy powierzchnię o dodatkowe kilka m2.
Cena 99 000 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185
ZEB 2720 Oferujemy Państwu mieszkanie, które jest niesamowitą
okazją. Za jedyne 130 000 zł mogą Państwo pozostać właścicielami 2
pokojowego mieszkania w okolicy Akademii Ekonomicznej. Nowe
okna, nowa instalacja gazowa. Ogrzewanie za pomocą pieca gazowego,
podgrzewanie wody odbywa się po
przez elektryczny podgrzewacz wody.
CENA 130 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2676 Oferujemy Państwu mieszkanie 2-pokojowe o pow. 46m2
w Jeleniej Górze. Mieszkanie składa się
z salonu z aneksem kuchennym, sypialni oraz
łazienki z WC. Lokal po kapitalnym remoncie.
Na ścianach gładzie. Podłogi panele. Nowe
okna PCV oraz drzwi antywłamaniowe. Meble
kuchenne zostają w cenie. Cena 125 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2750 Oferujemy Państwu mieszkanie w miejscowości Wojcieszów. Mieszkanie o powierzchni 37,10 m2 usytuowane na parterze w budynku kilkurodzinnym.
Mieszkanie składa się z przedpokoju, kuchni,
dużego salonu oraz łazienki z WC. Mieszkanie
bardzo słoneczne z osobnym wejściem. Do
mieszkania przynależy również garaż i część
terenu zielonego. Cena 65 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2725 Oferujemy Państwu pół przepięknej, stylowej willi ( podział
w poziomie) z 1924r. Na pierwszej kondygnacji znajduje się pokój,
kuchnia, łazienka, Wc, wyjście na ogród, garaż oraz kotłownia. Na
drugiej natomiast, gdzie prowadzą kręcone schody, 2 pokoje, salon
z kominkiem, kuchnia, łazienka z Wc, weranda oraz drzwi wejściowe. Cały teren
zadbany, zagospodarowany oraz ogrodzony. Działka o pow. 1012m2 do w udziale
z sąsiadem. CENA 360 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2651 Prezentujemy Państwu atrakcyjny lokal użytkowy przeznaczony na aptekę zlokalizowany w Karpaczu przy głównej drodze,
w pobliżu ośrodka zdrowia. Lokal znajduje się w nowopowstałym budynku, stan deweloperski. Składa się z dwóch poziomów połączonych
windą towarową. Spełnia wszelkie normy i standardy konieczne do prowadzenia tego typu działalności. Na łączną powierzchnię lokalu wynoszącą
160m2 składa się sala sprzedaży, pomieszczenia
laboratoryjne, socjalne oraz magazynowe. CENA
6 700 zł Sandra Kowalewska 535 201 185
ZEB 2731 Prezentujemy Państwu mieszkanie czteropokojowe na
Zabobrzu III przy ulicy Kiepury. Mieszkanie duże przestronne, nasłonecznione nadające się jedynie do kosmetyki. Usytuowane na trzecim
piętrze w budynku trzypiętrowym. budynek w bardzo dobrym stanie po
konserwacji, klatka schodowa po remoncie. Mieszkanie składa się z przedpokoju, dużego salonu
połączonego z częścią kuchenną, trzech sypialni
z jednej jest wyjście na balkon, sporej garderoby
oraz łazienki z WC. Cena 215 000 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185

ART-DOM Developer Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży:
ul. Szkolna 5/10, 58-500 Jelenia Góra
artdomjg@wp.pl ; www.artdomjg.eu
tel.: 697-397-297; 75/75-22-980
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 mieszkanie bez pośredników,
dwupokojowe do 95000, w Jeleniej
Górze. - 609 299 457
Pilnie poszukuję dwupokojowego
mieszkania na Zabobrzu w cenie do
150 tys. Lic.14414. Nikol Mieszała.
- 881 690 604

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2 pokoje Cieplice - mieszkanie
43 m2, po remoncie (do remontu
pozostała łazienka ) nowe gładzie,
podłogi, czwarte piętro w bloku,
Oś. Dwudziestolecia. 145 000 zł do
negocjacji. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752
2-pokojowe w Cieplicach - przytulne 40 m kw., IV p., 139000 - XXlecia, blok po termomodernizacji.
lic.9549 - 726 290 939

38m2 blisko centrum - sprzedam
bardzo ładne mieszkanie blisko
centrum w okolicy dworca Zachodniego. 2 pokoje, oddzielna kuchnia,
WC razem z łazienką. Umeblowane.
Cena: 135000 zł. Kontakt bezpośredni: 880267126
3-pokojowe - Kiepury 62 m.kw
185000 zł Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
4 pokoje 235 000 zł - mieszkanie
65 m2, 3 odrębne pokoje, kuchnia,
jadalnia, drugie piętro w bloku, w
Cieplicach. Cena do negocjacji. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
64m2 na Zabobrzu II - 3-pokojowe
mieszkanie z ładnym rozkładem na
IV piętrze w bloku z windą, wyremontowane do odświeżenia, w cenie
kuchnia i duża szafa. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335

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

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

3. Sprzedam bądź wynajmę powierzchnię magazynową w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
4. Oferujemy do sprzedaży miejsce postojowe w parkingu podziemnym w nowo budowanym obiekcie przy ul. 1 Maja w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
5. LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY
NA ROGU UL. 1 MAJA i KLONOWICA
Na atrakcyjnych warunkach
wynajmę duży lokal handlowousługowy o powierzchni
160 m2 zlokalizowany w ścisłym
centrum Jeleniej Góry - róg
ul. 1 Maja / Klonowica.
Lokal znajduje się na parterze
z wielkimi witrynami.
Cena najmu 6.000,00 PLN netto
6. ATRAKCYJNE MIESZKANIA PRZY UL. SŁOWACKIEGO
Do sprzedaży lokale mieszkalne o powierzchni 71 m2 oraz
83 m2. Lokale znajdują się w oficynie na I piętrze w zielonej dzielnicy”.
Mieszkania są bardzo nasłonecznione, bezczynszowe (ziemia pod
budynkiem jest własnością). Ogrzewanie gazowe, woda zimna i ciepła
opomiarowana
jest
licznikami
znajdującymi się w mieszkaniu.
Na klatce schodowej znajdują się
liczniki gazu i energii elektrycznej.
W w/w mieszkaniach jest dostęp
do ogrodu z placem zabaw dla
dzieci i strefą wypoczynkową (grill,
miejsce na ogniska, ławki, hamak).
Tel.: 603-533-953
7. LUKSUSOWO URZĄDZONY APARTAMENT
W spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i jednoczenie
blisko centrum Jeleniej Góry. Na 80m2
powierzchni składają się stylowo urządzone: 3 pokoje (w tym duży salon),
kuchnia, łazienka i przedpokój.
Do lokalu przynależy piwnica. Przed
budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Apartament po generalnym
remoncie (m.in. wymieniona stolarka
i wszystkie instalacje). Apartament z nowym
wyposażeniem i umeblowaniem.
Opłaty dla wspólnoty tylko 180zł miesięcznie.
Cena wraz z kompletnym wyposażeniem
i umeblowaniem: 296.000 PLN brutto.
Tel. 609-086-800.
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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
dzierżawionym ogródkiem na wsi, 7
km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
83m2 z dwiema łazienkami - ładnie
wykończone mieszkanie, słoneczny
salon z widokiem na góry, łazienka
z kabiną i druga z wanną, I piętro,
centralne i ciepła woda z sieci.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Bez pośredników sprzedam 4 pokojowe mieszkanie w Dziwiszowie tel.
602 251 533
Dwupoziomowe; ul. Kadetów
- 59m, po remoncie, idealne dla
młodego małżeństwa lub na wynajem. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Karkonoska Giełda Nieruchomości.
Wynagrodzenie biura opłaca strona
sprzedająca - 666 109 550

J e d n o p okojo w e w P i e c h o wicach na I-szym piętrze w bloku
na skraju Piechowic. Pow. 38m2.
Osobna kuchnia, duża piwnica.
Ogrzewanie gazowym piecem dwufunkcyjnym. Okna PCV. Cena 99tys.
zł. Lic.9549. - 602 732 135
Kawalerka 30 m2 z balkonem, na
szóstym piętrze w wieżowcu, Zabobrze II 105 000 zł. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Kawalerka w Cieplicach - (27m)
+ taras 20 m. z widokiem na Karkonosze. Do małego remontu - niski
czynsz. 85 tys. PLN - 600 338 007
Kawalerka w Cieplicach - 36 m2
na IIp w kamienicy po remoncie,
kamienica w dużym stopniu odremontowana, czynsz ok. 80 zł, dwa
źródła ogrzewania, 95 000zł do rozmów. Nr lic 10171. - 508 240 825
Mała Poczta - 46m - mieszkanie
przy ul. Pow. Wielkopolskich, jednopokojowe z możliwością podziału.
Niski czynsz, mieszkanie nie wymaga
remontu. - 509 949 961

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

W leczeniu prostaty pomocny laser
Ostatnie dwie dekady przyniosły wiele nowych pomysłów w interwencyjnym
leczeniu objawowego przerostu gruczołu krokowego.
Szczególnie dużo działo się
na polu zabiegów laserowych.
Postrzegane były one jako alternatywa dla elektroresekcji przezcewkowej TURP, chociaż TURP
pozostaje nadal „złotym standardem”
w leczeniu chirurgicznym łagodnego
przerostu gruczołu krokowego.
Obecnie zabiegi laserowe można
zakwalifikować do dwóch grup,
zależnie od efektu wywieranego na
tkankę stercza: zabiegi zapewniające natychmiastowe jej usunięcie
(waporyzacja, resekcja, enukleacja)
oraz zabiegi zapewniające opóźnione
usunięcie tkanki stercza (np. Koagulacja). W 2006 r. zakupiliśmy do
Szpitala UROMED w Koszalinie laser
diodowy Ceralas HPD firmy Biolitec
o długości fali 980 nm. Laserem tym
można wykonać zabiegi resekcji,
enukleacji i waporyzacji.
Dwa pierwsze wykonujemy obecnie za pomocą wielorazowych,
kontaktowych włókien prostych,
waporyzację – za pomocą włókna
kontaktowego typu TWISTERTM.
Na początku zabiegi waporyzacji
wykonywaliśmy światłowodami

bocznymi, ale wiązały się z tym
pewne trudności. Przy pracy bezkontaktowym światłowodem bocznym
penetracja lasera w tkankę jest
znacznie większa niż przy pracy
kontaktowej.
Trudno jest też utrzymać prawidłowy dystans od tkanki. Z powyższych
powodów u pacjentów często występowało podrażnienie związane ze
zbyt mocnym przegrzaniem i długim
czasem cewnikowania. Poza tym
przy dotknięciu tkanki światłowód
boczny ulega przypaleniu i często
całkowitemu zniszczeniu. W 2009
r. firma Biolitec wprowadziła nowy
typ włókna – TWISTERTM, który w
porównaniu z włóknem bocznym nie
posiada lustra
i jest kolbowato zagięty pod kątem
300. Włókno TWISTERTM wyeliminowało kilka problemów:
• praca kontaktowa zmniejsza
penetrację w tkance, umożliwiając waporyzację nawet dużych
prostat (120cc) bez występowania
podrażnień;
• odpowiednio wygięta końcówka
(30 st. od osi światłowodu) umożliwia pracę podobną do techniki
pracy pętlą i nie wymaga długiego
czasu uczenia nowej techniki
zabiegu; tak mocne wygięcie
końcówki jest warunkiem bezpiecznego dotarcia do przedniej
części prostaty;
• pogrubiony koniec (średnica 2,4
mm) zwiększa powierzchnię

oddziaływania światłowodu z
tkanką, dzięki czemu jest on
znacznie szybszy od światłowodów bocznych (do 2-3 g/min);
• przy pracy kontaktowej nie występuje zjawisko utraty skuteczności
po przypadkowym dotknięciu do
tkanki – jeden światłowód wystarcza na odparowanie dowolnie
dużego gruczołu i nie ma konieczności czyszczenia końcówki światłowodu w trakcie zabiegu.
Do chwili obecnej wykonaliśmy
300 zabiegów, z tego 118 jest kontrolowanych przez okres dwuletni (42 waporyzacje, 48 resekcje,
28 enukleacji). Wiek pacjentów
wynosił: średnia 64,2 (50-84) lat.
Wielkość operowanych prostat wynosiła średnio 53cc (24-157). Przepływ
maksymalny Qmax mierzony po 6
miesiącach i po 2 latach dla poszczególnych grup wynosił odpowiednio:
waporyzacja – 19,3 i 13,6 ml/s;
resekcja – 7,6 i 20,7 ml/s; enukleacja
– 7,2 i 21,7 ml/s. Uzyskane wyniki nie
odbiegają od wyników uzyskanych
w zabiegach wykonanych metodą
TURP oraz laserem KTP w przypadku
waporyzacji.
O efekcie zabiegu laserowego
BPH decydują głównie dwa czynniki:
stopień absorpcji światła
w tkance oraz gromadzenie się ciepła w tkankach
sąsiadujących ze strefą
działania światła lasera.
Największa jednoczesna
absorpcja w wodzie i hemoglobinie uzyskiwana
jest dla światła o dł. fali
980 nm. Dzięki temu

JELENIA GÓRA Nasz ambitne piłkarki ręczne musiały uznać wyższość rywalek KRAJ

Dziewczyny nie sprostały Vistalowi

Pierwszy mecz wygrany przez
Łączpol 43:33 potwierdził wyborną
formę strzelecką gdynianek, ale
KPR fragmentami potrafił nawiązać
wyrównaną walkę. Nie inaczej było
w drugim spotkaniu play-offów
gdzie po słabym początku, kiedy to
przyjezdne prowadziły 5:1, jeleniogórzanki wróciły do gry, ale różnica
jednego gola stanowiła barierę nie do
przebicia. W 10. minucie było już 4:5,

KPR Jelenia Góra – Vistal Łączpol
Gdynia 29:36 (16:17)
KPR: Kozłowska, Szeluk - Dąbrowska
8, Załoga 8, Buklarewicz 4, Fursewicz
4, Galińska 2, Stochaj 2, Odrowska 1,
Marceluk, Kubicka
Vistal: Mikszto - Koniuszaniec 7, Siódmiak 5, Mateescu 5, Kobzar 4, Kulwińska 4, Sulżycka 3, Białek 3, Szwed 3,
Andrzejewska 2

Polski. Ostatecznie KPR przegrał z
Vistalem Łączpol Gdynia 29:36.
W rywalizacji o miejsca 5-8 rywalkami KPR-u będzie KSS Kielce. W półfinale
SPR Lublin zmierzy się z Vistalem Łączpolem Gdynia, rywalem KGHM Metraco
Zagłębia Lubin będzie zwycięzca pojedynku Politechnika Koszalińska - Ruch
Chorzów.
(Przemo)

w 23’ 11:12, a na przerwę obie ekipy
schodziły przy stanie 16:17.
Po zmianie stron podopieczne Thomasa Orneborga znowu odskoczyły,
w 34. minucie prowadziły 21:17, a 4
minuty później 22:20. W dalszej fazie
spotkania oba zespoły raziły nieskutecznością i przez ponad 4 minuty
żadna z ekip nie potrafiła zdobyć

gola. Sztuka udała się
dopiero w 43’ gdy
Dąbrowska ponownie
zbliżyła swój zespół na
dystans jednego gola. Był
to moment przełomowy w
całym spotkaniu, ale jak się
okazało na korzyść Vistalu.
Kolejne 9 goli padło łupem
KPR w niektórych fragmentach
przyjezdnych i było już
spotkania potrafił nawiązać
jasne, kto awansuje do
wyrównaną walkę.
półfinału mistrzostw
R

E

K
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A

M

Fot. Raczyński

Szczypiornistki KPR–u Jelenia Góra uległy Vistalowi Łączpol Gdynia 29:36
(16:17) w drugim spotkaniu
ćwierćfinałowym PGNiG Superligi. Tym samym faworyzowane gdynianki awansowały do strefy medalowej,
a podopieczne Małgorzaty
Jędrzejczak powalczą o miejsca 5-8.

ale w 17. minucie to AZS cieszył się z
7-punktowego prowadzenia (30:23).
Kolejnych 7 „oczek” było autorstwem
gości, ale do przerwy na tablicy wyników było 35:31 dla ekipy z Kutna.
Po zmianie stron oba zespoły kilkukrotnie zmieniały się na prowadzeniu,
w 27. minucie było nawet 47:41 dla
Sudetów, ale kolejne minuty należały
do gospodarzy. AZS WSGK zanotował
18-punktową serię i miejscowi kibice
nie mieli już złudzeń, kto zdobędzie
komplet punktów. Ostatecznie podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza
przegrali 54:66.
W następnej kolejce (17. marca,
godz. 19:00) Sudety zagrają we własnej
hali z Polonią Przemyśl.
(Przemo)

AZS WSGK Polfarmex Kutno - Sudety Jelenia Góra 66:54 (16:13, 19:18, 18:16, 13:7)
AZS: Perka 16, Grzesiński 12, Marciniak 11, Bacik 9, Bręk 7, Małecki 4, Kalinowski 3, Deja
2, Jakóbczyk 2, Linowski
Sudety: Prostak 13, Kijanowski 11, Józefowicz 7, Sterenga 7, Wilusz 6, Minciel 5, Balcerzak
5, Bukowiecki

NIEMCY

Przyzwoicie popłynęli w Berlinie
A

Na pływalni 50–metrowej odbył
się w Berlinie w dniach 3–4 marca
kolejny międzynarodowy miting pływacki, na którym co roku pojawiają
się największe gwiazdy światowego
pływania.. Jelenia Górę reprezentowało czterech zawodników MKS-u
Jedenastka. Kamila Winogrodzka
na dystansie 50m stylem dowolnym

Podsumowanie

W oparciu o powyższe wyniki,
stworzyliśmy w naszym szpitalu
następujący schemat postępowania
z pacjentami z łagodnym przerostem
prostaty:
• u pacjentów z prostatą do 50cc
wykonujemy waporyzację lub
enukleację; jest to procedura
jednodniowa, z krótkotrwałym
znieczuleniem ogólnym; pacjent
opuszcza oddział po 4 godzinach
bez cewnika;
• u pacjentów z większą prostatą
wykonujemy enukleację lub resekcję; pacjent zostaje na jedną noc,
a cewnik wyjmowany jest rano
następnego dnia po zabiegu.
lek. med.
Tomasz Maliszewski

JELENIA GÓRA

Sudety w Kutnie bez niespodzianki
Jeleniogórskie Sudety poniosły 22
porażkę w rozgrywkach koszykarskiej
I–ligi. Tym razem silniejszym zespołem okazał się AZS WSGK Polfarmex
Kutno, który na własnym terenie
pokonał „czerwoną latarnię” rozgrywek 66:54.
Spotkanie walczących o pierwszą ósemkę akademików z Kutna z
ostatnimi w tabeli Sudetami miało
wyrównany przebieg, szczególnie w
trzech pierwszych kwartach, gdzie
nieznacznie wygrywali gospodarze. W
pierwszej „ćwiartce” dominowali miejscowi, ale dzięki celnej „trójce” Sterengi
po 10. minutach przegrywaliśmy tylko
13:16. W drugiej odsłonie po trafieniach
Wilusza, Prostaka oraz Sterengi jeleniogórzanie wyszli na prowadzenie 21:20,

laser Ceralas HPD uzyskuje skuteczną waporyzację, nawet przy słabo
ukrwionej lub uprzednio skoagulowanej tkance, oraz odpowiednio
małą penetrację, by zapewnić
wysokie bezpieczeństwo zabiegu.
W zabiegu resekcji lub enukleacji
fala ciągła zapewnia czystą, wyraźną
linię cięcia i znakomitą kontrolę
hemostazy.

z wynikiem 0;28,03 potwierdziła II
klasę sportową seniorską, co dobrze
wróży na nadchodzący rok, Dominika Jarkowiec potwierdziła z kolei
klasę sportową III / 12l na dystansie
50m stylem grzbietowym z wynikiem 39,29. Życiowe czasy uzyskali
bracia Artur i Aram Manukyan.
(MDvR)

Najlepsze
w finale strefowym

Ze świetnej strony pokazały się
młode zawodniczki SP 11 w Jeleniej
Górze podczas finałowych zawodów
strefy jeleniogórskiej w piłce ręcznej
rozgrywanych w Nowogrodźcu.
Podopieczne Dili Samadowej pewnie stanęły na najwyższym stopniu
podium awansując ponadto do
dolnośląskiego finału.
Wyniki - półfinały: SP 11 Jelenia
Góra - SP Gryfów Śl. 12:3 (8:2), SP 1
Bolesławiec - SP Nowogrodziec 8:14
(3:8). Mecz o 3 miejsce: SP Gryfów
Śl. - SP 1 Bolesławiec 7:6 (4:3). Finał:
SP Nowogrodziec - SP 11 Jelenia Góra.
4:14 (3:8)
Klasyfikacja końcowa: 1. SP 11 Jelenia Góra – opiekun: Dila Samodowa, 2.
SP Nowogrodziec – opiekun: Wojciech
Jasiński, 3. SP Gryfów Śląski – opiekun:
Karolina Harnacińska, 4. SP 1 Bolesławiec – opiekun: Elżbieta Rowgało.
Mistrzyniami strefy zostały: Anna
Darwich, Marta Łukaszewska, Magda
Starczyk, Weronika Bachurska, Dagmara Chlebuś, Marta Klimaszewska,
Aleksandra Łużnia, Marta Kubiak,
Aleksandra Bieledzka, Natalia Jans,
Agata Skowrońska, Weronika Wojtas,
Magdalena Pakuła, Anna Rzeczyńska
i Dominika Płudowska.
(MDvR)

PISANE Z UKOSA

PLOTKI I FAKTY

Co by tu jeszcze zlikwidować?

Doczekaliśmy się czasów degrengolady, degradacji i upadku. W Jeleniej
Górze likwiduje się szkoły, o likwidacji
ośrodków kultury się mówi. Pada ostatni z zakładów produkcyjnych.
Jak powiedział kandydujący kiedyś
na prezydenta „klasyk” – nie będzie
niczego. Już wkrótce, już za chwileńkę
malutką tętniąca niegdyś życiem Jelenia
Góra może stać się prowincjonalną
dziurą. Miejscem, w którym umarł przemysł, i w którym coś tam się mówi o
ukierunkowaniu na turystykę choć tak
naprawdę pomysłów nie ma żadnych.
Pcimiem Dolnym, pipidówką bez szkół,
ośrodków kultury, boisk z prawdziwego
zdarzenia, juwenaliów czy innych wydarzeń na trochę większą niż knajpiana
skalę – których bynajmniej nie brakuje
w miastach podobnych pod względem
rozmiaru i liczebności.

Nie będzie niczego. Prócz pustych galerii, które niewiadomo po co wzrastają
w Jeleniej Górze jak grzyby po deszczu
i wiatr tylko „przyjmują”, zamiast
klientów. Do szkoły dzieci posyłać
się będzie do Wrocławia, Legnicy czy
jeszcze gdzieś indziej. Ośrodki kultury
się zamknie – a co im tam, po co z
kulturą mieć cokolwiek wspólnego.
Na tort ten cały lukrowany wrzućmy
jeszcze wisienkę i zlikwidujmy część
urzędowych wydziałów, żeby po ślub,
rozwód, dowód osobisty, a i dodatek
mieszkaniowy, remontowy itp. też do
Wrocławia jeździć albo Legnicy.
Majowie zapowiedzieli koniec świata
na 21 grudnia 2012 r. W przypadku
Jeleniej Góry chyba się machnęli,
albowiem ten nasz, lokalny świat już
powoli ginie.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CXii

I jak tu pracować z idiotami
Towarzyszu majorze! Posłusznie
melduję, że obiekt poszukiwany obywatel Starzecki Stefan był w mieszkaniu. Sąsiad mi mówił – sierżant
Bronisław Pudło stuknął obcasami w
rozeschnięty i brudny parkiet gabinetu
komendanta miejskiego Milicji Obywatelskiej majora Krempały.
Oblicze oficera milicji najpierw
poszarzało, ale wnet zaczęło nabierać
buraczanej czerwoności.
–I co z tego, że był w mieszkaniu.
Dlaczego nie ma go tu, z wami? – wycedził Krempała.
Sierżant zmieszał się i uciekł wzrokiem od rzucającego gromy spojrzenia
przełożonego.
– Bo, bo, bo... no oddalił się, zanim
wróciłem na posterunek – szepnął
sierżant Bronisław Pudło z miną
chłopca przyłapanego na podjadaniu
zakazanej czekolady.
– To jak wy do ciężkiej cholery pracujecie! Co? – ryknął jak
lew major Krempała macając
na ślepo dłonią w poszukiwaniu
popielniczki, którą miał zamiar
rzucić w stronę zrozpaczonego
funkcjonariusza. Na jego szczęście major wcześniej odstawił
popielnicę na parapet, przy którym
rozkoszował się gryzacym dymem
sportów wypalanych przez fifkę
czarną od tytoniowych oparów.

– A bo towarzyszu majorze, to naprawdę nie moja wina! Nawaliła aprowizacja! Z głodu tam padałem. Szeregowy
Mrozek miał mi przynieść śniadanie.
Musiałem lecieć do sklepu, po bułkę!
No, ale mamy kogoś zamiast obiekta, także nie przychodzę z pustymi
rękoma – uśmiechnął się głupkowato
podsuwając Krempale meldunek.
Major odwzajemnił idiotyczny
uśmiech. Jednak po chwili, w miarę
czytania dokumentu, jego oblicze
znów spochmurniało zapowiadając
wyładowanie gniewu.
–Co wy mi tu. Przecież to towarzysz
Tomasz Rdest! Przewodnik i nasz
informator! Zdegraduję was! Wróg
narodu jesteście! We własne gniazdo
sracie! – kipiał Krempała.
–Posłusznie melduję, że ten towarzysz spał w mieszkaniu poszukiwanego Drzewieckiego Teodora będąc
w stanie upojenia alkoholowego!
– wyterkotał Bronisław Pudło.
– Idźcie już, niech na was nie patrzę!
Won! – ryknął Krempała. – A i dajcie
mi tu tego Rdesta, jak wytrzeźwieje –
dodał na odchodne. Kiedy zamknęły
się drzwi, sięgnął po butelczynę z
szulady i pociągnął solidny łyk. – I jak
tu pracować z idiotami! Nie da się –
czknął milicjant i napił się jeszcze.

Ciąg dalszy za tydzień.
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Mężczyzną być
– Chciałoby się powiedzieć, że
w takim towarzystwie to głupio
być mężczyzną – powiedział prezydent Marcin Zawiła podczas
okolicznościowego koncertu z
okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet. Zaproszone na to wydarzenie przez zastępczynię przewodniczącego redy miejskiej
Annę Ragiel panie, zwłaszcza
te wyżej na drabinie społecznej
stojące, zostały zalane lukrem
komplementów: wspaniałe, doskonałe, wybitne, świetne, czułe
i najlepsze! Nic zatem dziwnego,
że włodarzowi miasta zrobiło
się na tyle nieswojo w otoczeniu
doskonałych przedstawicielek płci
pięknej, że rychło odkrył własną
marność adamowego pokolenia
i chyłkiem opuścił koncert po pół
godzinie. Wyjściem tym z kolei
podpadł młodym muzykom, bez
których nie byłoby koncertu. I jak
tu być mężczyzną?!

–Niech dożywa główka siwa
spokojnych pieleszy!

–Po co babcię denerwować?

Co jest grane?
Kandydat na prezydenta w
wyborach w 2010 roku Robert
Prystrom, który “zrobił” trzeci
wynik wyborczy, bryluje! Tym
razem jednak nie w politycznych
kuluarach, gdzie wciąż uważany
jest za enfant terrible, ale na portalu społecznościowym facebook. Co
ciekawe, jego domeną nie jest tam
polityka i rola wiecznego krytykanta poczyniań panujących nam
samorządowców. Robert Prystrom
błyszczy muzycznie: dzieli się z
użytkownikami swoimi fascynacjami i ulubionymi zespołami. I
przyznać trzeba, że wychodzi mu
to całkiem nieźle. Chodzą słuchy,
że pan Robert przygotowuje się
do starcie w teleturnieju “Jaka
to melodia” lub “Jak to leciało”.
Przy takim zaangażowaniu sukces
będzie murowany!
(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.

–Niech się babcia cieszy!

Józef Sarzyński (z lewej) i Józef Gajewski, radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Ale w koło jest “wesoło”
– Żyj chwilą! Po nas choćby potop!
Chleba i igrzysk! – te hasła zachęcające do przyjemności bez ograniczeń
wydają się dewizą wielu mieszkańców nie tylko naszego miasta. Bez
rozrywki nie ma życia, więc bawmy
się! Choćby nam przygrywała orkiestra jak na Titanicu.
Podstawą narzekań jeleniogórzan
na ich szarą codzienność jakże często jest brak “odpowiedniej” oferty
rozrywki. Koncerty – jeśli są – to
bezndziejne, spektakle – niewiele
warte, inne wystawy – za mało
awangardowe. Słychać też bardzo
często skargi, że miasto umiera,

że nic się tu nie dzieje, że pustynia
kulturalna. Ale i pustynia (zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu) ma
swoją wartość. Z jej perspektywy
docenia się oazę, której – w zamęcie
codzinności – bardzo często nie da
się zauważyć.
Głosy słyszane w naszym mieście to echo cywilizacji XXI wieku
nastawionej głównie na rozrywkę
i konsumpcję dóbr. Co by tu zrobić,
żeby hucznie się zabawić? To pytanie
zaplątuje umysły wielu i zaślepia je
jednocześnie na inne formy “spędzania” życia. Bo konieczność to:
zakrapiany ubaw, ostra jazda bez

trzymanki, szał koncertu demonicznych “tłustych bitów” zagłuszających
wrażliwość na piękno.
Może właśnie – między innymi
– dlatego mało kogo drażni brud
na ulicach? Może z tego powodu
bazgranie sprejem ścian budynków
uważane jest nie za przejaw wandalizmu, ale za dzieło... sztuki? Może
dlatego niezauważalnym staje się
cierpienie drugiego człowieka, odtrąconego i toczonego przez robaki
pod stertą śmieci.
Oczywiście: nie rzecz w tym, aby
zamknąć się w czterech ścianach
zaczytując się w takich, czy innych
dziełach literackich, lub też w geście
ekspiacji dokonywać samobiczowania. Nie chodzi o wycofanie, choć i

ono bywa bardzo potrzebne w tym
hałaśliwym świecie, gdzie cisza – zamiast wydawać się zjawiskiem pożądanym – drażni słuch. Ale i przez to
coraz rzadziej zwracamy uwagę na,
co istotne: jakość hałasu.
Byle decybelami dawało po
uszach, a reszta – wydaje się w tym
tohu-wa-bohu współczesności nieważna. Byle było głośno, skandalizująco i do tego politycznie poprawnie.
Bez refleksji. A przecież rzecz w tym,
żeby jedynym efektem rozrywki
nie był syndrom dnia wczorajszego, tupot białych mew w głowie i
pragnienie zatopienia hektolitrami
wody dręczącego kaca. I wydane
pieniądze. Jakże często publiczne!
Tak do następnej imprezy...

Żeby rozrywka była nie tylko przeżyciem chwili, a potem niech wali
się świat, ale by niosła mądry przekaz, stanowiła przeżycie nie tylko
akustyczne, lecz także estetyczne. A
coraz częściej bywa, że XXI-wieczna
swawola nie pozostawia w pamięci
nawet ilości wypitych kufli piwa i
wciągniętych “ścieżek” chemicznych
dopalaczy. Wiertłem amnezji drąży
w mózgach czarną dziurę pustki
W dziejach niejednokrotnie ludzie
doświadczali skutków wołania: chleba i igrzysk! Wystarczy przypomnieć
sobie upadki, choćby ten tyczący
Imperium Rzymskiego. Zakochani w
hulaszczym trybie życia mieszkańcy
Urbs nawet nie zauważyli, jak ich
potęga – którą uważali za daną raz

na zawsze – została starta w pył ruin
niegdysiejszych wspaniałości.
Wprawdzie na Polskę, a Jelenią
Górę w szczególności, nie sięga
nawet cień tamtej potęgi, jednak
trudno nie zauważyć analogii.
Lud nasz woła o igrzyska. Miliony
inwestowane są w stadiony, które będą źródłem jednorazowych
przeżyć związanych z Euro 2012. A
co potem? Tu już brakuje refleksji,
jak i zabrakło jej Portugalczykom,
którzy załamują ręce, bo większość
obiektów przygotowanych na mistrzostwa Europy w 2004 roku nie
znalazła zastosowania. I stoi pusta.
Tak jak bezmyślne hulanki wiodą ku
próżni próżności.
Wasz redaktor

Fot. Agrafka
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2012-03-02 godz. 16.30 - 2012-03-09
godz. 16.30
PRACA
DAM PRACĘ
Agent ubezpieczeniowy - Poszukuję
operatywnej osoby do współpracy w firmie
ubezpieczeniowej, nienormowany czas
pracy, możliwość atrakcyjnych zarobków,
udział w bezpłatnych szkoleniach, preferowane osoby z licencją agenta. - 602
607 819
Dam pracę- przedstawiciel JG, szybkie
pożyczki gotówkowe - raty miesięczne
i tygodniowe. Zadania: poszukiwanie
klientów, udzielanie pożyczek, odbiór rat
tel. 509 110 475
Do kawiarni PP Cafe w Cieplicach przyjmę
na umowę zlecenie studenta lub studentkę
studiów dziennych i zaocznych. Mile
widziane doświadczenie w branży. - 693
389 292
Do nowo otwartej restauracji w Karpaczu
zatrudnimy kelnerkę lub kelnera. Forma
zatrudnienia - umowa o pracę. CV prosimy
przesłać na adres mailowy lukasania@
hotmail.com - 725 952 607
Firma Iwo-Bau poszukuje doświadczonych osób do pracy w odlewni aluminium
w Niemczech/ obróbka. Komunikatywny
niemiecki. Umowa, zakwaterowanie, dobre
warunki. Proszę dzwonić w godzinach 9-17.
- 699 952 962
Firma Iwo-Bau poszukuje osób do rozbiórek w Niemczech (cięcia gazowego, praca
młotem pneumatyczno-udarowym itp), oraz
doświadczonych do pracy w odlewni aluminium. Dobre warunki, zakwaterowanie,
umowa. - 699952962; 756464557
Gołębiewski zatrudni do działu księgowości. Mile widziane doświadczenie na
stanowisku księgowym. Aplikacje kierować
na adres wroblewska@golebiewski.pl - 503
011 201
Hotel Szrenicowy Dwór w Szklarskiej
Porębie poszukuje kucharza. Poszukujemy osób z doświadczeniem i dobrą
znajomością kuchni polskiej. Umowa o
pracę i wszystkie świadczenia. CV na adres
m.post@op.pl - 692 441 843
Kadry - Firma PMP Group w Jeleniej
Górze zatrudni specjalistę ds. administracji
kadrowo-płacowej. Kontakt: praca@pmpgroup.com - 075-64-59-528
Konsultantka Avon - Produkty najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach.
Dodatkowe zarobki, prezenty. Super oferty,
nowości co 3 tyg. Wygodny sposób składania zamówień, dostawa do domu. Bez
zobowiązań i opłat - 692 494 164
Kucharz - kuchnia włoska - Zatrudnimy
doświadczonego kucharza w renomowanej
Restauracji w Jeleniej Górze. Wymagane
doświadczenie w pracy w kuchni, kreatywność, cechy kierownicze. CV prosimy
wysyłać na: bestcontact4u@gmail.com
Kucharza z pasją...tel.605-598-712
CV. proszę kierować na e-mail: grzegrzwojtunik@wp.pl, poszukujemy także na
stanowiska: pomoc kuchenną i kelner.
- 605 598 712
Marketing usług hotelowych/sprzedaż
usług hotelowych, młodą, asertywną osobę
zatrudnię. OW Zielone Wzgórze w Karpaczu. CV ze zdjęciem proszę wysłać na
adres kontakt@zielonewzgorze.karpacz.
pl - 604 200 744
Pałac Margot w Karpaczu zatrudni
kucharza z doświadczeniem. Atrakcyjne
wynagrodzenie i warunki pracy. CV i LM
proszę wysyłać na adres: marketing@
palacmargot.pl - 609 042 035
Poszukujemy doświadczonych murarzy. Legalna praca na terenie Niemiec.
Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Znajomość j. niemieckiego mile
widziana Tel. 756 422 300 Kontakt: pn-pt
8.00-15.00

Poszukujemy doświadczonych operatorów koparki. Legalna praca na terenie
Niemiec. Zakwaterowanie, atrakcyjne
wynagrodzenie. Znajomość j. niemieckiego
mile widziana Tel. 756 422 300 Kontakt:
pn-pt 8.00-15.00
Poszukujemy osób kreatywnych,
komunikatywnych, systematycznych oraz
samodzielnych w działaniu, posiadających
silną motywację do osiągania wyznaczonych celów. Podstawa + prowizja. - k.miskow@gazeta.wroc.pl
Poszukujemy: zbrojarzy-betoniarzy,
tynkarzy, cieśli szalunkowych. Legalna
praca na terenie Niemiec. Zakwaterowanie,
atrakcyjne wynagrodzenie. Znajomość j.
niemieckiego mile widziana. Kontakt: pn-pt
8.00-15.00 - 756 422 300
Praca na Campingu - Jelenia Góra –
Recepcjonistka, sprzedawca - kobieta do
40l, dobra znajomość j. angielskiego, min.
podstawy niemieckiego będzie dodatkowym atutem, dobra prezencja. CV oraz list
motywacyjny przesyłać: info@campingpolen.pl - 607 353 069
Praca od zaraz - Karpacz - Zatrudnię
na stanowisko: recepcjonista, w tygodniu,
szatniarz (piątek, sobota). Praca w nocy.
Chętnych proszę o kontakt telefoniczny. 509 429 835
Praca w Mont-Sat platforma n - Kontakt
tylko mailowy. Praca dla osoby ze znajomością: komputera, sieci komputerowych,
tworzenie stron www i branży Tv-Sat.
CV wysyłać proszę na biuro@mont-sat.
pl - 602 810 896
Przedstawiciel handlowy sprzedaż
bezpośrednia okien, rolet i bram garażowych, CV prosimy kierować na adres
mailowy emilrolmet@op.pl z dopiskiem
Jelenia Góra - 756 489 555
Przyjmę do pracy na stanowisko sprzedawcy na stacji paliw. Wymagania: obsługa
komputera, wysoka kultura osobista. CV
proszę składać pod adresem: Stacja Lotos
ul. Sobieskiego 92 Jelenia Góra - 757
182 378
Szukam elektryka z uprawnieniami sep i
dobrym angielskim do legalnej dobrze płatnej pracy w Belgii, okolice Brugge, w celu
wspólnego wyjazdu do pracy przy budowie
szpitala. Tel 609 985 090 jcech@wp.pl
Wokalistka do zespołu muzycznegorestauracja - 756 431 781
Zakład zatrudni elektromechanika do
napraw elektronarzędzi. Zainteresowani
proszeni są o składanie CV na adres e-mail:
biuro@pe-ter.eu
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy
zatrudnią osoby na stanowiska sprzedawców w sklepie mięsno-wędliniarskim
w Cieplicach i Piechowicach. Wymagana
książeczka zdrowia. - 661 750 011
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
jubilerskiego w Karpaczu.. z Karpacza lub
okolic. Mile widziana studentka. Prosimy CV
ze zdjęciem. - aleksgladala@o2.pl
Zatrudnię fryzjerkę z minimum 2-letnim
stażem - 603 163 561
Zatrudnię kelnerkę do nowo otwieranej
Restauracji Al Capone w Jeleniej Górze
CV wraz ze zdjęciem proszę przesyłać na
mail. - kris.jelonka@op.pl
Zatrudnię kulturalną Panią do prowadzenia domu i pomocy przy malutkim
dziecku. Mile widziane referencje. - 782
863 233
Zatrudnię na umowę o pracę sprzedawczynię - krawcową do salonu ślubnego
- 607 493 517
Zatrudnię praktykanta w kancelarii
Radców Prawnych Plucinska Skowron @
Partnerzy w Jeleniej Górze, wymagania
IV lub V rok studiów prawa lub ekonomii,
znajomość jez. niemieckiego - 604224888,
757525618

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zatrudnimy doświadczonego programistę WWW. Oferujemy wynagrodzenie
od 3000zł netto w górę, umowę o pracę
oraz udział w ambitnych projektach w
zespole świetnych specjalistów. - praca@
codetwo.com
Zatrudnię osobę do pracy w ogródku
gastronomicznym w Szklarskiej Porębie.
Tel. 509 429 836
Zatrudnimy osoby na stanowiska sprzedawców w sklepie mięsno-wędliniarskim
w Jeleniej Górze. Wymagana książeczka
zdrowia. - 661 750 011
Zatrudnimy pracowników ogólnobudowlanych do prac związanych z budową
obwodnicy południowej w Jeleniej Górze
na okres od kwietnia do czerwca 2012r.
Tel. 510-042-801
Zlecenia dla opiekunek z własną dzial.
gospod, znaj. niemieckiego, płaca od
1250-1600 euro plus 150 za Wielkanoc 602 320 892

ANONSE
MATRYMONIALNE
Dyskretny kochanek, dojadę Łukasz
- 792 705 885
Kochanka doskonała 35 lat zaprasza
- 792301466
Latino - czarnoskóry mężczyzna dla
Pani pełna dyskrecja, full serwis. Kontakt:
jakubtaboo@wp.pl , 797 776 174
Łukasz dla pań - 792 705 885
Mężczyzna po przejściach pozna
kobietę, może być z dzieckiem pragnącą
ułożyć sobie życie. - 518 249 169
Mistrzyni francuskiego zaprasza sympatycznych panów ceniących sobie luksus
i profesjonalizm do apartamentu w Cieplicach tel. 535840745
Młody, wolny szuka jej - Mam 22 lata.
175cm wzrostu, niebieskie oczy. Szukam
dziewczyny bardziej do stałego związku,
ale nie wykluczam jednorazowych spotkań.
Chcesz mnie poznać napisz, telefon z plusa
- 725 009 179

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
Poznam dziewczynę do wędrówek z pttk.
Ja samotny kawaler 31 lat. - 601 317 920
Puszysta 38-latka z dużym biustem 100
za godzinę - 794 524 987
Seksowna młoda pupcia 100 za godzinę
- 661 771 698
Właścicielka ładnego i zgrabnego
ciałka z apetytem na cudowną rozkosz
jest proszona o kontakt. Zgorzelec, Lubań
Jelenia Góra, Bolesławiec. Pozdrawiam
Panie. - 607 495 461
Wspomogę, wesprę, zasponsoruję
dziewczynę, kobietę, panią. Wiek, wygląd
bez znaczenia. Czasami poza zasięgiem,
ale odpowiem w miarę szybko. - 536
015 630

USŁUGI
BUDOWLANE
Awarie, remonty, Multitalent - Kuchnie,
łazienki, awarie i remonty kompleksowe.
Malowanie, regipsy, płytki, podłogi. Posiadam własne narzędzia, transport i 30-letnie
doświadczenie w kraju i za granicą. - 505
313 667
Brukarstwo - profesjonalne układanie
kostki brukowej, granitowej, betonowej,
mozaiki. Roboty ziemne, odwodnienia,
podbudowy, równanie terenu wysp - 667
701 333

Budowa domów profesjonalnie i w rozsądnej cenie - 605 209 140
Bur-Bruk - brukarstwo - granit - Podjazdy garażowe, chodniki, mury oporowe,
ogrodzenia kamienne, oklejanie elewacji,
grille i wędzarnie z kamienia, układanie
kostki betonowej, wszelkie prace ziemne.
Gwarancja na wykonane prace. - 501
804 857
Dachy - naprawa, konserwacja, papa,
gonty bitumiczne, dachówka, blacha,
obróbki, docieplanie, wentylacja - 602
884 480
Dachy od A do Z - remonty w dobrej
cenie - 605 209 140
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne,
blacha, dachówka, obróbki. 502 953 366
Docieplenia elewacji - Termomodernizacja i kolorystyka elewacji - 509 565 541
Firma brukarska - podejmujemy się wykonywania dużych powierzchni jak i małych.
Każdy rodzaj kostki. Wykonujemy podjazdy,
parkingi, ścieżki, chodniki, każdego rodzaju
wzory z kostki. Zapraszamy do współpracy.
- 514859464, 506274343
Gaz serwis Jelenia Góra i okolice 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
Hydraulik - Każdym systemem, co,
kanalizacja, ogrzewanie podłogowe, rekuperacja. Wystawiamy rachunki, gwarancja.
- 691 528 286
Hydraulik - technika grzewcza - Montaże, modernizacje, montaż nowych instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych, centralne,
podłogówki. Naprawa i montaż urządzeń
gazowych. Serwis, naprawy 24h. Posiadam
wszystkie uprawnienia - 793 511 444
Hydraulik - usuwanie awarii, wymiana
rur, modernizacje, naprawa wod.-kan. i inne
usługi. Tanio i solidnie. Tel.791-001-236
Hydraulik A-Z awarie - Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska, tel. 500-50-50-02.
Udrażnianie, przepychanie rur, naprawy,
modernizacje, instalacje, montaże, usterki.
Zawsze solidnie pewni jakości i dobrej
ceny.
Hydraulik Szklarska Poręba - Usługi
hydrauliczne, montaż wod-kan, awarie
ogrzewania, przeróbki, piece- montaż i
serwis - 696 463 408
Hydraulika, ins. wod-kan, CO, podłogówka, kotły- CO. - 511 639 680
Junkersy naprawy Jelenia Góra i okolice
- 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.
Kominek? Remont? Tylko z Nami Obudowy kominkowe z rozprowadzeniem
ciepła, hydraulika, zabudowy i ściany KG
bezpyłowo, gładzie bezpyłowo, kafelkowanie, panele, malowanie. Remonty
kompleksowe mieszkań i biur. Bezpłatna
wycena - 797-252-379
Kompleksowe remonty mieszkań,
domów, sklepów i biur. - kompleksowe ocieplenie, elewacje domów. Bezpłatne porady,
bezpłatna wycena. - 608 026 379
Kostka brukowa, klinkier - Podjazdy,
tarasy, kostka beton i granit, ogrodzenia,
mury oporowe, klinkier, drenaże, suche
zabudowy, malowanie itp. oraz profesjonalne doradztwo. Faktura VAT, szybko,
tanio i solidnie - 787210943, 511545064
Kuchnie na wymiar, szafy, garderoby,
zabudowy skosów, wnęk, duże doświadczenie, projekt, wizualizacja, projekt gratis.
- 692 265 128
Malowanie, gładzie, regipsy, prace
wykończeniowe. Posiadam doświadczenie,
wystawiam faktury. - 510 590 688

Oferujemy drzwi antywłamaniowe
Gerda pełne z montażem z obróbką
tynkarską, różne wzory i kolory, szybkie
terminy realizacji, system ratalny, cena
1695zł brutto. Ventana ul. Wolności 179B
Jelenia Góra - 696 222 263
Regipsy, sufity podwieszane, nietypowe
zabudowy, remonty mieszkań od A do Z.
Tanio i solidnie. - 691 049 080

Remonty mieszkań:
glazura, regipsy, gładzie,
panele itp. tel. 725 085 119
Remonty od A do Z - Płytki, regipsy,
gładzie, okna, drzwi, posadzki, elewacje,
dachy i tym podobne najtaniej w Jeleniej
Górze i okolicy - 609246204
Renowacja kamienic, fasad - Architektura Kamienna Ćwirko czyszczenie elewacji
(piaskowanie, hydropiaskowanie, mycie
chemiczne), renowacje klinkieru oraz cegły,
elementów z kamienia, gipsu, betonu czy
tynku - 601 535 424
Rynny, dachy, murowanie kominów,
naprawy. Szybko, tanio i solidnie - 661
452 621
Rynny, murowanie kominów, naprawy
dachów i malowanie, obróbki, papa termozgrzewalna. Tanio szybko i solidnie. - 691
049 080
Schody z kamienia - granit, piaskowiec,
marmur. Zewnętrzne i wewnętrzne. Materiał, profesjonalny montaż, impregnacja,
gwarancja. - 601 535 424
Szukam fachowca do wykonania generalnego remontu niedużej łazienki (ok.
4m2) na osiedlu Zabobrze. Planowany
termin: koniec marca-początek kwietnia.
Niezbędna wstępna wycena kosztów. 603 332 628
Technik budowlany - złota rączka Wykonuję remonty, pełną hydraulikę,
tynki suche i mokre, zbrojenie wylewki,
ocieplenia elewacje, ciesielka dekarstwo,
brukarstwo kostka, mury oporowe, montaż
okien, drzwi, stolarka, sztukatorka gipsowa,
regipsy - 606 938 384
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.
Usługi remontowo budowlane - Nasza
firma wykonuje remonty mieszkań od A do
Z, ocieplenie remonty dachów jak również
budowa domów jednorodzinnych również
malowanie, tapetowanie, glazura - 723
127 024
W.U.K.O Przepychanie kanalizy - 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.
Wywóz gruzu, wszelkich odpadów (gruz,
ziemia, żwir), wycinka drzew, kontenery,
zsypy budowlane. Do wynajęcia, najlepsze
ceny. - 667 701 333

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
Pomoc w napisaniu prac licencjackich 660 043 978
Pomoc w nauce dla szkół podstawowych i
gimnazjum pełen zakres - 692 106 271

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Anteny satelitarne - Od 1 czerwca w
Jeleniej Górze zostanie włączony sygnał TV
Cyfrowej. Masz hotel, pensjonat zmodernizuj instalacje telewizyjną - 601 201 134
Montaż systemów alarmowych, montaż
CCTV, serwis 24h, grupa interwencyjna zapewnia Agencja Ochrony Krajewski BIS.
Dzierżawa systemów alarmowych - płacisz
tylko abonament. - 605 097 861
Pomiary elektryczne. Szybko i tanio, f-ra
VAT. - 781 628 651
Wykonawstwo, modernizacja,
pomiary, odbiory instalacji elektrycznych.
Tanio, profesjonalnie, solidnie - Infocad 663-663-369

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Strony internetowe od 150zl - 781
606 680
Usługi informatyczne - Pogotowie
komputerowe. Projektowanie, realizacja,
modernizacja sieci komputerowych LAN,
Wi-Fi. Projektowanie stron www. Tanio,
profesjonalnie, solidnie - Infocad - 663663-369

USŁUGI
MUZYCZNE
Dj Pieszczoch - wodzirej, prezenter wesela, poprawiny, urodziny, eventy, dyskoteki, osiemnastki, imprezy okolicznościowe.
Nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie.
Demo na mojej stronie. - 604 186 987
Gra na skrzypcach podczas ceremonii
ślubnej oraz innych uroczystości. Absolwentka szkoły muzycznej udziela korepetycji gry na skrzypcach. - 661 125 226
Profesjonalny 3-5 osobowy zespół
na wesela eventy, imprezy karaoke. Promocyjne ceny. Ciekawe zabawy weselne
bardzo dobre nagłośnienie i oświetlenie.
Demo na naszej stronie e-mail:kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425
Wesela marzeń - Zespół Prestiż - 2 wolne
terminy w lipcu profesjonalny 3 osobowy
zespół na wesela eventy, imprezy karaoke. Promocyjne ceny. Ciekawe zabawy
weselne, bardzo dobre nagłośnienie i
oświetlenie. Demo na naszej stronie - 517
900 425
Wesela. przyjęcia, imprezy. Muzyka
instrumentalno wokalna, akordeonowa.
Prowadzenie zabaw, repertuar polski,
zagraniczny, cena do uzgodnienia, tel. 75
75 339 21, 692 046 727
Wynajem nagłośnienia - tanio - Szkoły,
festyny, dyskoteki, prywatki, imprezy
okolicznościowe. Nieduże nagłośnienie +
transport - tel. 883 326 707
Zespół „Pieszczochy” - wesela, zabawy,
dancingi, eventy, imprezy okolicznościowe.
Wokal męski i damski. Bogaty repertuar.
Nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie.
Demo na naszej stronie internetowej. - 604
186 987
Zespół Hot Stuff na wesela, studniówki,
bankiety i wszelkie imprezy. Gitara, perkusja, wokal męski i żeński. Mówimy i śpiewamy także po niemiecku. - 505 906 325

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zespół muzyczny Dynamic oferuje swoje
usługi na zabawach, festynach, weselach,
przyjęciach itp. Dysponujemy profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem renomowanej firmy Yamaha. Dobra zabawa
gwarantowana - 508 336 995

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
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
Szukam pracy - opieka nad starszą
osobą, sprzątanie, gotowanie, robienie
zakupów, prowadzenie domu. Jestem na
emeryturze i dysponuję dużą ilością czasu
wolnego. - 516-606-242

USŁUGI
RÓŻNE
Bezpłatne porady prawne we wtorki
ul. Teatralna 1 Jelenia Góra, pok. 311, po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej tel.
602 467 812
Biuro Rachunkowe - księgowość - Pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów
i wiele innych - znajdź nas w sieci Biuro
Rachunkowe Koala - W. Polskiego 54 - 782
020 635, 601 837 677

Biznes Hipoteka dla Firm na dowolny
cel, decyzja wstępna w 1 dzień, pod nieruchomość mieszkalna lub komercyjna
do 2 mln zl. Okres kredytowania nawet
do 20 lat. Zapraszamy ul. Armii Krajowej
13 - 756 431 360
Darmowa pomoc prawna. - 693 873
473
Detektywi. Sprawdzenia firm i osób,
wywiad, podsłuchy, poszukiwania, windykacja. - 725 588 394
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
Gotowy wzór lub unikalny pomysł.
Obrazy na zamówienie na płótnie lub
rysunek. - 508 400 987
Hydraulik awarie A-Z - Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska tel. 500-50-50-02.
Przepychanie, udrażnianie rur instalacje,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje
itp. Zawsze solidnie pewni jakości i dobrej
ceny.
Junkersy serwis - Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska, tel. 500-50-50-02. Junkersy, termy, kotły, kuchenki gazowe.
Serwis, konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny
Kredyt gotówkowy konsolidacyjny,
dojazd do klienta tel. 798 972 318

Kuchenki gazowe montaż - Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska, tel. 500-50-50-02. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie naprawy.
Próby szczelności instalacji profesjonalnie.
Podbijamy książeczki gwarancyjne. Bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny
Masz problem, z którym nie możesz sobie
poradzić, a nikt nie chce Ci pomoc? - 725
588 394

Najtańsze usługi księgowe - Księgi
rachunkowe, podatkowe księgi przychodów
i rozchodów, płace i kadry, rozl. ryczałtu
ewidencjonowanego, prow. ewidencji księgowej dla osób fizycznych oraz podatników
nie będących osobami fiz. - 782 020 635,
601 837 677
Oferujemy organizację tematycznych
imprez urodzinowych dla dzieci w lokalu
lub u solenizanta w domu. Przez cały czas
dzieci są pod opieką doświadczonych
animatorów. Szczegóły telefonicznie.
Zapraszamy - 601 966 386
Ogrody, trawniki, tereny zielone - Profesjonalna firma ogrodnicza zajmująca
się projektowaniem, zakładaniem i opieką
ogrodów zaprasza do współpracy. Zakładamy i kosimy duże powierzchnie trawnikowe. - 606 918 651
Osuszanie mieszkań tapicerki - Karpacz,
Szklarska, Jelenia Góra tel. 500-50-50-02.
Zaleta przyspieszenie prac budowlanych
- wylewki gładzie malarskie, tynkarskie.
Osuszanie tapicerki samochodowej po
praniu.
Otwieranie samochodów 24h - Zgubiłeś lub zatrzasnąłeś? kluczyki w twoim
aucie dzwoń, dojedziemy do ciebie i bez
szkodowo otworzymy twoje auto Vagnes
sp.zo.o nasi specjaliści znają się na rzeczy
- 728 199 803
Pomoc prawna (również darmowa) w
sprawach karnych, rodzinnych, rozwodowych. - 781 606 680

Pożyczka promocyjna 10% - Kredyt
gotówkowy z oprocentowaniem tylko 10%
do 15.000 zł na 60 miesięcy bez względu
na wiek. Wystarczy zadzwonić 514318408,
Plac Ratuszowy 39
Pożyczki - Jelenia Góra - Cieplice.
504-786-104
Problem? Zdrada? Spory rodzinne?
Zadzwoń. Pomożemy. Prawnicy, detektywi.
- 781 606 680
Prywatne usługi pilarskie ścinka drzew
i gałęzi, koszenie traw, strzyżenie żywopłotów Krzysztof Pociecha - 505 299 199
Rozliczymy Twój PIT za 20zl - 781
606 680
Skuteczna pomoc prawna (również darmowa) w sprawach rozwodowych, karnych,
rodzinnych, cywilnych, administracyjnych.
- 725 588 394
Tani i szybki kredyt gotówkowy - Kredyt z
możliwością spłaty innych rat, max kwota do
500 tys zł, długi okres kredytowania nawet
do 25 lat, a także inne oferty kredytowe.
Zapraszamy, Plac Ratuszowy 39 - 514
318 408
Tani, szybki kredyt gotówkowy do 200 000
bez zabezpieczeń majątkowych, nawet na
10 lat, niskie raty łatwe do spłaty. Decyzja
kredytowa w ciągu parę minut, zadzwoń
bo warto. Zapraszamy serdecznie - 756
451 993
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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 w
sprawach karnych, rodzinnych, cywilnych.
- 781 606 680
WUKO 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.
Zamrażanie rur wymiana grzejników
- Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska i okolice tel. 500-50-50-02. Zalety: wymienisz
grzejnik bez spuszczania wody z CO w
bloku wieżowcu, zdemontujesz grzejnik i
wystające rury bez spuszczania wody.
Zdradza Cię? Detektywi, pomoc prawna,
pisma, wnioski, pozwy. - 781 606 680
Zwrot podatku z Niemiec, rozliczenia
podatkowe w Niemczech. Bez prowizji,
stała opłata, tanio. Zapraszamy - 509
203 503

USŁUGI
SPRZĄTANIE
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Karcher podciśnieniowe pranie
dywanów i tapicerki samochodowej,
żaluzji, sprzątanie pomieszczeń 609600807
Profesjonalna firma zajmująca
się kompleksowym sprzątaniem wspólnot mieszkaniowych, firm, obiektów
prywatnych wraz z kompleksową
obsługą terenów zielonych zaprasza
do współpracy. - 606 918 651

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Lotniska, przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań.
F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Najtańsze w mieście profesjonalne
przeprowadzki. Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797
Najtańszy w mieście profesjonalny
transport. Możliwość negocjacji cen.
Tel. 691 262 797
Przeprowadzki - transport mebli
- usługi transportowe kraj - zagranica
Jelenia Góra i okolice. Tanio, profesjonalnie, szybko - 511 160 252

Przeprowadzki
kompleksowo, cała
Europa, 3 samochody,
różne gabaryty tel. 535
044 951
Przeprowadzki tanio, solidnie,
szybko. Mała cena - duży pojazd. Promocja na marzec. Zadzwoń powiedz
termin, resztę zrobimy sami. - 511
160 252
Przeprowadzki, transport, towary.
Miasto, kraj, zagranica. Streczowanie
przygotowywanie do transportu bez
dopłaty tel. 880 044 951
Transport. bus towarowy, przeprowadzki, dyspozycyjność tel. 782
021 371
Transport towarowy do 1.7 tony.
Otwarta skrzynia ładunkowa lub autolaweta. Sprowadzanie pojazdów z
zagranicy. - 665 189 955
Transport, przeprowadzki, przewóz
rzeczy, mebli. Bus 1t z miłym, uczynnym kierowcą. Pomoc w załadunku
i rozładunku. Dowolne terminy, konkurencyjne ceny. Sprawnie, szybko,
niedrogo. - 607 232 258

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Bezpłatna pomoc prawna i finansowa osobom poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych. Specjalista ds. odszkodowań. - 669 743 580
Gabinet masażu leczniczego. Skuteczna pomoc w bólach mięśniowych.
Ul. Armii Krajowej 1, Jelenia Góra. Tel.
508 400 987
Oferuje rehabilitacje i masaże (klasyczny, relaksacyjny, wyszczuplający)
w domu u pacjenta. Więcej info pod nr
telefonu - 605 448 574

Ośrodek terapii
zintegrowanej, gabinet
psychoterapeutyczny
tel. 602 638 645. Gabinet
psychiatryczny tel. 606
921 436
Paznokcie żelowe u mnie lub u Ciebie w domu. French, bogato zdobione,
naturalne. Pełna dyspozycyjność.
Tipsy wykonywane są systemem
3-żelowym. - 721 120 027

og£oszenia / reklama
Paznokcie żelowe, mani + pedicure
- Jelenia Góra, okolice, tel 500-50-50-12
Wykonuje paznokcie żelowe na formie lub
tipsie, manicure, pedicure, henna, regulacja
brwi, przyjadę i zrobię w twoim domu. Najwyższa jakość za dobrą cenę.

Quantec diagnostyka
ducha i ciała. Terapia
bioinformacyjna tel. 606
921 436
Stylizacja rzęs w Twoim domu - Tel
500-50-50-12 Certyfikat, doświadczenie,
szeroki wybór rzęs, produkty profesjonalne
i antyalergiczne 100% zadowolonych
klientek. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za przystępną cenę.

KUPIĘ
Kupię każde zboże pasz, kons. gorzelniane oraz eko, również lubin, rzepak,
groch. Min 23t. Zapewniam transport, place
w dniu odbioru. Tel: 509-942-079
Przyjmę psa rasy Shitzu, szczeniaka do
pół roku lub kupię za niewielkie pieniądze,
numer telefonu: 793740979

SPRZEDAM

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam mieszkanie własnościowe
35,2m2, dwupokojowe, Zabobrze II, 2 piętro
tel. 75 76 728 79

Sprzedam mieszkanie
- pokój z kuchnią na
Zabobrzu, ul. Bacewicz, bez
pośredników tel. 664 959 337
Sprzedam nowe mieszkanie z antresolą
o pow. 60m2 w Maciejowej. Pośrednik Ewa
Kołtowska-Rebkowska nr licencji 12382 665 270 076
Sprzedamy 2-pok. Mieszkanie po
remoncie ul. Kiepury. Stan bardzo dobry.
Wyposażenie w cenie mieszkania. Karkonoska Giełda Nieruchomości Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Wynagrodzenie
biura opłaca str. sprzedająca. - 881 690
604
Za 50tys sprzedam mieszkanie 34mkw
(kuchnia + pokój) w centrum Kowar w
dobrym stanie. Posiada plastikowe okna i
piec centralnego ogrzewania na opał stały.
Do lokalu przynależy komórka i toaleta na
korytarzu. - 600 034 785

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

Sprzedam łóżko dwupiętrowe, łóżeczko
drewniane, łóżeczko turystyczne, wózek
trzykołowy, wózek parasolka, wanienkę ze
stojakiem, nosidełko, bujak, huśtawkę, chodzik, przewijak, matę edukacyjną, ubranka
dla dziecka i wiele inny rzeczy dla dzieci.
Tel. 695 133 584 - 609 600 807
Sprzedam narożnik, kuchenny stół z
tapicerowanymi taboretami oraz segment
pokojowy - 609600807
Sprzedam tanio kuchenkę gazową z
piekarnikiem elektrycznym - 726 042 628

Lekarz i pielęgniarka ze Śląska planują
przeprowadzkę na stałe do Jeleniej Góry.
Proponują bezpłatną, -profesjonalną
opiekę medyczną nad osobą lub osobami
starszymi w zamian za możliwość zamieszkania. - 697 255 654
Małżeństwo wynajmie tanie
2-pokojowe mieszkanie najchętniej w
okolicach S.P.10 - 725 369 656

MIESZKANIA
SPRZEDAM

Do wynajęcia 2 - pokojowe - Jelenia Góra
ul. Ptasia, kuchnia, łazienka, powierzchnia
38 m. Opłaty 900 zł (z czynszem) + liczniki.
Kaucja 900 zł. Telefonować proszę po godz.
16 - 663 836 247
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie
55m2 od zaraz- 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, spiżarnia w b. dobrym stanie
częściowo umeblowane w samym centrum
Jeleniej Góry 850zł/m-c + media. Polecam
- 781 414 416
Do wynajęcia kawalerka z tarasem, 2
piętro, 40m, centrum, wyposażone, PL.
Wyszyńskiego 46 - 609 655 488
Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu tel.
603 591 169
Do wynajęcia mieszkanie z ogrodem,
os. Czarne, 2 pokoje, kuchnia z jadalnią,
łazienka, korytarz, odrębne wejście i liczniki,
parter, ogrzewanie gazowe, kaucja-bez
pośredników. - 507 704 066
Dom Biedrzychowice - Wynajmę 2 pokoje
z aneksem kuchennym + łazienka w
nowym domu jednorodzinnym. Cena do
ustalenia - 535 894 818
Mam do wynajęcia atrakcyjne 3-pokojowe
mieszkanie blisko A.E. Do końca roku akademickiego bardzo tanio - 607072699
Mam do wynajęcia kawalerkę 30 m2 w
Parku Sudeckim . Pokój, umeblowana
kuchnia, łazienka + balkon. Tel. kontaktowy
605 28 29 24 /603 08 09 42
Mam do wynajęcia: mieszkanie dla grupy
robotników tel. 608 210 531
Mam do wynajęcia pokoje jedno i dwuosobowe. Przy ul. Pułaskiego 10a w Cieplicach.
Blisko do przyst. 14, 9, 17, 23. Niedaleko
szkoły Rzemiosł Artystycznych. Więcej info
pod numerem tel. 782586558
Mam do wynajęcia pokój w mieszkaniu w
centrum kablówka, internet - 663 226 009
Mieszkanie 3 pokojowe w bloku na 3
Zabobrzu wynajmę od zaraz. Całość lub
na pokoje. Najchętniej dla firm na dłuższy
okres czasu. Idealne dla grupy budowlańców max 5-6 osób. Cena do indywidualnych ustaleń. - 692 613 787
Słoneczne, 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
W domku - Szklarska Poręba - Blisko
wyciągu, Turystyczna 17, na dłuższy okres
od 15-04, 800zł + ok.110zł media, 2 pokoje,
aneks kuch. łazienka, wyposażone, umeblowane, ogrz gaz, garaż, ogród, warzywnik. Info 693901558 - 601 148 414
Wynajmę apartament (pół domu) na
osiedlu Widok, JG - Cieplice, 100m2, 3
pokoje, duża słoneczna kuchnia z meblami
+ AGD, łazienka, balkon, taras, ogród, 1,400
zl + media - 693-503-602

Mega kawalerka z antresolą - 28m, tania w
utrzymaniu - 170zł (z CO), budynek ciepły,
dobra lokalizacja, mieszkanie słoneczne,
zadbane w świetnym stanie. Telefony po
14:00, bez pośredników, cena 103tys.
Polecam - 888 152 841
Mieszkanie 2 pokoje ul. Kiepury - rozkładowe po remoncie z wyposażeniem. Stan
bardzo dobry. Zapraszam na prezentację:
Nikol Mieszała. Karkonoska Giełda Nieruchomości Marcin Chaszczewicz lic.14414.
- 881 690 604
Mieszkanie 3 pokoje - Kiepury 62 m.kw.
185000 zł. - 501 736 644
Mieszkanie 3-pokojowe, 82m2, dwie
łazienki, pierwsze piętro, blisko centrum.
Cena 260 tys. - 601 922 054
Mieszkanie po remoncie 57m - salon
z aneksem kuchennym plus 2 pokoje; ul.
Moniuszki. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie
biura w pełni opłaca strona sprzedająca.
- 666 109 550
Mieszkanie trzypokojowe 64m2 - Pilnie
sprzedam bez pośredników mieszkanie
trzypokojowe 64m2 na Zabobrzu I. Atrakcyjna cena, dobra lokalizacja. - 791711101,
792090363
Nowe 218 000 zł - Mieszkanie 66 m2, 2
pokojowe w stanie developerskim, drugie
piętro w nowej kamienicy, w Jeleniej Górze.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Sprzedam lub zamienię mieszkanie k/
Małej Poczty 67m2, I piętro, stare budownictwo na mniejsze do I piętra Zabobrze
tel. 501 331 203
Sprzedam mieszkanie 46m2, stare
budownictwo, do remontu na ul. W. Pola,
cena 80 tys. zł tel. 668 771 084

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA

Wynajmę bardzo ładne mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry, kilka kroków od ul.
1 Maja, 85m2, 3 pokoje, duża kuchnia z
meblami, łazienka, 1000zl + media - 693503-602
Wynajmę kawalerkę umeblowaną w
Sobieszowie tel. 667 268 932
Wynajmę ładną kawalerkę w centrum
Jeleniej Góry, 1 pokój i łazienka z prysznicem, 600zl + opłaty (woda i prąd) - 693503-602
Wynajmę pokoje 1os., 2os., 3os., dla
turystów, kuracjuszy i nie tylko. Rejon parku
Zdrojowego Cieplice tel. 517 672 338

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie komunalne w
Cieplicach. 80 m, trzy pokoje (przejściowe),
kuchnia, łazienka, balkon, pierwsze piętro.
Zamienię na mniejsze dwupokojowe - 793
494 901
Zamienię mieszkanie w Bolesławcu
na Jelenią Górę.- 51,24 m. dwa pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka, dwa balkony,
parter. Ogrzewanie gazowe, blisko centrum,
może być mniejszy metraż (bez dopłat
) - 601 406 099
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 w Węglińcu o pow.
50 m, po remoncie, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, drugie piętro, słoneczne na
podobne w Jeleniej Górze, możliwa sprzedaż. - 609 443 350

DOMY
KUPIĘ
Kupię dom/ rezydencję w Jeleniej Górze,
lub w Jeżowie Sudeckim, w cenie do 800
tys. lub tańszy do remontu. Mile widziany
widok na panoramę Karkonoszy. Lic.14414.
marcin.chaszczewicz@gmail.com - 660
359 500

DOMY
SPRZEDAM
160 m kw. okolice centrum na działce 600
m kw., wymaga tylko odświeżenia lub niewielkiej modernizacji - cena do negocjacji.
lic.9549 - 726 290 939
Dom ok. Małej Poczty jednorodzinny,
nowe okna pcv, nowa elewacja, dach po
remoncie, nowy kocioł gazowy, 2 garaże.
160 m.kw mieszkalne + piwnica. Okazyjna
cena. Nieruchomości Rychlewski lic 9549.
- 501 736 644
Dom parterowy - 202 m2 powierzchni,
3 sypialnie, kuchnia, jadalnia, salon, dwa
garaże, na działce 1200 m2, 3 km od
centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Dom w Lubomierzu - 192 m2, parter
gospodarczy, piętro mieszkalne, strych do
adaptacji, centrum Lubomierza, 130 000 zł
do rozmów. Nr lic 10171. - 508 240 825
Dom w okolicach Wlenia wraz z działką
1ha sprzedam pilnie - 606 412 235
Dom w Ścięgnach, podział pionowy, bez
części wspólnych, trzy pokoje, kuchnia,
łazienka. Woda i kanalizacja miejskie, nowe
ogrzewanie gazowe. Stan do zamieszkania
lub zamienię na mieszkanie 2pok. w J.G 509 949 961
Duży dom w Cieplicach - Możliwość
wygodnego zamieszkania nawet 2 rodzin,
blisko zdroju, Cena 450 tysięcy. lic.9549 726 290 939
Działka i dom w centrum Sobieszowa do
remontu, 549 m2, sprzedam lub zamienię
na kawalerkę. - 516-606-242
Ładny dom budowany w 2004 r, 135
m2 powierzchni, 4 pokoje, garderoba, 2
łazienki, kominek, garaż na działce 1200
m2 w Łomnicy. 460 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Niewielki domek okolice Jeleniej Góry
ok. 100 m kw. na działce 360 m 200.000 zł
lub zamiana na mieszkanie 3-pokojowe na
Zabobrzu. lic.9549 - 726 290 939
Piękny, dom w Sobieszowie stan surowy
zamknięty. Pow. całkowita domu 136,90m2.
Pow. działki 711m2. Parter: salon, kuchnia,
łazienka, pom. gospodarcze. Piętro:3sypialnie, łazienka. Wysoka jakość materiałów - 510 172 932
Połowa bliźniaka w Jeżowie - stan
surowy otwarty. Pow.132m2, piętrowy o
pow. 971m2, niepodpiwniczony 5 pokoi
+ garaż, widokowa działka. Cena 215tys.
zł. Możliwa sprzedaż całości za 420tys.zł.
Lic.9549. - 602 732 135
Sprzedam bliźniaka w Cieplicach 200m2
+ garaż, dobra lokalizacja, kominek + gaz,
może być dwupokoleniowy, taras, balkon,
widok na góry, cena 398 tys. zł tel. 603
139 918

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia GóraZabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
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
Sprzedam dom do wykończenia w Jeżowie Sudeckim. Może być dwupokoleniowy,
dobra lokalizacja, działka 1,4 ara, widok na
góry, 80m2 parter + poddasze, cena 335
tys. zł tel. 603 139 918
Sprzedam dom w Jeżowie Sudeckim
tel. 505 020 519
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
Szeregówka skrajna Zabobrze ul.
Paderewskiego, wysoki standard, elegancka kuchnia, kominek, garderoba,
poddasze użytkowe, atrakcyjna lokalizacja,
super-okazja tel. 501 099 367
W Wojcieszycach ok. 100 m kw. na działce
360 m, nie wymaga remontu /możliwość
zamiany na mieszkanie 3-pokojowe na
Zabobrzu. Cena 200 tysięcy, lic.9549 - 726
290 939

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Pokój z aneksem kuchenno-łazienkowym - wynajmę w domu jednorodzinnym.
W pełni wyposażony, z osobnym wejściem,
komfortowy, dobra komunikacja, m-ce
parkingowe, w dzielnicy willowej, blisko
zajezdni MZK, możliwy internet, przystępna
cena. - 757678968, 794964456
Wynajmę bardzo ładne pół domu na
osiedlu Widok, JG - Cieplice, 100m2, 3
pokoje, duża słoneczna kuchnia z meblami
i AGD, łazienka, balkon, taras, ogród, 1400
zl + media - 693-503-602

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka 1000 m2 budowlana w Jeżowie
Sudeckim, wszystkie media przy działce,
dojazd drogą asfaltową, w centrum. 90 000
Zł Bez pośredników - 667 219 752
Działka budowlana – Wojcieszów.
Powierzchnia 4,7a. Bardzo ładny widok,
pełne uzbrojenie. Dojazd nową drogą
asfaltową. - 603 410 248
Działka w Jezowie Sudeckim - jedna o
powierzchni 815m2 w cenie 86tyś zł oraz
druga 1093m2, cena 115tyś zł. Obydwie
budowlane graniczące z nową zabudową.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491
335

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie
Nakład udokumentowany: 12 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Re
zerwujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam
Działki budowlane na sprzedaż, atrakcyjnie położone koło Jeleniej Góry. 10501750 m2. Dogodny dojazd. Media. Tel.
695 725 857
Działki Jeżów Sudecki - 4 działki budowlane (1190, 1191, 1193 i 1500m2), ul. Lotnicza (blisko Zabobrza), media przy granicy,
częściowo ogrodzone, drzewa iglaste
wzdłuż granicy, piękne widoki, 105zł/m2.
Polecam. Nr lic 10171. - 508 240 825
Komarno widokowa działka z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego.
Przy drodze asfaltowej, woda z sieci,
kanalizacja, prąd na działce. Doskonała
cena. Rychlewski Nieruchomości lic 9549.
- 501 736 644
Podgórzyn działki budowlane - ładne
widoki, doskonała komunikacja. 1020 m.kw
75000 zł. Blisko asfaltu, wody, kanalizacji i
prądu. Rychlewski Nieruchomości lic 9549.
- 501 736 644

Sprzedam działkę budowlaną w Pilchowicach, 8800m2, pięknie położoną, polana,
las z dostępem do drogi asfaltowej, wydane
warunki zabudowy, prąd woda na działce,
cena okazyjna 109.000zł - 604-935-066
Sprzedam działki budowlane od. 50.000
zł. N. City nr. L. 5908 - 695 034 321
Szklarska Poręba - działka budowlana
3974 m.kw ul Wiejska. Media w zasięgu,
doskonała cena tylko 32 zł/m.kw. Rychlewski Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Świeradów Zdrój: 2000m2 - 8000m2
- pod lasem, blisko centrum i kolei gondolowej. 150 zł/m2. W opcji 4000m2 lub
8000m2 dwa domy znajdujące się na
działce, przygotowane pod usługi turystyki
w cenie działki pilne - 666 347 180
Widokowa działka. Pensjonatowomieszkaniowa 4265 m kw w Szklarskiej
Porębie. lic.9549 - 726 290 939

LOKALE
SPRZEDAM
2 lokale w Sobieszowie - 63,5 m kw.
147000,- i 65,1 m kw. 135000,- (z zapleczem socjalno-sanitarnym) - parter: na
niewielki sklep, usługi. Możliwość zmiany
sposobu użytkowania na mieszkania.
lic.9549 - 726 290 939
Atrakcyjny lokal w centrum Jeleniej
Góry - pow. 51m2 wysoki parter, zaplecze
socjalne i sanitarne. Duża witryna. Ogrzewanie gazowe. Korzystna lokalizacja. Cena
277tys.zł. Lic.9549. - 602 732 135
Lokal parter 60m.kw. przy ul. Wolności w
Cieplicach. Nowy budynek, wejście wprost
z parkingu. Doskonała cena. Rychlewski
Nieruchomości lic 9549. - 501 736 644
Sprzedam lokal handlowo-usługowy z
działką w Jeleniej Górze (Grabarów). Pow.
handl. 56 m kw, pow.calk.351 m kw. Cena
170000zl - 603 813 257
Sprzedam lokal użytkowy na Zabobrzu
. Lic. 6327 - 501090928

LOKALE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję do wynajęcia lokal na
działalność handlową we Lwówku Śl. do
30 m2, najlepiej w centrum lub w pobliżu.
- 602 707 265

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia parter na działalność gospodarczą, 40m, centrum, Pl. Wyszyńskiego
46 - 609 655 488

Do wynajęcia pensjonat z restauracją.
Umeblowany w świetnym klimacie, dobrze
prosperujący. 5 pokoi, stała baza klientów.
7000zl-bez umeblowania, 9000tys z umeblowaniem. Pośrednikom dziękuję - 607
648 477
Lokal 211 m ścisłe centrum Jeleniej
Góry, ul. 1 Maja - na bardzo korzystnych
warunkach finansowych do wynajęcia od
zaraz. Szczegóły tel. 75 64 95 500 (przez
całą dobę) - 757 646 146
Lokal 62m2 w centrum ul. Poznańska
ciąg handlowo-usługowy, parter, duże
witryny, ogrzewanie w cenie najmu. - 888
221 321
Lokal 70m2 parter, duże witryny, ścisłe
centrum miasta ul. 1-go Maja deptak,
naprzeciw handlówki - do wynajęcia. 888 221 321
Lokal na Kopernika do wynajęcia. Tel.
510105442
Piechowice do wynajęcia lokal na
usługi lub handel - 756 161 401

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam nieruchomość o powierzchni
1868 m2 z budynkiem mieszkalno-gospodarczym do remontu w Jeleniej Górze
blisko centrum - 664 744 555
Sprzedaż domków holenderskich
sezonowych i całorocznych. Również
sprowadzanie na indywidualne zamówienie klienta. Dobre ceny. Kontakt mail:
campservice@vp.pl lub 503069600,
881620220

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia magazyn 425m2 z biurem
tel. 500 168 910

Garaż do wynajęcia na ul. Wolności, w
okolicy nowego Tesco. Garaż podziemny
pod budynkiem, brama na pilota. 150 zł.
- 505 865 407
Garaż podziemny 12,95m2 - Miejsce
garażowe od zaraz na ul. Kiepury 11, cena
200zł za miesiąc, plus kaucja za pilota do
bramy garażowej. - 513 050 560

12 marca 2012 r.

15

Magazyn, hala - 112 m2, siła, wysokość
4,30, dobry dojazd w pobliżu centrum
Jeleniej Góry. 2000 zł brutto plus media. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
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

16

12 marca 2012 r.

reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

