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Dodatki: nieruchomoŒci i zdrowie

JELENIA GÓRA Miały być chlubą, są przykładem opieszałości, niedbalstwa i partactwa

Inwestycje jak tor przeszkód
Wybudują pałac
sprawiedliwości

Nowa siedziba sądu będzie
kosztowała 35 milionów złotych

str. 5
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Zagrali dla
chorych na serce

Ze wszystkich przedsięwzięć największe emocje budzą Termy Cieplickie. Już
od początku prace prowadzone były niezgodnie z regulaminem, bez stosownych
i ostatecznych porozumień z dyrekcją
przedszkola „Zaczarowany Parasol”, na
teren którego wszedł wykonawca bez
stosownej zgody najemcy. Już wiadomo,
że budowa term nie zakończy się zgodnie z harmonogramem. Władze miasta
zapewniają, że nie utracą pozyskanych
pieniędzy.
- Termin zakończenia jest w trakcie
negocjacji. Ze względu na wynikłe
sprawy technologiczne i relacje głównego wykonawcy z podwykonawcami
i miastem, zostało przeprowadzone
postępowanie z udziałem Polskiej Organizacji Turystycznej, jako „instytucją
wdrażającą” dla tego projektu. POT
uznał przyczyny, dla których termin
zakończenia budowy musi być o kilka
miesięcy przesunięty, co oznacza, że
nie ma zagrożenia utraty środków
zewnętrznych, pozyskanych dla tej
inwestycji – informuje Cezary Wiklik,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
Zgodnie z pierwotnymi założeniami
przebudowa i modernizacja stadionu
przy ulicy Złotniczej – w związku z

Euro 2012 miała być gotowa już w
kwietniu. Później termin zmieniono
na jesień, bo żadna z ekip turnieju nie
wyraziła zainteresowania pobytem i
treningiem. Nie ma więc powodu do
przyspieszenia. Czy takowe będzie na
placu budowy obwodnicy południowej
miasta? Teoretycznie ma być gotowa pod
koniec czerwca. - W tym temacie nie jest
dziś negocjowany żaden aneks do tego
dokumentu – podkreśla Cezary Wiklik, i
mimo, że większość prac została rzeczywiście wykonana, sporo jest tam jeszcze
do zrobienia.
A co z rewitalizacją ciągu kamienic
o numerach parzystych, od 2 do 14

Nasz komentarz
Terminowość, rzetelność i sumienność:
do polskiej rzeczywistości nie pasowały
i nie pasują te określenia, zwłaszcza w
kontekście inwestycyjnym. Niezależnie
od ustroju i rozdziału pieniędzy, rodzime
przedsięwzięcia z reguły charakteryzowały się bylejakością. Kto myślał, że
etykietka Unii Europejskiej coś tu zmieni,
niemiło się rozczarował.
Azarias
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Fot. ARCOFYESOD

Muzyczny gest rotarian wesprze pacjentów jeleniogórskiego
szpitala
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Przedszkole “Zaczarowany Parasol”
znalazło się na placu budowy Term
Cieplickich.
JELENIA GÓRA

Tajemnicza śmierć mężczyzny
W miniony czwartek po południu
jedna z mieszkanek miasta poinformowała pogotowie o znalezieniu
ciała zmarłego 44-latka w jednym z
mieszkań w bloku przy ul. Moniuszki
na Zabobrzu. Mężczyzna mieszkał
tam z matką, której w momencie

oznaczać ich porządnego wykonania.
Przykładem jest rewitalizacja Parku
Zdrojowego oficjalnie zakończona w
styczniu tego roku..
- Teraz zgodnie z harmonogramem
i warunkami pogodowymi rozpoczną
się nasadzenia roślin sezonowych.
Jednocześnie informuję, że – tak, jak w
każdej tego typu inwestycji inwestor czyli miasto – posiada prawo gwarancji i
wszelkie niedoskonałości wykonawstwa
są tym prawem objęte. W przypadku
ich stwierdzenia wykonawca będzie
miał obowiązek je usunąć – zapewnia
C. Wiklik.
(Angela)

robót, aby podwykonawca poznał ich
zakres. - Również i w tym przypadku
„instytucja wdrażająca” (tym razem
– Dolnośląski Urząd Marszałkowski)
uznała racje miasta i wyraziła zgodę
na aneksowanie terminu zakończenia
robót, nie grozi nam utrata środków
pozyskanych spoza budżetu. Najprawdopodobniej termin rzeczowego zakończenia całości prac zostanie przesunięty
do okresu końca wakacji, co oznacza,
że prace wykończeniowe prowadzone
będą w najlepszym ku temu okresie –
wyjaśnia C. Wiklik.
Jak pokazuje jednak rzeczywistość
zakończenie prac, wcale nie musi

Fot. red
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przy ul. Drzymały, gdzie wykonawca
nie skończył prac i zniknął? Tu roboty
wprawdzie częściowo zakończono, ale
projekt przewiduje odebranie robót w
całości. Ze względów formalnych trudne
by było wydzielanie poszczególnych
wspólnot mieszkaniowych do osobnego
rozliczenia. Tym razem “nawalił” główny wykonawca. - Został zobowiązany
do zakończenia prac i już zaangażował
firmę podwykonawczą. Przejęcie tych
prac, uzgodnienie ich zakresu i harmonogramu robót było możliwe dopiero po
ustąpieniu silnych mrozów – tłumaczy
rzecznik magistratu. Dopiero wiosną
można będzie dokonać inwentaryzacji

zgłoszenia nie było w domu.
Czy do śmierci przyczyniły się
osoby trzecie? Ma to wyjaśnić sekcja
zwłok. Powierzchowne obrażenia
na ciele zmarłego mężczyzny były
niewielkie.
(Agrafka)

REKLAMA

Rozgrywki Jeleniogórskiej Ligi
Biznesu wkraczają w decydującą
fazę
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Termy cieplickie, stadion, obwodnica, rewitalizowane kamienice. Miliony złotych pozyskane z funduszy unijnych,
nie pomogły w dotrzymaniu terminów oddania do użytku
wspomnianych przedsięwzięć, które w Jeleniej Górze
powstają w ślamazarnym tempie. Czy mieszkańcy obejdą
się jedynie smakiem obiecanek, a miasto będzie musiało
oddać pieniądze?

Kto naprawi
schody widmo?
Choć korzysta z nich wielu
mieszkańców Zabobrza, nie będą
wyremontowane. Mowa o będących w fatalnym stanie schodkach
prowadzących do skrótu z ulicy
Kolberga ku popularnym miejscom na największym osiedlu w
Jeleniej Górze. Zabobrzanie potykają się o nierówne i wyszczerbione stopnie, łamią ręce, nogi.
Jednak na naprawę schodków nie
mogą liczyć, bo oficjalnie ich nie
mapach geodezyjnych. Na razie
urzędnicy mają jedną radę: lepiej
to miejsce omijać z daleka, bo
idąc na skróty można trafić na
chirurgię urazową. Strat nikt nie
zrekompensuje.
Więcej na str. 4
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Marcin Wyrostek
akordeononista

Fot. red

NA TOPIE

Jeleniogórzanin, który przyczynił się do popularyzacji akordeonu zdobywając liczne nagrody na rozmaitych konkursach,
a także wygrywając w 2009
roku popularne telewizyjne
show “Mam talent”, wystąpi 2
kwietnia na koncercie z zespołem “Coloriage” w Teatrze im.
Norwida (początek: godz. 19).
Marcin Wyrostek jest wykładowcą Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach - wydz. instru-
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Fortuna na remont zniszczonych dróg
Ponad 10 kilometrów powiatowych dróg zostanie w tym roku
wyremontowanych za siedem i
pół miliona złotych z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.
- Otrzymaliśmy te pieniądze
na likwidację uszkodzeń jezdni,
które miały miejsce w związku z
powodziami, podtopieniami i wymywaniem elementów dróg przez
ulewne deszcze. Kwota ta pozwoli
nam zrealizować wszystkie zamierzone cele, co nas bardzo cieszy.
Złożyliśmy wniosek na środki,
aby drogi te doprowadzić do stanu
używalności, szczególnie, że część
z nich jest systematycznie uczęszczana przez turystów. Wszystkie
zgłoszenia we wniosku zostały
uznane, dzięki temu otrzymaliśmy jedną z największych sum
dofinansowania na naprawę tych
dróg – powiedział Jacek Włodyga,
starosta jeleniogórski.
W ramach podziału środków na
usuwanie skutków klęsk żywio-

łowych zostanie naprawionych:
pond 1 km ul. Sudeckiej w Piechowicach, ponad 4 km na odcinku Zachełmie-Przesieka, 1,5 km
między Kostrzycą, a Bukowcem
oraz prawie 1,4 km odcinka drogi
w Siedlęcinie.
- Cieszymy się z tej kwoty, gdyż
rozwiąże ona np. problem mieszkańców Michałowic, gdzie będziemy naprawiać ponad 4 km jezdni
biegnącej przez charakterystyczny
tunel. Fatalny jest stan drogi w
Przesiece i Zachełmiu, która ma
spękania wzdłużne i także będzie
remontowana. Za Siedlęcinem, a
przed Strzyżowcem pojawiło się w
drodze duże załamanie, powstałe
prawdopodobnie przez podmywanie, które wymaga konkretnych
napraw. Podobnie odcinek trasy
Kostrzyca-Bukowiec, gdzie jest
1380 m drogi do remontu – mówi
Krzysztof Sobała, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
(Agrafka)

Starostwo w ubiegłym roku wyremontowało drogi: do Ściegien, Kowar, ze Staniszowa
do Sosnówki, a także do Karpacza, gdzie przy skrzyżowaniu z Miłkowem ma powstać
rondo. Wkrótce ruszy przetarg na wykonawcę tego przedsięwzięcia.

REGION JELENIOGÓRSKI

Spalarnia odpadów w Mysłakowicach?
Budowa spalarni to jedna z największych inwestycji, realizowanych
z wykorzystaniem funduszy unijnych. Z inicjatywą wyszły samorządy
oraz prywatne firmy.
Planowo jedna z dolnośląskich
spalarni ma powstać na terenie Mysłakowic. Lokalizacje wkrótce trafią
do konsultacji społecznych.
(Accipiter)
REKLAMA

Jedenaście ofert złożonych w przetargu na budowę spalarni odpadów
na Dolnym Śląsku zgłosiło kilkanaście gmin, w tym także Mysłakowice.
Stan przygotowań do budowy spalarni odpadów komunalnych prezentowały 23 marca urzędnicy marszałka
województwa. Władze województwa
ogłosiły plan gospodarki odpadami
na kolejne pięć lat.

mentalny oraz wydz. jazzu i muzyki
rozrywkowej, wykłada także w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu.
Edukację muzyczną rozpoczynał w
Państwowej Szkole Muzycznej I i II
stopnia im. Moniuszki w Jeleniej Górze
w klasie Tadeusza Matysiaka oraz Ireneusza Oleszkiewicza. Studiował pod
kierunkiem prof. Joachima Pichury
w AM w Katowicach. Współzałożyciel
projektów: Tango CORAZON Quintet
oraz COLORIAGE. Na stałe współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gliwicach,
Śląskim Kwintetem Akordeonowym,
Joanną Słowińską oraz zespołem
Farfarello.
(RED)

Janina Hobgarska
dyrektor Biura Wystaw
Artystycznych
Na co dzień sama otwiera wystawy
w placówce, którą kieruje. Jednak
w minionym tygodniu była okazja,
aby stała się bohaterką wydarzenia
poświęconego jej twórczości. Mowa o
ekspozycji “Fotografie”, którą można
oglądać w Miejskim Domu Kultury
“Muflon” w Sobieszowie. Janina Hobgarska pokazała zbiór swoich zdjęć
uwieczniających karkonoskie pejzaże.
Autorka pochodzi z Mazur, jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego,

skończyła także Wyższe
Studium Fotografii w Warszawie. Z naszym miastem
związana jest od lat 70. XX
wieku. Zajmuje się czarno-białą
fotografią klasyczną, zbliżoną do
dokumentu. Fotografując zapisuje nie tylko miejsca – najczęściej
są to ciche zakątki oddalone od
szumu cywilizacji - lecz także
własne emocje. Ma na koncie
kilka wystaw indywidualnych. Jej
prace były pokazywane w kilku
krajach Europy. Jest członkinią
Polskiego Związku Artystów
Fotografików.
(RED)

O NIej SIĘ MÓWI
Fot. red
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Nie dla pracy aż do śmierci!
Wydłużenie wieku emerytalnego dotknie boleśnie wszystkich,
nie będziemy mieli szansy na odpoczynek po wielu latach ciężkiej
pracy, dlatego też sprzeciw wobec
planów rządu musi być zdecydowany i jednoznaczny – apelują
związkowcy.
Wszyscy chętni do udziału w
manifestacji przed Sejmem RP
mają zagwarantowany bezpłatny
przejazd i powrót z Warszawy.
Zainteresowani mogą się zgłaszać
w Regionie Jeleniogórskim NSZZ
Solidarność, Jelenia Góra, ul. 1
Maja 25 osobiście lub telefonicznie
(75) 64 – 15 – 912, lub e-mailem
soljg@solidarnosc.org.pl lub w
każdej Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność.
(Es)

Bezpłatny dojazd i powrót na
planowaną na 30 marca w Warszawie manifestację jako wyraz
sprzeciwu wobec planowanego
przez rząd podwyższenia wieku
emerytalnego proponuje Zarząd
Regionu NSZZ “Solidarność” w
Jeleniej Górze.
- Wieczorem i w nocy 29 marca
2012 roku, w czwartek, ruszamy
autobusami do Warszawy pod Sejm.
Wzywamy obywateli naszego kraju,
mieszkańców regionu jeleniogórskiego do udziału w akcji przeciw
pracy aż do śmierci. Pod wnioskiem
o referendum w naszym regionie
podpisało się już ponad 26 tysięcy
mieszkańców. W kraju wniosek
podpisało prawie dwa miliony Polaków – informuje Franiszek Kopeć,
szef ZRJ NSZZ “Solidarność”
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Sprawdzali szczelność gazociągu
gazociągów i sprawdzania szczelności przewodów w miejscach, w
których podejrzenia możliwości
wystąpienia awarii są szczególnie
duże. W przypadku przebiegu sieci
pod ulicami wymaga to wykonania wykopów, odsłonięcia części
przewodów, naprawy lub wymiany elementów bądź spawów.
Prace te wykonywane są na
bieżąco. Temperatury powietrza
nie pozwalają jeszcze uruchomić
otaczarni, więc po naprawie odcinka sieci miejsca w jezdni są pokrywane brukiem, aby umożliwić
przejezdność, natomiast wylewki
asfaltowe dokonane będą w okresie, kiedy temperatury wzrosną na
tyle, by można było ułożyć asfalt.
(Es)

Wykopy na głównych ulicach
miasta (Wojska Polskiego, Sudecka) intrygowały mieszkańców.
Prace prowadzono w związku z
kontrolą szczelności gazociągu,
który źle zniósł tegoroczne siarczyste mrozy.
Wobec braku pokrywy śnieżnej,
niskie temperatury negatywnie
wpłynęły na stan rur gazowych.
Stąd liczne awarie nie tylko w
sieci gazowniczej, lecz także wodociągowej. Pęknięcie przewodu
gazowego stało się m.in. jedną z
przyczyn wybuchu gazu w okolicy jednego z domów osiedla
Zabobrze.
Trwające kontrole szczelności
sieci i wykonywane „odkrywki”
są wynikiem badań mikropęknieć

JELENIA GÓRA

Ponad trzy miliony zł rocznie
za światło na ulicach miasta
zakątki miasta, choćby Sobieszów
– jak pokreślają mieszkańcy – są
wyjątkowo źle oświetlene.
Miasto widzi oszczędności w
zastosowaniu współczesnych
technologii, które pozwalają na
obniżenie zużycia prądu nawet
o 30 procent. Z pieniędzy w ten
sposób zaoszczędzonymi można
– jak wynika z szacunku kosztów – sfinansować znaczną część
nakładów technicznych (wymiany
opraw i żarówek).
Samorząd czeka na konkretne oferty od firm produkujących żarówki.
(Es)

Samorząd zastanawia się, jak
oszczędzić na oświetleniu ulic
miasta. Roczny rachunek za energię elektr yczną po wliczeniu
kosztów konserwacji urządzeń
wynosi ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych.
Jelenią Górę po zapadnięciu
zmierzchu oświetla ponad osiem
t ysięcy trzysta tzw. punktów,
w większości latarń. Energia
i utrzymanie t ych urządzeń –
wielokrotnie w kiepskim stanie
technicznym – kosztuje sporo.
Wiele słupów skorodowało: od lat
nie były wymieniane. Niektóre
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Ponad milion zł dla policji
Kwotę 1.375.000 zł w ciągu czterech
lat dostała z budżetu miasta jeleniogórska policja. Samorząd dofinansował
nagrody dla mundurowych, wsparł
programy prewencyjne, kupił dwa samochody i dał pieniądze na dodatkowe
służby. Na ten cel policja dostanie w tym
roku 71. 500 złotych. Patrole w centrum
miasta mają pilnować w szczególności
przestrzegania ciszy nocnej, którą miasto zamierza latem przesunąć z godziny
22 na północ.
JELENIA GÓRA

Jak pozbyć się gratów
Służby miejskie przygotowują się do
zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych. Wiosna jest dla wielu rodzin
okresem wymiany sprzętu, mebli, itp.,
więc w kwietniu pracownicy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej będą zbierały i wywoziły takie
przedmioty. Harmonogram wywózki
jest ogłoszony na www.jelonka.com
(Es)

Zbudują dodatkowo oczekiwane multikino

Galeria wciąż atrakcją przyszłości
Spółka „Ariadne”, inwestor
galerii przy ul. Kopernika/
Pijarskiej przedłożyła projekt rozbudowy galerii o powierzchnię niemal dorównującą istniejącej już części. W
nadchodzący wtorek radni
jeleniogórscy zajmą się wnioskiem spółki do planu zagospodarowania przestrzennego.
Galeria przy ul. Pijarskiej miała
być otwarta jesienią ubiegłego roku,
jednak termin uruchomienia placówki
przesunięto na marzec 2012 roku.
Tymczasem urząd miasta poinformował, że spółka Ariadne ma plany
rozbudowy placówki, bo najemcy powierzchni handlowych zgłaszają chęć
zajęcia większych lokali. Oznacza to, że
pierwsi klienci, którzy chcieliby zrobić

Pusty obiekt czeka na uruchomienie
od jesieni ubiegłego roku.
w nowej galerii zakupy, będą musieli
uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Firmy
handlowe wolałyby bowiem zajmować
całe swoje powierzchnie w wykończonym już obiekcie, a nie częściowo, w
warunkach kontynuacji budowy.

Nasz komentarz
Inwestycyjny hit w wielu miastach – nastawione na łapczywego konsumenta dóbr
galerie handlowe – w Jeleniej Górze jakoś nie mogą odnaleźć swojego miejsca. W
otwartym w 2010 roku Pasażu Grodzkim wciąż wiele powierzchni świeci pustką z
braku zainteresowanych ofertą. Jeleniogórzanie przyznają, że w poszukiwaniu “galeryjnych wrażeń” jeżdżą do miast, gdzie takie placówki się sprawdziły. Trudno więc
logicznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w stolicy Kotliny Jeleniogórskiej nawet
w tej dziedzinie panuje marazm. Czy rzeczywiście winne są tylko niezbyt zasobne
portfele mieszkańców, czy może inne nieznane czynniki decydujące o sukcesie na
tak zwanym wolnym rynku?

JELENIA GÓRA

Potrącony na pasach
W minioną środę po godz. 14 doszło
do potrącenia pieszego, który prawidłowo przechodził przez jezdnię ul. Matejki.
Poszkodowanego pogotowie ratunkowe
zabrało do szpitala. Zdarzenie zostało
uznane za wypadek drogowy. Sprawczyni, kierująca samochodem marki
Renault, tłumaczyła się, że – wjeżdżając
w ul. Matejki z ulicy Piłsudskiego – nie
zauważyła pieszego.
(Agrafka)

Azarias

Nowością ma być nowoczesne kino
kilkusalowe, które pierwotnie miało
powstać w budynku galerii, ale – ponieważ wiązałoby się to z podwyższeniem
jego wysokości – na ten wariant nie
zgodził się Urząd Ochrony Zabytków.
Nie wiadomo jednak, jak teraz ta sytucja zostanie rozwiązana i jak będzie
wyglądał obiekt po rozbudowie.
Kiedy w końcu całość stanie się
dostępna dla jeleniogórzan i turystów?
Budowa istniejącej części trwała kilka
miesięcy, trudno więc przypuszczać,
aby tym razem zajęło to mniej czasu.
Władze miasta są jednak przekonane,
że inwestor przyspieszy, bo płaci już
podatek od nieruchomości za istniejący, a jeszcze niepracujący obiekt.
Wybudowany w stanie surowym
kompleks budynków przeszedł już
bowiem odbiór techniczny.
(Es)

JELENIA GÓRA Po ośmiodniowych Misjach Świętych w Bazylice Mniejszej

JELENIA GÓRA

Poświęceniem krzyża misyjnego w Parafii św. Erazma i
Pankracego w Jeleniej Górze
zakończyły się w niedzielę (25
marca) tygodniowe Misje Święte. Ostatnie takie przedsięwzięcie ewangelizacyjne miało
tu miejsce w 1999 roku.

Codzienność mieszkańców największego osiedla w mieście będzie
ubarwiało wesołe miasteczko. Ten
okresowy “plac zabaw” dla dzieci
(i nie tylko) stanie na powierzchni
ponad dziesięciu tysięcy metrów
kwadratowych przy Alei Jana Pawła
II. Lunapark będzie pracować od 2
do 30 kwietnia 2012.
(Es)

Będzie wesoło
na Zabobrzu

Misjonarze zasiali ziarno wiary

Przez cały miniony tydzień misjonarze księża Paweł Bortkiewicz i Andrzej
Łysy z Towarzystwa Chrystusowego
prowadzili nauki i konferencje skierowane zarówno do dorosłych parafian
jak i dzieci oraz młodzieży. Były też
spotkania dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Misjonarze
chcieli obalić mit, że tacy ludzie wykluczeni są ze wspólnoty Kościoła. Każdy
dzień poświęcony był rozważaniom
•
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sakramentów świętych. Wierni mieli
okazję odnowić swoje śluby małżeńskie,
mogli także przystąpić do sakramentu
pokuty i pojednania oraz namaszczenia
chorych.
- Mamy nadzieję, że przeprowadzone misje zasieją ziarno wiary

i przyczynią się do jej umocnienia
zwłaszcza teraz, w okresie Wielkiego
Postu i przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – mówią
duszpasterze z parafii św. Erazma i
Pankracego.
(RED)

JELENIA GÓRA

Motocyklista w opałach
W drugi piątek marca kierowca
mercedesa skręcał z ul. Hirszfelda, nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście i uderzył w niego. 19-latek
trafił do szpitala. Nic poważnego mu
się nie stało.
(Angela)

Ojcowie misjonarze udzielili wiernym
błogosławieństwa.
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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
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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

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

3

Fot. red

JELENIA GÓRA

Fot. red

JELENIA GÓRA/KRAJ

26 marca 2012 r.

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

26 marca 2012 r.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Groźne schody widmo

Fot. Archiwum

Nikt nie chce urządzić strefy kibicom

Co najmniej kilka osób spadło już ze schodów między
budynkami 1 i 3 przy ul.
Kolberga w Jeleniej Górze
łamiąc sobie kości. A wystarczyłoby wyremontować
przejście i zamontować przy
nich barierkę – skarżą się
mieszkańcy. Tymczasem
schody przejęte przez miasto od JSM nigdy nie zostały
Tak podczas Mundialu 2006 kibicowano
zaewidencjonowane na mabiało-czerwonym pod arkadami w Rynku.
pach, stąd według pracowDo Mistrzostw Europy w Piłce browaru, itp. To sporo kosztuje, a ników ratusza formalnie nie
Nożnej Euro 2012 coraz bliżej. Czy zysków nie gwarantuje. Samorząd istnieją.
jeleniogórscy fani futbolu będą mieli
okazję wspólnie kibicować swoim
faworytom w specjalnie do tego
przeznaczonym miejscu?
Miasto wprawdzie chce nawet
za darmo użyczyć na czas imprezy
teren na osiedlu Zabobrze, ale chętnych na razie brakuje. Ewentualni
zainteresowani boją się ryzyka finansowego: trzeba bowiem wykupić
licencję, korzystać z usług głównych
sponsorów, w tym wskazanego

nie zamierza tymczasem dokładać
do tego interesu.
Już wiadomo, że strefa kibica nie powstanie na placu Ratuszowym. Znajdujące się tam lokale gastronomiczne
będą bowiem – podobnie jak przy
okazji tak dużych imprez – zapraszać
klientów na telewizyjne transmisje
sportowe. Utworzenie dodatkowego
“centrum” byłoby więc postrzegane
jako dodatkowa konkurencja.
(Es)

Chodzi o schody z tyłu budynków
przy ul. Kolberga 1 i 3, które prowadzą z Zabobrza w kierunku Lidla i
szpitala. Są pokruszone, strome i
mają wąskie stopnie, które wskutek
podmycia przechyliły się, przez co są
bardzo niebezpieczne. Potrzebę ich
natychmiastowej naprawy mieszkańcy ul. Kolberga oraz okolicznych
zgłaszali do urzędu miasta już od
kilku lat.
- Z tych schodów co miesiąc spada
po kilkanaście osób, przede wszystkich osób starszych poruszających się
o lasce. Obserwuję to przez okno. Niejednokrotnie biegłem, aby podnieść
poszkodowanych, ale na tym się
nie kończy. Wielu
ulega poważnym
wypadkom, po takim lądowaniu ma
połamane ręce, żebra czy miednice.
Nikt tych schodów
też nie odśnieża. Ja
co roku ja staram
się, by przejście
było odśnieżone,
a przecież teren
jest miasta - mówi
Tadeusz Łysik z ul.
Kolberga 1 w Jeleniej Górze.
Jedną z osób
poszkodowanych,
która straciła
zdrowie na tych
schodach jest pani

REGION/ KRAJ

Karkonoski Park Narodowy
na zielonym pierwszym miejscu
Karkonoski Park Narodowy został
laureatem w plebiscycie Złote Jedynki
wygrywając w kategorii Zielona
Jedynka, w której kapituła nagradza
ekologiczną lub turystyczną instytucję finansowaną z publicznych
pieniędzy. W tym roku eksperci
zgodnie uznali, że na ten tytuł zasłużył właśnie KPN.
Podczas rozdania nagród, które
odbyło się w minioną środę w Kudowie Zdroju, jurorzy podkreślili, że
park stara się także ułatwić dostęp
do turystyki przyrodniczej niepełnosprawnym - m.in. inwestując w
infrastrukturę przyjazną osobom,
które bez niej mogłyby mieć problemy w odwiedzaniu parku.
- Było to dla nas ogromne zaskoczenie. Nie wiedzieliśmy bowiem,
REGION

że w ogóle zostaliśmy nominowani
do tej nagrody. Otrzymaliśmy ją
jednocześnie za ochronę cennych
zabytków przyrody, jak i godzenie
tego z zapewnieniem dostępności
do niej turystom. Jest to dla nas
ogromny zaszczyt, bo znaleźliśmy
się wśród wielu zacnych instytucji
nominowanych do tej nagrody, jak
np. Zespół Parków Krajobrazowych
czy Dolina Pałaców i Ogrodów, a to
właśnie nas jednomyślnie nagrodzono. Jest to ważne wyróżnienie
dla wszystkich naszych pracowników i potwierdzenie, że idziemy w
dobrym kierunku – mówi Andrzej
Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku
Narodowego. Plebiscyt organizuje
Gazeta Wyborcza.
(Angela)
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Biblioteka na byłym
dworcu kolejowym
Działającą dotychczas w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Miejską
Bibliotekę Publiczną czeka przeprowadzka. Wkrótce przeniesiona
zostanie do nowego lokalu, który
mieści się w budynku przy ul. Kolejowej 3. W związku z przeprowadzką,
od najbliższego wtorku, 27 marca,
biblioteka będzie zamknięta. Jej
księgozbiór będzie mieścił się teraz
w odnowionym budynku dworca
kolejowego przy ul. Kolejowej 3. W
tych nowych warunkach lokalowych
biblioteka zagospodarowywać będzie czas wolny dzieciom, młodzieży,
a także dorosłym.
Dodajmy, że w dawnym budynku
dworca będzie miało także swoją
siedzibę Muzeum Zabawek, które
udostępni swoje zbiory w kwietniu.
(Accipiter)

JELENIA GÓRA

JELENIA GÓRA Ludzie łamią kończyny, dla ratusza problemu nie ma
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Danuta Kuśnierz z ul. Kolberga. - 31
stycznia, wracałam z pieczywem
do domu. Noga wpadła mi w jedną
z tych szczelin i upadłam. Okazało
się, że miałam złamany obojczyk i
stłuczenie całego boku. Przez kilka
tygodni płakałam z bólu. Nie mogłam
spać. W dalszym ciągu odczuwam
bóle. Kilka lat wcześniej miałam
poważną operację kręgosłupa. To z
pewnością spotęgowało skutki upadku. Podczas upadku zniszczyłam
sobie również okulary. Na badania
i nowe szkła wydałam około 500
zł. Kilka tygodni po moim upadku
na schodach wywrócił się sąsiad
z ul. Kolberga. Doznał złamania
dwóch żeber. Inna kobieta dwa lata
wcześniej upadła na tych schodach
i złamała sobie miednicę. Ile osób
musi jeszcze stracić tu zdrowie, by
ktoś zajął się sprawą? – pyta pani
Danuta.
O tym, że schody wymagają natychmiastowego remontu wątpliwości nie mają też inni, którzy korzystają z tego przejścia. Ze schodów
korzysta bardzo wielu mieszkańców
Zabobrza, którzy chodzą tą drogą
do Lidla, do szpitala, na przystanek
autobusowy, na spacer z psem czy na
Targowisko Zabobrze.
Jak mówi Dorota Wiącek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM,

schody zostały przejęte przez miasto
od Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale nie leżą w pasie drogowym, lecz na działce na sprzedaż.
- Te schody nie zostały naniesione
na mapy. Według ewidencji ich po
prostu nie ma, dlatego nie możemy przeznaczyć pieniędzy na ich
remont. Koszt takiego remontu to
kilkanaście tysięcy złotych. Mamy
wiele ważniejszych inwestycji drogowych, które są zgodne z zapisem na
mapach. Jeśli zostaną oszczędności,
być może podejmiemy decyzję o
remoncie schodów – tłumaczy D.
Wiącek.
(Angela)

Nasz komentarz
Trudno obarczać winą za problem
urzędnika, który musi “poruszać się”
w ścisłych ramach przepisów. Z drugiej
strony pracownicy ratusza powinni
pełnić rolę służebną wobec mieszkańców, a nie utrudniać im życie.
Jak to pogodzić? Może część załogi
magistratu powinna wyjść zza biurka
w teren i zobaczyć na własne oczy, co
jeleniogórzanom przeszkadza i jak im
codzienność ułatwić?

Kto widział kraksę?

Policjanci poszukują świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło
09.03. 2012 roku około godziny 06.20
w Jeleniej Górze na ulicy Wincentego
Pola. Ze wstępnych ustaleń wynika, że
kierujący srebrnym pojazdem marki
BMW combi na lubuskich numerach rejestracyjnych na skutek niedostosowania
prędkości uszkodził ogrodzenie posesji
przy siedzibie PIP. Kontakt pod nr 75/7520-267 lub sekretariat 75/75-20-581.

REGION

Dużo używek bez akcyzy

Policjanci z Kowar zatrzymali dwóch
mężczyzn, którzy samochodem przewozili spore ilości używek bez skarbowych znaków akcyzy. W bagażniku
samochodu znaleziono w kartonie 20
kg tytoniu bez akcyzy oraz 112 litrów
alkoholu niewiadomego pochodzenia.
W pomieszczeniu gospodarczym należącym do jednego z pasażerów, dodatkowo
zabezpieczono nielegalne używki: 150
kg tytoniu, papierosy oraz 250 litrów
alkoholu niewiadomego pochodzenia.
Policja ma ustalić miejsce przeznaczenia
“towaru”. Sprawcy odpowiedzą za ten
czyn przed sądem.

JELENIA GÓRA

Rozbój o kiełbasę

Azarias

Fot. Angela

4

W nocy z wtorku na środę do siedzącego na ławce jeleniogórzanina,
który jadł kiełbasę i pił piwo, podeszło
dwóch mężczyzn i zabrało mu jedzenie
oraz picie. Mężczyzna zdenerwował
się i kupił sobie kolejną butelkę piwa
“na uspokojenie”. Niebawem ci sami
mężczyźni powrócili: pobili pokrzywdzonego i okradli go. Zabrali mu i piwo, i
portfel z dokumentami oraz pieniędzmi.
Sprawców zatrzymała policja.

JELENIA GÓRA

Taxi z trzema promilami

Policja zatrzymała mężczyznę, który
upił się i prowadził samochód. Pracował
jako taksówkarz. Pijany mężczyzna
jechał mercedesem ulicą Sudecką w
miniony wtorek wieczorem. Nie opanował auta, które zawisło na skarpie.
Po zbadaniu alkomatem okazało się, że
kierowca miał trzy promile alkoholu w
organizmie. Grozi mu kara do dwóch
lat więzienia, grzywna i długi zakaz
prowadzenia pojazdów.
(112)

- Tu połamałam sobie obojczyk i
stłukłam bok – mówi Danuta Kuśnierz.
•

R

E

K

L

A

M

A

•

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA W nowym gmachu sądu będzie klimatyzacja i podziemny parking

Pałac sprawiedliwości za 35 milionów złotych

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze ma
trzy siedziby. Przy ul. Bankowej jest
wydział archiwum i ksiąg wieczystych, które pozostaną w tym samym
miejscu. Przy ul. Norwida działał
wydział rodzinny i gospodarczy oraz
kuratorzy. Te komórki zostały przeniesione na Wzgórze Kościuszki 2 do
budynku dawnej izby skarbowej (w
okolicy LOK-u) i tam będą funkcjonowały do zakończenia inwestycji.
Aktualne numery telefonów to 75
7229202 (wydział rodzinny) i 75
7229210 (wydział gospodarczy). Przy
al. Wojska Polskiego jest natomiast
wydział cywilny i karny Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, który zostanie
przeniesiony do nowego kompleksu
po jego wybudowaniu.
Pomysł stworzenia nowego obiektu na potrzeby Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze zrodził się już w 2007
roku, kiedy po analizie metrażu, jaki
każdy pracownik powinien mieć w
miejscu pracy. Wówczas okazało
się, że dotychczasowe siedziby nie
spełniają warunków i są niezgodne

z przepisami.
W 2009 i 2010 roku przygotowywana była dokumentacja całej inwestycji.
17 sierpnia 2011 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane, w tym budowę nowego obiektu o powierzchni
użytkowej 4478 m kw. i kubaturze 18,5
tys. m oraz przebudowie istniejącego
zabytkowego budynku o powierzchni
użytkowej 842 m kw. i kubaturze
3570m. W grudniu minionego roku
rozpoczęto pierwsze prace.
- Wykonane zostało około 60 pro- Nowa siedziba sądu powstanie w byłych
cent robót okołozimnych. Rozebrano ogrodach dawnej rezydencji.
również budynek garażowo-gospodarczy, wylano fundamenty. Wszystko
idzie zgodnie z harmonogramem,
a całość ma się zakończyć w ciągu
48 miesięcy od chwili rozpoczęcia.
Niewykluczone jednak, że prace zakończą się szybciej - już w 2014 roku.
Obiekt będzie nowoczesny, wygodny
i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sale rozpraw będą
klimatyzowane – zapowiada Danuta
Kowal, dyrektor finansowa Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze.
Nowy budynek będzie miał wejście od ul. Mickiewicza. Będzie to i będzie zcalona łącznikiem z nowym wały wydziały: gospodarczy, rodzinny,
obiekt nowoczesny, przeszklony, gmachem. Po zakończeniu inwestycji pracy, cywilny, karny i kuratorzy.
czterokondygnacyjny z podziemnym w nowym kompleksie będą funkcjono(Angela)
parkingiem dla pracowników (około
30 miejsc) i konwojów. W nim będą
Do przetargu na roboty budowlane zgłosiły się cztery firmy, w tym z Miłkowa, Warszawy
się też mieściły administracja, sale
i Nysy. Dwie z nich zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Przetarg wygrała firma
rozpraw, pomieszczenia techniczne,
Prefabrykat z Miłkowa, która zaoferowała cenę 19 mln 621 tys. zł. Jej konkurent,
sekretariaty i cała infrastruktura.
Aktualna siedziba, zabytkowa rezyfirma Skanska z Warszawy zaoferowała kwotę około 23 mln zł. Koszt całej inwestycji,
dencja z przełomu XIX i XX wieku, zowłącznie z dokumentacją, to natomiast 35 mln zł.
stanie kompleksowo zmodernizowana
Fot. red/ MATERIAŁY SĄDU

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to za dwa lata
zostanie otwarty nowoczesny
budynek sądu rejonowego
przy ulicy Norwida. Na czas
budowy wydziały gospodarczy, rodzinny oraz kuratorzy
zostali przeniesieni do budynku byłej izby skarbowej
na Wzgórzu Kościuszki.

JELENIA GÓRA Mieszkańcy boją się chodzić po zniszczonej przeprawie

Bo w moście dziura na dziurze
Dziury w chodniku mostu
przy ulicy Dembowskiego w
Sobieszowie mają po kilkanaście centymetrów średnicy i
głębokości. W minionym roku
ubytki przykryto blachami. Nic
dziwnego, że piesi chodzą jezdnią. Sobieszowianie pytają, jak
długo to jeszcze potrwa.

od chodnika stanowią zagrożenie dla
pieszych. - Ten most wygląda jakby zaraz
miał się rozpaść. Nie możemy normalnie
przejść chodnikiem. Z dzieckiem w
wózku muszę iść ulicą, żeby przejść
na drugą stronę rzeki – dodaje jedna z
mieszkanek Sobieszowa.
(Angela/Agrafka)

Cezary Wiklik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta zapewnia, że most będący przeprawą
przez Wrzosówkę jest już od ubiegłego roku przygotowany do gruntownego remontu,
zaś blachy są bezpieczne dla ludzi i stanowią rozwiązanie tymczasowe. - Kwota
przeznaczona na remont mostu została wprowadzona do budżetu Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów. Jest to około 500 tys. zł. Przetarg na te prace zostanie ogłoszony na
początku kwietnia – informuje rzecznik. Konstrukcja mostu zostanie wzmocniona a
jego nośność – podniesiona do 20 ton. Remont ma trwać około czterech miesięcy.

Fot. Agrafka

- To jest skandal! Położyli na te dziury
jakieś blachy, pod którymi nie wiadomo co się dzieje, a nie da się po nich
też chodzić bo się ruszają. Metalowe
druty wystają z mostu, a tędy chodzą
dzieci, więc o nieszczęście łatwo. Ludzie
chodzą ulicą, ale i tu strach wyjść, bo
jeździ tędy dużo samochodów, również

dostawczych – mówi pan Mieczysław
z Sobieszowa.
Rekordowe dziury mają po 20 cm
głębokości. Wystają z nich metalowe
pręty, które odstraszają spacerowiczów
i turystów, a most jest częścią trasy z
czterema szlakami i pięknym pomnikiem przyrody. Nie brakuje dużych, betonowych elementów, które oderwane

Stan mostu nad Wrzosówką jest fatalny.

JELENIA GÓRA

Złapali wspólnika
po napadzie na sklep

Zatrzymano drugiego sprawcę
rozboju, do którego doszło w drugim
tygodniu marca w jednym ze sklepów sportowych w samym centrum
Jeleniej Góry. 28-latek wspólnie z zatrzymanym wcześniej 24-latkiem zamaskowani wtargnęli wieczorem do
lokalu, pobili sprzedawcę oraz klienta,
a następnie ukradli odzież sportową
oraz cztery telefony komórkowe o
wartości około 6 tysięcy złotych.
(112)
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Większy obszar naszego miasta
uznany za teren zabytkowy
Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków we Wrocławiu zabiega
o wpisanie do rejestru zabytków
południowego obszaru Jeleniej
Góry.
Zgodnie z ustawą o ochronie
zabytków i opiece nad nimi teren
ten powinien być od tego momentu traktowany przy wszelkich
procedurach jak zabytek. Chodzi
przede wszystkim o formalności
dotyczące decyzji o warunkach
zabudowy, pozwoleniach na budowę czy zgłoszeniach robót, a także
podziałach gruntów.

Teren objęt y wpisywaniem
to obszar ograniczony ulicami:
Bankowa, Wolności do Pijawnika,
a poza tym: Norwida, Muzealna,
Ptasia, Na Skałkach, Bartka Zwycięzcy, Kochanowskiego do Wojska
Polskiego. Granicę wyznacza także
linia kolejowa (ul. Kilińskiego),
Młynówka w stronę Górnej i Górną
do Bankowej, a potem ulica Bankowa do Wolności. Do urzędu miasta
ma trafić mapka z dokładnym
rozrysowaniem tego obszaru.
(Es)

JELENIA GÓRA

Jak młodzi widzą trud strażaków
W cieplickiej remizie strażackiej
rozdano w minionym tygodniu
nagrody 30 laureatom Konkursu
Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży
„Jak dzieci i młodzież widzą pracę
straży pożarnej – gaszenie, ratowanie, ochrona”, który organizowany
jest co roku przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej i Związek Ochotniczej Straży Pożarnej. Nagrody zostały wręczone w ramach
etapu powiatowego i wojewódzkiego. Pierwsze miejsce konkursu po-

wiatowego w grupie przedszkolnej
zajęła Wiktoria Krawiec z Sosnówki,
w grupie podstawówek w klasach
I-III Natalia Gazdowicz z SP w
Sosnówce, a w klasach IV-VI Jakub
Kosiński z Janowic Wielkich. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze
miejsce wywalczyła Aleksandra Rozum z Jeżowa Sudeckiego, a wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
najpiękniejszą pracę stworzyła
Angela Pawłowska.
(Agrafka)

REGION/KRAJ

Kowarskie miniatury i Wang w Karpaczu
topowymi atrakcjami naszego kraju

Głosowanie miało na celu wyłoPark Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska w Kowarach oraz drewniany nić Top Atrakcję Polski, czyli najkościół parafii ewangelicko-augsbur- piękniejszą atrakcję turystyczną
skiej w Karpaczu znalazły się wśród w Polsce zdaniem użytkowników
dwunastu Top Atrakcji w kraju wg serwisu - Krajtroterów. W rankingu
Krajtroterów z portalu społeczno- najpiękniejszych miejsc w kraju
najpierw odbywały się eliminacje do
ściowego PolskieSzlaki.pl.
W miniony piątek, 23 marca, poszczególnych kategorii. Następnie
zakończyła się półroczna zabawa w głosowaniu wyłonieni zostali zwyw portalu PolskieSzlaki.pl, najwięk- cięzcy z poszczególnych kategorii i w
szym społecznościowym przewod- Wielkim Finale złożonym z dwunastu
REGION
niku po Polsce, powstałym jako najpiękniejszych atrakcji.
Jechała za szybko
(Accipiter)
kompleksowa krajowa informacja
W miniony piątek około godz. 18
turystyczna.
doszło do kolizji dwóch samochodów
osobowych na drodze między Kowarami a Ściegnami. Nikt nie doznał
REGION JELENIOGÓRSKI
poważniejszych obrażeń. Kierująca
fiatem punto jechała za szybko i uderzyła w audi, który prowadził 24-letni
mężczyzna. Uczestnicy kolizji byli
W minioną sobotę w Hotelu „Jan” laksować się i odprężyć. Jest w czym
trzeźwi. Sprawczyni została ukarana
mandatem i sześcioma punktami w Wojcieszycach odbyło się oficjalne wybierać, o czym możecie przekonać
otwarcie AQUAPARKU. Można tam się sami. Zapraszamy serdecznie –
karnymi.
skorzystać nie tylko z basenów – w mówi Kamila Chrożnowska-Stoszko,
tym z wodą solankową, sztuczną rze- manager Hotelu „Jan”. Spragnieni
JELENIA GÓRA
ką, masażem wodno-powietrznym i wodnych uciech jeleniogórzanie,
Wypalał trawę
Na gorącym uczynku został złapany zmienną kolorystyką świetlną, lecz którzy nie mogą doczekać się otwarmężczyzna, który w miniony piątek także z sauny fińskiej, łaźni parowej cia term cieplickich, nie mają daleko,
podpalał trawę na terenie Cieplic w z pompą solankową, studni lodowej, aby poluskać się w ciepłej wodzie z
rejonie ulicy Ludowej. Podpalacz od- groty natryskowej z kaskadą i bi- atrakcjami.
Informacje na temat oficjalnepowie przed sądem. Wzniecone przez czami wodnymi, jacuzzi w kielichu
go
otwarcia AQUAPARKU, cenniki
Campari
i
wielu
innych.
podpalaczy pożary łąk i nieużytków to
– Wizyta w naszym AQUAPARKU, karnetów, biletów dla dzieci i osób
prawdziwa plaga początku wiosny.
Wypalaniu traw sprzyjała słoneczna przygotowanym zarówno z myślą dorosłych, jak również informacje
o klientach Hotelu „Jan”, jak i oso- dodatkowe znajdą Państwo na stropogoda.
(Agrafka) bach z zewnątrz na pewno pozwoli nie internetowej: www.hotel-jan.pl.
(Petr)
odpocząć od codziennego pędu, zre-

Otwarto Aquapark w Hotelu “Jan”
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MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
Części sprzedam - Ford Fiesta 1.3
benzyna - wszystkie części w demontażu, hak holowniczy oraz amortyzatory = zwrotnice do Fiesty diesla 94
rok. - 508 768 231
Opony nowe i używane, felgi stalowe
i aluminiowe, prostowanie i sprzedaż,
klimatyzacje napełnianie, odgrzybianie
i naprawa tel. 75 78 936 51
Sprzedam koła artec 16” z oponami
przód 195 na 45, 4mn bieżnika, tył
205 na 50, 6mn bieżnika, cena jaka
mnie interesuje to 450zl, zainteresowanych proszę o kontakt pod nr - 723
339 175

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto-Złom, mobilna
stacja demontażu
pojazdów na Jelenią
Górę, kupię każde
auto. Gotówka,
dokument kasacyjny
przy odbiorze auta,
darmowy transport
tel. 601 224 206
Każde auto kupię - Całe i powypadkowe, odbieram własnym transportem
- 693 828 283

Dodatek motoryzacja / og£oszenia
Kupię auta całe i rozbite - Popsute,
zniszczone, całe, po wypadku bez oc
i przeglądu - stan techniczny i wizualny
bez znaczenia - własny transport gotówka natychmiast - bez oględzin
- bez marudzenia - Legalne dokumenty
- zwrot z OC - 604 211 979
Kupię Forda C-Maxa - rok produkcji od 2006, 1,6 TDCI lub benzyna,
wyłącznie bezwypadkowy, zadbany, z
tempomatem, chętnie wersja Ghia lub
Titanium. - 502 377 461

Kupię każde auto,
całe lub uszkodzone
tel. 695 614 193
Kupię każde auto całe, uszkodzone,
powypadkowe, niesprawne, osobowe,
dostawcze, również wersje angielskie,
w całości, na części, gotówka od ręki,
odbieram własnym transportem - 881
479 957
Kupię każde auto rozbite, zniszczone,
uszkodzone, spalone, stare lub niechciane, odbiór laweta, formalności od
ręki - 500 812 760
Kupię VW Tourana - rok produkcji od
2005, wyłącznie 1,9 TDI lub benzyna,
bezwypadkowy, zadbany, z tempomatem, chętnie wersja 7-osobowa. - 502
377 461
Legalne złomowanie - każdy samochód uszkodzony, wrak, skorodowany,
posiadamy własny transport, zaświadczenie do Wydziału Komunikacji i firmy
ubezpieczeniowej. Gotówka w 5 minut.
- 513 718 808

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Do sprzedania Opel Astra kombi
2,0 + LPG 115 KM 93 rok w ciągłej
eksploatacji, do drobnych napraw
blacharskich i mechanicznych. Wyposażenie: el. lusterka podgrzewane,
komp pokładowy, wspomaganie. - 502
783 522

Urzędowa kasacja
pojazdów „Carbo”
Jeżów Sudecki ul.
Długa 17 (na terenie
składu opału)
Zaświadczenie do
wyrejestrowania.
Transport auta gratis
tel. 75 71 374 12

Mobilna myjnia samochodowa Umyjemy i posprzątamy Twój samochód w wybranym przez Ciebie miejscu
i czasie. 795-410-243 EcoMyjnia
Opel Corsa B 1995, 1.2 benzyna,
oszczędny, ekonomiczny, bez rdzy, 1
właściciel w Polsce, czysty, zadbany,
air bag, el. szyby, cena 3100 do negocjacji. - 507 408 229

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4 - 1,6, 1999 rok, kombi, klimatyzacja, el. szyby, el. lusterka, centralny
zamek; cena 12.800 do negocjacji.
- 604 275 622
BMW E46 2.0d, 150 km, 2003/04r Samochód zadbany, przebieg 150tys
km, lakier czarny - stan idealny, silnik - stan idealny, brak jakichkolwiek
wycieków, klimatronik, 4 el. szyby,
szyber dach el.podg. fotele lusterka.
Cena 29.900zl - 519 800 420
Citroen Berlingo 2002 rok 2L HDI,
145tyś przebiegu, 1 właściciel, niebieski metalic, klima, alu elektryczne
szyby, lusterka, zadbany, 13.900 do
negocjacji. - 507 408 229
Daewoo Lanos +LPG - 1,6 sx 106KM
benzyna + gaz, elektryczne lusterka i
szyby, wspomaganie, centralny zamek,
opony lato i zima. Stan b. dobry - 516
172 073

•
•
•
•

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

Sprzedam Renault Clio - 665 089
629

Sprzedam VW Golf 2 89 rok pr., czerwony, zadbany, 1 właściciel, alufelgi,
nowe amortyzatory, nowy przegląd i oc,
zadbany, cena 1500zl - 663 023 982
Sprzedam VW Golfa IV. Kolor czarny
metalik, zadbany, bezwypadkowy, 3
drzwi, alufelgi, ekonomiczny, więcej
informacji pod numerem telefonu:
506307557

Sprzedam Renault Clio rok 1993.
Zarejestrowany, ubezpieczony. Stan
dobry. Kolor czarny mat. Do wymiany
amortyzatory. Cena 1200 do malej
negocjacji. Telefon 726566311

Sprzedam Citroen CM 2100 diesel
1990 rok, ważny przegląd i ubezpieczenie, cena do negocjacji. - 608
662 860

Sprzedam Reno Kangoo 98rok 1.4
benzyna plus gaz, zarejestrowany na
5 osób oszklony. Nowy przegląd i oc,
cena 4800zl - 693 896 701

VW Golf III 1.8 1993 rok - 1500
zł - po wymianie silnika. Auto jest
sprawne i znajduje się w okolicy Wlenia. Więcej info pod numerem telefonu
695257266

Sprzedam Skodę Felicję 1.3 1997rok
- silnik ma łańcuch, I-właściciel TMBEFF613VX503306, bad. techniczne
16.01.2013, ubezp.01.02.2013, komplet opon zima/lato, auto jeżdżone proszę dzwonić po 15-ej - 512-012-206

Zadbane Volvo V40 z 1998roku, 1.8
benzyna z sekwencyjną, bdb instalacją
gazową Landi-Renzo. Opony zimowe
z kołpakami Volvo, lato na felgach alu,
4 poduszki, półskóra, hak, klima, radio
CD, akumu. na gwar. - 793 334 569

Sprzedam Daewoo Matiz rok 99,
przebieg 85000km, czerwony, garażowany, 2 właściciel, po wymianie oleju,
rozrządu, kpl opon letnich i zimowych.
Stan bdb, cena 4700 - 601 199 032
Sprzedam ekonomiczne auto VW
Polo Classic. Rok prod. 1996, poj.
silnika 1390 benzyna, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
poduszka powietrzna, 2 x elektryczny
szyby. Przebieg autka to 165tyś. Cena
4600 - 500 490 882
Sprzedam Fiata Seicento rok produkcji 2002r. Pojemność 1100, przebieg 118tys. Kolor bordowy, centralny
zamek, blokada skrzyni biegów, stan
dobry, cena 5 200zl, tel. 607 055 878
po 16.00 godz. - 502 404 444

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

Sprzedam Opel Astra 1.6 16 V 1995r,
205km tys. zielony metalik, zadbana,
ABS, ws. kierownicy, halogeny, klima,
hak, el. lusterka, garażowana, bezwypadkowa, cena 3200zł do negocjacji
- 600-473-163

Sprzedam Suzuki Baleno rocznik
1996, pojemność 1,6. przebieg 140000
km. garażowany, bezwypadkowy, stan
b. dobry, właściciel niepalący, centralny
zamek, elektryczne lusterka, szyby,
wspomaganie kier. - cena 4000zł. 697 241 191

Seat Toledo 1,9 TDI 110KM, rok 1997,
auto alarm, 4 elektryczne szyby, elekt
lusterka, klimat, centralny zamek, alu
felgi, odpinany hak, cena 6500 uzg - tel
603236610

- 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

Sprzedam Ford Escort 96 rok kombi,
model jajko wersja ghia. Auto do rejestracji. Zadbane wnętrze, centralny
zamek, elektryczne szyby i lusterka.
Cena 1500 - 663 023 982

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

www.peter.autogielda.pl

REKLAMA / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA W Międzynarodowy Dzień Teatru jubileusz i premiera

“Wojna bajek”

Wielkie święto w ZTA

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W NASZYM MIEŚCIE
Piękno sztuki użytkowej

się występ jeleniogórskiego Kabaretu
Karkonoski Przegląd Sztuki Bella Mafia w Sali widowiskowej przy
Użytkowej w Galerii Małych Form ul. Bankowej. Wstęp jest wolny.
w Książnicy Karkonoskiej odbędzie
się 27 marca. Ekspozycja będzie Biegun na wygaszaczach
czynna do 30 marca.
Do 16 kwietnia na wygaszaczach
ekranów komputerów w Książnicy
Karkonoskiej przy ulicy Bankowej
Wystawa „Tkaczy”
30 marca o godz. 13.00 w Pałacu można oglądać zdjęcia Zbigniewa SoŁomnica odbędzie się wernisaż wy- bierajskiego z Bieguna Północnego.
stawy „Tkacze”, która poświęcona
jest historii powstania dramatu G. Wielkanoc po polsku
Hauptmanna. Ekspozycja poświęco- i czesku
na jest historii powstania dramatu
W piątek, 30 marca, w ramach
oraz prezentacji i recepcji sztuki na Polsko-Czeskiej Wielkanocy w MDK
scenach Niemiec i Polski w okresie “Muflon” odbędą się warsztaty wyprzedwojennym i powojennym. konywania tradycyjnych ozdób
Ekspozycja będzie czynna do 30 wielkanocnych (w godz. 10 – 18)
października.
oraz koncert czeskiego zespołu
ludowego „Nisanka” oraz polskiego
Bella Mafia znowu w akcji
zespołu „Jeleniogórzanie” (godz.
30 marca o godz. 18.00 odbędzie 17.00-19.00).

Uroczystości rozpoczną
się we wtorek, 27 marca,
o godzinie 17. 30 w Teatrze Zdrojowym w Cieplicach. Zostanie odsłonięty portret śp. Andrzeja
Dziedziula, założyciela
i pierwszego dyrektora
Jeleniogórskiego Teatru
Animacji. Obraz pędzla
Andrzeja Wojtowicza, wybitnego malarza i grafika
został ufundowany przez
prezydenta Jeleniej Góry i
zawiśnie we foyer Teatru
Zdrojowego.
O godz. 19.00 odbędzie
się również premiera
widowiska p.t. „Hagazussa – Magia bez granic
tańca i lalek”. To spektakl

zrealizowany wspólnie z zespołem
Gerhart Hauptmann Theater w Görlitz, wspierany przez fundusz „Wanderlust”, jest efektem wielomiesięcznej
współpracy w ramach międzynarodowego projektu „Poszukiwanie
legendarnych śladów”.
„Hagazussa – Wiedźma” to widowisko, które łączy dwa gatunki
sztuki – taniec i teatr lalkowy – będące w efekcie nowym, fascynującym
eksperymentem artystycznym. Steffi
Sembdner tancerka i choreograf z
teatru w Górlitz, stworzyła wspólnie z
dyrektorem teatru Bogdanem Nauką
scenariusz i choreografię spektaklu.

w Teatrze im. Norwida

Połączenie niemieckiego tańca i polskiego teatru lalkowego przyniosło
zaskakujący efekt artystyczny.
Inspiracją spektaklu były wydarzenia, jakie miały miejsce na Śląsku w
XVII wieku, przez który, w wyniku
wojny trzydziestoletniej przetoczyła
się fala polowań na czarownice i
wymierzonego w kobiety terroru.
W spektaklu przedstawiony jest
konflikt wiary i przesądów, który
doprowadził do wielu oskarżeń o
czary i straceń kobiet posiadających
ogromną wiedzę. Spektakl jest przeznaczony dla widzów dorosłych.
(Organizator)
Fot. MARCIN SOSNOWSKI

JELENIA GÓRA

Szczególnie uroczyście zapowiada się dla Zdrojowego
Teatru Animacji tegoroczny
Międzynarodowy Dzień Teatru (27 marca, wtorek).
Będzie świętowany jubileusz
35-lecia placówki, oficjalnie
– po trzyletnim remoncie –
zostanie otwarty zabytkowy
teatr. Wystawiona zostanie także premiera: sztuka
dla dorosłych “Hagazussa”
zrealizowana wspólnie z
Niemcami.

Sztuka przeznaczona jest
dla widzów dorosłych.
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Na scenie Teatru im. Norwida kończą
się próby przed zapowiadaną sobotę, 31
marca, 31 marca, premierą “Wojny bajek” Bogdana Kocy w reżyserii autora.
– Bez bajek trudno nam żyć, Choć
brudno na półkach i ciasno. Bez bajek
ni marzyć ni śnić – usłyszą widzowie
w jednej z piosenek. A na scenie? W
komputerowy świat małego Wojtusia
wkraczają postaci ze znanych bajek Andersena. Chłopiec, pozostawiony na długie godziny w pustym mieszkaniu przez
zapracowaną matkę, spędza czas przed
ekranem komputera. Nie czyta książek,
bo te stoją wysoko na półkach i trudno
je stamtąd zdjąć, więc cały jego świat, to
migający ekran. Ale pewnego wieczora
pojawia się Ołowiany Żołnierzyk i
wszystko zaczyna się komplikować.
Światu bajek grozi poważny konflikt,
ale na szczęście wszyscy bohaterowie
będą umieli się porozumieć… Pomogą
im w tym piękne piosenki i niesamowite
machiny. Jaki morał z tej bajki wynika?
Czytajcie, bawcie się i uczcie od znanych
bohaterów bajek starych i nowych!
Występują: Elwira Hamerska-Kijańska, Katarzyna Janekowicz, Elżbieta
Kosecka, Agata Moczulska, Małgorzata
Osiej - Gadzina, Robert Dudzik, Jacek
Grondowy, Andrzej Kępiński, Robert Mania, Jacek Paruszyński, Tadeusz Wnuk.
Muzyka: Janusz Grzywacz, scenografia:
Wojciech Jankowiak, animacja multimedialna: Dariusz Grzybowicz; przygotowanie wokalne: Róża Wysocka
Premiera na Dużej Scenie 31 marca
2012 r. o g. 19:00
(Es)
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Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI

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

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 2735 OKAZJA!!!!! Oferujemy Państwu do sprzedaży dom
wolnostojący jednorodzinny o pow.100m 2
w malowniczej wsi Dziwiszów. Budynek
podpiwniczony. Do kapitalnego remontu.
CENA 105 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710

ZEB 2642 Oferujemy Państwu malowniczo położony nowy dom wolnostojący o powierzchni 100m2. Nieruchomość wyjątkowa posadowiona na działce o
powierzchni 1300m2 (działka mieszkalnousługowa) lokalizacja zapiera dech w piersiach. Budynek z 2009 roku do zamieszkania. ATRAKCYJNA OFERTA
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2822 Mieszkanie z klimatem położone w okolicy Akademii Ekonomicznej. Mieszkanie o powierzchni 67,5 m2
z tarasem, usytuowane na wysokim parterze do zamieszkania. Mieszkanie rozkładowe, wygodne i funkcjonalne. Budynek po
remoncie kapitalnym. Osiedle zamknięte.
Polecamy.
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2113 Na sprzedaż duże mieszkanie o powierzchni 110m2 na pierwszym piętrze kamienicy w centrum Kowar. Mieszkanie po remoncie wykończone materiałami dobrej klasy. Do mieszkania przynależą dwie piwnice, garaż, komórka
i ogródek. System grzewczy z kominkiem
gwarantuje ciepło przy bardzo ekonomicznym
zużyciu opału. ATRAKCYJNA OFERTA!
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
ZEB 2541 Oferujemy Państwu bardzo ładny dom wolnostojący o powierzchni 100m2 w okolicy Gryfowa Śląskiego. Dom po gruntownym remoncie do wprowadzenia. Nieruchomość
położona na bardzo ładnie zagospodarowanej działce o pow.1300m2. Oferta dla
klienta szukającego domu wśród zieleni
i ciszy. ATRAKCYJNA OFERTA!
Anna Roziel-Grzywińska 509 156 552
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. ok. 500m2.CENA 360 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2847 Oferujemy Państwu do sprzedaży lokal mieszkalny o pow.32m2 z możliwością adaptacji na lokal użytkowy. Usytuowane jest
w kilkurodzinnej kamienicy na parterze. Mieszkanie wymaga nakładów
finansowych. Wykonać należy remont kapitalny.
Wszystkie media doprowadzone tj. woda, prąd,
gaz i kanalizacja. Świetna lokalizacja. Budynek
usytuowany jest w dzielnicy Jeleniej GórySobieszowie. Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2836 Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w przepięknej zielonej
dzielnicy Jeleniej Góry. Lokal mieści się na parterze domku wolnostojącego.
Jest osobne wejście. Mieszkanie umeblowane i wyposażone. Czynsz wynosi 1200zł +media (prąd, gaz, zimna woda) +
kaucja. Podgrzanie zimnej wody i ogrzewanie w cenie wynajmu. Blisko do centrum.
Spokojna okolica. Cena do negocjacji.
Serdecznie polecamy.
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2818 PILNA SPRZEDAŻ! Oferujemy Państwu połowę domu
w zabudowie bliźniaczej w przepięknej dzielnicy Jeleniej Góry-Cieplicach
Śląskich Zdroju tuż przy Parku Zdrojowym. Powierzchnia 260m2 idealnie nadaję się na ośrodek turystyczny, pensjonat,
dom wczasowy itp. Budynek posiada 4
kondygnacje.
ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ!
Sylwia Okraska 516 559 710

ŻBR-MS-112 Przytulna kawalerka o pow. użytkowej 29 m2, w Kostrzycy.
Lokal składa się z pokoju połączonego z aneksem kuchennym i jadalnianym
i łazienki. Jest po remoncie, gotowy do
wprowadzenia. Na podłogach są nowe
panele i kafelki, nowe okna drewniane, CO
wykonane z miedzi, nowa inst. elektryczna.
Ogrzewanie na piec (węgiel/drewno),
woda własna ze studni (hydrofor). Piwnica
(1,20m2) i komórka (3,3m2), a także własny
ogródek z widokami na Karkonosze.
Cena 85 tys.zł. Karolina 605 896 784
ŻBR-MS-77 Bardzo ładna, bezczynszowa kawalerka o pow. użytkowej
31 m2 w centrum Jeleniej Góry. Lokal składa się z dużego słonecznego
pokoju, jasnej kuchni, łazienki z w.c, przedpokoju.
Ogrzewanie gazowe. Do mieszkania przynależy
piwnica i ogrodzone miejsce parkingowe. W
pobliżu teatr, park, sklepy, przychodnia. Mieszkanie w dobrym stanie, ciche i ciepłe. Oferta godna
polecenia. Cena 95 tys. zł.
Krzysztof 533 979 734

1. LOKALE - CENTRUM
GŁÓWNY DEPTAK JELENIEJ GÓRY
Nowo wybudowany budynek róg ul. 1 Maja/Klonowica
W budynku:
- winda osobowa,
- podziemny garaż samochodowy z windą samochodową,
- automatyczne otwierane drzwi wejściowe,
- wentylacja mechaniczna z rekuperacją (odzysk ciepła),
- własna kotłownia gazowa,
- system p.poż budynku.

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
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 ziemie rolną niezabudowaną
o pow. 13,57h. Cena 1ha – 15tys.zł. 77020 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. Atrakcyjna cena. Cena 115 tys.zł. W tym samym miejscu znajduje się działka 0,30ha
rozpoczęty proces przekształcenia na działkę
budowlaną. Cena 50tys.zł. A także oferujemy
działkę-granica administracyjna Wleń, 2,96ha
położona na zboczu. Cena 45tys.zł. Skorzenice
k.Lwówka Śląskiego 2,59ha, cena 38 tys.zł.
Zapraszam na prezentację.
Marek Żebrowski 505 058 665

MIESZKANIA
KUPIĘ
2-pokojowe - Pilnie poszukuję dla
klienta mieszkanie ok. 40-50m2, ostatnie
piętro. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
2-pokojowe - Poszukuję dla konkretnego klienta mieszkanie ok. 50m2 z
ogrzewaniem miejskim, może być blok lub
kamienica. Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335

MIESZKANIA
SPRZEDAM
100m2 w kamienicy - Klasyczne
3-pokojowe mieszkanie z werandą, z
zachowaną dawną stolarką, wewnętrznymi okiennicami i drewnianymi parkietami. Idealne do zamieszkania i na lokal.
Cena do uzgodnienia. Nieruchomości Otti
lic - 603 491 335

147 tys. - 55m po remoncie - Dwupokojowe, ul. Bacewicz, do wprowadzenia.
Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda
Nieruchomości. Pomagamy w uzyskaniu
kredytu. - 666 109 550
2-pok, po remoncie Zabobrze I pow.36,4m2 III piętro w bloku. Zadbane.
Nowe okna PCV i drzwi. Ogrzewanie
sieciowe. Blok po termomodernizacji.
Cena 130tys. zł. Nier. Rychlewski Lic.9549.
- 602 732 135
2-pokojowe przytulne mieszkanko
37,4m2 - 116tys wysoki parter Zabobrze
Różyckiego - 502 670 845
2-pokojowe w szeregówce - 59m2
plus pomieszczenie gospodarcze, kuchnia
z wyjściem na taras, ogrzewanie gazowe,
czynsz tylko 90zł, mieszkanie ciepłe,
środkowe, słoneczne. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

Sprzedam – cena od 2.700 zł netto/1m2
Wynajmę – cena od 30 zł netto/1m2
2. LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY
NA ROGU UL. 1 MAJA i KLONOWICA

Lokal handlowo-usługowy
na parterze, 160m2,
duże witryny.
Cena najmu 6.000 zł netto.

3. Sprzedam miejsca postojowe w parkingu podziemnym
19.000 zł netto.
4. Sprzedam bądź wynajmę powierzchnię magazynową
w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
3-pokojowe mieszkanie 99m2 w
kamienicy - na I piętrze w centrum, rozkładowe, ogrzewanie gazowe, balkon,
w dobrym stanie, zadbane, budynek
osłonięty przed hałasem od ulicy. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
3-pokojowe na Zabobrzu II: 63m2
na II piętrze i 64m2 na IV z windą, 67m2
na V z widokiem na góry oraz 67m2 na II
piętrze na Zabobrzu III. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
3-pokojowe w Cieplicach - 47 m kw.
II piętro, balkon z widokiem na Śnieżkę okolice parku zdrojowego. lic.9549 - 726
290 939
4 pokoje - 235 000 zł - Mieszkanie 65 m2
po remoncie, 3 pokoje, kuchnia, jadalnia,
na drugim piętrze w bloku, Oś. Dwudziestolecia w Cieplicach. Cena do negocjacji.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

44 i 46m2 w nowym budownictwie - mieszkania 2-pokojowe, ładnie wykończone,
44m2 na Zabobrzu III z nowym wyposażeniem kuchni oraz 46m2 blisko centrum na
I piętrze na ogrodzonej posesji. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
46m2 w nowym budownictwie - 2-pokojowe
mieszkanie na I piętrze w budynku na
ogrodzonej posesji, balkon, miejsce
postojowe, zaciszna lokalizacja blisko
centrum, czynsz tylko 85zł, ogrzewanie
gazowe. Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
47m2 na Zabobrzu cena 130tyś - Ładne
2-pokojowe mieszkanie ze słonecznym
balkonem, ustawne niemałe pokoje, niezależne wejście do kuchni, blok docieplony,
niecałe 2750zł/m2. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
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www.jelbud.pl
ul. Kopernika 3/1, 58-500 Jelenia Góra
tel./fax +48 75 64 66 913
e-mail: biuro@kodex-nieruchomosci.pl
www.kodex-nieruchomosci.pl

Idylla Karkonoska
Spełnij marzenie o własnych „czterech kątach”!
Jakie warunki powinno spełniać?
solidne wykonanie i wysoki standard?
cicha i spokojna okolica?
dobry dojazd i dostęp do komunikacji?
dostęp do telewizji ?
internet?
garaż podziemny?

1. NOWE MIESZKANIA PRZY KOPERNIKA
3! - BEZ PROWIZJI! KDX-MS-11432 M1, M2,
M3. Powierzchnie od 48-71m2. Winda. Garaż
podziemny. Na każde z pięter można dostać się
z zewnątrz budynku nie pokonując ani jednego
schodka!!! PROWIZJĘ BIURA POKRYWA TYLKO
SPRZEDAJĄCY!!! Cena 3300zł/m2 Remigiusz
Gniadek, tel. 513 060 568
2. NOWE MIESZKANIA PRZY KONOPNICKIEJ!
KDX-MS-11418
Bardzo atrakcyjne mieszkania M1, M2. Powierzchnie od 31m2 do 60m2. Wyjątkowa lokalizacja,
idealna pod działalność gospodarczą. Ceny od
3623zł/m2!Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
3. DZIAŁKA BUDOWLANA – JEŻÓW SUDECKI! KDX-GS-11211 Pięknie położona działka
budowlana o powierzchni 1652 m2 w Jeżowie
Sudeckim. Prąd, woda w ulicy, natomiast gaz
i kanalizacja w niewielkiej odległości. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja! Cena: 89 900zł. Barbara
Zielińska, tel. 603 863 296

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

4. DZIAŁKI BUDOWLANE W MIŁKOWIE OD 35zł/
m2! KDX-GS-11389
Bardzo atrakcyjne działki budowlane w Miłkowie.
Bezpośrednie sąsiedztwo Karpacza. Doskonałe
pod inwestycję. Alicja Majewska, tel. 502 390
728

tel. 513 060 568

5. DOM WOLNOSTOJĄCY W MACIEJOWEJ –
90m2! KDX-MS-10407
Na parterze przedpokój, duży salon i kuchnia.
Na pietrze sypialnie i łazienka. Duże niezabudowane przestrzenie, bardzo atrakcyjny klimat.
Wydajne ogrzewanie kominkowe. Bardzo duży
garaż połączony z piwnicą. Powierzchnia działki
906m2. Cena: 360 000zł. Remigiusz Gniadek,

6. M2 NA PARTERZE Z BALKONEM! KDX-MS11435
Mieszkanie o powierzchni 38,14m2 na Zabobrzu
I. Składa się ono z 2 pokoi, oddzielnej, widnej
kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i balkonu.
Okna wymienione. Czynsz 205zł. Bardzo dobra
lokalizacja. Cena: 128 000zł. Remigiusz Gniadek,
tel. 513 060 568

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

48m2 na Zabobrzu III - 2-pokojowe mieszkanie z wyposażoną kuchnią i dużą szafą
w przedpokoju, słoneczny salon i balkon,
wymaga jedynie odświeżenia. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
4-pokojowe ul. Wolności - Piętro dwurodzinnego domu o pow.123m2 z garażem
i dużym ogrodem. Lokal po remoncie.
Osobne wejście. Ogrzewanie gaz + kominek. Całkowicie bez czynszowe. Cena
345tys.zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.95 - 602 732 135
53 m2 za 100 000 zł - Mieszkanie 3 pokojowe na pierwszym piętrze w kamienicy,
nowe okna, reszta wymaga remontu. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
55m - 139 tys. Cieplice - 3-pokojowe
mieszkanie na drugim piętrze w Cieplicach
do zamieszkania. Zapraszam na prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Karkonoska Giełda Nieruchomości. - 666
109 550
69 m2 za 105 000 zł - Mieszkanie 3
pokojowe na parterze w bloku, z ogródkiem dzierżawionym od gminy, 7 km od
Jeleniej Góry. N. Rychlewski lic: 9549
- 667 219 752

75m2 w kamieniczce - 2 ładne duże pokoje,
I piętro, dom kilkurodzinny, zaciszne spokojne miejsce ale jednocześnie blisko
centrum, ogrzewanie gazowe. Zapraszam
do obejrzenia, cena do uzgodnienia. Nieruchomości Otti lic13225 - 603 491 335
86 m2 za 250 000 zł - Mieszkanie 4
pokojowe z balkonem, przestronne, na
drugim piętrze w wieżowcu, Zabobrze III.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
99m2 w kamienicy - Mieszkanie
3-pokojowe z balkonem, I piętro, ogrzewanie gazowe, do odświeżenia, w zacisznym miejscu ale blisko ścisłego centrum
Jeleniej Góry. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Atrakcyjne mieszkanie – centrum.
Salon z kuchnią, 3 sypialnie, po generalnym remoncie. Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz lic.14414.
Karkonoska Giełda Nieruchomości - 881
690 604
Bez pośredników 50m2 bezczynszowe
- 50m2 po remoncie, Cieplice, Tanie w
utrzymaniu, ogrzew. gazowe, ogród, piwnica, strych. Blisko mieszkania znajduje
się przedszkole, przystanek autobusowy
i centra handlowe. Widok na Góry - 669
289 800

7. NOWE, WYKOŃCZONE, BEZCZYNSZOWE M2, M3 W
SIEDLĘCINIE! KDX-MS-11422 Bardzo atrakcyjne, jedno
i dwu-poziomowe nowe mieszkania o powierzchniach od
56m2 do 80m2. Cena: od 2652zł/m2 Remigiusz Gniadek,
tel. 513 060 568
8. M2 47m2 – ZABOBRZE 119 000zł!!!
KDX-MS-11420
M2, posadowione na 4 piętrze w bloku na Zabobrzu I
o powierzchni 47,41m2. Czynsz 270zł raz z ogrzewaniem (CO miejskie). Blok ocieplony po termomodernizacji. Wokół budynku dużo zieleni, plac zabaw. Bardzo
korzystna lokalizacja - blisko szkoła, przedszkole,
przychodnia, apteki, punkty usługowe. Cena: 119
000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
9. M2 DLA WYMAGAJĄCYCH + GARAŻ! KDXMS-11384
Wyjątkowo zadbane mieszkanie w Jeleniej Górze
oddane do użytku w 2005 roku. Powierzchnia
49m2. Czynsz 310zł. Bardzo ciepłe, środkowe.
Możliwość dokupienia garażu.
Cena:165 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513
060 568
10. DOM WOLNO STOJĄCY 138m2! KDXDS-11417
Prezentuję Państwu dom wolno stojący w
stanie deweloperskim o powierzchni użytkowej
138,6m2 w niezwykle malowniczym miejscu tylko
7,5km od Jeleniej Góry. Powierzchnia całkowita
172m2, powierzchnia zabudowy 130,5m2, kubatura 560m3. Budynek wolno stojący, 1 piętrowy,
niepodpiwniczony. Cena: 290 000zł. Remigiusz
Gniadek, tel. 513 060 568
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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.DS-444 Odkrywamy dla Państwa doskonały dom nieopodal centrum miasta. Nowy , skrajny dom w szeregu przy ul
Paderewskiego. Obrzeża Zabobrza(ze wszystkimi wygodami
pełnej infrastruktury) w spokojnej okolicy innych domów jednorodzinnych i ogródków działkowych.
Wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje nie tylko wygodne ale także oszczędne mieszkanie. Wysokiej klasy drewniane
podłogi a także ceramika i gres. Przestronna umeblowana kuchnia z drewnianymi
frontami (Majchrzak), granitowy zmywak, okap, piekarnik , zmywarka i lodówka.
Stolarka wewnętrzna z litego drewna wykonana na indywidualne zamówienie. Teren
wokół gustownie urządzony. Całość zasługuje na wysoką ocenę. Cena 499000 zł.
Zapraszam Remigiusz Rychlewski 501736644
2. DS -446
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. Garaż w przyziemiu
domu oraz drugi wolno stojący. Całość podpiwniczona, kilka
niezbędnych pomieszczeń gospodarczych. Całość robi bardzo
dobre wrażenie. To solidny i zdrowy dom o dużym potencjale w doskonałej lokalizacji i w świetnej cenie 440000 zł do negocjacji. . Polecam i zapraszam Remigiusz
Rychlewski lic 9549.
3. MS-32
Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 62 m2,
usytuowane na dziesiątym piętrze w bloku z windą na Zabobrzu
III. Możliwość sprzedaży lub wynajęcia. Mieszkanie składa się
z dużego pokoju z balkonem, z którego rozpościera się piękny
widok na panoramę gór i miasta, dwóch mniejszych pokoi,
osobnej kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki oraz
przedpokoju. Okna nowe pcv, na podłogach panele i gustowne płytki. Ogrzewanie
z sieci. Opłaty miesięczne wynoszą około 380 zł. Do mieszkania przynależy piwnica
i możliwość korzystania z dodatkowego pomieszczenia gospodarczego. Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna z grzejnikiem wzbogaconym
o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna 667219752
4. DS-226
Prezentujemy Państwu ofertę domu w Podgórzynie w zabudowie szeregowej /szereg środkowy/ pow. użytkowa 160 m
kw. W bryle budynku garaż, dach kryty dachówką. Parter to
otwarta przestrzeń z bezpośrednim dostępem do ładnej kuchni
/zabudowa wraz z wyposażeniem w cenie/, przestronny salon z
wyjściem na zagospodarowaną działkę oraz łazienka. Na piętrze
przytulne cztery sypialnie (w dwóch antresole) oraz duża łazienka.Wszystkie media,
ogrzewanie podłogowe /piec dwu funkcyjny/ i kominek. Wysoki standard wykończenia wnętrz. Wyjątkowa oferta, polecam. tel. 726290939. lic.9549
5. 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
501736644.
6. DS-62
Duży przedwojenny budynek na b.dużej działce w Sobieszowie
z pięknym widokiem na Chojnik. Budynek piętrowy , z użytkowym (dwupoziomowym ) poddaszem , niepodpiwniczony .
Działka 5793 m.kw. ogrodzona , zagospodarowana z drzewami
i krzewami ozdobnymi i owocowymi. Nieruchomość o wielkim
potencjale , raczej dla inwestorów z określonym pomysłem na jej
modernizację. Możliwe zaadaptowanie na różne cele , niewielki
hotel , pensjonat , agroturystykę , dom z pokojami do wynajęcia , dom weselny,
camping itp.. W pobliżu pełna infrastruktura , kominikacyjna , handlowo-usługowa
itp. Bardzo ciekawa propozycja. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
7. GS-493
Malowniczo położone działki budowlane. Teren o łącznej
powierzchni 1,47 ha podzielony na dziesięć działek o
powierzchniach od 1020 m.kw. do 1412 m.kw. w cenie po
70 zł za m.kw. Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. w cenie po 90 zł m.kw. Dojazd z drogi asfaltowej
Szklarska Poręba -Karpacz. Wszystkie media w zasięgu,
piękny widok, doskonała komunikacja, otwarty, nasłoneczniony teren. Polecam
Remigiusz Rychlewski 501736644
8. DS-491
Ładny dom w Michałowicach na ładnej widokowej działce o
pow. 1334M2. Budynek częściowo podpiwniczony. Ogrzewanie gazowym piecem dwufunkcyjnym i niezależnie kominkiem
z rozprowadzonymi kanałami grzewczymi.Woda i gaz miejski. Stolarka okienna drewniana robiona na zamówienie z
podwójnymi szybami. Na ścianach gładzie gipsowe i tapety.
Ładnie zagospodarowana i ogrodzona (siatką na słupkach) działka .Dom dla ludzi
ceniących sobie ciszę , spokój i górskie powietrze z dala od miejskiego zgiełku.
Możliwa zamiana na niewielki domek lub mieszkanie w Jel.Górze.
Polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44.

Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
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aktualnoŒci / sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA Profesorów, doktorów, biznesmenów i studentów połączyła chęć pomocy potrzebującym

Zagrali i zaśpiewali dla chorych na serce

– Służba ponad własne interesy –
ta rotariańska dewiza przyświecała
trzeciemu już koncertowi charytatywnemu. Kupując cegiełki członkowie i sympatycy jeleniogórskiego
Rotary Club pomagają finansowo
potrzebującym placówkom ochrony
zdrowia. W minionych latach muzyką w wykonaniu ludzi, dla których
sztuka nie zawsze jest zawodem,
ale w każdym przypadku pasją, pomogli już noworodkom leczonym w
szpitalu w Jeleniej Górze (zakupiono
tomograf), a także wsparto starszych
pensjonariuszy jednej z placówek
opiekuńczych. Tym razem celem
gestu było kupno kardiomonitorów
dla Sali Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego Wojewódzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.
Przybyłych do sali Filharmonii
Dolnośląskiej gości przywitał prezydent jeleniogórskiego Rotary Club
Artur Niewęgłowski, który przypomniał wcześniejsze dokonania
cyklu koncertów charytatywnych i
podziękował za obecność oraz wsparcie. Wśród publiczności zasiedli,
między innymi, posłanka na Sejm

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, nomię, na muzyce zarobi więcej karz poeta Kazimierz Pichlak, który
senator Józef Pinior, wicestarosta – skomentował prof. Marek Ziętek. przedstawił swoje wiersze.
Na estradzie Filharmonii Dolnośląjeleniogórski Andrzej Więckowski. Publiczność nie szczędziła braw dla
Z racji zjazdu Dolnośląskiej Izby Wojciecha Zipsera, konsula honoro- skiej zaśpiewał mało znany z tej roli
Lekarskiej, który przed południem wego Królestwa Niderlandów, oraz prof. Jan Miodek, który popularyzuje
miał miejsce w Hotelu Mercure, nie dla Zdzisława Skorka, który zaśpie- kulturę języka i wiedzę o polszczyźnie
zabrakło znanych nazwisk z środo- wał znany hit z musicalu “Skrzypek w programach telewizyjnych i licznych
na dachu” – pieśń Teviego Mleczarza publikacjach. Obdarzony ładnym
wiska lekarskiego.
Na estradzie wystąpił rotariański “Gdybym był bogaty”. Salwy śmiechu głosem pan Profesor wykonał szlagier
zespół muzyczny Sygit Band z Wro- i braw wywołał – w poetyckich Amstronga “What a wonderful world”
cławia. Dwudziestu jeden instrumen- przerywnikach – jeleniogórski le- z własnym tłumaczeniem, a na finał
talistów (zarówno muzyków
zawodowych jak i amatorów)
pod dyrekcją Macieja Sygita,
zapewniło akompaniament
poszczególnym wykonawcom
gorąco oklaskiwanym przez publiczność. W roli konferansjera
i jednego z solistów wokalistów
wystąpił prof. Marek Ziętek,
rektor Akademii Medycznej we
Wrocławiu.
Zabrzmiały rozmaite melodie popularnych szlagierów
znanych z filmów, list przebojów i innych prezentacji. Swoje
możliwości wokalne zaprezentowały przyjęte z aplauzem
panie: prof. Alicja Chybicka,
hematolog dziecięcy i senator
RP, oraz dr chirurgii Monika
Pfanhauser. Oklaskiwano także śpiewających panów, którzy
na co dzień – zawodowo - mają
niewiele wspólnego z muzyką,
między innymi, radiologa prof.
Marka Sąsiadka i przedsiębiorcę Roberta Zapałowicza.
Mocnym punktem programu był występ studentki Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu Kamili Osuch, która
zaśpiewała, między innymi,
“No more blues”, anglojęzyczną wersję bossa-novy Antonio
Publiczność oklaskiwała wykonawców, w tym
Carlosa Jobima “Chega de
prof. Jana Miodka oraz Kamilę Osuch.
saudade”. – Niech rzuci tę eko-

JELENIA GÓRA Rozgrywki Jeleniogórskiej Ligi Biznesu wkraczają w decydującą fazę

Moc emocji w piłce halowej

W najbliższy poniedziałek poznamy zespoły, które awansują do 1/4 finału tegorocznej IX
edycji Jeleniogórskiej Ligi Biznesu. W ćwierćfinale znajdą się zwycięzcy meczów I rundy
play-off. W tym etapie turnieju zespoły zostały zestawione w pary na podstawie miejsc
zajętych w swoich grupach na zakończenie fazy grupowej.
emocjonujące do samego końca, a
ostateczny wynik na pewno będzie
sprawą otwartą. Duże emocje będą
zapewne towarzyszyły też rywalizacji dwóch „siostrzanych” ekip ze Staniszowa, JF Plast-CM i Mar-Mat. W
swoich grupach zespoły te zajęły co

Fot. Raczyński

W poniedziałkowych meczach
najciekawiej zapowiadają się pojedynki drużyn, które zajęły miejsca w
środku tabel obu grup, czyli Drwale
Sarnecki - FC Temida-Lambert
oraz WEPA Maracana - CodeTwo.
Mecze tych zespołów powinny być

– w profesorskiej interpretacji z towarzyszeniem wszystkich wykonawców
koncertu zabrzmiał przebój Wojciecha
Gąsowskiego “Gdzie się podziały tamte
prywatki”. Publiczność podziękowała
wykonawcom owacją na stojąco i
usłyszała tę piosenkę na bis. A za gest z
pewnością będą wdzięczni rotarianom
pacjenci, którzy trafią na oddział kardiologii jeleniogórskiego szpitala.
(RED)

Fot. red

Znani w środowisku medycznym i bankowym oraz
w świecie nauki i interesów
filantropowie zebrali się
w sobotni wieczór w Filharmonii Dolnośląskiej,
aby – w ramach “koncertowej” akcji charytatywnej
jeleniogórskiego Rotary
Club – wesprzeć finansowo
zakup kardiomonitorów
dla Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Wszystkie mecze odbywają się w hali
sportowej MOS-u przy ul. Złotniczej.

prawda skrajnie różne miejsca, ale
mecze derbowe rządzą się przecież
swoimi prawami. W pozostałych
parach teoretycznie faworytami
są zespoły wyżej rozstawione, ale
jak pokazuje historia turnieju, w
tej fazie rozgrywek każdy wynik
jest możliwy. Zapraszamy do
kibicowania.
(MDvR)

1/8 finału (poniedziałek 26 marca,
początek 18.00): WEPA Maraca –
CodeTwo, Dr Schneider – KEMPF
Kowary, ECO Jelenia Góra – TV
KarkonoszePlay, Drwale Sarnecki
– FC Temida-Lambert, JF Plast-CM
– Mar-Mat, Carrefour – Panorama
Karpacz, Prawnicy – Wodnik, Dolfamex – Zorka.

JELENIA GÓRA

Wygrały w półfinale strefy

Zawodniczki Gimnazjum nr 1 Jelenia
Góra okazały się najlepsze w półfinale
strefy A gimnazjady dziewcząt w piłce
ręcznej. Jeleniogórzanki w pokonanym
polu pozostawiły Gimnazjum Pisarzowice i Gimnazjum Lwówek Śląski.
Wyniki: Gimnazjum Pisarzowice
– Gimnazjum Lwówek Śląsk 8:7, Gimnazjum Pisarzowice – Gimnazjum nr 1
Jelenia Góra 4:12, Gimnazjum Lwówek
Śląski – Gimnazjum nr 1 Jelenia Góra
6:15. Gimnazjum Mysłakowice nie
zgłosiło się do turnieju.
Skład zwycięskiej drużyny:
Gimnazjum nr 1 Jelenia Góra: Sara
Michalewicz, Sylwia Jasińska, Anna
Herbut, Angelika Kurzynoga, Katarzyna
Kmiecik, Zuzanna Kulas, Julia Wójcik,
Paulina Stachowicz, Kinga Brzezik,
Agata Dogiel, Aleksandra Ostrowska.
Opiekun zespołu: Artur Czekański.
Do finału strefowego awans wywalczyły Gimnazjum nr 1 Jelenia Góra oraz
Gimnazjum Pisarzowice.
(MDvR)

JELENIA GÓRA

Ku lepszej diagnozie
najmłodszych pacjantów
Dzięki współpracy z Fundacją
Ronalda McDonalda udało się przebadać nie tylko 120 dzieci, co planowano wstępnie, ale – przy dobrej
organizacji pracy – dodatkowo
28 najmłodszych mieszkańców
Jeleniej Góry. Z jednej strony zaangażowali się lekarze Fundacji, a z
drugiej – precyzyjne przygotowanie
tego przedsięwzięcia pozwoliło na
zwiększenie zakresu badań, ale nie
tylko . - Odnieśliśmy także inną,
kolejną korzyść – przedstawiciele
Fundacji, doceniając wysiłek Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w
sprawnym przeprowadzeniu akcji
zadeklarowali, że właśnie w Jeleniej
Górze gotowi są przeprowadzić
konferencję i szkolenie lekarzy pediatrów, która ma służyć szybszemu
wykrywaniu nowotworów u dzieci
– mówi Mirosława Dzika, zastępczyni prezydenta Jeleniej Góry. Nie
zawsze pediatra jest w stanie bez
dodatkowych szkoleń zdiagnozować
– co może być pierwszym objawem
dziecięcej choroby nowotworowej,
a coraz częściej najmłodsi mają z
tym problemy. Może się okazać, że
dwudniowy pobyt i praca lekarzy
Fundacji w Jeleniej Górze przyniesie dodatkowe, bardzo korzystne
rezultaty.
(Es)
JELENIA GÓRA

Z Jagniątkowa na akcję
Strażacy OSP w Jagniątkowie
mają już pojazd, którym mogą
sprawnie dojechać na miejsce pożaru. Miejsce wysłużonego żuka z 1975
roku, zajął używany pięcioosobowy
volkswagen transporter T4 z 1997
roku. Dzięki temu jagniatkowscy
ochotnicy będą uwzględnieni w
podziale bojowym.
(Angela)

JELENIA GÓRA

Remis z czterokrotnym mistrzem Polski
Jeleniogórskie Karkonosze zremisowały z Pogonią Lwów 2:2 w towarzyskim meczu rozegranym na stadionie
przy ul. Lubańskiej.
Przez pierwszy kwadrans środowego
pojedynku niewiele się działo na boisku.
Dopiero w 17. minucie Juzkiewicz miał
wyborną sytuację, by dać gościom
prowadzenie, ale w sytuacji sam na
sam z golkiperem biało-niebieskich
uderzył tak lekko, że obrońca Karkonoszy zdołał dobiec i uratować zespół
od utraty gola. Gospodarze zagrozili
bramce strzeżonej przez Milawskiego
kilka minut przed przerwą, kiedy to
Krupa strzałem głową uderzył obok
słupka. Po zmianie stron podopieczni
Artura Milewskiego stwarzali większe
zagrożenie pod bramką rywala. Już w
55. minucie słupek uratował lwowian
od utraty gola, ale pięć minut później nie
mieli tyle szczęścia. Prawym skrzydłem
pomknął Malarowski i dośrodkował na
nogę wbiegającego Majera, który strzelił

gola na 1:0. W 65. minucie Sorzański z
rzutu wolnego uderzył w środek bramki,
ale fatalna interwencja Borowskiego
sprawiła, że do piłki dopadł Juzkiewicz
i wyrównał stan pojedynku. Minutę
później goście objęli prowadzenie po
tym jak Berładyn wykorzystał poślizg
Gęcy i umieścił futbolówkę w siatce.
W końcówce jeleniogórzanie zdołali
zdobyć gola wyrównującego, którego
autorem był Khodzamkulov.
- Nie chodziło nam o wynik, chcieliśmy zagrać równo, mieć przegląd
młodych piłkarzy, gdyż pięciu doświadczonych zawodników nie mogło z
nami pojechać na ten obóz. Oceniam
ich nieźle. W mojej drużynie średnia
wieku to 18 lat, u nas drużyna juniorów
to też drużyna seniorów - podsumował
Denis Czerniajew, trener Pogoni Lwów,
klubu reaktywowanego w 2009 roku,
czterokrotnego mistrza Polski w latach
przedwojennych.
(Przemo)
REKLAMA
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PLOTKI I FAKTY

Czempioni do boju!

Czempioni do boju! Nie bójcie się i
inwestujcie, choć czasy są wyjątkowo
trudne. Walczcie o swoje i się nie poddawajcie. Mądrze gospodarujcie pieniędzmi,
a zyski pojawią się same. Tak mówią.
Tak mówili eksperci na jeleniogórskich
konferencjach dotyczących zarabiania
w dobie kryzysu.
Zarabiania tu, w Jeleniej Górze, albowiem podobno ciągle się da. Podobno
można i u nas – w tym smutnym jak zbity
pies mieście. Wynająć coś pod własny
biznes, zrobić jakąś korzystną, i przy tym
długoterminową lokatę i zyskać, a nie
stracić. Zwyciężyć na całej linii wbrew
temu, że w Jeleniej Górze zdecydowana
większość przegrywa. Przegrywają
gastronomicy, na klęsce kończą usługodawcy i mali przedsiębiorcy, którzy choć
dwoją się i troją finalnie wywieszają na
drzwiach swoich firm: „Lokal sprzedam
lub wynajmę”.
Czempioni do boju! Mówią mimo

wszystko eksperci. Podbudowują jak
mogą, ukierunkowują, drogi rozwoju
wskazują itp. Zachęcają do działania na
przekór obecnym realiom panującym
w stolicy Karkonoszy, które w ostatnim
czasie zdają się niekorzystne nie tylko dla
inwestorów ale i zwykłych mieszkańców
pragnących nic więcej, jak związać jakoś
koniec z końcem. Żyć tu, choć to życie niełatwe. Pośród pustostanów i odbijających
się w całej tej pustce jakże bardzo pustych
obietnic. Na efemeryczne „lepsze jutro”.
Eksperci mówią: „Stay”. Przedstawiciele każdej grupy społecznej jeleniogórskiej
społeczności lokalnej: „Should I stay or
should I go” czyli czy powinniśmy na siłę
„okopywać się” w Jeleniej Górze, czy może
pójść podbijać świat? Być może choć trochę łatwiejszy do podbicia. „Should I stay
or should I go”, słychać w wymierającym
mieście. I wszyscy to słyszą prócz tych,
którzy najbardziej słuchać powinni.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CXiV

Nadzieja w świetle
– Widzi pan, panie Jerzy... Wiedziałem, że pan siedzi. I chciałem panu
pomóc! Proszę mi wierzyć! – zapewniał przewodnik Tomasz Rdest, który
wciąż zmagał się z potwornym bólem
głowy. – Tylko zdaje się, że teraz to
nam obydwu ktoś musi pomóc, bo z
tego miejsca niewiele mogę zrobić –
uśmiechnął się w sumie sam do siebie,
bo w półmroku celi w piwnicy Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego panował
trudny do przeniknięcia wzrokiem
półmrok.
– W zasadzie to ja już powinienem
stracić nadzieję – mruknął Jerzy. –
Przyjechałem tu, żeby zarobić parę
groszy robiąc zdjęcia studentom,
którzy planowali wakacyjny plener
architektoniczny. A skończyłem tu. Czy
widział się pan może ze Starzeckim?
Albo z tą... Inge... – głos Jerzego załamał się na wspomnienie dziewczyny.
Tęsknota okazała się silniejsza niż
myślał, kiedy przebywał w piwnicy w
pojedynkę. Tak bardzo chciał usłyszeć
twierdzącą odpowiedź! I jeszcze, że
go Inge pozdrawia! To byłby miód dla
jego uszu.
– Nie widziałem dziewczyny. To ta
wnuczka Drzewieckiego? A Stefana?
Spotkałem go wczoraj... Chociaż to
złe słowo “spotkałem”... Widziałem
go w mieszkaniu Teodora, do którego

doszedłem sam nie bardzo wiem, jak.
Rozumie pan...
– Tak, rozumiem. Pamiętam, że lubi
pan sobie golnąć – nieśmiało zażartował Jerzy wspominając wspólne biesiadowanie w restauracji Myśliwskiej
i w gospodzie na placu Ratuszowym,
gdzie o mały włos zostałby zatrzymany
przez ekipę ubeka kapitana Laleczki.
– Takie czasy, że bez pół litra trudno
cokolwiek z tego zrozumieć – westchnął Jerzy przypomniawszy sobie, że
poprzedniego dnia rozmawiał jeszcze
z majorem Grzegorczykiem, szefem
miejscowego UBP. A teraz siedział w
piwnicy z facetem, któremu chciał
pomóc w powrocie do normalności.
– Jedyną drogą do uwolnienia
pana, panie Jerzy, byłoby zadencjowanie Stefana Starzeckiego – wypalił
Rdest. – Miałem już to uczynić, bo w
końcu to on jest winien temu wszystkiemu, a nie pan. Jednak teraz zdaję
sobie sprawę, że nie tędy droga...
Zamilkł, bo na korytarzu rozległy
się głuche kroki, którym towarzyszyło rytmiczne pobrzękiwanie
pęku kluczy. W półmroku obydwaj
spojrzeli na żelazne drzwi w nadziei,
że otworzą się i piwniczne ciemności oświetli snop mdłego światła
korytarza.
Ciąg dalszy za tydzień.
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com
–Pokażcie-no, co tam o nas
znów napisali?

Radny i wędka
Rafał P. Szymański, radny Prawa
i Sprawiedliwości, jako jedyny z
rajcowskiego grona, para się wędkowaniem i z pasją łowi pstrągi.
Łowi? To może trochę za dużo
powiedziane: chce łowić. Pan Rafał
przyznał się na popularnym portalu społecznościowym, że po raz
pierwszy w tym roku “zamoczył
kija”. Dodadał także, iż nie posłuchał rady sąsiadki, która zalecała
mu, aby wziął mydło. - Miała rację,
bo g... złapałem – napisał rajca.
No i nie było czym łapek umyć.
Chodzą słuchy, że kiedy ktoś zobaczył pana Rafała z wędką, zapytał
zwyczajowo, czy biorą i ile już ryb
złapał. Radny – chcąc ukryć pusty
koszyk – odrzekł rezulutnie: - Biorą
świetnie! Jeszcze dziesięć i złapię
dziesięć! Tak czy inaczej, radnemu
wędkarzowi życzymy taaaaakiej
ryby i połamania kija!

–“Gdzie kucharek sześć...

Anglomania w ratuszu
Po tłumaczeniowej wpadce,
kiedy to automatyczny translator
nadał miłościwie nam panującemu prezydentowi miano Marcina
Complexa, na urzędników padł
blady strach. Zwłaszcza dla tych,
którzy do tej pory mieli niewiele
wspólnego z językiem angielskim...
Słyszy się bowiem w ratuszowych
kuluarach, że w ramach poprawy
wizerunku kadry urzędniczej –
zwłaszcza w kontekście znajomości
języków obcych - przeprowadzony zostanie przyspieszony kurs
angielskiego. Oczywiście – po
godzinach pracy i – w ramach
oszczędności – opłacany przez samych zainteresowanych. Szkolenie
ma być obowiązkowe i zakończone
egzaminem. Niedostateczna ocena
może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę. Ot, będzie
się działo...
(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.

–... tam nie ma co jeść”.

Zofia Czernow, poseł na Sejm RP, z radnymi jeleniogórskiej rady miejskiej.

Redakcja

(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

O kompleksach jeleniogórskich
Gród Krzywoustego sprawia wrażenie
miasta zakompleksionego, które tkwi w
mocnym zaniżeniu własnej wartości. I to
mimo szumnych inwestycji przypieczętowanych symbolem dwunastu gwiazdek
na granatowym tle. Dzieje się tak wbrew
unijnej retoryce, grantom, dotacjom i
innym postępowym wyznacznikom
czasów, kiedy podobno “żyje się lepiej”.
Cała ta otoczka współczesnej propagandy postępu wydaje się jedynie skorupą, w której tkwi zaniedbany miejski organizm. Z brudnymi ulicami, chodnikami
zasłanymi tysiącami niedopałków, psich
kup, elewacjami pobazgranymi sprejem, cuchnącymi podwórkami, życiem
zamierającym o mroku i wymarłymi

weekendami. Z “przeklętym” miejscem
po byłym targowisku, gdzie – mimo wysiłków – od lat nic nie można wybudować.
Z wiecznie podziurawioną nawierzchnią
ulic i chodnikami miejscami przypominającymi tor przeszkód.
Miasto choć na pozór kolorowe,
to jednak emanujące wewnętrzną
szarością. Mimo obfitości kalendarza
imprez, wzbudzające narzekania na
ich brak. Gród pełen sfrustrowanych
narzekaczy, którzy – podobni do skostniałych komentatorów przyklejonych
do parapetów okien spróchniałych
kamieniczek w małych miasteczkach
– wpatrzeni w okienka ekranów komputerów i zaplątani w sieć internetu,

muszą wyrazić negatywny osąd na
każdy temat.
Nasze miasto, wbrew hasłom o
potędze turystyki, przyciąga jedynie
wycieczki z roku na rok starzejących się
i coraz to mniej licznych Niemców. Góry,
które z czterech stron świata otaczają
Kotlinę Jeleniogórską, są atrakcją dla
gości kurortów i zarazem barierą dla
tych, którzy mogliby zajechać do stolicy
tego regioniku. Ale nie przyjeżdżają,
bo – w sumie – nie bardzo jest po co.
Wystarczy kilka godzin, aby zapoznać
się z mizerią, której nie są w stanie
przyćmić ciekawe skądinąd zabytki i
historyczne zakątki. A i nawet te – jak na
przykład – odremontowana w ubiegłym
roku wieża zamkowa na starówce, z
trudnych do zrozumienia przyczyn są
niedostępne.

Czy taka charakterystyka nie wpisuje
się w pojęcie miasteczka prowincjonalnego, które zakopało się w swoich
kompleksach i pustkę bytu wypełnia tym,
co na pewno nie stanowi o atrakcyjności
danego miejsca? I tkwi tak sobie w tym
marazmie pogłębianym z roku na rok, na
przekór propagandzie postępowego sukcesu uprawianej – na wzór propagandy
sukcesu socjalistycznego z lat PRL – przez
lokalne władze.
Te z kolei coraz mocniej rozbudowują
wydziały odpowiedzialne za “promocję”
wizerunku, aby skutecznie sprzedać
opakowany w kolorowy papier produkt
jakości takiej sobie. Argument: bo na
poprawę nie ma pieniędzy. A jeśli nawet
są, to niekoniecznie “idą” tam, gdzie
rzeczywiście można by powalczyć o podniesienie atrakcyjności i tłumy wycieczek.

Trudno wszak przypuszczać, aby jeleniogórską chlubą stał się remontowany i
rozbudowywany budynek sądu, czy też
termy cieplickie, o ile uda się je w końcu
wznieść bez przeszkód.
Jeleniogórskie kompleksy wynikają –
pośrednio – ze stanu miasta, jednak ten
nie powstał sam z siebie. To rezultat braku
przywiązania emocjonalnego mieszkańców do Jeleniej Góry. Bo – o ile potrafimy
zadbać o czystość i schludność naszego
mieszkania – to już nie bardzo nas razi
fakt, że znajduje się ono w odrapanej i
położonej wśród góry śmieci kamienicy.
Przeciętnemu mieszkańcowi grodu jest
zupełnie obojętne, jak miasto wygląda.
Wydawać by się mogło, że ta mentalność znana z pionierskiego okresu
tymczasowości w 1945 roku jak za
dotknięciem różdżki zmieni się wraz z

transformacją ustrojową w roku 1989.
Czy tak się stało? Trudno oprzeć się wrażeniu, że – pod hasłami “małej kochanej
ojczyzny” i “tożsamości lokalnej” – w
wielu mieszkańcach tkwi wciąż ta sama
acedia wobec otaczającej rzeczywistości.
A tak bywa w zabitej dechami prowincjonalnej dziurze.
Ten stan pogłębia ogólna frustracja
społeczeństwa, które – właśnie w takich
miasteczkach – coraz rzadziej widzi siebie
w przyszłości, bo i możliwości ograniczone, zaś ambicje – w tym postępowym
świecie wyścigu szczurów – coraz to bardziej wygórowane. Zupełnie niepasujące
do przyziemnej i zakompleksionej Jeleniej
Góry. I coraz częściej trudne do zrealizowania w wielkim świecie nieprzyjaznych
człowiekowi metropolii.
Wasz redaktor

Fot. Agrafka
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2012-03-16 godz. 14.30 - 2012-03-23
godz. 19.30
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika
ochrony z terenu Lubania i okolic. Praca na stałe. - 722
381 105
Agencja Ochrony zatrudni pracownika ochrony z terenu
Szklarskiej Poręby i okolic. - 605 093 654
Dam prace, uczciwej emerytce, miłe widziane doświadczenie
w kwiaciarni - 600 381 425
Dam pracę- przedstawiciel JG, szybkie pożyczki gotówkowe raty miesięczne i tygodniowe. Zadania: poszukiwanie klientów,
udzielanie pożyczek, odbiór rat tel. 509 110 475
Do domu gościnnego w Janowicach Wielkich zatrudnię panie
gotujące + sprzątające - 662 261 380
Doświadczonych kafelkarzy - Poszukujemy glazurników z wieloletnim doświadczeniem. Legalna praca na terenie
Niemiec. Zakwaterowanie. Kontakt pon.-pt.: 8.00-15.00 tel.
501527829 - 756 422 300
Firma Iwo-Bau poszukuję monterów rusztowań z doświadczeniem, uprawnieniami i językiem niemieckim. Praca od
zaraz w Niemczech, umowa, zakwaterowanie, dobre warunki.
Kontakt 9-17 - 699952962, 501418553

Zatrudnię do restauracji w Jeleniej Górze kucharzy,
pomoc kucharza - 606 991 160
Zatrudnię kierowcę kategoria C. Transport EU. System
pracy 3/1. Wymagany komplet dokumentów i karta kierowcy
.Umowa na okres próbny. - 0607 377 280
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem. Praca w Jeleniej Górze. - 605-885-085
Zatrudnię od zaraz do krojenia pieczywa w piekarni w
Mysłakowicach koło orła. - 504 018 415
Zatrudnię osobę do pracy w ogródku gastronomicznym
w Szklarskiej Porębie. Tel. 509 429 836
Zatrudnię osoby do pracy w ogrodnictwie na terenie
Jeleniej Góry. Oferta ważna do dnia 24 marca 2012. - 600
874 519
Zatrudnię panów do pracy w restauracji połączonej
z dyskoteką w Szklarskiej Porębie na stanowisko kelner/
barman - możliwość przyuczenia na w/w stanowiska. CV restauracjastaropolska@onet.pl - tel. po 17 - 505 035 885
Zatrudnię przedstawiciela handlowego w branży budowlanej, mile widziane doświadczenie. CV należy wysyłać na
adres: biuro@mila-budowlane.pl - 696027209, 606331053
Zatrudnię w marketingu/wymagane doświadczenie,
własny samochód/ - 695 734 057

Firma produkcyjna zatrudni samodzielną księgową/księgowego z doświadczeniem, na zastępstwo do 02.2013. CV +
list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: ksiegowosc@
prokostal.pl Tel. 603-588-822

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Firma zatrudni do pracy biurowej na umowę o prace dynamiczna osobę. Wymagany język niemiecki lub angielski. CV
+ zdjęcie na: info@aplgroup.eu

Podejmę dodatkową pracę. Doświadczenie w pracy
biurowej i archiwum zakładowym. - 668 610 335

Hotel Villa Romantica zatrudni fizjoterapeutę. info@
villaromantica.pl - 501 700 433
Konsultantka Avon - Produkty najwyższej jakości w
atrakcyjnych cenach. Dodatkowe zarobki, prezenty. Oferty,
nowości co 3 tyg. Wygodny sposób składania zamówień,
dostawa do domu. Bez zobowiązań i opłat - 692 494 164
LBF Technika Wentylacyjna Sp.z o.o. poszukuje osoby na
stanowisko Technologa Produkcji. Wymagane: wykształcenie
techniczne, znajomość rys. technicznego, programu AutoCad/Inventor. Oferujemy umowę o pracę. – 0757528366
/ lbf@lbf.com.pl
Majstrowa szwalnia - Szukam konkretnej osoby z
doświadczeniem na podobnych stanowiskach. Oferty proszę
przesyłać na adres michal.w@questsport.pl - 697 916 806

ANONSE
MATRYMONIALNE
24-latek poszukuje kobiet sponsorek od 18 lat i sponsorów
z Cieplic i okolic. T. 722227372 - 792 652 217
Ciągle niezaspokojona namiętna szatynka uwielbiająca
sex grecki odda ci się w całości i zaspokoi twoje erotyczne
zachcianki - 781 608 867
Czarny aniołek - Piękna, ognista, zmysłowa zaprasza
na spotkanie w swoim prywatnym mieszkanku. Spotkanie
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Zapraszam.
Tel.881/260-836
Dyskretny kochanek, dojadę Łukasz - 792 705 885

Międzynarodowa firma poszukuje partnerów biznesowych o określonych predyspozycjach. Dystrybucja produktów
aloesowych: kosmetyki i suplementy diety. Wymagany
niewielki wkład finansowy. - 607 122 636

Filigranowa 100 h - Cieplice czyli ładniutka, malutka i
wilgotna czeka właśnie na Ciebie... tel. 535840745

MZGL w Szklarskiej Porębie zatrudni osobę na stanowisko
głównego księgowego. CV i list motywacyjny proszę składać
na kadry@mzgl.szklarskaporeba.pl - 757 122 191

Młoda seksowna blondyneczka 100 za godzinę - 661
771 698

Nie tylko dla kosmetyczek - Promowanie kosmetyków
poprzez proste zabiegi demonstracyjne. Aktywna opieka
nad stałymi klientkami. Własny biznes z niewielkim wkładem
finansowym. Nie wymagamy doświadczenia, szkolimy.
- 607 122 636
Nowe biuro - Firma ubezpieczeniowa poszukuje kandydatów na: szefa biura, sprzedawców, pracowników biurowych,
asystentkę. Niezbędne ukończone 25 lat, wykszt. średnie,
dyspozycyjność. Prosimy CV - met.rekrutacja@gmail.com
Odstąpię bardzo dobrze prosperujący zakład krawiecki
w Jeleniej Górze. Więcej informacji telefonicznie. Zapraszam - 513 059 801

Park Miniatur w Kowarach
zatrudni przewodników ze
znajomością j. niemieckiego w
stopniu komunikatywnym tel. 661
699 699
PMPoland S.A. zatrudni specj. ds. marketingu internetowego oraz specj. ds. analizy rynku. Wymagane wykształcenie
wyższe kierunkowe, b. dobra znaj. języka angielskiego. Oferty:
praca@pmpgroup.com - 075-64-59-528
Praca - Biuro Nieruchomości - Zatrudnimy osobę z własnym samochodem na stanowiskuAsystent(ka) Pośrednika
Nieruchomości. CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
marcin.chaszczewicz@gmail.com
Praca dla kucharza w pizzerii w Jeleniej Górze. Mile
widziane doświadczenie - 665 163 087
Producent drewnianych zabawek poszukuje stolarza z
doświadczeniem lakierniczym. 14 km od Jeleniej. Kontakt: CV
(wykształcenie i życiorys zawodowy) na adres larix_toys@
pro.onet.pl, tel. 602716000
Przyjmę do pracy na stanowisko kucharz i recepcjonistka
w D.W. Mieszko Karpacz. - 665 556 042
Restauracja Metafora zatrudni młode, sympatyczne
osoby na stanowisko barman oraz kelnerka na sezon letni.
CV ze zdjęciem proszę słać na jjacak@wp.pl lub składać
osobiście. Pl. Ratuszowy 50 - 504 995 338
Restauracja w Szklarskiej Porębie zatrudni kucharza,
pomoc kuchenną - mogą być osoby młode po szkole jak
również z doświadczeniem - mile widziane. CV - restauracjastaropolska@onet.pl Tel. 692508771
Salon Play- doradca klienta - Poszukujemy kandydata na
stanowisko Doradca Klienta. CV wraz ze zdjęciem oraz list
motywacyjny prosimy przesyłać na adres rekrutacja.playjg@
gmail.com. - 531 988 390
Sprzedaż naturalnych kosmetyków- współpraca CV
z numerem telefonu proszę przysłać na adres mejlowy
zdrowybiznesusa@gmail.com - 601 703 765
Sprzedaż odżywek, szamponów do włosów/natura/ autoryzacja, współpraca. CV z numerem telefonu proszę wysłać
na maila zdrowybiznesusa@gmail.com - 601 703 765
Sprzedaż suplementów = współpraca. Cv z numerem
telefonu proszę przysłać na maila zdrowybiznesusa@gmail.
com - 601 703 765

Kobieca, namiętna 35 lat 100h zaprasza do Cieplic - 798
356 252

Młody szuka sponsorki, kontakt mailowo - emeriss13@
wp.pl
Młody, oczytany, super przystojny, wysportowany, wysoki,
uprzyjemni czas samotnej Pani. Naprawi, zaradzi, przeniesie,
przytuli, porozmawia. Przyjedzie do Ciebie. SMS. satysfakcja
gwarantowana - 667 156 223
Namiętna 35 lat zaprasza do Cieplic - 789 243 758
Namiętna brunetka z dużym biustem uwielbiająca pieszczoty zaprasza na masażyk hiszpański oraz spełnienie twoich
erotycznych pragnień - 725 896 340
Namiętna, piękna, bardzo zgrabna blondynka kochająca
pieszczoty zmieni dla ciebie swe oblicze w wyuzdaną
kochankę i spełni twoje erotyczne fantazje - 724 186 211
Natalia- exclusive - Piękna, seksowna, zaprasza na chwile
uniesień w swoim prywatnym mieszkanku. - 698 110 477
Ola z Mazur 35 lat zaprasza - 792301466
Piękne młode ciałko dla dojrzałych panów 100 godzinka
- 724 900 839
Pomogę finansowo młodej dziewczynie w zamian spotkań
towarzyskich. - 794 577 003
Pomogę miłej dziewczynie, 36-latek - 782 861 304
Przystojny Wiktor dla pań - dobrze zbudowany, 28L,
wysoki, niebieskooki brunet umili czas dojrzałym paniom.
Jesteś zainteresowana? Napisz lub zdzwoń. - 726 094 129
Puszysta, śliczna 30-latka z bardzo dużym biustem - 100zł
za godzinę - 794 524 987
Starszy, uległy z Cieplic przyjmie u siebie w domu aktywnych do 40-stki. T: 792652217
Właścicielka ładnego i zgrabnego ciałka z apetytem na
cudowną rozkosz jest proszona o kontakt. Zgorzelec, Lubań,
Jelenia Góra, Kamienna Góra. - 607 495 461
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Dekarstwo-blacharstwo - remonty jak i nowe
pokrycia dachowe rynny okna połaciowe, murowanie
kominów, odgromy, wszystko związane z dachem profesjonalnie - 609 654 791
Docieplenia elewacji - Termomodernizacja i kolorystyka
elewacji - 509 565 541
Domy kompleksowo profesjonalnie w rozsądnej cenie
- 605 209 140
Hydraulik - techniki grzewcze - Wykonujemy instalacje
co. wod-kan. Ogrzewanie tradycyjne, podłogowe, ścienne,
kolektory słoneczne. Solidne wykonanie w rozsądnych
cenach. Sprawdź zapraszamy - 607-077-239
Hydraulik - usuwanie awarii, wymiana rur, modernizacje, naprawa wod.-kan. i inne usługi. Tanio i solidnie.
Tel.791-001-236
Hydraulik usługi - Ogrzewanie od A do Z - montaż instalacji sanitarnych, co, gaz, kanalizacja kolektory (przyłącza) itp.
Gwarancja, rachunki, fachowość - 509-427-151
Hydraulika, CO - 502 075 245
Instalacje wod kan co montaż kotłów, przyłącza gazowe,
projekty, pozwolenia, kompleksowa obsługa - 691 759 463
Junkersy naprawy 24/h - Tel. 500-50-50-02 Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska. Termy, junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie pewni jakości i dobrej ceny.
Kompleksowe remonty mieszkań, docieplenia domków,
solidnie i fachowo. Możliwość negocjacji cen. - 692 067 234
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
Kostka brukowa, murki z kamienia, granitu. Więcej info
698668824
Montaż kuchenek gazowych 24/h - Tel. 500-50-50-02
Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska. Profesjonalnie odłączenie
i przyłączenie. Próby szczelności instalacji gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny
Montaż systemów alarmowych, montaż CCTV, serwis
24h, grupa interwencyjna - zapewnia Agencja Ochrony
Krajewski BIS. Dzierżawa systemów alarmowych - płacisz
tylko abonament. - 605 097 861
Najlepsze okna, bramy garażowe i rolety zewnętrzne,
teraz wiosenna promocja. - 756 489 555
Nie tanio, ale solidnie - jesteśmy nową firmą, która wykona
szybko i solidnie remont lub wykończenie domu/mieszkania.
Ceny bardzo konkurencyjne. - 723 242 980
Oferuje kompleksowe roboty ziemne, koparko-ładowarka
JCB 3cx 4x4. Kontakt pod numerem 698668824
Ogólnobudowlane-kompleksowo - remonty
kompleksowo-wszystkie prace budowlane - szybko, solidnie,
dokładnie - ceny do negocjacji - brygada 2 osobowa z wieloletnim doświadczeniem - Grzegorz/Artur - 667 022 724
Ogrodzenia, bramy, furtki, balustrady, meble ogrodowe,
stalowe elementy kute, stojaki na wino, ławki, zestawy
kominkowe, metaloplastyka - 692232414
OknaPCV pod każdy wymiar, klasa jakościA, 6-komorowe,
do 10 lat gwarancji, terminy nawet do 7 dni, system ratalny,
bezpłatny pomiar i wycena, zapraszamy - Ventana ul. Wolności 179B Jelenia Góra - 696 222 263
Pasywne okna - Wysokiej jakości okna, drzwi, rolety,
parapety, technika grzewcza, armatura sanitarna, narzędzia,
systemy solarne w atrakcyjnych rabatach przy ul. Solnej 1
Con.Tent zaprasza con.tent@poczta.fm - 535 939 900
Pełna hydraulika sanitarna, spawanie gazowe - 664
810 257
Pogotowie kanalizacyjne 24/h - Tel.500-50-50-02 Jelenia
Góra i okolice. Szybkie profesjonalne usuwanie awarii 1-3
godz od zgłoszenia. Udrażniamy zapchane rury (fi 30-200
mm) odpływy w domu i za budynkiem
Profesjonalnie wykonuję ogrodzenia typu siatkasłupki. Duże doświadczenie. - 785 068 254
Remonty budowlane kompleksowo, wszystko czego
Państwo potrzebują - 502 075 245
Remonty kompleksowo, satysfakcja gwarantowana.
- 697 265 055
Remonty, glazura, adaptacje, hydraulika tel 530 195 078
Remonty-wykończenia: regipsy, zabudowy, gładzie,
malowanie, tapetowanie, struktury, glazura, hydraulika montaż
drzwi i okien, fachowo i czysto. - 509 061 763
Rynny, dachy, murowanie kominów, obróbki, naprawy.
Szybko, tanio i solidnie. - 661 452 621
Rynny, murowanie kominów, dachy, obróbki, papa terozgrzewalna, naprawy expresowe. Szybko, tanio i solidnie.
- 691 049 080

Zgrabniutka Emilka GFE 200h tel. 535840745 od
13 do 20

Serwis gazowy 24/h - Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Kotły, junkersy, kuchenki gazowe. Wypełniamy
książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie pewni jakości

USŁUGI
BUDOWLANE

Technika grzewcza - hydraulik - Montaże, modernizacje,
montaż nowych instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych,
centralne, podłogówki. Naprawa i montaż urządzeń
gazowych. Posiadamy uprawnienia, załatwiamy projekty i
zezwolenia. - 793 511 444

A-Z Hydraulik awarie 24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska - udrażnianie, przepychanie rur, naprawy,
modernizacje, instalacje, woda, gaz, co, montaże, usterki.
Zawsze solidnie pewni jakości i dobrej ceny.
Budowa domów - kompleksowe usługi budowlane.
Remonty biur, sklepów, pomieszczeń gospodarczych.
Budowa od podstaw - 509 565 541
Dachy - naprawa, konserwacja, papa, gonty bitumiczne,
dachówka, blacha, obróbki, docieplanie, wentylacja 602
884 480
Dachy naprawy ciesielstwo kompleksowo, niedrogo 605 209 140
Dachy w technologii PVC (folia) - 502 075 245

Termet naprawy 24/h - Tel.500-50-50-02 Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska. Termy gazowe, junkersy, kotły, kuchenki.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Zawsze bezpiecznie, pewni jakości i dobrej ceny.
Układanie kostki brukowej, granitowej. Profesjonalne
układanie kostki brukowej, granitowej, betonowej, mozaiki.
Roboty ziemne, odwodnienia, podbudowy, równanie terenu
wyspecjalizowanymi maszynami. - 667 701 333
Usługi ogólnobudowlane, dachy - Kompleksowe remonty,
elewacje, dachy, stolarka budowlana, szafy, łóżka, schody,
meble kuchenne na zamówienie. Kamieniarstwo, kowalstwo.
Konkurencyjne ceny, gwarancja solidności - zapraszamy
- 692 136 562

Dachy, rynny, murowanie kominów, obróbki, naprawy.
Szybko, tanio i solidnie. - 691 049 080

Wszelkie prace dekarskie oraz rozbiórka i utylizacja
azbestu. Eternit - 693 039 453

Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne, blacha, dachówka,
obróbki. 502 953 366

Wykonam wysokiej jakości wykończenia wnętrz w
przystępnej cenie. Pełen zakres usług, referencje do wglądu
na żywo. - 697 335 784
Wywóz gruzu, wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir),
wycinka drzew, kontenery, zsypy budowlane. Do wynajęcia,
najlepsze ceny. - 667 701 333

USŁUGI
EDUKACYJNE
Angielski - profesjonalne przygotowanie do matury tel.
695 463 984
Do 15 kwietnia aplikuj na studia w Danii. Bez czesnego.
Koszty utrzymania porównywalne do polskich. Wiele interesujących kierunków. Praktyka zawodowa. Pisz: walbrzych@
eduabroad.pl - 502-812-990
Język angielski wszystkie poziomy zaawansowania,
wieloletnie doświadczenie, rzetelnie, profesjonalnie, możliwy
dojazd - 668 227 370
Język hiszpański - Tanio - 795 360 537
Korepetycje z matematyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej. - 796 557 408

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

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektryk 24h. Solidnie i tanio. Montaż instalacji, awarie,
drobne naprawy, podłączenie kuchenki, pomiary. - 601
717 759
Montaż systemów alarmowych, montaż CCTV, serwis
24h, grupa interwencyjna - zapewnia Agencja Ochrony
Krajewski BIS. Dzierżawa systemów alarmowych - płacisz
tylko abonament. - 605 097 861

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Mobilna Szkoła Fotografii ISO profesjonalna nauka
fotografii w Twojej miejscowości 3 miesiące kompleksowej
nauki, min.3 godziny tygodniowo, plenery fotograficzne,
wystawy. Niskie ceny grupy od 5 osób. - 515151897 msf.
iso@poczta.pl

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

Rezydencja Idylla w Przesiece zaprasza na imprezy
okolicznościowe: komunie, chrzciny itp. Miła atmosfera
i atrakcyjne ceny. Możliwość wynajęcia apartamentów.
Zapraszamy. - 512 858 404
Stołówka City ul. Teatralna 1 organizuje imprezy urodzinowe, chrzciny, komunie, śluby, stypy, itp. Udostępniamy sale
pod prezentacje, szkolenia, zebrania. Zapraszamy serdecznie
na pyszne domowe obiady. - 757526964/+48784946767

USŁUGI
MUZYCZNE

D.J dla dojrzałych 30+ - Imprezy okolicznościowe, integracyjne, gwarancja udanej zabawy. Email victoria-imprezy@
wp,pl - 604 229 350
Wesela, imprezy, muzyka instrumentalno wokalna
akordeonowa, repertuar polski, zagraniczny. Cena umowna,
prowadzenie zabaw tel. 75 75 339 21, 692 046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY

Wielozakresowa opieka osób starszych. - 693
595 051
Zaopiekuję się dziećmi tel. 661 513 898

USŁUGI
RÓŻNE

Atrakcyjne kredyty dla firm - bez zabezpieczeń do 300
000 zł na dowolny cel, nawet na 8 lat, bez zaświadczeń z Zus
i US, realizacja w ciągu 24 godzin na Twoim koncie. Minimum
formalności. Zapraszamy serdecznie - 756 496 010
Bezpłatne porady prawne we wtorki ul. Teatralna 1 Jelenia
Góra, pok. 311, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
tel. 602 467 812
Biuro Rachunkowe Koala oferuje pełen zakres usług
księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, książka przychodów i rozchodów i wiele innych - W.
Polskiego 54 - 782 020 635, 601 837 677
Błyskawiczny kredyt gotówkowy na dowolny cel, nawet
do 200 000 zł bez poręczycieli i zabezpieczeń majątkowych. U
nas decyzje kredytowa otrzymasz w ciągu paru minut, okres
kredytowania 10 lat. Akceptujemy różne źródła dochodów.
Zapraszamy - 756 451 993
Gaz serwis 24/h - Tel. 500-50-50-02 Jelenia Góra, Kowary,
Karpacz, Szklarska. Junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze bezpiecznie
Gotówka w 15 minut - Szybkie i tanie kredyty gotówkowe
konsolidacyjne, a także pożyczki dla firm, minimum formalności. Wystarczy zadzwonić 514 318 408
Hydraulik awarie 24/h - Tel. 500-50-50-02 Jelenia Góra,
Kowary, Karpacz, Szklarska. Przepychanie, udrażnianie
rur, instalacje, montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp.
Zawsze solidnie pewni jakości i dobrej ceny
Junkersy Serwis 24/h - Tel. 500-50-50-02 Jelenia Góra,
Kowary, Karpacz, Szklarska. 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
Kredyty na oświadczenie dla Twojej Firmy do 20 000 zł
na oświadczenie, bez dokumentów finansowych, zaświadczeń z ZUS i US. Realizacja w ciągu 24 godzin na Twoim
koncie. Wymagamy tylko dokumentów rejestrowych firmy.
Zapraszamy - 756 496 010
PIT-y roczne VAT-WZM remont - rozliczanie PIT-ów rocznych z polskich i zagranicznych dochodów, zwrotu VAT od
wydatków remontowych - VET- WZM. Profesjonalne usługi
księgowe. Tel 690 004 160
Pogotowie kanalizacyjne 24/h - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba i okolice.
Szybkie usuwanie awarii 1-3 godz od zgłoszenia. Udrażniamy zapchane rury (fi 30-200 mm) odpływy w domu i
poza budynkiem
Potrzebujesz gotówki na Święta? - Chwilówki tylko na
dowód osobisty-bez zaświadczeń o dochodach, oferujemy
także szybkie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, a także
pożyczki dla firm, Plac Ratuszowy 39 w Jeleniej Górze,
zapraszamy - 514 318 408
Pożyczki - 797 708 352
Pożyczki bez BIK, w domu klienta, raty miesięczne tel.
509 675 760
Profesjonalne usługi księgowe - przystępne ceny
- 690 004 160
Przepychanie kanalizy WUKO 24h - Tel.500-50-50-02
Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska. Usuwanie awarii w czasie
1-3 godz od zgłoszenia. Przepychamy zapchane rury (fi
30-200 mm) odpływy w domu i za budynkiem
Przestaw, wymień grzejnik - Tel.500-50-50-02 Jelenia
Góra. Zamrażanie rur pozwala wymienić grzejnik bez
spuszczania wody w bloku wieżowcu. Zdemontujemy
grzejnik i przestawimy go tam gdzie chcesz. Usuniemy
sterczące rury
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do klienta. Wycena i
transport gratis. - 880 044 951
Willa Róża Wiatrów w Karpaczu zaprasza serdecznie na
wspólne Święta Wielkiej Nocy w rodzinnej atmosferze. Tel. 75
761 94 91 kom. 602377886 kom. 696405412
Wodomierze i legalizacja Jelenia Góra tel. 500-50-50-02
wymiana, montaż, przeróbki. Plombujemy, legalizujemy,
wyręczamy ze wszystkich formalności. Zawsze solidnie
pewni jakości i dobrej ceny
Wuko Udrażnianie kanaliz 24/h - Tel.500-50-50-02 Jelenia
Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska. Szybkie usuwanie awarii
1-3 godz od zgłoszenia. Udrażniamy zapchane rury (fi 30-200
mm) odpływy w domu i za budynkiem
Wymiana opon - auto serwis - Car-Tech Serwis. Kompleksowe naprawy mechaniczne samochodów. Wymiana opon,
wyważanie kół. Wiosenny przegląd układów kierowniczych,
hamulcowych, wydechowych w cenie 30 zł. Zapraszamy!
- 690 977 355

USŁUGI

790 418 318.

1. ATRAKCYJNE MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM!
MAR-MS-12043. Mieszkanie 3-pokojowe
rozkładowe z balkonem 85m2 w kamienicy po remoncie, możliwość wykupienia
garażu, blisko centrum tylko 180.000.
Serdecznie polecam Leszek Środecki

2. BARDZO ŁADNE NA ZABOBRZU !!!
MAR-MS-12641. Dwupokojowe o pow.
38,14m2, na parterze bloku po termomodernizacji. Mieszkanie ciepłe i słoneczne
okna od strony południowej. Ogrzewanie z
miasta. Nieduży czynsz w tej chwili 153zł.
Niedaleko do szkoły, przedszkola i marketów. Cena do negocjacji. Serdecznie zapraszam na prezentacje. 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 – 2
POKOJE!
MAR-MS-12632. Bardzo ładne o pow.
40m2 rozkładowe z dużym balkonem.
Mieszkanie do zamieszkania lub niewielkiego remontu i aranżacji wegług własnego
uznania. Atrakcyjna cena polecam Leszek
Środecki 790 418 318.
6. ATRAKCYJNE KIEPURY!
MAR-MS-12644. 2-pokoje na Zabobrzu,38,19m2, III piętro, salon połączony z
kuchnią, przytulne, ciepłe, słoneczne.
Doskonała lokalizacja, blisko komunikacji,
sklepów, szkół, przedszkoli, przychodni.
Cena do negocjacji. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
7. OKAZJA PIECHOWICE 99.000 !!!
M A R - M S - 1 2 6 3 9 . B a r d zo a tr a k c yj n e
d w u p o k o j o w e o p o w. 3 9 m 2 w b l o k u
dwupiętrowym, położone na pierwszym
piętrze, środkowe. Mieszkanie do odświeżenia lub do niewielkiego remontu.
Ogrzewanie piec dwufunkcyjny, ciepła
woda z junkersa. Bardzo dobra lokalizacja. Serdecznie
polecam i zapraszam na prezentację Marta Haftarczuk 533
797 878.
8. 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
10. OKAZJA TYLKO 335.000!
Działka budowlana w strefie ekonomicznej Miasta Jelenia
Góra z planem zagospodarowania 6700m2. Serdecznie polecam Marcin Środecki 883 797 878.

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

SPRZĄTANIE
Mobilna myjnia samochodowa - umyjemy i posprzątamy
Twój samochód w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
795-410-243 EcoMyjnia
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę meblową i samochodową. Karcher-super efekt. Czteroletnie doświadczeniezapraszam - 607 155 751
Pranie dywanów, wykładzin oraz tapicerki meblowej.
Najtaniej - 600 224 431
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Transport bus towarowy, przeprowadzki, dyspozycyjność tel. 782 021 371

Transport do Wrocławia za
grosze - w każdą niedzielę za
symboliczne pieniądze. (Jeżdżę
do Wrocławia po towar pustym
busem). Tel. 691 262 797

USŁUGI
TRANSPORTOWE

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Autokar do wynajęcia - 33 miejsca + pilot. Licencjonowany przewóz osób. email :wycieczki-albatros@wp.pl
- 604 229 350

Gabinet Masażu i Urody Nefretete, ul. 1 Maja 14. 50%
rabatu na 10 wejść 50 min. masażu gorącymi kamieniami
450zl. Tel 693 501 598 - 605 235 812

Autotransport - autolaweta - 880 044 951
Berlin - przewozy tanio - 603 307 747
Licencjonowany przewóz osób Dolny Śląsk - Wiedeń.
Odbieramy z adresu i zawozimy pod wskazany adres w
Wiedniu. Ceny konkurencyjne. Kontakt +48661197444
- 697 052 265
Lotniska - przewozy: Praga, Berlin, Drezno, Wrocław,
Katowice, Poznań. F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Piękne limuzyny Lincoln 9-10 osobowe do wynajęcia.
- 692 712 710

Przeprowadzki kompleksowo.
Cała Europa. 3 samochody. Różne
gabaryty. - 535 044 951
Przeprowadzki tanio. Tani transport mebli, szybko,
solidnie. Promocyjne ceny. Kierowca pomaga przy załadunku
oraz rozładunku. - 511 160 252
Przeprowadzki transport towary. Miasto, kraj, zagranica,
streczowanie, przygotowanie do transportu bez dopłaty.
- 880 044 951
Przewozy osobowe „Dario” do Niemiec i Austrii, z adresu
na adres tel. 75 78 127 46, 787 808 243

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Dla młodego małżeństwa - Dwupoziomowe mieszkanie
po remoncie; ul. Kadetów, 2 pokoje 59m2. Zapraszamy na
prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska
Giełda Nieruchomości - 666 109 550
Duże mieszkanie w Cieplicach - Sprzedam bardzo słoneczne 120m mieszkanie w centrum, całe I piętro, 4 duże
pokoje i 1 mały, duża kuchnia, piec gazowy dwu funkcyjny,
komórka i 2 piwnice, zadaszona weranda, ogródek. Cena
250 tys. zł. - 601 407 059
Dwupokojowe przy ul. Moniuszki - Wieżowiec 4 piętro36m2. Dwa prawie równe pokoje. Duży balkon od południa.
Do zamieszkania lub niewielkiego remontu. Okna z PCV.
Ogrzewanie sieciowe. Budynek po termomodernizacji. Cena
124tys.zł. Lic.9549 - 602 732 135
Kawalerka30 m2 - z balkonem na szóstym piętrze w wieżowcu, Zabobrze II. 105 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752
Kiepury 62 m.kw. 185000 - Ładne mieszkanie 3 pokojowe,
blok z windą, balkon, umeblowana kuchnia, piękny widok.
Rychlewski Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644

Ładne 2-pokojowe (śródmieście) - Bez pośrednika; duża
kuchnia z pełnym wyposażeniem; CO kocioł 2-funkcyjny
na gwarancji; łazienka z oknem (kafelki, kabina); duży pokój
i mały pokój (parkiet); klatka schodowa i dach po remoncie;
po 18 - 75 613 39 69, 505 120 499

Mieszkanie 36.5 m2 - Pokój z kuchnią w budynku wielorodzinnym / pierwsze piętro. W Mysłakowicach. Cena 58 tyś.
Mieszkanie wymaga modernizacji. - 696 530 606

Ładne mieszkanie z garażem - Mieszkanie poddaszowe
wykończone kilka lat temu w odświeżonym budynku na
ogrodzonej posesji z częścią rekreacyjną i parkingową,
66m2, po podłodze więcej, cena 187tys zł, w cenie garaż.
Otti Lic.13225 - 603 491 335

Mieszkanie poddaszowe z garażem - Ładne mieszkanie
66m2, budynek odnowiony, posesja ogrodzona, garaż w
cenie, miejsce do grillowania i wypoczynku, mieszkanie
wykończone kilka lat temu. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335

Mieszkanie 3 pokojowe - 75 m2, 2 pokoje przechodnie,
pierwsze piętro w kamienicy, w pobliżu centrum Jeleniej Góry.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

Mieszkanie 62 m2 - 2 pokojowe na piętrze dwurodzinnego
domu z działka 670 m2 w Janowicach Wielkich. 190 000 zł
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752

Mieszkanie w Cieplicach - 43 m2, 2 pokojowe z balkonem
po remoncie (do remontu łazienka) czwarte piętro w bloku,
Oś. Dwudziestolecia. 145 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie w Piechowicach - w bloku na I piętrze o pow.
38,31m2- jeden pokój podzielony lekka przesuwną ścianką co
umożliwia oddzielenie części sypialnej. Ogrzewanie gazowe.
Okna z PCV. N. Rychlewski. Lic.9549. - 602 732 135
Oferuję do sprzedaży piękne mieszkanie na parterze
w bloku, na osiedlu Zabobrze III. Mieszkanie o powierzchni
63,21m2 składa się z 3 pokoi (23m2 + szafa komandora,
16m2 + szafa komandora, 9m2) 205tys - 509 071 929
Piętro kamienicy w Cieplicach - drugie piętro, rozkładowe
pow.125,4m2 - 5 pokoi, dwie kuchnie i dwie łazienki. Ogrzewanie gazowe. Całkowicie bezczynszowe (wspólnota 3
lokatorów). Cena 330tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.
Lic.9549. - 602 732 135

Sprzedam eleganckie mieszkanie
3 pokojowe na Zabobrzu 3.
Mieszkanie super wyremontowane,
wymienione okna, drzwi, podłogi i
co tylko było możliwe - 608 281 585
Sprzedam kawalerkę pod inwestycję 35m2 wysoki parter,
w centrum Jeleniej Góry - 67tyś - 691 759 463
Sprzedam mieszkanie 47 m2 na XX Lecia. Widok na
Karkonosze. Bez pośredników tel. 724 429 642
Sprzedam mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, 3
pokoje, 61 m2, piętro do remontu, bez pośredników, 126
tys. - 691 759 463
Sprzedam mieszkanie w Siedlęcinie, z garażem i piwnicą,
86 m2, stan bardzo dobry tel. 604 476 114
Sprzedam mieszkanie w Ustce - 37 metrów kwadratowych dwustronne z balkonem, 2 pokoje, łazienka, kuchnia.
Mieszkanie na 2 piętrze, wyposażone gotowe do zamieszkania. - 602 654 797
Sprzedam mieszkanie własnościowe 34m bezczynszowe
1p, tel. 883907500
Sprzedam w Kowarach mieszkanie 84m. - 782 022 765

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

Pół domu - Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w J.G.
dom - 90m trzy pokoje, kuchnia, łazienka co. gaz. Kanalizacja
i woda miejskie. Podział pionowy bez części wspólnych. Stan
do odświeżenia. Ścięgny - 509 949 961

Szukam do wynajęcia pokoju z dostępem do internetu w
Cieplicach w przystępnej cenie. - 725 331 330

Sprzedam - bez pośredników ciepłe, słoneczne mieszkanie 3-pokojowe, 63 m2 na IV piętrze na Zabobrzu (ul.
Kiepury). - 603 503 603

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA

Sprzedam 2 pokoje, bezczynszowe - Oferuję mieszkanie
z pięknym widokiem w doskonałej lokalizacji Jeleniej Góry.
Opłaty stałe to jedyne 112 zł - 698 669 637
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie na Zabobrzu 38m
w bardzo dobrym stanie. Pośrednikom zdecydowanie
dziękuję. - 661 950 119
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie willowe w Jeleniej
Górze Cieplicach 66 m z ogródkiem, co gazowe, pośrednikom
dziękuję - 603 083 567

3-pokojowe na Kadetów od zaraz - Mieszkanie nowe,
dwupoziomowe, umeblowane. Mile widziana umowa na
dłuższy okres. W mieszkaniu telewizor z tv sat, internet.
Miejsce parkingowe i sklep bezpośrednio przy bloku. - 697
870 892
Centrum Jeleniej Góry 50m, 2 pokoje (bez mebli) kuchnia
(nowe meble), łazienka (wszystko nowe). Osobne wejście,
parking, piwnica. Ogrzewanie gazowe, nowe okna ,nowe
podłogi (panele). - 512 578 717

Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu.
Powierzchnia całk.37m2. Oddzielna kuchnia, mieszkanie
na wysokim parterze, umeblowane. Cena 930zł (w tym
czynsz i ogrzewanie) + media wg. zużycia. Od kwietnia
- 606 952 328
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 - 510 815 083
Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie z ogródkiem blisko
Małej Poczty. Parking - 727 581 107
Do wynajęcia kawalerka na parterze w domku jednorodzinnym, umeblowana TV, DVD, 30m2, cena 900zl już z
opłatami - 603 958 920

Do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe, umeblowane,
wyposażone TV, pralka, lodówka
ul. Kiepury (ok. ZUS) Duży balkon
słoneczne 1100 zł + liczniki + 1 m-c
kaucja. Tel. 601 318 439
Do wynajęcia mieszkanie pokój, kuchnia, przedpokój,
łazienka w Jeleniej Górze blisko Uniwers. Ekonom.
Umeblowane, telewizor, lodówka. Ogrzewanie CO z sieci.
Koszt 700zl = media = kaucja zwrotna 1000zl. Tel. 798
523 541 po 12-tej.
Do wynajęcia mieszkanie umeblowane 44m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. Cena 600 zł + rachunki. Mysłakowice.
Tel. 691 600 689
Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu tel. 603 591 169
Do wynajęcia pokój i kawalerka na osiedlu Czarne z wyjściem
na ogród, blisko pętla autobusowa. - 695 605 043
Luksusowy apartament od zaraz - Do wynajęcia M3
o wys. stand. - 57m2. 2 sypialnie + salon z kuchnią (jasne,
przestrzenne). Po kapitalnym remoncie, kuchnia w pełnej
zabudowie, nowy sprzęt. 1p., balkon, piwnica, parking, okolice
ul. Morcinka. - 722 045 844
Mam do wynajęcia: mieszkanie dla grupy robotników tel.
608 210 531
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Mam do wynajęcia piękne pół domu w Cieplicach na
os. Widok, 100m2, 3 pokoje, duża słoneczna kuchnia z
meblami i AGD, łazienka, balkon, taras, ogród 1400zl +
media - 693-503-602
Mieszkania, kawalerka w Jeleniej od 750 zł - 883
798 499
Mieszkanie 3 pokojowe + balkon blisko centrum 1000zł
+ media + kaucja nieumeblowane cicha okolica polecam
- 697 632 439
Mieszkanie do wynajęcia przy ul. Ptasiej, 36,7 m2 , II
piętro, 2pokoje, kuchnia, łazienka. Pokoje nie umeblowane,
Kuchnia umeblowana. Tylko dla spokojnych i bez zwierząt.
tel. 609276864
Mieszkanie dwupokojowe na ul. Kraszewskiego 1, nowe
budownictwo, cena 1000zł +opłaty - 607 612 136
NowakawalerkaprzyPlacuRatuszowymwJG,umeblowana
i wyposażona. Koszt 700,-zł + opłaty (~ 350,-zł). Kontakt
695-867-546

og£oszenia / reklama

DOMY
KUPIĘ
Kupię tani dom, działkę w Szklarskiej lub okolicy. Tel.
886715016

DOMY
SPRZEDAM
Atrakcyjny 399 000 zł - Dom wolnostojący, 260 m2
powierzchni całkowitej, 5 pokoi, 2 łazienki na działce 730 m2 w
Kowarach. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Bliźniak w Sobieszowie - 160 m2 powierzchni, 5 pokoi na
działce 423 m2, na spokojnym i zielonym osiedlu. N. Rychlewski
Lic: 9549 - 667 219 752

Pilnie wynajmę od 1 kwietnia 2-pokojowe mieszkanie
nieumeblowane na ul. Różyckiego 25. Czynsz i media kaucja
do zwrotu. Tel: 507436881. - 512 598 371

Dom ok. Małej Poczty - Solidny dom na działce 600 m.kw.
z garażem, podpiwniczony, dwie kondygnacje mieszkalne,
doskonały także dla 2 rodzin, nowe okna, elewacja, dach.
Świetna cena. Rychlewski Remigiusz lic 9549 - 501 736 644

Pokój 1, 2, 3-osobwy, internet, dostęp do łazienki i kuchni,
miejsce na samochód, cisza, spokój. Niedaleko UE i centrum,
do kk autobus. - 698 673 047

Dom ruina Ploczki G. - na działce budowlanej 400m2. Prąd
budowlany na działce, brak mediów. Cena 16 500zl matinel@
wp.pl - 508 096 967

Pokój z aneksem kuchenno-łazienkowym - w pełni umeblowany, osobne wejście, w spokojnej dzielnicy koło MZK, dobra
komunikacja i parking, możliwy Internet, logiczna cena, przyjdź
i zobacz. - 757678968, 794964456

Dom w Grudzy - 355000zl (reklamowany przez Nieruchomości Partner) działka 1300m2, wszystkie media. Proszę
o kontakt bezpośredni bądź przez agencje. matinel@wp.pl
- 508 096 967

Różyckiego - mieszkanie nowe po remoncie, 2 pokoje,
950 zł w cenie ogrzewanie + opłaty woda, prąd gaz, kaucja
na 2 raty możliwa - 883 798 499

Dom w Podgórzynie - 290 m2 powierzchni całkowitej w tym
90 m2 warsztat. 4 pokoje, działka 800 m2, z basenem do
wspólnego użytku z sąsiadem. 320 000 zł N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752

Super lokalizacja - Wynajmę mieszkanie 2-pok. z łazienką,
kuchnią i przedpokojem (38m2) w pełni wyposażone przy ul.
Norwida w Jeleniej Górze. Centrum, blisko parku. 800 zł/mies.
+ media wg zużycia + kaucja. 601872759
Umeblowane65m2,zwidokiem nagóry dlaosób ze stałym
dochodem, bez pośrednika, wynajmę od zaraz, najem 450 zł,
czynsz 319 zł + liczniki + zaliczka, CO tel. 507 842 757
Umeblowane mieszkania i kawalerki w Jeleniej od
700zł - 883 798 499
Wynajmę bardzo ładne mieszkanie w centrum Jeleniej
Góry, 85m2, kilka kroków od ul. 1-go Maja, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, 900zl + media - 693-503-602
Wynajmę mieszkanie 3 pokoje w centrum miasta blisko
U.E. - 603 253 265
Wynajmę piękne pół domu na osiedlu Widok w JG - Cieplice,
100m2, 3 pokoje, duża słoneczna kuchnia z meblami i AGD,
łazienka, balkon, taras, ogród, 1400zl + media + jednomiesięczna kaucja - 693-503-602
Wynajmę pokoje 1os., 2os., 3os. dla turystów, kuracjuszy i nie
tylko. Rejon parku Zdrojowego Cieplice tel. 517 672 338
Zabobrze - nowe 55m2 na Różyckiego, 2 pokoje za 900zł,
w cenie CO i czynsz - 883 798 499

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Do zamiany 2-pokojowe (Zabobrze III) na kawalerkę - 665
165 559
Zamienię kawalerkę komunalną w Kamiennej Górze pokój,
kuchnia, łazienka na mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze
(z dopłatą) - 601 942 526
Zamienię lub sprzedam mieszkanie własnościowe 90m2,
3-pokoje w centrum JG na mniejsze do 50m2 z dopłatą 696 704 882
Zamienię mieszkanie 3 pokojowe w Mysłakowicach na
mniejsze, może być kawalerka tel. 509 528 102
Zamienię mieszkanie własnościowe, po generalnym remoncie w Piechowicach na podobne lub kawalerkę w JG, Karpaczu, Świeradowie Zdroju tel. 504 569 095, 797 438 716

Nowy dom z możliwościami - wolnostojący w Jeleniej Górze
okolice ulicy Morcinka podzielony obecnie na 3 mieszkania plus
pomieszczeniezmożliwościąprowadzeniadziałalności,idealny
dla wielopokoleniowej rodziny. Otti lic13225 - 603 491 335
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 poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Działka55 000 zł - budowlana 687 m3, uzbrojona gaz, prąd,
woda,pomiędzynowymizabudowaniamiwpięknymmiejscuw
Mysłakowicach. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Działka 65 000 zł - 874 m2 budowlana , pięknie położona z
mediami gaz, prąd, woda, z dobrym dojazdem, widok na góry.
Atrakcyjna cena. N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Działki budowlane na sprzedaż, atrakcyjnie położone
koło Jeleniej Góry. 1050-1750 m2. Dogodny dojazd. Media.
Tel. 695 725 857
Jeżów Sudecki 55 zł/m2 - Działki budowlane od 1338 m2 do
1692 m2, gaz, prąd w bliskiej odległości, piękne widoki na góry.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Jeżów Sudecki działka budowlana 1250m uroczy zakątek,
pośrednikom dziękuję. - 881 326 320
Odstąpię działkę rekreacyjną, z nową altaną, w ogrodach
działkowych w Piechowicach tel. 504 569 095, 797 438 716
Sprzedam ładną, słoneczną działkę 10ar. uzbrojona w
Podgórzynie. Widok na zalew i góry. Cena 50 tysięcy. Tel.
604620100
Sprzedam w ładnym i cichym miejscu, działkę budowlaną z
mediami i zezwoleniami w Wojcieszycach. Tel. 722312643
Szklarska Poręba - 4265 m kw. słoneczna, widokowa
działka mieszkaniowo-pensjonatowa w nowej cenie. lic.9549
- 726 290 939

LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam lokal 24m2. Media, bardzo dobra lokalizacja
Zabobrze 3 w okolicach kościoła ewentualnie wynajmę. Zainteresowanych proszę o kontakt i propozycje. - 507 163 762

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia bar i kuchnia gastronomiczna (pizza) wraz z
wyposażeniem z możliwością wynajęcia mieszkania. - 533
989 178
Do wynajęcia bar z kuchnią w Cieplicach. - 533 989 178

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal na parterze, 40 m, PL. Wyszyńskiego
46 - 609 655 488
Do wynajęcia lokal w centrum, 60 m2, z parkingiem tel.
607 055 801

Domki letniskowe i całoroczne, ośrodek wypoczynkowy w
górach nad jeziorem. 30 km od Jeleniej Góry. - 75-746-50-35

Do wynajęcia sklep 50m2 Jelenia Góra Pl. Niepodległości 3,
2500 zł netto tel. 509 528 102

Wydzierżawię w pełni wyposażony pensjonat (50 miejsc
noclegowych) z restauracją (70 miejsc) w okolicach Świeradowa-Zdroju. Więcej informacji pod telefonem 0515591566

Lokal30m2 parter/przy PZU o powierzchni 20m2 + zaplecze
10m2 na dowolną działalność gospodarczą, na parterze z
witryną. Cena najmu 600 zł+vat/m-ąc. - 793 939 302

DOMY
ZAMIENIĘ
Dom zamienimy na trzypokojowe mieszkanie - 75 75
15 172

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1462 m2 za 105 000 zł - Działka budowlana w Jeżowie
Sudeckim, od strony Zabobrza, z pięknymi widokami na góry.
N. Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Atrakcyjna działka budowlana w Dziwiszowie os. Leśne
Zacisze o pow.1462m², w sąsiedztwie nowych domów,
media przy działce, cisza i łono natury blisko ciebie, widok na
Karpacz. - 885 342 947

Lokal 32m ścisłe centrum deptak ul. Długa, parter, witryna,
ogrzewanie w cenie najmu. - 888 221 321
Lokal 62m2 w centrum miasta ul. Poznańska, parter,
witryny, ciąg handlowo-usługowy, ogrzewanie w cenie
wynajmu. - 888 221 321
Lokal 70m2 deptak 1-go Maja - w ścisłym centrum miasta,
parter, duże witryny, do wynajęcia. - 888 221 321
Lokale w centrum 38 i 56m2 - biurowo-usługowe na I piętrze
w ścisłym centrum, możliwość zawieszenia szyldu, ogrzewanie
gazowe, cena najmu do uzgodnienia. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Odstąpię lokal na działalność - sprzedam tanio wyposażenie
sklepu spożywczego: półki, wagę, lodówki, itd. oraz odstąpię
lokal na działalność. - 697 105 866
Podnajmę połowę lokalu 18m2 na ulicy Sudeckiej. Bardzo
dobra lokalizacja. W pierwszej części lokalu prowadzony jest
lombard. 800zł z mediami - 792 856 920

Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia Góra- Zabobrze
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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia / reklama

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ

Wynajmę od zaraz garaż na osiedlu Orle. Tel kontaktowy:
505-332-787

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

Magazyny, hale, biura, place - teren Celwiskozy, mieszkania
tanio wynajmę tel. 661 444 877
Wydzierżawię w pełni wyposażony ogródek gastronomiczny w centrum Szklarskiej Poręby. Tel. 880 044 951
Manicure i pedicure SPA w domu - Tel 500-50-50-12
Nowość - wykonuję Manicure SPA oraz Pedicure SPA w
domu u klienta. Jest to nowość na polskim rynku. Tanio szybko
i solidnie. Najwyższa jakość za przystępną cenę
Miałeś wypadek komunikacyjny? Zadzwoń. Lider w branży
bezpłatnie pomoże uzyskać Ci najwyższe z możliwych
odszkodowań. - 795 802 170
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Do wynajęcia miejsce w garażu podziemnym. Ul. Wolności,
okolice nowego Tesco, naprzeciwko nowej straży pożarnej.
150 zł. - 505 865 407

26 marca 2012 r.

Kupie każde zboże pasz, kons. gorzelniane oraz eko, również
łubin, rzepak, groch. Min 23t. Zapewniam transport, płacę w
dniu odbioru. Tel: 509-942-079
Kupię stare, uszkodzone komputery, do 20zl za sztukę 510 795 654

SPRZEDAM
Likwidacja sklepu. Sprzedam odzież nową z metkami i
używaną oraz wyposażenie sklepu (stojaki, wieszaki, przymierzalnia, lustro) niedrogo - 504 230 151
Sprzedam blachę dachową w arkuszach tel. 693 595 051
Sprzedam dużą koparkę dziecięcą z przyczepką, na
pedałach, firmy Casei, mało używana, stan b. dobry, cena
100 zł tel. 695 960 028
Sprzedam łóżko rehabilitacyjno-ortopedyczne z materacem
przeciwodleżynowym - 508 412 833
Sprzedam niedrogo i w dobrym stanie 2 fotele gięte, 2 fotele
obrotowe Muszelki, łóżko (Jysk) 1,40x2, maszynę do szycia
Łucznik z lat 60, 880045186

Paznokcie, tipsy w Twoim domu - Tel 50050-50-12. Wykonuje paznokcie żelowe na
formie lub tipsie, szeroki wybór ozdób oraz
kolorowych żeli. W marcu dla każdej klientki
miła niespodzianka do usługi. Najwyższa jakość
za dobrą cenę
Pomogę Ci skuteczne schudnąć do czerwca.
Bilans ciała, układane diety i opieka do uzyskania prawidłowej wagi. - 605 565 758
Stylizacja rzęs w Twoim domu - Tel 500-5050-12 Metoda 1:1, certyfikat, doświadczenie,
szeroki wybór rzęs, produkty profesjonalne i
antyalergiczne 100% zadowolonych klientek.
Gwarancja zadowolenia klientki. Plus gratis

Sprzedam odkurzacz Taraso model ETS480. Stan bardzo
dobry. Tel. 725 461 999
Sprzedam sukienkę ślubną - biała bez ramiączek lekko
haftowana z trenem rozm. 38, wzrost 164-170 cm w kpl.
welon, bolerko, szal, rękawiczki, pończochy - cena 600
zł. - 500 183 322
Sprzedam trofea myśliwskie poroża i inne oraz stare roczniki
Łowca Polskiego. Tel.605822721

ODDAM
Oddam drzewo lipy w zamian za wycinkę. Tel. 798 523 530
Oddam ziemię z wykopów w m. Piechowice - 502 329 742
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reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

