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JELENIA GÓRA Z biletem i legitymacją nie można czuć się bezpiecznie w autobusach miejskich

JELENIA GÓRA

Traktują zwierzęta
po ludzku
Kierownictwo schroniska dla
małych czworonogów dementuje
plotki.

str. 3

Zapłakany i wystraszony dziewięciolatek musiał wracać na
piechotę ruchliwą ulicą, po tym, jak kontrolerka przetrzymała go w autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
Wlepiła dziecku bezpodstawny mandat, bo nie miało podpisanej legitymacji szkolnej. Karę co prawda cofnięto, kobietę
zwolniono, ale niesmak pozostał. - Chciałbym przestrzec
innych rodziców przed podobnymi zachowaniami ze strony
kontrolerów – mówi ojciec chłopca.
Do zdarzenia doszło pod koniec
lutego w autobusie linii nr 33. - Mój
syn mając bilet miesięczny, legitymację
biletu miesięcznego oraz legitymację
szkolną został zatrzymany przez panią
kontroler, która nałożyła na niego tzw.

mandat. Wypisując dokument przetrzymała mojego syna, który ma skończone
9 lat, jeden przystanek, gdzie już była
inna strefa. Wracał do domu na piechotę,
wzdłuż ulicy, zapłakany, wystraszony i
bardzo roztrzęsiony całą sytuacją. Z tego
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Odkurzanie „Baśni”
J. Ch. Andersena
“Wojna Bajek” w Teatrze im.
Norwida dla widza od lat pięciu
do stu.
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Poniemieckie bunkry atrakcją turystyczną?
Towarzystwo Izersko-Karkonoskie
z Jeleniej Góry wystąpiło do samorządu z pismem o pozwolenie wejścia
i przeprowadzenia inwentaryzacji
poniemieckich bunkrów w okolicach
ulicy Kopernika. Jak zapewnili nas
Zbigniew Leszek i Krzysztof Pik,
istnieje niekompletna dokumentacja
z lat 50. XX wieku sporządzona dla
potrzeb wojska, które planowały
wykorzystać te podziemne budowle
REKLAMA
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na wypadek wojny atomowej. Po
oględzinach technicznych, opisaniu i
ocenie ich przydatności do użytkowania Towarzystwo planuje w tunelach
uruchomić trasy turystyczne na
wzór sztolni w Kowarach. W Jeleniej
Górze istnieje wiele innych dawnych
fortyfikacji, do których wejścia zamurowano ze względu na ich fatalny
stan techniczny.

Ciąg dalszy na str. 5

przetrzymywania 9-latka w autobusie
jest niedopuszczalna. Pismo opłaty
dodatkowej (tzw. mandat) powinno
być wypełnione poprawnie, czyli musi
być podany powód jego wystawienia,
w przeciwnym razie kara może zostać
anulowana – poinformował Marek Woźniak prezes MZK w Jeleniej Górze.
Jak poinformowali nas inni czytelnicy,
nierzadko spotykali się z wystawianiem
mandatów za brak podpisu pod legitymacją, nawet dzieciom niepełnosprawnym lub przetrzymywaniem uczniów
w autobusach. Tymczasem kontroler
może po prostu wysiąść z dzieckiem, na
przystanku, na którym miało wysiąść by
te nie musiało wracać na piechotę do
domu z dalszych przystanków.
(Agrafka)

co się dowiedziałem
w MZK wystarczy, że
legitymacja jest podbita, a w tej sytuacji
oczywiście ta pieczęć
szkolna widniała na
legitymacji – powiedział ojciec 9-latka
(dane zastrzegł do
wiadomości redakcji).
- Mandat dostał
niby za brak podpisu pod legitymacją
szkolną, jednak na
mandacie nie było
wypisanego powodu
wystawienia opłaty dodatkowej. W
piśmie, które otrzymałem później od
firmy kontrolerskiej, jako powód podano brak dokumentów. Mam pismo od
świadka, który potwierdził, że dziecko
miało przy sobie legitymacje i bilet, a
także zostało przetrzymane przez kontrolera o jeden przystanek. Ponadto w
piśmie od firmy kontrolerskiej podana
była data zdarzenia 24 lutego, a data na
tzw. mandacie była poprawna, czyli 23
lutego – dodał.
- Po przedstawieniu w MZK kserokopii tej samej legitymacji bez podpisu,
które zostało przesłane firmie kontro-

lerskiej opłata została zmniejszona do
kwoty 10 zł 40 gr. czyli miałem zapłacić
teraz tzw. opłatę manipulacyjną. Firma
kontrolerska uznała tę samą legitymację bez podpisu, której wcześniej nie
uznała kontrolerka. Odwołałem się od
tej decyzji i MZK anulowało opłatę., a
także przeprosiło mojego syna i mnie za
całe zajście, ale wiem, że takich sytuacji
jest więcej w naszym mieście, dlatego
chciałbym przestrzec innych rodziców
przed podobnymi zachowaniami ze
strony kontrolerów – mówi ojciec
9-letniego ucznia.
Dlaczego dziecko mając bilet i legitymację szkolną nie może czuć się
bezpieczne w autobusach MZK? - pyta
ojciec 9-latka. Czy kontroler ma prawo
przetrzymywać dzieci w autobusie? Czy
może nałożyć na dziecko opłatę za brak
podpisu pod legitymacją?
- Kontroler nie ma prawa nałożyć
opłaty dodatkowej za brak podpisu
pod legitymacją szkolną, a nawet nie
ma takiego prawa by sprawdzać, czy
dokument jest podpisany. Zostało już
to wytknięte firmie kontrolerskiej, jako
nieprawidłowość, a ojciec chłopca i
chłopiec zostali przeproszeni. Ponadto
dzieci nie mogą być nękane przez
kontrolera, tutaj najwyraźniej kontrolerka spała na szkoleniach, bo sytuacja
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Naczelnikom
kazano milczeć
Szefowie wydziałów magistratu nie
udzielają informacji dziennikarzom.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie,
zastępca prezydenta miasta Hubert
Papaj wysłał pismo do naczelników
wszystkich wydziałów urzędu, w
którym zażądał przekazywania do
rzecznika prasowego informacji o
działaniach i postępach prac. Na spotkaniu z szefami wydziałów miały też
paść słowa dotyczące zakazu udzielania informacji dziennikarzom.
- Odpowiedzi dziennikarzom może
udzielać jedynie rzecznik prasowy
urzędu Cezary Wiklik i z nim proszę
się kontaktować – usłyszeliśmy w
jednym z wydziałów. - Nie wydałem
takiego zakazu, jednak po to urząd
miasta ma zatrudnionego rzecznika
prasowego i płaci mu pensję, by to on
zbierał informacje i odpowiadał na
pytania dziennikarzy – prostuje H.
Papaj. Dodaje też, że naczelnicy nie
zawsze mają pełną wiedzę, a udzielanie informacji odrywa ich od pracy.
Bywa też, że nie chcą występować
imiennie w mediach.
(Angela)

- Kontroler nr 303 został zawieszony a
w konsekwencji zwolniony za wprowadzenie w błąd kierownictwa firmy oraz
złe wypełnianie swoich obowiązków.
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy – wyjaśnił przedstawiciel
Urban System, firmy, której pracownicy
sprawdzają bilety w autobusach.

Znów kraksa nieopodal Hotelu Las
Fot. Agrafka

Fot. Archiwum/red

Kara dla nadgorliwego kanara

W miniony czwartek na drodze
krajowej nr 3 doszło do zderzenia
bocznego volkswagena z audi.
Jeleniogórzanin kierujący volkswagenem, jadąc z Jeleniej Góry w
stronę Republiki Czeskiej, rozpędził się, zjechał na przeciwległy
pas ruchu, i uderzył w jadące
prawidłowo od strony gór audi.
Sprawca zdarzenia jechał sam,
natomiast drugi kierowca, miesz-

kaniec Szklarskiej Poręby podróżował z trzyletnią córeczką.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia
zostali przewiezieni do szpitala,
byli przytomni, a kierowcy –
trzeźwi.
Do kraksy doszło na wyjątkowo
trudnym odcinku “trójki”, gdzie
nie tylko przy złej pogodzie, kolizje
i wypadki są regułą.
(Agrafka)

ROZMAITOŒCI

KARPACZ

Supermarket u stóp Śnieżki

W minioną sobotę przy ulicy Wielkopolskiej 7 w Karpaczu, otwarty został
Supermarket Tesco. Na odwiedzających
czekały gratisy do zakupów oraz wiele
promocji. Każdy, kto dokonał dowolnego
zakupu, otrzymał bon uprawniający do
zniżki podczas kolejnych zakupów, a
zmotoryzowani dokonując transakcji na
kwotę 50 zł dostali kupony uprawniający
do nawet 20 gr rabatu na litrze paliwa.
(Es)
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Znów zgon na Moniuszki

W miniony wtorek po południu w
jednym z bloków przy ul. Moniuszki
w Jeleniej Górze znaleziono zwłoki
69-letniego mężczyzny. Z wstępnych
ustaleń wynika, że śmierć nastąpiła z
przyczyn naturalnych. W tym samym
bloku w drugim tygodniu marca w niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach
zmarł 44-letni mężczyzna.
(Angela)

Monika
Grzybowska
studentka

Absolwentka II LO w Jeleniej
Górze, a obecnie studentka
drugiego roku dyplomacji
europejskiej na Uniwersytecie
Wrocławskim walczy w konkursie o „Eurostaż”. Za sobą ma
już dwa etapy, a teraz pozostał
jej już tylko jeden – głosowania.
- Jestem związana z moim miastem, tutaj spędziłam cały okres
szkolny, który wspominam
bardzo ciepło. Mam tu rodzinę
i wielu znajomych, których sta-

ram się często odwiedzać. To właśnie
w Jeleniej pod okiem nauczycieli ze
szkoły i MDK-u stawiałam pierwsze
szlify dziennikarskie, a nawet muzyczne, ale moim marzeniem jest praca w
dyplomacji i konsekwentnie staram
się do tego dążyć. Jak wiadomo wiąże
się to z promocją naszego miasta
i regionu. W gimnazjum zostałam
wybrana jako jedyna z regionu jeleniogórskiego na Sejm Dzieci i Młodzieży.
Tak i teraz na studiach mam szansę
zdobyć nowe doświadczenie – mówi
pani Monika i prosi mieszkańców
miasta o głos na portalu Facebook w
aplikacji „eurostaż”.
(Angela)

REPUBLIKA CZESKA

Monika Szwaja
pisarka

– Miałam dramatyczną sytuację
finansową i zaczęłam pisać, bo to
potrafię – wyznała Monika Szwaja,
poczytna powieściopisarka, która w
minioną środę była gościem Książnicy
Karkonoskiej. Z czytelnikami rozmawiała o swoich dziełach, muzyce i
rejsach morskich, które są pasją kochającej życie literatki. Była dziennikarka telewizyjna, która wybrała powołanie pisarki, powiedziała, że w jej
książkach zależy jej na promowaniu
tego, co w świecie jest dobre. - Kiedy
pracowałam w telewizji, robiłam
programy o zjawiskach niepokojących

i złych, a przecież nie tylko
z tego składa się życie.
Toteż w książkach staram
się to właśnie oddać. Nie
znaczy to, że moi bohaterowie
nie przeżywają trudnych chwil
cierpienia: tak nie jest, bo ono –
prędzej czy później – dopadnie każdego człowieka – mówiła Monika
Szwaja. W latach 80. XX wieku
mieszkała w Zachełmiu i uczyła
polskiego w szkole podstawowej
w Podgórzynie. Wcześniej była
związana z Telewizją Polską, ale
pracę straciła w stanie wojennym
za “wywrotowe poglądy”.
(RED)

NA TOPIE

Lokalne smakołyki, produkty i atrakcje w ofercie dla turystów

Regionalne magnesy na międzynarodowych targach w Jabloncu
Kilkudzisięciu wystawców
uczestniczyło w targach
turystycznych Euroregion
Tour 2012, które odwiedziło
blisko sześć tysięcy osób.
Oferta regionu jeleniogórskiego wzbudzała duże zainteresowanie. Nie zabrakło
występów artystycznych.
Od 22 do 24 marca trwały targi
Euroregion Tour 2012 w Jabloncu
zorganizowane w nowej formule
przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego
z Liberca. W targach wzięli udział
wystawcy związani z turystyką, a
także promujący produkty regionalne tj. wędliny, kiełbasy, sery, smalec,
wiejski chleb, ogórki kiszone, walońska nalewka, drewniane rzeźby,

jablonecka biżuteria, wyroby ze
szkła, z lnu, a także wielkanocne
dekoracje.
Powiat jeleniogórski miał wspólne
stoisko wraz z partnerem, jakim są
Łużyce Górne i zorganizowany był
w ramach projektu „Karkonosze –
Łużyce Górne aktywnie przez cztery
pory roku”, który finansowany jest
ze środków Unii Europejskiej. Stoisko
odwiedził burmistrz Jablonca Petr
Beitl i wielu innych gości.
- Ponieważ promujemy turystykę
aktywną w Karkonoszach zagraniczni turyści szczególnie interesowała
Polana Jakuszycka w różnych porach
roku, gdyż pytano zarówno o trasy
rowerowe, jak i zjazdy narciarskie.
Pytano o połączenia autobusowe i
kolejowe różnych tras turystycznych
np. do Szklarskiej Poręby, Świerado-

wa Zdroju, czy Jeleniej Góry – mówi
Wiesław Dzierzba ze Starostwa
Jeleniogórskiego.
Ofertę turystyczną promowały
Zittau, Drezno, Bautzen, nie zabrakło grona wystawców z Czech.
- Czesi byli bardzo zainteresowani
wycieczkami pieszymi i takimi
zabytkami jak m.in. Park Miniatur,
kowarskie sztolnie, Dolina Pałaców
i Ogrodów. Pytali, czy w okolicy są
hotele, restauracje, i czy można
zwiedzać te zabytkowe pałace. Zainteresowani byli imprezami kulturalnymi i koncertami plenerowymi.
Najczęściej pytano o mapy – dodaje
Elżbieta Bojczuk, z Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Powiatu
Jeleniogórskiego.
Promowana była także kultura
walońska, która jest kultywowana

w Szklarskiej Porębie, Lwówku że na jeleniogórskim majowym
Śląskim, a także Złotoryi, gdyż wa- TourTecu pojawią się Waloni z
lońskie korzenie sięgają właśnie Belgii i nie tylko.
(Agrafka)
Karkonoszy. Warto podkreślić,
Fot. Organizatorzy

Fot. red

O NIEJ SIĘ MÓWI
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Wspólna oferta regionu jeleniogórskiego
i Łużyc podobała się gościom targów.

REGION JELENIOGÓRSKI

Opłaca się wsiąść do pociągu z rowerem
Bilet miesięczny tańszy o 10 procent i przewóz roweru za jedyne 50
groszy! – to wiosenne promocje dla
pasażerów Kolei Dolnośląskich na
odcinku Jelenia Góra – Lubań Śląski –
Zgorzelec. Od 1 kwietnia w pociągach
Kolei Dolnośląskich będą obowiązywać
dwie wiosenne promocje. Z pierwszej z
nich, obowiązującej do 30 czerwca br.
skorzystają pasażerowie na odcinku
Jelenia Góra – Zgorzelec. Przy zakupie
biletów u konduktora zapłacą 10 procent mniej za przejazd niż dotychczas.

Z drugiej oferty promocyjnej natomiast z pewnością ucieszą się
pasażerowie - cykliści. Na docinku
Lubań Śląski – Zgorzelec również
przy zakupie biletów u konduktora
za przewóz roweru zapłacą bowiem
tylko 50 groszy. Ta promocja będzie
obowiązywała przez cały sezon rowerowy, czyli do 30 września. Będzie
okazja do rowerowych wypadów w
nieodkryte dotąd zakątki naszego
regionu.
(Angela)
JELENIA GÓRA

Ktoś chciał ukraść kabel

W miniony wtorek około godziny
20. 30 ciemności ogarnęły część miasta
w rejonie ulic: Wolności, Morcinka,
Gałczyńskiego, Wyczółkowskiego,
Głowackiego i Graniczną. Przyczyną
awarii była próba kradzieży kabla
energetycznego. Nie świeciły latarnie
uliczne, nie działała sygnalizacja świetlna. Uszkodzenie usunięto po dwóch
godzinach.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA

Tony tworzyw w ogniu

Na terenie dawnej “Celwiskozy”
spaliły się w miniony wtorek surowce
wtórne zgromadzone na paletach
przez jedną z firm. Płonące surowce
zgromadzone były na podwórku, na
paletach. Ogień objął także ścianę zewnętrzną budynku. W sumie spaliło się
osiem ton plastikowych odpadków.
(Es)
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W schronisku dla małych czworonogów nic złego się nie dzieje – zapewnia kierownictwo placówki

JELENIA GÓRA

Na Spółdzielczej traktują zwierzęta po ludzku
zorganizowali konferencję prasową,
na której wyjaśniali, że fotografie nie
mają nic wspólnego z prawdą.
- Nie zgadzamy się z tym, co przedstawiają te zdjęcia i co zostało napisane w mediach. Są to oszczerstwa,
które nie pokazują ciężkiej pracy.
Bardzo wiele zwierząt, które jest do
nas przywożonych, jest po wypadku,

Byli wolontariusze, którzy zajmowali się wyprowadzaniem zwierząt
na spacery, opublikowali w internecie
zdjęcia brudnych boksów, zamarzniętych misek z wodą czy wychudzonych
psów. Padły też zarzuty zabijania
zwierząt. W miniony piątek Michał
Kasztelan prezes MPKG oraz kierownik schroniska Eugeniusz Ragiel

W minionym roku na Spółdzielczą trafiło 481 psów, a tylko 15 z nich zostało uśpionych
i były to ciężko ranne zwierzęta z wypadków. W latach 2005 – 2011 do schroniska
przyjęto 3234 zwierzęta i dzięki pracownikom i wolontariuszom 2798 zwierząt, czyli
86,5 procent, znalazło nowy dom. Przez sześć lat, na 3234 przyjętych zwierząt padły
tylko 64, czyli niecałe dwa procent. Przez pierwsze lata do schroniska trafiało około
800 zwierząt, w minionym roku - tylko 378 .

przeprowadzanych dotąd kontroli
nie wykazała nieprawidłowości, a co
najwyżej drobne uchybienia. - Mamy
tu weterynarza na pół etatu, współpracujemy też z innymi weterynarzami, którzy na bieżąco czuwają nad
tymi zwierzakami. Dyskutowanie
na temat rzekomego zabijania
zwierząt, podawania wody zamiast kroplówek
czy głodzenia
uwłacza naszej
godności, dlatego
nie będziemy się
z tego tłumaczyli,
bo nic takiego nigdy nie miało tu - Wkładam w prowadzenie tego miejsca całe serce, podobnie, jak
miejsca. Chętnie moi pracownicy - zapewnia Eugeniusz Ragiel.

chorobie, tułaczce. W ciągu kilku dni
nie da się ich przywrócić do normalnej
formy. Stąd takie obrazki na tych zdjęciach – podkreślił Michał Kasztalan.
- Jednak to nie my robimy tym
zwierzętom krzywdę. Robią ją mieszkańcy, którzy wyrzucają zwierzaki na
ulice, wywożą do lasu, przywiązują
do drzew i bram. Podczas 30 stopniowych mrozów zamarzają i pękają
rury, a co dopiero miska z wodą.
Nasze zwierzęta dostają do picia ciepłą
wodę, ale i ona zamarza. Takie akcje
szkodzą przede wszystkim samym
zwierzętom, ponieważ spodziewamy
się np. mniejszych wpływów z tytułu
1%, który jest nam co roku przekazywany. Te pieniądze przeznaczamy
na poprawę warunków bytowych

Majestatyczne “Alleluja!” z “Mesjasza” na bis

DOLNY ŚLĄSK

JELENIA GÓRA

Piękniej na Okrzei

Fot. red
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Warto się uczyć języka angielskiego

Fascynujące kształty uli, które
składają się na Pasiekę Karkonoską w
Cieplicach, w Parku Norweskim, nie
pozwalają przejść obok kolekcji częściowo rekonstruowanej na podstawie uli figuralnych z początku XVII w.
Wkrótce zbiór poszerzy się o kolejny
eksponat – rzeźbę w kształcie pijara,
a za około rok upiększy promenadę
lub ogród nowej siedziby Muzeum
Przyrodniczego, które wyprowadzi
się z Pawilonu Norwerskiego do
budynku pocysterskiego w centrum
Cieplic.
(Agrafka)

Muzyków poprowadził Maestro Sławek A. Wróblewski.
utwór, symbol twórczości mistrza
epoki baroku, rozpoznawalny
niemal przez wszystkich dzięki majestatycznemu “Alleluja!”,
melomani usłyszeli wczoraj w
wykonaniu filharmoników dolnośląskich, którzy akompaniowali
przygotowanemu przez Tomasa
Pospisila czeskiemu chórowi “Iuventus, Gaude!” z Jablonca nad
Nisou, oraz solistom: Michalinie
Bienkiewicz (sopran), Małgorza-
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cie Przybysz (alt), Tomaszowi
Traczowi (tenor) oraz Kamilowi
Kazanowskiemu (bas/baryton).
Nad całością zapanował zza pulpitu dyrygenckiego Maestro Sławek A. Wróblewski. Art ystów
nagrodzono burzliwą owacją na
stojąco. Nie obeszło się bez bisu:
powtórnie zabrzmiało podniosłe
“Alleluja!”.
(RED)
•
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WARSZTATY ZAJEZDNI
MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)

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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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

“Patron” dźwignią do normalnego życia

Kolejny z budynków w zaniedbanym dotąd zakątku śródmieścia
– dzięki wysiłkom wspólnoty lokatorów – odzyskał blask. Zabudowa
ulicy Okrzei, równoległej do ul. 1
Maja, aż prosi się o remont. O przy
“wizytówkowym” śródmiejskim
trakcie prawie wszystkie kamienice zostały odnowione, o tyle na
zapleczu śródmieścia jest szaro i
smętnie. Tym bardziej cieszą oko te
kamienice, które odzyskują ładny
wygląd. W ubiegłym roku świeża
elewacja pojawiła się na budynku
blisko wlotu w ul. 1 Maja. Ostatnio
rusztowania zniknęły z kamienicy
blisko ulicy Pocztowej.
(Es)

Wyrzeźbnią pijarski ul

Fragmenty “Mejsasza” George’a
Friedricha Haendla, jednego z najbardziej imponujących oratoriów
w dziejach muzyki, zabrzmiały
w miniony piątek w Filharmonii
Dolnośląskiej w drugim i ostatnim
koncercie III Dni Muzyki Pasyjnej.
Ten muzyczny akcent wkomponował się w końcówkę Wielkiego Postu, który poprzedza przeżywanie
Triduum Paschalnego.Trwający
w oryginale ponad dwie godziny

spotkamy się z ludźmi, którzy mają go pojęcia, jak wiele pracy i energii
o nas takie zdanie i pokażemy im, wkładają tu ludzie, by zwierzakom
jak naprawdę jest w schronisku. Z było lepiej - powiedziała Justyna Lis,
jedna z aktualnie
anonimowymi wpisami nie zamiepomagających
rzamy dyskutować – dodał kierownik
wolontariuschroniska.
szek.
- Zdjęcia opublikowali nieletni wo(Angela)
lontariusze, którzy tylko wyprowadzali
psy na spacer. Podobnie, jak inni ludzie,
którzy wypowiadają się krytycznie
wobec schroniska, nie mają zielone-

Spółdzielnia Socjalna „Patron”
została laureatem konkursu „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny 2011
roku” organizowanego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej.
„Patron” jest jedyną działającą
na Dolnym Śląsku spółdzielnią,
która została powołana przez dwa
podmioty: Towarzystwo Pomocy im.
św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie
oraz Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem Oddział Terenowy w
Jeleniej Górze.

W auli Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych odbyło się pierwsze ze spotkań wykładowców
filologii angielskiej Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej z nauczycielami języka angielskiego
i uczniami gimnazjów i liceów
jeleniogórskich w ramach projektu VISIT US.
Całość połączono z zajęciami. Ewa Kazak zaprezentowała
wizualną prezentację uczelni z
bliższym omówieniem studiów na
kierunkach filologicznych, Hanna
Wrzesień poprowadziła zadania
grupowe w oparciu o materiał
wizualny i tekst, Ida Baj zaprezentowała opowiadania z efektami
dźwiękowymi i omówiła projekt
VISIT US, a Janusz Duszenko
przeprowadził kilka praktycznych
ćwiczeń fonetycznych.
- Projekt ma na celu rozbudzenie motywacji uczniów do poznawania tajników języka angielskie•

Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl
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W ramach swojej działalności
„Patron” oferuje firmom i osobom
prywatnym usługi m.in. w zakresie:
prac remontowo-budowlanych,
zagospodarowywanie terenów zieleni, rozbiórki i przygotowywanie
terenów pod budowę, sprzątanie
przestrzeni miejskich.
Spółdzielnia jest uważana za dźwignię, która pracownikom pomaga
wyjść z bezdomności, urządzić się i
rozpocząć normalne życie.
(Accipiter)

go oraz do dalszego kształcenia
się w tej dziedzinie. Wykładowcy
zorganizują cykl interesujących
spotkań lekcyjnych i informacyjnych dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych w
kampusie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej – mówi Renata
Sigrist.
Podczas kolejnych spotkań
uczniowie będą bawili się językowo i zapoznają się z ofertą
uczelni. Zajęcia odbędą się od
11 kwietnia do 12 czerwca br.
Będzie to godzinny program, w
tym oprowadzenie po kampusie
i atrakcyjne zajęcia warsztatowe
dopasowane do poziomu uczniów.
- Wystarczy skontaktować się bezpośrednio z wybranym wykładowcą i umówić się na wizytę podając
liczbę uczniów i ich orientacyjny
poziom – dodaje Renata Sigrist.
(Angela)
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RESTAURACJA HEXA 66

Góra Szybowcowa
kuchnia polska

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Fot. Angela

- Robimy wszystko, by trafiające do nas zwierzęta miały jak najlepsze warunki i fachową opiekę. naszych podopiecznych – dodał M.
Wszystkie oskarżenia kierowane w naszym kierunku są nieprawdziwe i godzą w same zwierzaki Kasztelan.
Eugeniusz Ragiel, kierownik
– tak kierownictwo Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze komentuje zarzuty o rzekome nieprawidłowości w placówce, gdzie miałoby dochodzić nawet do zabijania czworonogów. schroniska, zapewnia, że żadna z

2 kwietnia 2012 r.
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JELENIA GÓRA

Odznaczenia i honorowe wyróżnienia
od lokalnych kombatantów w podzięce

O wyburzeniu ruiny przy ulicy Sobieskiego szpecącej wjazd do miasta od
strony Zgorzelca już informowaliśmy.
Jak zostanie zagospodarowany grunt
po dawnej kamienicy? W miejscu, gdzie
wyburzono fragment budynku oraz na
działce obok powstanie przychodnia
zdrowia. Inwestorem jest osoba prywatna. Prowadzone są tam prace ziemne. O
tym, kiedy budynek zostanie wzniesiony, poinformujemy niebawem.
(Angela)

Zakładu Usług Komunalnych w
Pieńsku, Małgorzatę Markiewicz,
lekarza oddziału okulistycznego i
długoletnią ordynator ówczesnego
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze, Piotra Chamowskiego,
pracownika Zakładu Zieleni Miejskiej w Jeleniej Górze i Zygmunta
Titze, pracownika MPGK w Jeleniej
Górze.
Kpt. Julian Rusek, szef jeleniogórskiego oddziału Związku
Inwalidów Wojennych RP wręczał
z kolei krzyże za zasługi dla członków tej organizacji. Wśród uhonorowanych znaleźli się: Patryk
Stefaniak, przewodniczący Urzędu
Miasta i Gminy w Bogatyni, Henryk Nawrocki, zasłużony działacz
dla inwalidów z Siekierczyna, oraz
Janusz Śliwiński, sekretarz oddziału związku w Jeleniej Górze. Podczas spotkania wręczono legitymacje nowo przyjętym członkom
wspierającym związek. Odebrali
je: Dorota Marek-Miakienko, Franciszek Michalik, Bogdan Mościcki,
Jerzy Henryk Nowrocki, Wiesław
Ziółkowski i Artur Zych.
Wydarzenie ubar wił patriotyczną pieśnią zespół Marzenie
oraz jeleniogórscy Sybiracy. Nie
zabrakło słodkiego poczęstunku,
integracji i rozmów w przyjacielskiej atmosferze.
(Angela)

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach odbyły się
eleminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Wśród uczniów podstawówek awans do
dalszego etapu, szczebla wojewódzkiego
konkursu, wywalczyła Paulina Rożko, w
kategorii gimnazjów wygrał Mateusz
Smektała, a w grupie ponadgimnazjalnej triumfował Wojciech Łabuć. Wszyscy finaliści otrzymali cenne nagrody
m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne z
kartą pamięci, odtwarzacze MP4 oraz
słuchawki.
(Es)

się 26 marca w klubie Kwadrat przy
ulicy Bankowej w Jeleniej Górze. Tym
razem, uczestnikami podróży w świat
magii, krasnali i czarownic byli m.in.
podopieczni świetlicy środowiskowej
DPS. Dzieci bawiły się znakomicie
słuchając z zapartym tchem rozmaitych
bajek i baśni, które czytał im Łukasz
Duda, szef Teatru Odnalezionego.
(Petr)

Pałac Brunów w Lwówku Śląskim
wygrał tegoroczny plebiscyt „Hotel Roku
2012” zorganizowany przez portal hrs.
pl wraz z magazynami Newsweek i
Forbes. Pałac uzyskał także największą
liczbę głosów internautów w kategorii
„pałace i zamki”.
(Accipiter)

Pamiątkowe zdjęcie z poniedziałkowego spotkania.
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Wyskoczył z pociągu
i dostał mandat
Nietrzeźwy pasażer, któr y
wracał do domu pociągiem i
przespał stację, na której miał
wysiąść, wyskoczył z jadącego
pociągu. Mężczyźnie nic się nie
stało, dostał jednak 200 złotych
mandatu.
Do zdarzenia doszło 28 marca
po południu w okolicy Janowic
Wielkich.
O pasażerze, który wyskoczył z
jadącego składu, policję zawiadomił kierownik pociągu. Mężczyzna był pijany: miał ponad dwa
promile alkoholu w organizmie.
Wytrzeźwiał w policyjnym areszcie, a nazajutrz został ukarany
mandatem w wysokości 200 zł.
Powód: popełnił wykroczenie
przeciwko przepisom obowiązującym na kolei.
(112)

Dzięki pomysłowi KPN oraz dziewczętom i chłopcom z
jeleniogórskich szkół Sobieszów ma łąkę pełną krokusów.

Fioletowe krokusy zasadzone w ubiegłym roku m.in.
przez dzieci z sobieszowskiej podstawówki, upiększają polanę u podnóża
Zamku Chojnik. W miniony
JELENIA GÓRA
czwartek uczniowie po obejrzeniu efektów swojej pracy
Czytali bajki
dzieciom w Kwadracie
udali się na spacer edukacyjKolejne czytanie bajek najmłodszym ny po Karkonoskim Parku
z cyklu „Zaczarowana kraina” odbyło Narodowym.

Zwycięski Pałac Brunów

•

Sobieszów w krokusach

Mają wiedzę o pożarach

REGION

REGION

JELENIA GÓRA Charakterystyczne kwiatki zalśniły fioletem u stóp Chojnika

JELENIA GÓRA

Fot. Organizator

Członkowie i przyjaciele Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych spotkali
się w ostatni poniedziałek marca,
aby – jak co roku – podsumować
działalność, podziękować współpracownikom, wyróżnić zasłużonych i przyjąć nowych ludzi w
szeregi organizacji.
Gości spotkania przywitał dziękując za obecność, wparcie i
współpracę pułkownik Edward
Jakubowski, lider jeleniogórskich
kombatantów. Płk E. Jakubowski,
w asyście posłanki Zofii Czernow
oraz gen. bryg. w st. spocz. Bronisława Peikerta, wręczył odznaczenia i wyróżnienia.
Za wybitne zasługi dla środowiska i związku, szczególnie za
społeczne wykonanie robót konstrukcyjnych Domu Kombatanta
w latach 1987-1988, najwyższym
kombatanckim odznaczeniem
wyróżniono Józefa Wojtunika,
dyrektora zakładu Stal Service w
Warszawie.
Odznaką za zasługi w zakresie opieki lekarskiej i rozwiązywania niełatwych warunków
socjalno-bytowych nagrodzono:
Mirosławę Dziką, zastępcę prezydenta Jeleniej Góry, Wiesława
Ziółkowskiego, burmistrza gminy
i miasta Lubomierz, Franciszka
Michalika, Jana Magdę, dyrektora

Przychodnia zamiast ruiny

Fot. Agrafka/Ted
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www.camping.karkonosz.pl

campingpark@interia.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Jesienią ubiegłego roku na łące
przy wejściu do Karkonoskiego Parku
Narodowego posadzono około trzech
i pół tysiąca krokusów. - Po raz pierwszy idziemy zobaczyć, jak wyrosły.
Mamy nadzieję, że wzeszły wszystkie,
które zostały przez nas posadzo-

ne, a było ich strasznie
dużo – powiedziały nam
Aleksandra Ciepiela i
Klaudia Kozłowska,
uczennice IV klasy Szkoły Podstawowej nr 15 w
Sobieszowie.
- U podnóża Karkonoszy i na Pogórzu
Izerskim krokusy są
pamiątką po gospodarce pasterskiej. Jednak w
miejscach, gdzie wypas
zwierząt nie jest już prowadzony, kwiatów ubywa. Ponieważ
rośliny te lubią glebę bardzo żyzną i
bogatą w składniki mineralne, trzeba
je wspomagać – powiedziała Lidia
Przewoźnik, z Karkonoskiego Parku
Narodowego.

W kolejnych latach planowane
jest dosadzanie cebulek krokusów i
wysiew nasion, zbieranych z naturalnych stanowisk, by w przyszłości cała
łąka na wiosnę mieniła się fioletem.
(Agrafka)

JELENIA GÓRA Po odkryciu kości na placu budowy nadzór archeologa

Biedronka w Maciejowej jednak powstanie
Budowa pawilonu handlowego wznoszonego na miejscu, cheolog. - Po zakończeniu budowy,
gdzie przez lata był cmentarz ewangelicki, nie zostanie zostanie umieszczona tablica pamiątkowa dotycząca byłego cmentarza
wstrzymana.
Przedstawiciele sklepu Biedronka
poinformowali, że prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi
normami. Firma Jeronimo Martins
•

– poinformowała Anetta JaworskaDystrybucja, otrzymała pozwolenie Rutkowska, kierownik ds. Relacji
od Dolnośląskiego Konserwatora Zewnętrznych z firmy prowadzącej
Zabytków na prowadzenie dalszych sieć Biedronki.
prac, ale będzie je nadzorował ar(Agrafka)
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JELENIA GÓRA Zmotoryzowani nie chcą płacić za zostawienie auta przed swoim domem

W sprawie opłat za pozostawianie
pojazdów „pod domem”, a ściślej
niechęci wobec uiszczania tychże
skontaktował się z nami jeden z
czytelników, mieszkaniec kamienicy przy ulicy Klonowica. W swoim
mailu napisał on, że jest: „oburzony
koniecznością płacenia za parking
pod swoim miejscem zamieszkania
tym bardziej, że nie jest to praktyka
stosowana w przypadku wszystkich
ulic w mieście”. Niestety, zgodnie z
obowiązującymi przepisami opłacie
parkingowej podlega każdy użytkownik Strefy Płatnego Parkowania,
która w naszym mieście obowiązuje
w centrum m.in. przy ulicach Klonowica, Okrzei, 1 Maja czy Kochanowskiego. Jak się okazuje, jest jednak
inne rozwiązanie problemu.
JELENIA GÓRA

Przechodziły
na czerwonym

W miniony wtorek około południa doszło do potrącenia dwóch
starszych kobiet, które przechodziły
przez przejście przed ulicą Korczaka
u wlotu placu kard. Wyszyńskiego i
placu Niepodległości w Jeleniej Górze. Kierowca forda, który wjechał w
kobiety, nie miał szans, aby uniknąć
uderzenia. Pogotowie ratunkowe
zabrało poszkodowane do szpitala.

– Ulice w centrum miasta są objęte
Strefą Płatnego Parkowania. Bez
względu na to, jak długo i w jakim
celu ktoś pozostawia samochód w tej
strefie, musi uiścić stosowną opłatę.
Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy kamienic przy tych ulicach są z
tego powodu rozgoryczeni. Stąd,
wychodzimy im naprzeciw – mówi
nam Cezary Wiklik, rzecznik UM.
W jaki sposób? – Miasto może
wydzierżawić mieszkańcom ulic objętych opłatami za parking podwórka
przynależne do kamienic. Za symboliczną złotówkę. Po co rozpychać się
na ulicach skoro ma się podwórka,
które można uporządkować i wyrównać, a w końcu stworzyć na nich
miejsca parkingowe? Niedostępne dla
osób z zewnątrz i pewne – tłumaczy
rzecznik.
By skorzystać z rozwiązania proponowanego przez miejskich włodarzy,
należy złożyć wniosek o dzierżawę
podwórka podpisany przez wszystkich mieszkańców danej kamienicy.
Wcześniej jednak: – Trzeba porozumieć się w obrębie wspólnoty mieszkaniowej. „Dogadać się” między sobą;
ominąć przeszkodę, która nie leży po
stronie miasta. Z tego, co wiem, żaden wniosek o dzierżawę podwórka
w celach parkingowych nie został
jak dotąd odrzucony – podsumowuje
Cezary Wiklik.
(Petr)

Mieszkańcy śródmieścia uważają, że
pobieranie od nich opłat parkingowych
jest niesprawiedliwe.

Nasz komentarz
Samochodów w mieście przybywa, czego nie da się powiedzieć o drogach i miejscach
parkingowych. Wystarczy krótki spacer ulicami śródmieścia, aby zorientować się o
skali przeładowania pojazdami wszelkimi. Ludziom nie można zakazać kupowania
aut, nawet jeśli w rodzinie jest to “kolejny” volkswagen czy peugeot. Z drugiej strony
miasto też nie jest z gumy... Problem tylko częściowo rozwiązała budowa piętrowego
parkingu, który i tak nie jest w pełni wykorzystywany. Chociaż – biorąc pod uwagę
pogłębiające się zubożenie społeczeństwa i rosnące ceny paliw – nie jest wykluczone,
że stojących bezczynnie aut będzie coraz więcej. I siłą rzeczy trafią na podwórka, które
z całą pewnością nie powstały po to, aby być parkingami.
Azarias

JELENIA GÓRA Matematyka to nie tylko żmudne rachunki i zadania

Oswajanie królowej nauk na wesoło
Fot. red

Mieszkańcy ulic w ścisłym
centrum Jeleniej Góry m.in.
Klonowica i Okrzei buntują
się przeciwko opłatom za
pozostawianie pojazdów
przed kamienicami, w których mieszkają. Czy istnieje
jakiś sposób na uniknięcie
wydatków związanych ze
Strefą Płatnego Parkowania?
– Opłaty w tej strefie obowiązują każdego. Jest jednak
inne rozwiązanie problemu
– sugeruje Cezary Wiklik,
rzecznik urzędu miasta.

Fot. Petr

Z podwórek zrobią parkingi?

Fałszywa wolontariuszka

Pieniądze oraz biżuterię straciła
75–letnia mieszkanka Piechowic,
która wpuściła do mieszkania kobietę podającą się za wolontariuszkę
z darami. Ta okazała się oszustką i
okradła lokatorkę. Kobieta ma około
około 40 lat, jest średniej budowy
ciała, średniego wzrostu, nosi włosy
czarne do ramion. Kto może pomóc
w ustaleniu sprawczyni, proszony
jest o kontakt pod numer 75/75-20064 lub alarmowy policji 997.
(112)
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Poniemieckie bunkry atrakcją turystyczną?

Dokończenie ze str. 1
Zaraz po świętach jak tylko
otrzymamy zgodę na wejście do
schronów zamierzamy wejść do
środka. Naszym problemem są
pieniądze i dlatego szukamy wolontariuszy chętnych do pomocy w
tym przedsięwzięciu, aby pomogły
nam w opracowaniu inwentaryzacji oraz w sporządzeniu dokumentacji technicznej potrzebnej
do uzyskanie pozwolenia do użytkowania tego bunkra dla celów
turystycznych – mówi Zbigniew
Leszek, szef Towarzystwa IzerskoKarkonoskiego.
Dodaje, że pobliska niedługo
otwierająca się Galeria Górska
przy ulicy Pijarskiej będzie uzupełnieniem atrakcyjności turystycznej tej części miasta.
Czy zapaleńcom z TIK uda się
zrealizować swój zamysł? Do-

tychczas próby przystosowania
jeleniogórskich podziemi dla
potrzeb mieszkańców i turystów
nie zawsze kończyły się sukcesem. Dawne schrony na Wzgórzu
Kościuszki, na przykład, jedynie
przez kilka sezonów służyły jako
lokal gastronomiczno-rozrywkowy. Faktem jest, że w stolicy Karkonoszy tajemnych przejść i tuneli
nie brakuje. Powstawały nie tylko
pod koniec II Wojny Światowej,
kiedy to Niemcy zbudowali, między innymi, podziemne przejście
z dworca kolejowego na Wzgórze
Kościuszki. Jeszcze starsza sieć
ukrytych pod ziemią korytarzy
powstała w czasie wojny trzydziestoletniej i oblężenia miasta przez
wojska szwedzkie. Jej część na
pewno zachowała się pod placem
Ratuszowym i okolicami.
(Es)

JELENIA GÓRA

Zablokowano wycinkę drzew
w sezonie lęgowym ptaków
Trwają prace w ramach przebudowy Parku Norweskiego w Cieplicach.
Rozpoczęto tam m.in. intensywną
wycinkę drzew, chociaż zgodnie
z prawem od marca do 15 października wycinki drzew nie wolno
wykonywać.
Do wycięcia przeznaczonych
zostało blisko trzydzieści drzew.
Tymczasem zaczął się już na dobre
okres lęgowy ptaków. Zgodnie z paragrafem 7. 2 rozporządzenia Ministra
Środowiska z 28 września 2004 r. w
sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną,
zakazuje się usuwania gniazd ptasich
z terenów zieleni w okresie od dnia 1
marca do 15 października.
Po wycięciu kilku drzew, zainterweniowali przyrodnicy. W efekcie

zadecydowano, że pozostałe drzewa
pozostaną w Parku Norweskim.
Powstałe budowane nowe alejki po
prostu mają je omijać.
W ramach prac rewitalizacyjnych spuszczono już wodę ze
stawu. W najbliższej przyszłości
brzegi akwenu mają być wyrówane i wzmocnione, stracą więc
“naturalny” charakter. Zbiornik
ma mieć zastosowanie typowo rekreacyjne. Być może, po zakończeniu remontu Parku Norweskiego,
w nawiązaniu do lat minionych,
będzie można popływać na tym
akwenie kajakiem.
Całość robót będzie kosztowała
dziewięć milionów złotych. Te środki
są do wykorzystania przez dwa lata.
(Accipiter)

Rozbudowa Galerii Górskiej?
Rada miasta powiedziała: “tak”

Ukradł rower
z klatki schodowej

REGION
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KARPACZ

Pewien mieszkaniec Karpacza na
chwilę zostawił jednoślad na klatce
schodowej. To wystarczyło, aby pojazd skusił złodzieja. Ten – w minioną
środę wieczorem - skradł warty dwa i
pół tysiąca złotych wyczynowy rower
i odjechał nim. Złodzieja zatrzymano,
gdy próbował odkręcić koła i schować łup do samochodu. .

2 kwietnia 2012 r.

Prezentacja sześciolatków z MP nr 29
“Okrąglaczek” podobała się najbardziej.
Odpychającychskojarzeńzmatematyką nie będą mieli najmłodsi, którzy w miniony wtorek na
estradzie Szkoły Podstawowej
nr 7 pokazali, że królowa nauk
to także tańce i zabawa.
W II Matematycznych Prezentacjach
Twórczości Dziecięcej “Wiosna z matematyką” wzięły udział zespołu przedszkoli i
szkół podstawowych (oddziały zerówek).
Zwyciężyli dziewczęta i chłopcy z Miejskiego Przedszkola nr 27 przygotowane
przez Agatę Guzewicz zaśpiewali piosenki

„Siedmiokroczki”, „Kółko małe”, „Cyferki”,
recytowali wiersz “Cyferki” i z humorem
opowiedzieliokwadracie.Dwarównorzędne drugie miejsca przyznano drużynom z
„siódemki” i „trzynastki”.
- Wszystkie prezentacje bardzo nam
się podobały. Dzięki takim metodom z
pewnością matematyka nie będzie dla
was straszna – usłyszały dzieci od jury
w składzie: Anetta Zielińska, prodziekan
ds. Promocji i Rozwoju Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej
Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Joanna Zając z UM, Elżbieta
Rybak, dyrektorka SP nr 7, oraz Grzegorz

Jędrasiewicz, edukator z BWA. - Serdecznie
was zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny! - zachęcała dr Anetta Zielińska
widząc z pewnością wśród sześciolatków
świetny narybek na przyszłych studentów
tej uczelni, gdzie królowa nauk jest jednym
z przedmiotów wiodących.
Organizatorzy podziękowali sponsorom - Uniwersytetowi Ekonomicznemu i
UrzędowiMiastawJeleniejGórze–zaufundowanienagród.Podziękowaniaotrzymali
także nauczyciele, którzy przygotowali
dzieci do tego wesołego matematycznego
turnieju.
(RED)

Radni jeleniogórscy opowiedzieli
się w miniony wtorek za przyjęciem
wniosku spółki „ARIADNE” związanego z planem zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie
ulic Jeleniej oraz Pijarskiej, a ściślej
– rozbudowy nieczynnej jeszcze
Galerii Górskiej.
O tym, że Galeria Górska przy ulicy
Pijarskiej w Jeleniej Górze zostanie
rozbudowana o powierzchnię niemal
dorównującą jej istniejącej części zadecydowało 12 radnych miasta. Nikt
nie głosował przeciw; 9 wstrzymało
się od głosu.
- Cały zamysł galerii ma na celu
podniesienie kondycji palety usług
dostępnych w śródmieściu. Dobra
lokalizacja galerii: w centrum, 5 mi-

nut spacerem od placu Ratuszowego
pozwoli w efektywny sposób połączyć obie przestrzenie – nowoczesną
galerii usługowej z zabytkową; z
zapleczem tradycji w jedną, spójną
całość, która z pewnością podniesie
jakość stolicy Karkonoszy – powiedział Michał Stępień, zarządca Galerii
Górskiej.
Dodał, że inwestycja w teren wokół galerii ma swoje uzasadnienie
ekonomiczne, szczególnie ważne
dla mieszkańców Jeleniej Góry.
Zapewni miejsca pracy nawet dla
700 osób. Zamiarem inwestora jest
również zrealizowanie w galerii
centrum rozrywki z multikinem i
salą wielofunkcyjną.
(Petr)

Podczas obrad pozytywnej opinii doczekały się również projekty uchwał w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
m.in. dla jednostki Sobieszów, Jagniątków, a także terenów położonych w dzielnicy
Cieplice między ulicami Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską.
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Dodatek motoryzacja / og£oszenia

Tanio sprzedam bagażnik
samochodowy na dwa rowery
mocowany na dachu samoAlufelgi 15 4x100 ET 35 chodu. Bagażnik praktycznie
cena do uzgodnienia VW, nieużywany, okazja - 608
Opel Corsa, Vectra i inne 814 995
modele. - 530 394 508

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

Alufelgi 16 - Sprzedam
felgi aluminiowe, używane,
cena 600zl tel.792391945

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Opony nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe, prostowanie i sprzedaż, klimatyzacje
napełnianie, odgrzybianie i
naprawa tel. 75 78 936 51

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

Silnik Opel Omega 2.0
16v 97rok - Silnik w bardzo
dobrym stanie, wraz z osprzętem (miska, kolektory dol. i
wyd. - nowy, cewka, kable
WN, rozrząd - jeszcze 22tys.
km do zmiany. Regularnie
wymieniany olej (Valvoline
MaxLife 10w40) i filtry. - 662
049 505

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kupię każde auto od 1000zł
do 10000zł, gotówka od ręki 7
dni w tygodniu, własny transport - 697 104 455

Citroen NEMO 1.4HDI
F-VAT 23% - małe dostawcze,
2-osobowe, bez wypadku,
kupiony w kraju, pełna dokumentacja, faktura VAT, serwisowany, ABS, c. zamek, el.
Kupię każde auto,
szyby, el. lusterka, klimatycałe lub uszkodzone
zacja, pod. pow., CD+MP3,
tel. 695 614 193
wspom. kier., nowy rozrząd,
ładowność 600kg - 607 487
Skup aut - Całe i powy- 364
padkowe, angliki, odbieram Ford Focus – 2001 rok, 1.8
własnym transportem - 693 TDDI 90KM, kombi, biały,
828 283
klimatyzacja, 4xairbag, el.
szyby przód, centralny zamek
OC i przegląd ważny do 28
Urzędowa kasacja
czerwca, cena 7 500 - 695
pojazdów „Carbo”
140 251
Jeżów Sudecki ul.
Ford Modeno 1.8 sedan
Długa 17 (na terenie
benz/gaz w ciągłej eksploskładu opału)
atacji na alufelgach 17’, el.
Zaświadczenie do
szyby z przodu el. lusterka, el.
wyrejestrowania.
regulacja siedzenia kierowcy.
Transport auta gratis
Opłacony do czerwca tego
tel. 75 71 374 12
roku. Sprzedam lub zamienię
na Opla Corsę B - 506 438
760
MOTORYZACJA

Kupię auta całe i rozbite popsute, zniszczone, całe, po
wypadku bez oc i przeglądu stan techniczny i wizualny bez
znaczenia - własny transport
Sprzedam cały mag a- - gotówka natychmiast - bez
SPRZEDAM
zyn części samochodowych marudzenia - Legalne doku- B u s M B 1 0 0 - b i a ł y,
nowych i używanych. Telefon menty - szybki odbiór - 604 8-osobowy, oszklony, 2800zl
211 979
725763508 - 514 986 339
- 601 924 778

Mercedes 140 – 91 rok,
czarny, skóra, do naprawy
nagrzewnica, 7400zł - 601
924 778

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

•
•
•
•

Blacharstwo
Lakiernictwo
Bezdotykowe Mycie Samochodów
Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

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

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

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

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

www.peter.autogielda.pl

Mondeo kombi 1999 rok 2.5
V6 + gaz - Pilne, okazja el.
szyby, c. zamek + alarm, alufelgi, hak, klimatyzacja, Sprzedaje z powodu nagłej potrzeby
gotówki. Cena 5000zl - 793
112 626

Sprzedam 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
Peugeot 407 2.0 HDI,
4200zl - 500 490 882
136KM, Tiptronic 2004 rok.
Wspomaganie kierownicy, VW Caddy Life 2005 - silnik
centralny zamek, klimatyza- 1,9 TDI czerwony, przebieg
cja, poduszka powietrzna, 220 tys. km 5 osobowy, alarm,
elektryczne szyby, radio+CD, immobilajzer, automat. klimaalufelgi, elektryczne lusterka. tyzacja, hak odpinany, ABS,
- 669 190 774
ESP, EBD. pierwszy właściSkuter 1300zł - Hoatian. ciel, serwisowany, stan dobry,
Silnik 4 suwowy, bardzo eko- cena 22.000 zł - 602 153 546
nomiczny, rozrusznik. Rok
VW Passat 1.9 TDI 2002r
produkcji 2007. Przebieg
1500km. Garażowany, zare- tiptronic po lifcie. Więcej inforjestrowany, opłacony. Cena macji pod numerem tel. w
1300zł do uzgodnienia - 693 razie braku kontaktu proszę
zostawić sms. - 669 190 774
864 837

REKLAMA / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W NASZYM MIEŚCIE
Marcin Wyrostek
& Coloriage
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Było ostro na koncercie legendarnej ARMII w Orient Expressie

Jestem wzruszony, że grałem na dworcu

prace wykonane przez uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rozmowa z wokalistą zesp o ł u A R M I A To m k i e m
2 kwietnia o godz. 19.00 w Te- Wstęp jest wolny.
atrze im. C.K. Norwida rozpocznie
Budzyńskim, który w misię koncert Marcina Wyrostka & Wspomnienie Andrzeja
niony piątek wystąpił w
Coloriage. Bilety w cenie 30 zł, 40 Kempy
klubie Orient Express w
zł i 50 zł.
Spotkanie autorskie Andrzeja budynku stacji PKP.
Kempy, człowieka teatru i sztuki,
odbędzie się w drugą rocznicę
Wernisaże w ODK
Dlaczego znowu gracie „LeWyst awa Jana Bancewicza śmierci Artysty, 4 kwietnia o godz. gendę”? Nie macie nowych
„Akwarele i rysunki” zostanie 19.30 w JCK przy ul. Bankowej. kawałków?
otwarta w Galerii „Promocje” ODK Wstęp jest wolny.
2 kwietnia o godz. 17.00, a pół
Gramy „Legendę” bo ludzie
godziny później w Galerii „Hall” W pasyjnych klimatach
tego chcą. W ubiegłym roku, na
ODK odbędzie się wernisaż wysta6 kwietnia o godz. 18.00 w Pała- festiwalu w Jarocinie zagraliśmy
wy Teresy Olszewskiej-Bancewicz cu Staniszów odbędzie się „Koncert „Legendę”, bo pomyśleliśmy, że
„Chochoły”. Wstęp jest wolny.
Pasyjny” w wykonaniu Aleksandry to dobre miejsce i czas by wróKubas- sopran oraz Magdaleny cić do tej płyty. Punkowej, tak
Blum - fortepian, w ramach Mu- jak bardzo punkowy był kiedyś
Wystawa WTZ
3 kwietnia w Książnicy Karko- zykaliów Staniszowskich. Bilet Jarocin. Publika zareagowała od
razu. Poczuła ten klimat, i my też
noskiej będzie można podziwiać kosztuje 25 zł.

Jak grało Wam się „Legendę”
to poczuliśmy. Później pomyśleliśmy sobie, że skoro ten materiał tutaj, w Jeleniej Górze?
cały czas się sprawdza – zrobimy
Dobrze, dobrze
trasę koncertową z okazji 20-lecia
(śmiech). Mi osobiście
wydania krążka.
bardzo przypadło do
Na czym Twoim zdaniem gustu samo miejsce, czyli
Orient Express. Uwielbiam
polega fenomen „Legendy”?
dworce i klimat dworcowy
Reagują tak, bo to jest dobre – co pokazuje choćby przez
(śmiech). Jesteśmy niezwykle za- swoje obrazy, na których często
dowoleni, że cały czas ktoś nas widnieją pociągi i w ogóle koledo siebie zaprasza z „Legendą”. jowe klimaty. Jestem, po prostu,
Przyjedźcie tu, przyjedźcie tam – bo wzruszony, że mogłem zagrać
ludzie chcą was usłyszeć. 20 lat temu na dworcu.
ta płyta „wpadła w ucho” fanom i,
Dziękuję za rozmojak się okazuje, podoba się młodszym pokoleniom. A i nam gra się wę.
(Petr)
„Legendę” świetnie, więc koncerty
zazwyczaj wychodzą dobrze.

Fot. Petr
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Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

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

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 - p o k ojo w e n a Z a b o b r z u
- Poszukuję dla konkretnego
klienta mieszkanie do około
130tyś zł. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2-pok, po remoncie Zabobrze I

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

1. LOKALE - CENTRUM

- Pow. 36,4m2 III piętro w bloku.
Zadbane. Nowe okna PCV i
d rzw i . Og rze w a n i e si e c i o w e .
Blok po termomodernizacji.
Cena 130tys. zł. Nier. Rychlewski Lic.9549. - 602 732 135

2 - p o k ojo w e n a Z a b o b r z u
- Pilna sprzedaż, 47m2, całkowicie rozkładowe, do częściowego zrobienia, ustawne
pokoje, słoneczny balkon, dobra
cena, możliwość wzięcia kredytu
Rodzina na swoim. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491
335
2-pokojowe przytulne mieszkanko 37,4m2 - 116tys wysoki
parter Zabobrze Różyckiego 502 670 845
3 pokoje - Wyjątkowo atrakcyjne
mieszkanie, w dobrym stanie
technicznym, słoneczne z balkonem. N. City - 509 949 961
3 pokojowe - Kiepury 62 m.kw.
185000. lic 9549 - 501 736 644
44m2 w nowym budownictwie 2-pokojowe mieszkanie z dużym
balkonem, z całkowicie wyposażoną kuchnią drogą zabudową,
niskie koszty utrzymania, spokojna lokalizacja na Zabobrzu
. 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.
46m2 w nowym budownictwie
- 2-pokojowe mieszkanie z
balkonem na I piętrze, blok w
zacisznej lokalizacji blisko centrum posadowiony na ogrodzonej posesji. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
47m2 w cenie 130tyś zł 2-pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu, środkowe, IV piętro,
słoneczny salon z balkonem,
duża sypialnia, oddzielne wejście do kuchni, blok docieplony.
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 335tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.95 - 602 732 135
66m2 w cenie 166tyś zł - ładnie
wykończone mieszkanie, do
wprowadzenia od zaraz. Pilna
sprzedaż. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

www.jelbud.pl

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

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA

502 123 648

99m2 w kamienicy - Ładne
zadbane mieszkanie 3-pokojowe
całkowicie rozkładowe, z balkonem, na I piętrze, ogrzewanie
gazowe, spokojna lokalizacja
ale blisko ścisłego centrum.
Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
At r a k c y j n e m i e s z k a n i e w
Cieplicach, 60m, dwie sypialnie,
duży salon, kuchnia z jadalnią,
łazienka z oknem, dwa tarasy.
Wysoki standard. Słoneczne i
ciepłe. Niskie koszty utrzymania. Dobra lokalizacja. - 668
038 655
B e z p o ś r e d n i k ó w, s p r z e d a m
mieszkanie. Stare budownictwo,
ogrzewanie centralne na prąd, 1
piętro, ul. Świętojańska. Cena
150tys.zl - 606 493 620

Ciekawe mieszkanie w kamienicy - obecnie przytulne mieszkanie z garażem ale idealne
również do prowadzenia działalności, ładnie odremontowane, na parterze, ciekawa
propozycja. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Do sprzedania bardzo ładne
mieszkanie blisko centrum:
38 m2, 2 pokoje, oddzielna
kuchnia, łazienka razem z WC,
umeblowane. Spokojna i zielona
okolica. Cena: 135 000 zł. Kontakt bezpośredni: 880267126
D w u p o k ojo w e p r z y u l .
Moniuszki - Wieżowiec 4 piętro- 36m2. 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. - 602 732 135

K l as y c z n e w k a m i e n i c y 100m2 w 5-rodzinnej kamienicy,
3 pokoje, duża widna kuchnia,
weranda, blisko centrum, drewniane parkiety i ościeżnice w
dobrym stanie, mieszkanie słoneczne, na lokal i do zamieszkania. N. Otti13225 - 603 491
335
Ładne mieszkania - Sprzedam
trzy mieszkania. Powierzchnia
oraz cena na zdjęciach. Zapraszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska Giełda Nieruchomości
- 535 999 469
Mieszk. dwupoziomowe - 147
tys - 2-pok. „Pod Jeleniami” po
kapi talnym remon ci e. Za praszam na prezentację: Marcin
Chaszczewicz lic.14414 - 666
109 550
Mieszkanie 51m - Kiepury - po
generalnym remoncie, 2 pokoje,
osobne WC. Zapraszam na
prezentację: Marcin Chaszczewicz lic.14414. Kontakt: Nikol
Mieszała. Karkonoska Giełda
Nieruchomości. - 881 690 604
Mieszkanie 51m2 Mysłakowice - IV piętro w bloku,
50,80m2, 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, balkon z widokiem
na góry. Bez pośredników, 125
tys., możliwość kupna z garażem. - 503 322 274
Mieszkanie 66m2 z garażem
- ładnie wykończone mieszkanie
poddaszowe w odremontowanym budynku 13-rodzinnym na
ogrodzonej posesji z miejscem
do grillowania i wypoczynku, w
cenie pozostaje garaż. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335
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. 99tys.zł.
N. Rychlewski. Lic.9549 - 602
732 135
Nos k o w s k i e g o - S p r z e dam mieszkanie dwupokojowe,
51m2, II piętro, ciepłe, ustawne,
balkon, osobno wc. Proszę
dzwonić po godz. 16.00. Tel.
696107974
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
Pilnie 100m2 w kamienicy
- 3-pokojowe na parterze, na
mieszkanie lub na lokal, obecnie mieszkanie utrzymane w
stanie dobrym w starym stylu.
Zapraszam do obejrzenia, a jeśli
się spodoba zaproponowania
ceny. Nieruchomości Otti - 603
491 335
Pilnie 2-pokojowe na Zabobrzu
- 47m2 na IV piętrze, ładne rozkładowe mieszkanie do częściowego remontu, niemałe pokoje,
słoneczny salon, czynsz 290zł,
blok docieplony. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w Parku Sudeckim, 44,2
m2; stan idealny, nowe budownictwo, parter z balkonem, cena
do negocjacji - 606 381 483

Sprzedam
eleganckie
mieszkanie 3
pokojowe na
Zabobrzu 3.
Mieszkanie super
wyremontowane,
wymienione okna,
drzwi, podłogi i co
tylko było możliwe
- 608 281 585
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Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na parterze z tarasem w
Mysłakowicach - 605 693 972
Sprzedam mieszkanie 30 m2,
Piechowice tel. 75 61 61 448
Sprzedam mieszkanie 47 m2
na XX Lecia. Widok na Karkonosze. Bez pośredników tel.
724 429 642
Sprzedam mieszkanie 53,6m2
- Os. Orle 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC.
Ł a d n y, f u n k c j o n a l n y r o z k ł a d ,
ciepłe, słoneczne, duży balkon
na południową stronę z widokiem na góry. III piętro, ocieplony blok, odrębna własność.
- 723 295 028
Sprzedam mieszkanie w centrum z widokiem na góry tel.
510 132 271
Sprzedam mieszkanie w Siedlęcinie, z garażem i piwnicą,
86 m2, stan bardzo dobry tel.
604 476 114
Zabobrze 3 pokojowe - Mieszkanie po remoncie z balkonem,
na pierwszym piętrze w bloku,
Zabobrze III. 210 000 zł N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219
752
Zabob r z e s p r z e d a m - D o
sprzedania mieszkanie 51m2,
dwupokojowe, ciepłe, ustawne,
II piętro. Ulica Noskowskiego. 696 107 974

MIESZKANIA
CHCĘ W YNAJĄĆ
Pilnie poszukuje mieszkania
dwupokojowego lub jedno w
Cieplicach do 600zł. - 531 665
337
Pos z u k u j e 2 - p o k o j o w e g o
mieszkania do wynajęcia w
miarę tanio na dłuższy okres
czasu. Para, spokojna, bezkonfliktowa pracująca. - 530
407 737

MIESZKANIA
MAM DO W YNAJECIA
3 pokojowe mieszkanie + balkon
65m blisko centrum częściowo
umeblowane, I piętro cicha okolica blisko parku 1000zł + media
polecam - 697 632 439
Do w y n a j ę c i a d w u p o k o j o w e
mieszkanie z ogródkiem blisko
M a ł e j P o c z t y. P a r k i n g - 7 2 7
581 107
Do wynajęcia komfortowe , częściowo umeblowane mieszkanie
na Słonecznej Dolinie, 1500 zł.
+ liczniki, kaucja - 500 299 016
Do w y n a j ę c i a m i e s z k a n i e w
Karpaczu tel. 603 591 169
Kawalerka centrum Jelenia
Góra - 680 zł - Słoneczna, na
Pl. Ratuszowym, 2. piętro, 27
m. kw., nieumeblowana, własny
stryszek, 680,- zł + media. - 502
377 461
Kawa l e r k a n a Z a b o b r z u
- Do wynajęcia umeblowana
kawalerka 30m2 + balkon z
widokiem na panoramę miasta i
gór. 550zl.+czynsz JSM i opłaty
za media. Więcej informacji i
zdjęć po kontakcie mailowym:
mazur_dorota@interia.pl - 607
612 312
Kawalerka Pl. Ratuszowy Samo centrum Jeleniej Góry, z
widokiem na ratusz, 2. piętro,
nowe budownictwo, słoneczna,
duży pokój, wnęka kuchenna,
łazienka/WC, c.o. miejskie, od
01.04.2012, 550,- zł + czynsz
+ media, bezpośrednio - 502
377 461
Kawalerka Pl. Ratuszowy Słoneczna, nowe budownictwo,
2. piętro, c.o. miejskie, nieumeblowana, własny stryszek, od
01.04.2012, 550,- zł + czynsz
140,- + media, bezpośrednio, na
dłuższy okres. - 502 377 461

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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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Po premierze “Wojny bajek”, sztuki dla widzów od lat pięciu do stu

Odkurzanie bohaterów Andersena
Zajęta codziennością matka, ojciec – pracujący zagranicą i tylko od czasu do
czasu odwiedzający dom. I
osamotnione dziecko, któremu towarzyszą pozornie
najwierniejsi “przyjaciele”:
komputer, gry, internet. Zaś
w pokoju, na najwyższej
półce – zakurzone i “zakazane” książki, których
wyciągnięcie może skończyć
się różnie – bajki lat naszego
dzieciństwa.

Bohaterowie z Andersena zaczynają
się z kolei kłócić i wzajemnie oskarżać o kłamstwa. Trudno bowiem się
połapać, co – w takiej sytuacji – jest
prawdą. Czy bajkowa “namacalna”
rzeczywistość, czy też szara codzienność ubarwiona cyber-rozrywkami?
Nie brakuje przy tym ciekawych
efektów: choćby helikoptera, który – w
“magiczny sposób” – z zabawki samoróbki staje się prawdziwym latającym
śmigłowcem.
Sprawcą całego zamieszania okazuje się tymczasem Szczur, który
wgryzł się w komputer i wyssał hasło
zmniejszające głównego bohatera. Z
pomocą magicznej piosenki udaje się
przywrócić chłopcu jego normalne
wymiary i świat wydaje się wrócić
do normy... Do domu wraca Mama
Wojtka i – zastając niemiłosierny
bałagan – obsztorcowuje syna, który
wcześniej dał się jednak porwać bajkowej rzeczywistości. Jeszcze jedno
Szczurze “hasło” zaklęcie i kobiecie
otwierają się oczy na niedostrzegalne
wcześniej elementy baśni...
I morał: warto sięgać po bajki,
choćby mocno zakurzone stały na
najwyższej półce. Bo “bez bajek ni
marzyć, ni śnić”!
Dzięki ojcowsko-synowskiemu podobieństwu

ciekawie komponuje się pierwszoplanowy duet: Jacek i Kacper Grondowy, a tatuś na scenie – jak zwykle
– skutecznie rozśmiesza. Jednak i w
tle dzieje się wiele. Elżbieta Kosecka
z drugoplanowej roli Porcelanowej
Katarynki – z Kominarczykiem
(Robert Mania) u boku – stworzyła
udany śpiewający i romantyczny
epizodzik. Z kolei Tadeusz Wnuk jako
Szczur świetnie spisał się jako czarny
charakter, odgrywając przy okazji
ciekawe studium osamotnienia i
odtrącenia.
Widowisko muzyczne z zabawnymi tekstami Bogdana Kocy, scenografią Wojciecha Jankowiaka,
ubarwione projekcjami Dariusza
Grzybowicza, kolorowymi kostiumami i wpadającą w ucho muzyką
Janusza Grzywacza (przygotowanie
wokalne Róża Wysocka), to propozycja dla widza od lat pięciu do stu.
Ten najmłodszy pośmieje się i odnajdzie w “Wojnie bajek” powód, aby
poprosić kogoś starszego o poczytanie, lub poczytać samemu “Baśnie”
Andersena. Starszy zauważy, jak cybernetyczna rzeczywistość gubi głębię
tradycyjnego słowa pisanego, które
można nowocześnie wzbogacić, ale
nie da się go niczym zastąpić.
(RED)

Fot. red

To wyjściowa sytuacja nie tylko w
najnowszym widowisku muzycznym
Teatru im. Norwida “Wojna Bajek”
pióra i w reżyserii Bogdana Kocy.
Premierę oklaskiwano w minioną
sobotę Nastoletni Wojtek (Kacper
Grondowy) nie widzi świata poza
grami komputerowymi. Jego mama
(Małgorzata Osiej-Gadzina) ma
tysiąc spraw na głowie, a syn jest na
ostatnim miejscu. Tata – zarabia w
delegacji. Cóż ma robić chłopak pozostawiony sam w domu? Czytanie?
Nie wchodzi w rachubę, bo książki
z bajkami są tak wysoko, że ich
ściągnięcie może być niebezpieczne.

Kiedy chłopcu nudzi się komputer
i zżra go nuda, do akcji wkraczają
bajkowe postaci.
Za sprawą tajemniczego hasła
rzuconego przez Ołowianego Żołnierzyka (Jacek Paruszyński) ziszcza
się marzenie Wojtusia, który choć
na chwilę chciał się stać dorosłym
Wojtkiem (Jacek Grondowy). Jest
jednak problem, bo w ciele “dużego”
chłopiec czuje się fatalnie, a Ołowiany Żołnierzyk, dopingowany przez
złośliwego Szczura (Tadeusz Wnuk)
zapomniał hasła, dzięki któremu
można by zmniejszyć przerośniętego
chłopca.
Wtedy z najwyższej półki spadają
zapomniane książki z bajkami Andersena i ich barwnymi bohaterami:
Świniopasem (Robert Dudzik),
Dziewczynką z zapałkami (Katarzyna Janekowicz), Chińskim Cesarzem
(Andrzej Kępiński), Kominiarczykiem (Robert Mania), Książniczką
(Agata Moczulska), Królową Śniegu
(Elwira Hamerska-Kijańska) oraz
Porcelanową Pozytywką (Elżbieta
Kosecka).
Wojtuś – który chciałby jak najszybciej zrzucić z siebie “dorosłą” skórę
– ma żal bajkowych postaci, że go
wciągnęły go w bajkę. Jakże prościej
byłoby w komputerowym świecie gier!

Kiepsko poszło naszym pod siatką

Druga porażka siatkarzy KPSW
W sobotnim spotkaniu rundy finałowej siatkarskiej
IV–ligi KPSW Jelenia Góra
przegrało z Opalem Kudową
Zdrój 0:3, co praktycznie
przekreśla nasze szanse na
awans.
W pierwszym secie wyrównana
walka toczyła się do stanu po 11,
następnie przyjezdni odskoczyli
prowadząc 15:11 oraz 19:13. Gdy
wydawało się, że partia otwierająca
mecz padnie łupem Oplau, nasi
siatkarze poprawili serwis i dobrze
zagrali w bloku, dzięki czemu doszli
do stanu 20:20. Mimo ambitnej pogoni to kudowianie wygrali tą partię
(25:23) wykorzystując pierwszą piłkę
setową.

W drugim secie dobrze zaczęli
podopieczni Wojciecha Lary, ale
prowadząc 4:1 nie potrafili znaleźć
sposobu na serwis Wegnera i stracili 5 kolejnych punktów. Od stanu
13:16 to nasi siatkarze zanotowali
4-punktową serię, a chwilę później
przy zagrywkach Tabaki wyszli
na prowadzenie 22:18. Końcówka
seta, podobnie jak pierwsza partia,
należała do gości, którzy wygrali
ponownie do 23.
W trzeciej odsłonie kibice zgromadzeniu w hali im. Jerzego
Szmajdzińskiego, którzy przez
cały mecz gorąco dopingowali
akademików z Jeleniej Góry, tylko na początku byli świadkami
emocjonującej gry. Od stanu 1:5
gospodarze wyrównali na 6:6,
to było jednak wszystko na co

było nas stać. Kudowianie szybko
odskoczyli na 17:9 i mimo wąskiej
ławki (dwóch zawodników) odnieśli pewne zwycięstwo 3:0.
KPSW Jelenia Góra - Opal Kudowa Zdrój 0:3 (23:25, 23:25,
14:25)
(Przemo)

KPSW: Browarczyk, Świdziński, Tabaka,
Bulbak, Cisek, Zaremba, Łotocki, Pawlikowski, Lara, Trzeciak, Romańczyk,
Zdanowski
Opal: Błotnicki, P. Frydrychowski, Osial,
Terlecki, Gojdka, Mob, Wegner, M.
Frydrychowski

Potrójna feta jubileuszowa
w Zdrojowym Teatrze Animacji

Teatr Zdrojowy po remoncie
prezentuje się imponująco.
Po trwających ponad dwa lata
pracach konserwatorskich i remontowych w miniony wtorek
oficjalnie otwarto cieplicki Teatr
Zdrojowy. - Postanowiliśmy uroczystość otwarcia placówki urządzić z
okazji Międzynarodowego Dnia
Teatru – powiedział szef ZTA Bogdan Nauka witając licznych gości
zgromadzonych w turkusowej sali
Teatru Zdrojowego. - To jedyny teatr
dworski w Polsce i jeden z najnowocześniej wyposażonych. Do sukcesu
na pewno przyczyniła się niezwykłość tego miejsca – podkreślił
dyrektor placówki. B. Nauka długo
dziękował wszystkim (firmom,
urzędnikom, pracownikom), którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się
do zakończenia prac.
Dyrektor dziękował także swoim aktorom i pracownikom technicznym, którzy – przez dwa lata
– wiedli żywot wędrownej trupy
– próbując i dając przedstawienia
dosłownie gdzie się tylko dało na
terenie całego Dolnego Śląska i w
wielu miejscach w Polsce.

Otwarcie było też okazją do świętowania jubileuszu 35-lecia istnienia
teatru animacji w Jeleniej Górze.
Minione lata zilustrowano humorystyczną prezentacją, na którą złożyły
się archiwalne zdjęcia i wspomnienia.
Początki teatru były bardzo skromne:
założona przez Andrzeja Dziedziula
placówka działała w mieszkaniu przy
ul. Drzymały.
Jubileuszowym akcentem było też
odsłonięcie portretu Andrzeja Dziedziula (1939 – 1988) pędzla Andrzeja
Boja Wojtowicza. Los nie był łaskawy
dla założyciela teatru animacji. Zmarł
przedwcześnie w Szwecji. Niewiele
brakowało, a zlikwidowanoby nawet
jego grób. Bogdan Nauka wyraził nadzieję, że uda się sprowadzić doczesne
szczątki A. Dziedziula do Polski, do
Jeleniej Góry, gdzie znalazłby miejsce
godnego spoczynku.
Teatralne święto zostało zwieńczone
toastem oraz degustacją ogromnego
urodzinowego tortu. Zdrojowemu Teatrowi Animacji gratulujemy i życzymy
dalszych scenicznych sukcesów!
(RED)

Po uroczystościach była okazja, aby zobaczyć, teatr w praktyce. Oklaskiwano premierę:
sztukę “Hagazussa” (w reżyserii Steffi Sembdner przy współpracy z Bogdanem Nauką).
To metaforyczna opowieść teatru ruchu nawiązująca do konfliktu wiary i przesądów,
którego skutkiem w XVII wieku były prześladowania kobiet zajmujących się magią i
czarami. Fala “polowań na czarownice” przetoczyła się również przez Śląsk, co realizatorom dało podstawę do pracy nad sztuką w ramach międzynarodowego projektu
„Poszukiwanie legendarnych śladów”.

Bohaterowie bajek sporo “namieszali” w codzienności małego Wojtka.
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“Jedynka” była najlepsza

Kto w najlepszej czwórce?
Dziewiąta edycja Jeleniogórskiej
Ligi Biznesu wkracza w decydującą
fazę. W poniedziałek 2 kwietnia
zostaną rozegrane mecze 1/4 finału.
W hali sportowej MOS zagrają: ECO
Jelenia Góra – FC Temida-Lambert
(18.00), Dolfamex – Panorama
Karpacz (18.40), Wodnik – KEMPF
Kowary (19.20), WEPA Maracana – JF
Plast-CM (20.00).
Wszystkie mecze półfinałowe
zapowiadają się niezwykle ciekawie,
a w żadnej z par nie ma zdecydowa-

nych faworytów. W górnej części
drabinki turniejowej ECO zmierzy
się z zespołem FC Temida-Lambert,
a Dolfamex będzie rywalizował z
Panoramą Karpacz.
Przypomnijmy, że ECO to zwycięzca grupy A. W tym roku ekipa
„ciepłowników” mocno zaznaczyła
swoją obecność w JLB, a piłkarze
nie ukrywają, że chcą zawalczyć o
zwycięstwo w turnieju.
(Przemo)
REKLAMA

10

Szczypiornistki Gimnazjum nr 1
w Jeleniej Górze okazały się najlepsze
podczas turnieju finałowego strefy jeleniogórskiej w piłce ręcznej dziewcząt.
W finale zwyciężczynie pokonały 22:6
Gimnazjum nr 1 Zgorzelec. Na trzecim
miejscu uplasowały się zawodniczki
Gimnazjum/ZSO nr 1 Jelenia Góra.
Turniej finałowy: Półfinały: Gimnazjum nr 1 Jelenia Góra – Gimnazjum/ZSO nr 1 Jelenia Góra 20-10
(9-4), Gimnazjum nr 1 Zgorzelec –
Gimnazjum Pisarzowice 7- 4 (5-0).
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, Katarzyna Krzyżak.
Opiekun zespołu: Artur Czekański /
Andrzej Sękiewicz
(MDvR)

ROZMAITOŒCI

PISANE Z UKOSA

PLOTKI I FAKTY

Hip, hip hurra! Będzie galeria

Wniosek przeszedł. Przegłosowali
rozbudowę nieczynnej jeszcze Galerii
Górskiej przy ulicy Pijarskiej. Będzie
galeria, ruszy z kopyta i z kinem na
miarę metropolii, choć metropolią nie
jesteśmy. Czy to dobrze, że ruszy? Czy
kolejna galeria jest nam potrzebna?
Deweloperzy coraz chętniej inwestują w ośrodkach miejskich o
średniej i małej powierzchni. Ot,
na przykład w Toruniu i Rzeszowie
galerie handlowe wzrastają niczym
grzyby po deszczu i co ciekawe,
cieszą się ogromną popularnością
wśród ich mieszkańców, którzy z
maniakalnym uporem zostawiają
małą gastronomię na rzecz centrów
gastronomiczno-usługowych właśnie
i z równie maniakalnym uporem
robią zakupy, i to w czasach kryzysu.
A jak to jest u nas?
A, u nas też galerie wzrastają, tyle
że świecą pustkami. Świeci Pasaż

Grodzki i świeci ta, co to ją dopiero
otworzyli przy skrzyżowaniu ulic 1
Maja i Klonowica. Czy jest nam zatem
kolejna z cyklu galerii potrzebna? Czy
może się sprawdzić? Ruszyć z kopyta
i tłumy przyciągnąć? Może, moi mili.
Usytuowana przy ulicy Pijarskiej
może okazać się fenomenem, i nie
ma tu żadnej kokieterii. Położona
w centrum centralnym ośrodkiem
zakupów stać się wszakże może,
albowiem tego w centrum brakuje.
Ale nie tylko – może również, wzorem
galerii w Toruniu i Rzeszowie, być w
Jeleniej Górze centrum kulturalnym,
gdyż takiej właśnie kultury tu trzeba. Galerii pragnie jeleniogórskie
społeczeństwo z kinem, hot-dogami
i toaletami, w których po hot-dogach
ręce można umyć, przed zakupami.
Galerii, a nie „Galerii” przez duże G,
która sztukę promuje.
Piotr Iwaniec

CIENIE HIRSCHBERGU CXV

Zanurzeni w wyrywkach z przeszłości
Chlupot whisky wlewanej
(jeszcze) pewną ręką Stefana do
szklaneczek stojących na stole
refrektarza plebanii ubarwił
chwilę ciszy, która zapadła po
rozmowach, entuzjastycznych,
pełnych wspomnień i przemyśleń o dawnych czasach. Erich
Hammelstein – z początku zagubiony i niepewny – szybko
odświeżył dawną przyjaźń z
Teodorem Drzewieckim. Inge, z
początku speszona i zamknięta
w sobie, doceniła otwartość
gościa, polskiego Niemca – jak o
nim pomyślała. Na jej usta wrócił
dawno niewidziany uśmiech.
Chichotała, kiedy Erich opowiadał jej o czasach, w których – co
prawda już na świecie była – ale
pamiętać ich nie mogła. Teraz
– w ciszy – zdała sobie sprawę,
że ten człowiek świetnie znał
jej ojca, za którym tak bardzo
tęskniła, choć – de facto – nie
miała nawet sposobności, aby
się z nim zaprzyjaźnić. Wstydziła
się jednak zbyt śmiałych pytań
mając nadzieję, że gość zatrzyma się na dłużej i będzie jeszcze
okazja – najlepiej gdzieś na osobności – do szczerej rozmowy.
Towarzystwo tak się zagadało,

że problemy niełatwej codzienności znalazły się w cieniu, a
w pomieszczeniu zwieńczonym
st ylowymi łukami, zagościła
przeszłość.
Stefan Starzecki miał w sumie
niewiele do powiedzenia i – co
nie zdarzało się często – nie był
“duszą towarzystwa”. Przysłuchiwał się słowom i budował sobie
wyobraźnią obrazy tamtego,
wojennego Hirschbergu, gdzie
życie toczyło się w miarę normalnie. Przypominał sobie, że on w
tamtym czasie – w okupowanej
Warszawie – niemal codziennie
żył w niepewności, czy przeżyje
następną godzinę, dzień, t ydzień... Myśląc tak dwutorowo
ograniczał się do uzupełniania
szklaneczek trunkiem, którego
zapas przytargał w plecak u
z mieszkania Drzewieckiego.
Było mu dobrze! Bardzo dobrze.
I choć na chwilę zapomniał,
że za pobicie przedstawiciela
władzy ludowej oraz zamiar
obalenia siłą ustroju socjalistycznego, wciąż jest poszukiwany
przez Milicję Obywatelską. – Bez
przeszłości bylibyśmy niczym –
westchnął.
Ciąg dalszy za tydzień.

Nie miał nic
do powiedzenia

–No chłopaki, co wam
najlepiej z tego rządzenia
wyszło?

Prezydent Marcin Zawiła
gościł na sobotniej premierze
w Teatrze im. Nor wida. Po
spektaklu i oklaskach – z racji
Międzynarodowego Dnia Teatru
– włodarza miasta poproszono
o głos. Samorządowiec rzekł
był, że teatr robi dobrą robotę,
bo daje odskocznię od szarej rzeczywistości. Prezydent
podchwycił słowa jednego z
bohaterów sztuki “Wojna bajek”
– Cesarza, który przemawiał
podkreślając, że tak naprawdę
to nie ma nic do powiedzenia. I
usprawiedliwiając się, że nie ma
nic do powiedzenia, szybciutko
skończył mowę. I bardzo dobrze.
Było krótko, zwięźle i na temat.
Może by tę zasadę zastosować
także przy innych okazjach?
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

–Grażynko, obiektywnie
patrząc na całokształt...

Ruszą trolejbusy?
Z Jeleniogórskiej Kolei Miejskiej nic nie będzie, przynajmniej na razie. Samorządowcy więc postanowili zająć się
symulacją wprowadzenia w
Jeleniej Górze komunikacji
trolejbusowej. Z tej racji odkurzono plany Niemców, którzy
także mieli taki zamiar, ale – z
powodu wojny – nigdy nie udało im się go zrealizować. Teraz
wojny nie ma – przynajmniej
światowej – więc szanse rosną.
Planiści zacierają ręce, dobra
fucha szykuje się także dla
znawców grafiki komputerowej
i wirtualnych symulacji, dzięki
którym będzie wiadomo, jak
trolejbusy zaprezentują się na
ulicach naszego miasta. Czy
marzenie się ziści? Zobaczymy. Prawdopobieństwo, że
przedsięwzięcie zakończy się
powodzeniem, jest spore.
(anzol)

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

–... to najlepiej wyszły nam
włosy!

Od lewej: Marek Obrębalski, były prezydent miasta, Grażyna Malczuk, wiceprzewodnicząca Sejmiku Dolnośląskiego, Marcin Zawiła, obecny prezydent miasta, Józef Kusiak, były prezydent miasta.
(anzol)

OKIEM REDAKTORA . 

Ciasno u nas, coraz ciaśniej
Na przekór spadającym tendencjom
demograficznym (przynajmniej według
oficjalnych statystyk), w naszym mieście
kurczą się tereny niezabudowane. Tam,
gdzie jeszcze kilka lat temu chadzało sie
na spacer, na łączkę, dziś stoją apartamentowce lub osiedla domków jednorodzinnych. A miejsca, gdzie jeszcze ekipy
budowlane nie trafiły, zapewne wkrótce
staną się placami budowy.
Jeśli zestawić ten budowlany trend z
liczbą ludności Jeleniej Góry – ledwo ponad osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców,
którzy w znacznej większości mają gdzie
mieszkać lub – także w zdecydowanej
większości nie stać ich na nowe lokum
– warto zapytać: dla kogo to się buduje?

Odpowiedź jednak już znaleźć trudniej.
Budynki, które wzniesiono w minionym
dziesięcioleciu, wciąż bowiem święcą
pustkami z braku chętnych najemców. A
co dopiero mówić o tym, co powstanie...
Pewnie specjaliści od dewelopperskich
interesów napisaliby cały elaborat o
przyczynach takiego zjawiska. Architekci
także wskazaliby jego użyteczność: wszak
przecież – mimo kryzysu – ktoś te budynki
projektować musi. Inwestycje budowlane
ożywiają rynek handlu materiałami, dają
zarobić budowlańcom (trudno wnikać,
na jakich zasadach, ale dają), i wnoszą
w miasto przynajmniej jakieś symptomy
rozwoju. Czego więc się tu czepiać? W
zasadzie to nie chodzi nawet o czepianie,

ile o niepokojące zapędy budowania tam,
gdzie się tylko da cokolwiek wybudować,
choć jest to często sprzeczne ze zdrowym
rozsądkiem.
Dzieje się tak choćby w dzielnicach willowych zaprojektowanych na początku
XX wieku jako osiedla o rzadkiej zabudowie, za to z dużą powierzchnią ogrodów
i terenów zielonych. Po 1945 roku dawne
rezydencje zagęszczono lokatorami,
a z biegiem lat – niewiele robiąc sobie
z niemieckich założeń – parcelowano
grunty i budowano. A to szare “staliniaki”
– brzydkie jak koszmar wielorodzinne
domiska, a to – równie ohydne – lokale
gastronomiczne w kształcie, na przykład,
murowanych baniaków.
Resztki uroku właściwego osiedlom
położonym za zalesionych zboczach

wzgórz jeleniogórskich odbiera się od lat
kilkunastu. Coraz mniej tam drzew, za
to – coraz więcej murów. Przyzwyczajeni
do przestronności mieszkańcy niebawem
będą patrzeć przed okno do okna... sąsiadów (o ile znajdą się chętni na zakup
nietanich lokali). Bo projektanci wzięli
sobie za wzór zagęszczenie gierkowskich
willi na osiedlu Czarne.
Miasto, szukając pieniędzy, sprzedaje
coraz więcej gruntów, które nigdy zabudowanymi nie były. Często to miejsca,
które – z oglądu laika – nie nadają się
na postawienie czegokolwiek. Choćby
skwerek przy Pijawniku u wlotu al. Wojska Polskiego w ul. Wolności. Sąsiedztwo
rzeczki stawia pod znakiem zapytania
sensowność wzniesienia kamienicy lub
– co bardziej prawdopodobne – kolejnego

pawilonu “Biedronki”, której sklepy w
stolicy Kotliny Jeleniogórskiej licznie się
ostatnio “wyroiły”.
A przy tym nie brakuje ziejących
pustką działek w centrum, gdzie aż
się prosi, aby zabudować szczerby w
miejskiej zabudowie. Coś tu ostatnio
drgnęło – choćby na terenie u zbiegu ulic
Piłsudskiego i Grabowskiego, gdzie wykopano już doły pod fundamenty kolejnego
apartamentowca – ale do ideału wciąż
daleko. Na sensowną zabudowę czeka
choćby teren na starówce w obrębie placu
Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz
ulic: Drucianej, Grodzkiej i Jasnej.
Tak czy inaczej budowlana ekspansja
w Jeleniej Górze z jednej strony cieszy, bo
“coś” się dzieje. Z drugiej zaś – niepokoi
jako przejaw chciwości i pazerności

względem każdego kawałka ziemi. Cóż to
bowiem za miasto z pustymi oczodołami
niezamieszkałych kamienic, które wzniesiono raczej nie po to, aby nikt w nich nie
mieszkał. To już lepsze byłyby łąki, aby
sobie lud pospacerować mógł.
Być może jednak inwestorzy myślą “do
przodu”, że kiedyś ludziom w portfelach
złotówek przybędzie i wykupią pustostany
na pniu. Budynki – jak to się mówi – jeść
nie wołają, są cierpliwe i postać mogą. A
kryzys – zdaniem optymistów – przecież
nie może trwać wiecznie. Choć w pełnej
nielogiczności Polsce i to jest całkiem
możliwe. Jan Pietrzak śpiewał kiedyś
w piosence, że “co się polepszy, to się
popieprzy”. Bądźmy jednak lepszej myśli
i odwróćmy szyk w tym zdaniu.
Wasz redaktor
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2012-03-23 godz. 19.30 - 2012-03-30
godz. 19.30
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracownika ochrony z terenu Jeleniej Góry,
Karpacza, Kowar i okolic. - 722 381 105
Agencja Ochrony zatrudni pracownika
ochrony z terenu Szklarskiej Poręby i okolic
oraz Lubania i okolic. - 605 093 654
Dam prace budowlańcy, murarze, ściany z
silki powyżej 20m2. Praca Wrocław zapewniam zakwaterowanie, bez wyżywienia. Tel:
536848388 - 888 394 351
Dam pracę- przedstawiciel JG, szybkie
pożyczki gotówkowe - raty miesięczne i
tygodniowe. Zadania: poszukiwanie klientów, udzielanie pożyczek, odbiór rat tel.
509 110 475
Firma Bresco Consulting zatrudni na
umowę o pracę na 3/4 etatu na stanowisko
sprzątająca na terenie Jelenia Góra z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
- 601 770 743
Firma transportowo-spedycyjna zatrudni
spedytorów krajowych i międzynarodowych z doświadczeniem, aplikację prosimy
przesyłać na adres email: biuro@transtim.
pl - 535-480-005
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni
fizjoterapeutę. info@villaromantica.pl - 501
700 433
Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni pracownika recepcji z doświadczeniem. info@
villaromantica.pl - 501 700 433
Konserwator-budowlaniec Praca na stałe z zamieszkaniem i wyżywieniem. W pensjonacie w Szklarskiej
Porębie .Wymagane doświadczenie w
branży ogólnobudowlanej. Cv wraz ze
zdjęciem wysyłać na onsl@op.pl szczegóły
telefon 9-22 - 693 429 971
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
Pałac Margot zatrudni kucharza z
doświadczeniem. Aplikację (CV i LM)
prosimy wysyłać na adres: marketing@
palacmargot.pl - 609 042 035

Park Miniatur w
Kowarach zatrudni
przewodników
ze znajomością j.
niemieckiego w stopniu
komunikatywnym tel.
661 699 699
Pizzeria Colosseum zatrudni kelnerkę 664 174 453
Pomoc kuchenna, pokojowa - hotel w
Karpaczu zatrudni od zaraz. Wymagane
doświadczenie. - 664 499 810
Poszukiwany jest programista PHP,
praca zdalna lub w biurze. CV prosimy przesłać na adres: bartek@coffeemedia.pl
Praca biurowa - Praca opiera się na
kontakcie telefonicznym z klientem, współpraca przy rozwoju portalu tym pisanie
artykułów tematycznych, katalogowanie
stron. Wymagana biegła obsługa komputera
i kreatywność. - 533 008 486
Praca dla brukarzy, ogrodników, murarzy
w Niemczech. Wymagana komunikatywna
znajomość języka niemieckiego - 726
736 776

Praca dodatkowa - Osobę mieszkającą w
Jeleniej Górze do pracy na zlecenie w dziale
technicznym. Prawo jazdy kat. B, własny
samochód, dyspozycyjność, najchętniej
emeryt/rencista. Dzwonić w dni robocze
9:00-16:00. - 68/3280962
Pracownia plastyczna zatrudni absolwentów Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. Wymagane prawo jazdy. Praca
od 01.04.2012. Oferty na maila: vetivt@
gmail.com
Przyjmę do pracy na ośrodku w Szklarskiej Porębie, pokojówki, kelnerki, pomoce
kuchenne - 606 214 905
Restauracja w centrum Karpacza
zatrudni szefa kuchni z doświadczeniem,
kontakt: astoria.karpacz@o2.pl - 502 583
999
Sztolnie Kowary zatrudnią - poszukujemy osób do pracy od maja do września w
charakterze przewodników. Osoby mobilne,
mile widziana znajomość języka obcego.
CV na biuro@sztolniekowary.com, tel:
757528458
Szukam pracownika do zabiegów agrotechnicznych (zboża) - doświadczenie;
kat.B, T; znajomość zachodnich maszyn
rolniczych. - 794 373 442
Zatrudnię do Restauracji w Jeleniej
Górze kucharzy, pomoc kuchenną - 606
991 160
Zatrudnię do sprzedaży w Centrum
Ogrodniczym, Cieplice. Głównie kosiarki,
traktorki itd. Pracowity, uczciwy, najlepiej po
szkole mechanicznej lub rolniczej. Proszę
CV ze zdjęciem na biuro@agrokosiarki.
pl - 602 195 714
Zatrudnimy osoby na stanowiska sprzedawców w sklepie mięsno-wędliniarskim w
Kowarach. - 667 668 448
Zatrudnimy osoby na stanowisko telemarketera do pracy w Citibanku w Jeleniej
Górze. Osoby zainteresowane pracą
prowizyjną prosimy o przesłanie CV na
adres:wojciech.wojcicki@citi.com
Zostań konsultantką lub bezpośrednią
klientką w Avon. Prezenty przez 4 katalogi.
Zarobki do 40% z własnej sprzedaży i/lub
do 10% ze sprzedaży grupy. Szkolenia
kosmetyczne. Bez zobowiązań, bez wpisowego - 667 268 964

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Młoda 23 lata szuka stałej pracy od zaraz.
- 792 346 442

ANONSE
MATRYMONIALNE
Blondynka bardzo ładna 34 lata z biustem 4 zaprosi pana do Cieplic na dyskretne
spotkanie - 722 266 420
Chłopak w rozmiarze XL dla puszystej
pani w wieku 43-48 lat - 725 895 471
Dla Pań. Dyskrecja, higiena, zdrowie, fantazje. Twoje lokum. Pozdrawiam wszystkie
Panie. - 607 495 461
Dyskretnie Łukasz - 792 705 885
Men 49/176/92 normalny, zaprzyjaźni się
bez zobowiązań moralno-finansowych z
fajną, szczupłą kobietą, wiek 35-50 - 513
274 066
Miły po 30 dyskretny, zdrowy dla kobiet
tylko po 40. Spotkania w tygodniu wieczorem albo soboty i niedziele. Pisz lub dzwoń
532 522 095
Młody mężczyzna szuka kobiety w celu
spędzenia gorących chwil we dwoje. Lubię
kobiety dojrzałe, ale wiek nie jest najważniejszy. Jestem atrakcyjny i bez nałogów.
Nie sponsoruję i nie oczekuję tego. - 663
903 235
Ola z Mazur 35 lat zaprasza - 792301466

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Piotr dla pań - 788 785 617
Starszy pan pozna chłopaka 30 do 42
lat z lokum w wiadomym celu tylko Jelenia
Góra. Odpowiem tylko na sms. - 726 511
677
Starszy pasyw uległy oczekuje propozycji
od aktywnych do 40lat Muflon 792652217

Wykonujemy kompleksowo usługi
brukarskie. Podjazdy, ścieżki, place, parkingi
z każdego rodzaju kostki betonowej jak
i granitowej. Udzielamy gwarancji. - 506
274 343
Wykonuję kosztorysy budowlane - tanio
- 603-300-365

USŁUGI
BUDOWLANE

USŁUGI
EDUKACYJNE

Brukarstwo - układanie kostki betonowej i granitowej. Podjazdy, place, inne.
Wysoka jakość prac, dobre ceny, zakup
materiału z rabatem. Tel 608-658-351
Dachy, rynny, kominy, obróbki, naprawy
- 661 452 621
Dachy, rynny, murowanie kominów,
obróbki, naprawy expresowe. Szybko, tanio
i solidnie. - 691 049 080
Dekarstwo, ciesielstwo, elewacje Dachy, remonty dachów, więźba, rynny,
okna dachowe, ocieplenia, roboty budowlane. Dolnośląskie - 669 869 714
Docieplenia elewacji - Termomodernizacja i kolorystyka elewacji - 509 565 541
Domy kompleksowo profesjonalnie w
rozsądnej cenie - 605 209 140
Hydraulik - Usuwanie awarii, wymiana
rur, modernizacje, naprawa wod.-kan. i inne
usługi. Tanio i solidnie. Tel.791-001-236
Junkersy naprawy 24h - Tel.500-5050-02 Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska.
Termy, junkersy, kotły, kuchenki gazowe.
Naprawa konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Zawsze bezpiecznie pewni
jakości i dobrej ceny.
Kominki, piece kaflowe, piece szamotowe, płaszcze wodne, ogrzewanie - 748
476 577
Kuchenki gazowe montaż 24/h - Tel. 50050-50-02 Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska.
Bezpieczne odłączenie i przyłączenie
naprawy. Próby szczelności instalacji profesjonalnie. Podbijamy książeczki gwarancyjne. Zawsze pewni jakości i ceny
Malowanie mieszkań, usługi remontowe
oraz składanie mebli. - 517 485 980
Minikoparka do wynajęcia, prace
ziemne minikoparka - 665 189 955
Okna PCV pod każdy wymiar, klasa jakości
A, 6-komorowe, do 10 lat gwarancji, terminy
nawet do 7 dni, system ratalny, bezpłatny
pomiar i wycena, zapraszamy - Ventana
ul. Wolności 179B Jelenia Góra - 696
222 263
Podejmę się wykonania prac ciesielskich
przy konstrukcji dachów, balkonów, pruskiego muru. Wykonuje również tradycyjne
kołkowane łączenia belek jak również
rzeźbione aplikacje. houseamazing@yahoo.
co.uk - 796 359 030
Profesjonalne usługi dekarskie i
ciesielskie - 605 209 140
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.
Remonty i wykończenia. Malowanie,
gładzie, panele, glazura, ścianki z płyt
G-K, instalacje systemów wodnych, kanalizacyjnych grzewczych i gazowych - 506
114 059
Remonty odAdo Z - Wykończenia wnętrz,
regipsy, gładzie, posadzki, łazienki, płytki,
centralne, wymiana okien drzwi oraz dachy,
rynny, kominy, obróbka, podbitki, gonty, papa
itp - 609246204
Sprzedaż z dostawą kruszyw budowlanych: -recykling ceglany, betonowy -humus
-piaski -pospółka -tłuczeń -inne - 669 711
776
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
Termet naprawy 24h - 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.
Udrażnianie kanalizy Wuko 24h - Tel.
500-50-50-02 Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska i okolice. Szybkie usuwanie awarii 1-3
godz od zgłoszenia. Udrażniamy zapchane
rury (fi 30-200 mm) odpływy w domu i za
budynkiem.

Usługi hydrauliczne,
ogrzewanie CO,
kominki, solary. Szybko,
tanio i solidnie tel. 502
080 797

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

Nauka jazdy
u Rumcajsa M.
Baranowski zaprasza
na kurs prawa jazdy kat.
B, ul. W. Polskiego 54, II
piętro, info, zapisy tel. 75
75 333 21, 691 873 599
Student 3 roku filologii angielskiej udzieli
korepetycji z j. angielskiego. 1 godzina - 20
zł, 2 godziny - 30 zł. Wszystkie poziomy
zaawansowania, możliwy dojazd. Kontakt
kom 797242711

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk - Instalacje elektryczne - domki,
mieszkania - wykonam. Awarie usunę.
Solidnie i taniej - 509 860 049
Elektryk - solidnie i tanio. Montaż instalacji w domu, mieszkaniu. Drobne naprawy,
pomiary. Podłączenie płyty grzewczej - podbicie gwarancji. - 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
GASTRONOMICZNE
Zajazd Wabi - kuchnia domowa, noclegi
(parking-granica Jeleniej Góry-kierunek
Wrocław) 502 552 195 - 502 540 170

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Usługi informatyczne - Komputerowe
pogotowie. Projektowanie, realizacja modernizacja sieci komputerowych LAN, Wi-Fi.
Projektowanie stron www. Usługi elektryczne, pomiary. Tanio, profesjonalnie,
solidnie - Infocad - 663-663-369

USŁUGI
MUZYCZNE
DJ - Wodzirej - Dj Pieszczoch - wodzirej,
prezenter - wesela, poprawiny, urodziny,
eventy, dyskoteki, osiemnastki, imprezy
okolicznościowe. Nowoczesne nagłośnienie
i oświetlenie. Demo na mojej stronie. - 604
186 987
DJ Prezenter - Dyskoteki, wesela, urodziny,
prywatki, imprezy okolicznościowe. Nagłośnienie, światełka, dojazd, 883-326-707
Wesela, przyjęcia. Muzyka instrumentalno
wokalno akordeonowa. Repertuar polski i
zagraniczny, cena umowna. Prowadzenie
zabaw, oświetlenie tel. 75 75 339 21, 692
046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Kitsune Sp z o.o opieka - Nasza firma
zajmuje się opieką dzieci jak i osób starszych
stawki godzinowe lub miesięczne niskie
ceny (opieka tylko w domu zleceniodawcy
) polecamy wszystkim zainteresowanym.
Tel 602436581
Potrzebujesz pilnie opiekunki do
dziecka lub osoby starszej zadzwoń do
nas, my rozwiążemy twój problem szybko
i solidnie. Ceny konkurencyjne i pewność,
że dziecko lub osoba starsza ma opiekę
602436581
Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w
domu. Sama mam 2,5-letniego synka, który
lubi dzieci wiec mam doświadczenie i jestem
odpowiedzialną osobą - 500 490 882

USŁUGI
RÓŻNE

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
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Anteny - poprawiamy po innych - Zapłaciłeś za usługę rzekomego fachowca od
anten? Nadal masz problem? Spokojnie
my go rozwiążemy w mig, bo takie poprawki
robimy od 16 lat i nie mamy z tym problemu.
Mont-Sat Jelenia Góra tel: 756428588 - 602
810 896
Atrakcyjne kredyty gotówkowe - do
200 000 zł bez poręczycieli, opłat wstępnych
i zabezpieczeń majątkowych. Okres kredytowania do 10 lat. Środki nawet w jeden dzień!
Niskie raty łatwe do spłaty, 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
Detektywi, doradztwo. Prowadzimy
najgłośniejsze sprawy w Polsce. Pomoc
prawna. - 884 001 204
Gaz serwis 24h - Tel.500-50-50-02 Jelenia
Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska. Junkersy, kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja, montaż urządzeń gazowych.
Podbijamy książeczki gwarancyjne Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i ceny
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Gotówka na święta - Tanie i szybkie
kredyty gotówkowe chwilówki na dowód,
kredyty bez BiK, a także pożyczki dla firm,
wystarczy zadzwonić pod numer 514
318 408
Hydraulik awarie 24h 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 24h - 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
Kanalizacja-hydraulika. Oczyszczanie i udrażnianie odpływów. Hydraulika
kompleksowa tel. 609 172 300

Kontenerowy
wywóz gruzu i śmieci.
Wynajem kontenerów.
Konkurencyjne ceny.
Tel. 500 766 817

Krajowy rejestr bezpieczeństwa publicznego - pomoc w uzyskaniu odszkodowań za
wypadki komunikacyjne, kolizje, potrącenia i
inne zdarzenia losowe. - 517 412 921

Okazja Berlin Wyspa Tropikalna, Paryż
8 dniowa wycieczka dla 2 osób w cenie
1 osoby. Cena 2500, Cena do negocjacji.
Termin do uzgodnienia do września. Tel.
605 449 493

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

Pełna księgowość za rozsądną cenę - 605
248 272

Naprawy blacharskie i nie tylko busów i
aut dostawczych, profesjonalnie, tanio - 881
620 220

Pogotowie kanaliz WUKO 24h - Tel.50050-50-02 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.
Pożyczki bez BIK i KRD - Skarabeusz.
Potrzebujesz gotówki na święta, masz
odmowy w bankach - zadzwoń 793953756.
Napewno ci pomożemy
Regionalny serwis anten - Jeleniogórska Firma z 16-letnim doświadczeniem
oferuje: sprzedaż, montaż, serwis anten
naziemnych, satelitarnych indywidualnych
i zbiorczych (domki, hotele, pensjonaty itd)
Mont-Sat - Wolności 52 tel.756428588 602 810 896
Rowerowy serwis. Nie wychodź z
domu - zadzwoń: odbierzemy, umyjemy,
naprawimy, doradzimy, odwieziemy - profesjonalnie i niedrogo, tel.692890195
Tapicerstwo od A do Z. Dojazd do
klienta. Wycena i transport gratis. - 880
044 951

Tylko do końca kwietnia 2012 darmowa
pomoc prawna. Sprawy rodzinne, cywilne,
karne, rozwody. Pisma, wnioski, pozwy. 884 001 204
Unieważnia się polisę ODØ1467Ø Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
tel. 75 75 569 41
Wodomierze wymiana i legalizacja - Jelenia Góra tel. 500-50-50-02 wymiana, montaż,
przeróbki. Plombujemy, legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności. Zawsze
solidnie pewni jakości i dobrej ceny
Wuco - udrażnianie kanalizacji - Najlepsi w
Jeleniej Górze, profesjonalni, cena/h ok. 180
zł, przyjazd na telefon, poradnictwo gratis,
wykonujemy: udrażnianie kanalizy wodą pod
ciśnieniem i spiralą elektr., inspekcja wideo
przykanalik - 601-841-896
WUKO Udrażnianie kanaliz 24h - Tel.50050-50-02 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
Wywozimy kontenery gruzu śmieci i
innych odpadów, atrakcyjne ceny w mieście,
zapraszamy. - 722 233 733

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Były student i studentka 2 roku posprzątają
każde biuro/ lokal użytkowy. Wieczorami i
nocami. Dokładnie i tanio. - 791 770 751

Firma SOL oferuje profesjonalne sprzątanie biur, klatek schodowych, terenów
zewnętrznych, pielęgnacja terenów zielonych, dozór obiektu, tv przemysłowa,
zarządzanie obiektami, ochrona osób i
mienia. – 5088034999
Firma specjalizuje się w dezynfekcji i dezodoryzacji pomieszczeń, przedszkoli, mieszkań itp. Dezynfekcja przeprowadzana jest za
pomocą mikrodyfuzora. - 695 029 722
Firma sprzątająca specjalizuje się w:
-dezynfekcji, dezodoryzacji, dezynsekcji
- sprzątaniu mieszkań po remontach i
wysiedleniach - sprzątaniu po pożarach,
sprzątaniu nagrobków - 695 874 206
Karcher czyszczenie dywanów tapicerki samochodowej i żaluzji pionowych
609600807 604807618
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Usługi również w firmie.
Odbiór - dowóz gratis. Wysoka jakość usług.
Zapraszamy tel. 609 172 300
Świadczymy najwyższej jakości usługi
specjalistycznego sprzątania i dezynfekcji
miejsc, w których ujawniono zwłoki w stanie
rozkładu po czasie. Efektywnie usuwamy
krew, płyny, odpadki organiczne. - 695
874 206

USŁUGI
TRANSPORTOWE

14

og£oszenia / reklama

2 kwietnia 2012 r.

Auto do ślubu - do wynajęcia piękne
limuzyny Lincoln Town car 10 metrowe,
8-10 osobowe. Przybranie auta w cenie bez
ograniczeń czasowych . - 692 712 710
Auto do ślubu - Mamy do zaoferowania
zabytkowa Warszawę 224, czarnego Lincolna Town car oraz kultowego Fiata, wolne
terminy, zapraszamy - 695 435 020
Autotransport - autolaweta - 880
044 951
Bus 3,5 tony blaszak - Transport rzeczy,
przeprowadzki, współpraca z firmami,
faktury VAT - 791 721 817
Lotniska - przewozy: Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań. F-ra
VAT. Door to door - 607 763 204
Mam do zaoferowania możliwość wynajęcia
auta do ślubu Porsche Cayenne, kolor
czarny metalic, beżowe skóry - info:883-562384 lub 690-99-33-33
Miejsce w aucie z Niemiec - zabiorę
jedną osobę z okolic Monachium w okolice
Jeleniej Góry (z adresu na adres). Dnia:04.04.12. auto osobowe (Mercedes) tel :
0049015779309978

Najtańsze w
mieście profesjonalne
przeprowadzki.
Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797

Najtańszy w mieście
profesjonalny transport.
Możliwość negocjacji
cen. Tel. 691 262 797
Oferuję przewozy osobowe (Passat
kombi) i towarowe (Mercedes MB 100 )
Tanio - 692 712 710
Przeprowadzki bus maxi 4.3m transport mebli, ładunków, palet, paczek. Streczowanie, załadunek - 506 080 210

Przeprowadzki
kompleksowo. Cała
Europa. 3 samochody.
Różne gabaryty. - 535
044 951
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Przeprowadzki
tanio. Szybko, solidnie.
Kierowca pomaga
przy załadunku oraz
rozładunku. Promocja
na kwiecień. Tel. 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
Transport bus towarowy, przeprowadzki, dyspozycyjność tel. 782 021 371

Transport do
Wrocławia i z Wrocławia
do Jeleniej Góry w
każdą niedzielę za
symboliczne pieniądze.
(Jeżdżę do Wrocławia
po towar pustym busem
i wracając mam jeszcze
sporo miejsca w aucie).
Tel. 691 262 797
Transport mebli, usługi transportowe
na terenie UE. Samochód 3,5 tony. Tanio,
szybko, solidnie. Oferta promocyjna. Tel.
511 160 252
Transport towarowy - Fiat Ducato
Maxi, kraj i zagranica, 24h/dobę, faktury vat,
nawigacja, 3 siedzenia w kabinie, 1,5 tony,
12m3 tel. 503 027 361

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Manicure i pedicure w domu - Tel 500-5050-12. Wykonuję manicure i pedicure przy
użyciu kosmaceutyków 100% naturalnych.
Przyjadę i zrobię. Tanio szybko i solidnie.
Najwyższa jakość za dobrą cenę.
Masz problemy ze stopami? - Odciski, wrastające paznokcie, zrogowacenia, pielęgnacja stóp u osób starszych, cukrzyków. Istnieje
możliwość dojazdu do klienta. Wykonujemy
także tradycyjny pedicure. Zadbaj o stopy na
wiosnę. Zapraszamy - 792 870 508
Paznokcie, tipsy w Twoim domu, tel 50050-50-12 Wykonuje paznokcie żelowe na
formie lub tipsie, przyjadę i zrobię w twoim
domu. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za dobrą cenę
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Stylizacja rzęs w Twoim domu - Tel
500-50-50-12 Certyfikat, doświadczenie,
szeroki wybór rzęs, produkty profesjonalne
i antyalergiczne 100% zadowolonych
klientek. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa
jakość za rozsądną cenę
Suplementy - Poprawiamy zdrowie i
samopoczucie zmieniając jakość życia na
lepszą przez oczyszczanie i dożywianie
naturalnymi suplementami. Dołącz do tych,
co mają ochotę na wszystko i są zdrowi. 605 565 758
Zapraszam na masaże w atrakcyjnych
cenach: Bańka Chińska, gorące kamienie,
drenaż limfatyczny z tapingiem, masaż
klasyczny zwykły oraz z elementami terapeutycznymi i więcej. Atrakcyjne rabaty
- 697-888-792

SPRZEDAM
Sprzedam farbę metalową: szara i niebieska, 17 kg tel. 75 61 61 448
Sprzedam odzież nową i używaną z
wyposażeniem sklepu stojaki, wieszaki,
przymierzalnia, lustro - niedrogo - 504
230 151

ODDAM
Oddam ziemię za darmo z wykopu w
Dziwiszowie - 606 702 260

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
M-3 do wynajęcia, Zabobrze II - mieszkanie
ciepłe do wynajęcia na Moniuszki; 3 pokoje,
54 m2, duży balkon. W pobliżu przystanki,
instytucje kult.- oświatowe, przychodnie,
markety. Koszt wynajmu 1000 zł + czynsz
+ media. - 608 236 938
Mam do wynajęcia mieszkanie 100m2,
4-pokojowe kuchnia, łazienka, przedpokój,
bez sąsiadów bez opłat za wodę, ogrzewanie centralne, cena 1000zł. Mieszkanie
znajduję się w spokojnym miejscu we
Wleniu. - 669 937 731
Mam do wynajęcia: mieszkanie dla grupy
robotników tel. 608 210 531
Mam do wynajęcia mieszkanie na Zabobrzu
||, 2 pokojowe, umeblowane, ze sprzętem
AGD z dostępem do internetu - 792 847
861
Mam do wynajęcia mieszkanie, częściowo umeblowane - parter. Okolice
Małej Poczty ul. Wyczółkowskiego. Opłaty
to czynsz, kaucja + gaz, prąd, woda. Info
tel. – 603313897
Mam do wynajęcia pokoje jedno i dwuosobowe. W Cieplicach niedaleko szkoły
Rzemiosł Artystycznych przy ul. Pułaskiego
10. Blisko przystanku lini 9, 17, 14, 23. - 782
586 558
Mam do wynajęcia pokój w mieszkaniu w
centrum, kablówka, internet - 663 226 009
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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
Mieszkanie - 2 pokoje 43m2 - Wynajmę
mieszkanie, częściowo umeblowane - parter.
Okolice Małej Poczty (ul. Wyczółkowskiego)
Opłaty to czynsz, kaucja + media. Info. tel.
-603 313 897
Słoneczna kawalerka w centrum - na
Placu Ratuszowym, z widokiem na ratusz, 2.
piętro, nowe budownictwo, słoneczna, duży
pokój, wnęka kuchenna, łazienka/WC, c.o.
miejskie, od 01.04.2012, 550,- zł + czynsz +
media, bezpośrednio. - 5023774691
Szklarska Poręba - Mieszkanie samodzielne parter 2 pokoje kuchnia łazienka
garaż ogródek, blisko wyciągu częściowo
umeblowane pralka mikrofala, instalacja do
TVsat - 700 zł/m-c + ok 130zł ogrzewanie
gazowe, woda i prąd. - 601 148 414
Umeblowane 65m2, z widokiem na
góry dla osób ze stałym dochodem, bez
pośrednika, wynajmę od zaraz, najem 450
zł, czynsz 319 zł + liczniki + zaliczka, CO tel.
507 842 757
Wynajmę mieszkanie 10zł/m2 - Wynajmę
3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 55
m2. Cena 10 zł/m2 + opłaty. Mieszkanie
świeżo po remoncie, nowe meble kuchenne.
- 607 328 088
Wynajmę pokoje 1os., 2os., 3os. Wynajmę pokoje 1os., 2os.,3os. dla turystów,
kuracjuszy i nie tylko. Rejon parku Zdrojowego Cieplice tel. 517 672 338

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię lub sprzedam mieszkanie
własnościowe 75 m2, 3 pokoje + kuchnia,
przedpokój, łazienka. Mieszkanie rozkładowe, CO własne, wysoki parter na domek
tel. 609 887 899
Zamienię mieszkanie 3 pokojowe w Mysłakowicach na mniejsze, może być kawalerka
tel. 509 528 102
Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 48m
(2=1) z wygodami. W obrębie 200m kościół,
szkoły, sklepy, przystanki komunikacji
miejskiej w Gliwicach na jednopokojowe
parter lub 1 piętro w Kowarach. Tel po 17-00
- 32/230-08-42
Zamienię mieszkanie własnościowe, po
generalnym remoncie w Piechowicach na
podobne lub kawalerkę w JG, Karpaczu,
Świeradowie Zdroju tel. 504 569 095, 797
438 716

DOMY

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

KUPIĘ
Dom na wsi - do remontu lub wyremontowany, do 20 km od Jeleniej Góry dla
zdecydowanego klienta. Nieruchomości
Rychlewski. Lic: 9549 - 667 219 752

DOMY
SPRZEDAM

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia od maja 2012 umeblowany
z dużym tarasem i ogrodem, zadbany, 3
pokoje + salon + kuchnia. Polecam N. City.
Koszt najmu 1300zł/m-c - 509 949 961

Do wynajęcia piętro domu w Jeleniej Górze
taras kominek 70m kw może być od zaraz.
Bezpośrednio sprzedam 1/2 domu w w-SRQLHG]LDñHN
603 139 918ZJD]HFLHFRG]LHQQLHZLQWHUQHFLH
poziomie 123m2 - Jelenia Góra, osobne
wejście, cena 330 000 zł tel. 797 775 829
Bliźniak w Jeżowie Sudeckim - bliDZIAŁKI/GRUNTY
sko Zabobrza. 140m, w stanie surowym
KUPIĘ
zamkniętym. Działka 750m. Bardzo dobra
lokalizacja. Prąd, gaz, TP-wszystko w Ziemię rolną - W okolicach Jeleniej Góry,
działce. Pośrednikom dziękuję - 603 139 koniecznie przeliczeniowy hektar. Nierucho998
mości Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Dom 280m nowoczesny przestronny na
działce 2270m w Podgórzynie możne być
DZIAŁKI/GRUNTY
pod działalność np. elitarne przedszkole
SPRZEDAM
itp.1200000 do negocjacji - 691 800 131
Atrakcyjna
działka w Jeleniej GórzeDom Mała Poczta - na działce 600 m.kw.
podpiwniczony, dwa garaże, nowa elewacja, Dziwiszów os. Leśne Zacisze, media przy
docieplenie, dach, okna pcv. Dobry także działce. W sąsiedztwie nowych domów.
dla 2 rodzin. Doskonała cena. Rychlewski Widok na Karpacz, cisza i spokój na łonie
natury. Powierzchnia 3482m² - 885 342
Nieruchomości lic 9549 - 501 736 644
Dom w Miedzyrzeczu - Wolnostojący z 947
garażem oraz pomieszczeniem gospo- Działka 35zlm2 - Piękna działka bud. połodarczym w Międzyrzeczu-Bobowicko, o żona przy pałacu w Wojanowie, 18ar, nadaje
powierzchni całkowitej 218,8m². Powierzch- się pod budowę dwóch domów, dogodny
nia działki 680m². Widok na jezioro, blisko dojazd asfaltem, blisko sklep, przystanek,
las. - 885 342 947
kościół, media, 5min od Jeleniej Góry, pilnie,
Nowy dom w okolicach ulicy Morcinka, w tanio - 883-783-222
spokojnej lokalizacji, z możliwością prowaDziałka budowlana Dziwiszów - Działka
dzenia dodatkowo działalności lub wynajęcia
części.Atrakcyjna oferta. Nieruchomości Otti budowlana w Jeleniej Górze-Dziwiszów os.
Leśne Zacisze o powierzchni 1462m². Media
lic.13225 - 603 491 335
przy działce, w sąsiedztwie nowe domy.
Sprzedam mieszkanie „ala domek” 80m2 Widok na Karpacz. - 885 342 947
z ogródkiem w Miłkowie. Bez pośredników
Działki 1600 i 1782 m kw. - Blisko granicy
- 517 411 357
Szeregówka skrajna Zabobrze ul. Jeżowa Sudeckiego i Zabobrza - cena 80
Paderewskiego, wysoki standard, elegancka zł/m kw. lic.9549 - 726 290 939
kuchnia, kominek, garderoba, poddasze Działki budowlane na sprzedaż, atrakcyjużytkowe, atrakcyjna lokalizacja, super- nie położone koło Jeleniej Góry. 1050-1750
okazja tel. 501 099 367
m2. Dogodny dojazd. Media. Tel. 695
Śliczny domek - po kapitalnym remoncie, 725 857
130 m2 powierzchni, 3 pokoje na działce Odstąpię działkę rekreacyjną, z nową
1100 m2 w Miłkowie. 389 000 zł. N. Rychlewaltaną, w ogrodach działkowych w Piechowiski lic: 9549 - 667 219 752
cach tel. 504 569 095, 797 438 716
Wolnostojący 190tyś. Sobieszów dom ok. 110m2, piętrowy, podpiwniczony, Podgórzyn działki budowlane - Super
5 pokoi, taras. Atrakcyjna dzielnica. Działka widokowe działki przy asfalcie w cenie od
550m2. W rozliczeniu może być kawalerka. 70 zł/m.kw. i powierzchni od 1020 m.kw.
Pilne. Cena jeszcze do rozmów. Marcin 665- Polecam Rychlewski Nieruchomości lic
570-100 B. N. Cztery Kąty. Lic.7453
9549 - 501 736 644
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Przesieka - 1818 m.kw. Na Skałkach. cena 65000 zł. przy drodze, media przy granicy. Lic 9549
Rychlewski Remigiusz - 501 736
644
Sprzedam działkę w Mysłakowicach. Pow 1790m2. Położona w
centrum , niedaleko szkoła, sklepy,
gmina, nowy ośrodek zdrowia,
kościół. Piękny widok na śnieżkę.
Polecam - 667 150 652

Sprzedam działki budowlane w
Kostrzycy 1000m2 do 1200m2,
60zł/1m2, nr licencji 12382 - 601
610 040
Sprzedam w ładnym i cichym miejscu, działkę budowlaną z mediami i
zezwoleniami w Wojcieszycach. Tel:
722312643

DZIAŁKI/GRUNTY

MAM DO WYNAJĘCIA
Tanio wynajmę plac ok. 2000m2,
ogrodzony, monitorowany, utwardzony ul. K. Miarki 18D teren
Pebexu. - 601 057 718

LOKALE
SPRZEDAM
Pub/kawiarnia koło Rynku JG
- Jeśli chcesz się sprawdzić jako
menedżer/właściciel istniejącego i
prosperującego pubu z ugruntowaną
klientelą (głównie studencką) w ścisłym centrum Jeleniej Góry zadzwoń
mamy propozycję. - 607 841 236
Sprzedam ekologiczny sklep
i restaurację - Sprzedam ekologiczny sklep i restauracje Bio Bar
w Cieplicach. Pl. Piastowski 24 tel.
664092922

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokal 75 m2, trzy
pomieszczenia (w całości lub
osobno) pod usługi lub handel, ul.
Klonowica tel. 600 395 142
Do wynajęcia lokal na parterze, 40
m, centrum, PL. Wyszyńskiego 46 609 655 488
Do wynajęcia lokal w centrum, 60
m2, z parkingiem tel. 607 055 801
Do wynajęcia pomieszczenia biurowo-użytkowe. Zabobrze. - 691
142 843
Do wynajęcia sklep 50m2 Jelenia
Góra Pl. Niepodległości 3, 2500 zł
netto tel. 509 528 102

Lokal 70m2 ścisłe centrum, deptak
ul. 1-go Maja 42 (naprzeciw szkoły
handlówki) parter, duże witryny, do
wynajęcia. - 888 221 321
Lokal na działalność Zabobrze Lokal 29,89 m2 parter, w ciągu sklepów na Zabobrzu /pod arkadami/, do
wynajęcia. - 757 531 808
Mam do wynajęcia duże pomieszczenie, 300m2, biuro, wc, duży
plac, teren ogrodzony, przy głównej
drodze na Wrocław (Maciejowa), od
zaraz, 2800zł+VAT - 601 924 778
Pomieszczenia biurowe na 1
piętrze w Jeleniej Górze ul. Wolności
14 - 602 153 546
Wynajmę biura z parkingiem w
dolnym Karpaczu przy głównej drodze - 509 081 541
Wynajmę halę - tanio wynajmę
pomieszczenia magazynowe w tym
dwa z kanałem pod warsztat samochodowy teren Pebexu ul. K. Miarki
18D. - 601 057 718
Wynajmę lokal na pasażu w Jeleniej Górze na sklep odzieżowy lub
inną działalność. - 509 081 541
W y n aj m ę l o k a l u ż y t k o w y o
powierzchni 24m2 na parterze przy
Placu Ratuszowym 39 w ścisłym
centrum, super lokalizacja (50m
od ratusza), lokal samodzielny, tel
kontaktowy 604400890
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Wynajmę lokal w Jeleniej Górze ul.
Cieplicka wyremontowany na parterze z witryną. Dwie sale, łazienka
i pom. socjalne. 500 zł + rachunki
- 506 539 424

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam pensjonat, powierzchnia użytkowa 321m2, całkowita
410m2, położony na działce w
centrum Szklarskiej Poręby. Tel.
605595732

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Magazyny, hale, biura, place teren Celwiskozy, mieszkania tanio
wynajmę tel. 661 444 877
Wynajmę halę 300m w Karpaczu
przy głównej drodze z parkingiem 666 222 528
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