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Trwa walka ze smogiem
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Zmarła 3-letnia dziewczynka przygnieciona przez trzepak na podwórku przy Powstańców Śląskich

Kto winien śmierci Karolinki?
- Jesteśmy bardzo poruszeni, nie możemy uwierzyć w to
co się stało – mówi pan Piotr, sąsiad rodziców trzyletniej
Karolinki która zginęła przygnieciona trzepakiem. Musimy
jednak o tym mówić głośno, żeby podobna tragedia nie
zdarzyła się gdzie indziej – podkreśla.
W miejscu, gdzie 18 sierpnia doszło
do tragedii stoi krzyż ze zdjęciem
dziewczynki. Palą się znicze. Resztki
trzepaka zostały wycięte i ledwo widać
je w trawie.
- Wszyscy bardzo przeżywamy
śmierć małej Karolinki – mówi sąsiad
rodziców tragicznie zmarłej dziewczynki pan Piotr. Jednak mogło to
spotkać każde inne dziecko i tylko
czekać jak dojdzie tu do kolejnego
nieszczęścia. Z tego miejsca już dawno
zrobiono slumsy, a jego mieszkańcom
przyklejono etykietkę marginesu. A to
nieprawda bo i tu są porządni ludzie.
Tacy jak na przykład rodzice Karolinki.
Jej tata pracuje, a mama opiekowała
się nią i dwiema starszymi siostrami
– opowiada sąsiad.
Jak mówią inni mieszkańcy kompleksu budynków - dzieci masowo

oblegały trzepak, gdyż nie
mają się gdzie bawić.
Jak twierdzą, o fatalnym stanie technicznym trzepaka informowali
pracowników
Zakładu
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej,
do którego należy
teren, gdzie stało feralne urządzenie. Zabiegali
też bezskutecznie o założenie w
okolicy placu zabaw.
- Tego dnia, byłem w domu – mówi
ojciec dziecka. - W pewnym momencie
przez okno zobaczyłem starszą córkę,
która niosła małą na rękach. Mała miała obrażenia główki. Zadzwoniliśmy

Fot. Grzegorz Kędziora

Dolnośląski Alarm Smogowy zorganizował 24 sierpnia w Książnicy
Karkonoskiej spotkanie ws. projektu
uchwały antysmogowej, która wkrótce ma być rozpatrywana przez Sejmik
Województwa Dolnośląskiego.
Organizatorzy podkreślali, że smog
nie ma barw politycznych i jest to
inicjatywa ponad podziałami, która
nie lobbuje na rzecz żadnej grupy
interesu. - Smog dotyczy tego, co
jest dla nas najważniejsze, czyli
życia i zdrowia. Jestem ojcem trojga
dzieci – one też są motywacją, żeby
się tym zająć - wyznał Krzysztof
Smoliński z Dolnośląskiego Alarmu
Smogowego.
Dolnoślązacy chcą wprowadzić
zapisy ograniczające możliwość
spalania odpadów węglowych, węgla brunatnego i mokrego drewna
od 1 stycznia 2018 r., a także zakaz
instalowania starych technologicznie
kotłów od 1 lipca 2018 r.
Aktywiści zamierzają zebrać do
końca września jak największą liczbę
podpisów popierających wprowadzenie uchwały antysmogowej na terenie
Dolnego Śląska. Zapowiadają, że podczas inauguracji Września Jeleniogórskiego na Placu Ratuszowym rozstawi
się ze stolikiem, gdzie będzie można
składać podpisy. Możliwość wsparcia
będzie też przez internet.
(Przemo)

(361)

po pogotowie, które
przez 40 minut nie przyjeżdżało. Do
szpitala zawiózł nas mój kolega – opowiada. Winą za wypadek obarcza zarządcę terenu. - Ten trzepak od dawna
był pochylony, sprawa była wiele razy

Mia³ - 530 z³
Ekogroszek - 765 z³
Orzech - 710 z³
Kostka - 740 z³

zgłaszana do ZGKiM – podkreśla.
- Rozumiem emocje jakie towarzyszą tej sprawie, bo to ogromna tragedia
– mówi dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy
Lenart. - Pragnę jednak stwierdzić, że w
posiadanych dokumentach nie mamy
żadnego pisemnego zgłoszenia złego
stanu trzepaka. Rozmawiałem też z
pracownikami i żaden nie potwierdza

ewentualnych zgłoszeń ustnych na
ten temat. Konstrukcja trzepaka była
też sprawdzana podczas kontroli i
brak jest jakichkolwiek zapisów, by
była zużyta lub znajdowała się z złym
stanie technicznym. Trudno w tej
chwili powiedzieć co było przyczyną
jego złamania. To ustali postępowanie
prokuratorskie - dodaje.
Grzegorz Kędziora
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Ruszył proces w sprawie sylwestrowej tragedii

Oskarżony… nie pamięta
Przed Sądem Rejonowym
w Jeleniej Górze rozpoczął się 8 sierpnia proces
28-letniego Vladyslava K.
Obywatel Ukrainy odpowiada za spowodowanie w
sylwestrową noc wypadku
drogowego, w którym zginęły dwie nastolatki.

Fot. Grzegorz Kędziora

I

Przypomnijmy. Do tragedii, która
wstrząsnęła jeleniogórzanami, a
odbiła się echem również w całej
Polsce doszło na moście przy ulicy
Sobieskiego tuż przed północą 31
grudnia 2016 roku. Dwie nastolatki:
14-letnia Sara oraz 16-letnia Maria
udały się w to miejsce, aby obserwować pokaz fajerwerków nad Placem
Ratuszowym. W stojące na chodniku
dziewczynki wjechał jeep grand cherokee. Kierujący pojazdem Ukrainiec
był pijany (miał we krwi prawie
2 promile alkoholu). W wyniku
uderzenia obie nastolatki zginęły na
miejscu. Ponadto w wypadku została
ranna pasażerka auta.
ponownie popełnić podobny czyn
Oskarżony nie był obecny na sali
W toku śledztwa oskarżony zabroniony, w związku z jego uza- rozpraw. Był reprezentowany przez
Vladyslav K. nie przyznał się do leżnieniem od alkoholu.
obrońcę Wacława Majewskiego.
winy. Tłumaczył się, że nie paMężczyźnie postawiono trzy Zdaniem mecenasa cała sprawa
mięta okoliczności zdarzenia. W zarzuty: spowodowania w stanie nie jest tak jednoznaczna jak była
wydanej w sprawie opinii sądowo- nietrzeźwości wypadku ze skutkiem przedstawiana do tej pory i zbyt
psychiatrycznej biegli nie stwier- śmiertelnym, za co grozi mu kara szybko opinia publiczna wydała
dzili żadnych okoliczności, które do 12 lat pozbawienia wolności, wyrok na jego klienta. - W aktach
mogłyby wyłączyć lub ograniczyć kierowania pojazdem w stanie sprawy są relacje policjantów,
u niego zdolność kierowania swo- nietrzeźwości oraz jego zaboru w którzy przybyli na miejsce tuż po
im postępowaniem i rozumienia celu krótkotrwałego użycia. Jak wypadku i wypowiedzi świadków,
znaczenia swoich czynów. Biegli ustalono, oskarżony w chwili zda- które zupełnie inaczej stawiają
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
wskazali natomiast na istniejące w
rzenia nie miał prawa użytkować osobę kierującego tym pojazdem ich ocenie zwiększone prawdopo- pojazdu, należącego do firmy, w komentował W. Majewski
dobieństwo, że oskarżony mógłby której pracował.
Grzegorz Kędziora
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Na deficyt kierowców Ukraińcy?

Najprawdopodobniej na początku
września ruszy drugi etap prac ratunkowych nadkruszonych zębem
czasu murów na zamku Chojnik.
Właściciel obiektu (Oddział Sudety
Zachodnie Polskiego Towarzystwa
Turystyczno- Krajoznawczego) ogłosił właśnie przetarg mający wyłonić
wykonawcę inwestycji.
Roboty na terenie najstarszej
części warowni potrwają do końca
listopada. Zakres prac obejmuje
między innymi: osadzenie i montaż
tymczasowych elementów (przypór)
stabilizujących górne partie muru,
zabezpieczenie stalowych, spiralnych schodów, wypełnienie pęknięć
w murach i osadzenie luźnych kamieni. Na ich przeprowadzenie PTTK
otrzymał dotację z ministerstwa kultury w wysokości 350 tysięcy złotych.
Jeleniogórski Urząd Miasta dorzucił
30 tys. zł, zaś Urząd Marszałkowski
35 tys. zł. Pierwszy etap kosztował
450 tys. zł.
(WAC)

Miejski Zakład Komunikacyjny
ma kilka wolnych etatów na stanowisko kierowcy, a chętnych nie
ma zbyt wielu. Spółka posiłkuje
się Ukraińcami, ale w ostatnim
czasie było ich zaledwie trzech.
W związku z brakiem chętnych
do pracy spółka od zeszłego roku
poszukuje również pracowników
poza granicami Polski. Ukraińcy,
którzy sprawdzili się w ostatnim
czasie, musieli wrócić do kraju,
aby ponownie uzyskać wizy.
- Zakładamy, że na początku września wrócą do pracy,
ale to nie rozwiązuje problemu – powiedział Jerzy Wolski,
prezes MZK. - Robimy wszelkie
poczynania na rynku lokalnym,
jak i zagranicznym, aby liczbę
zatrudnienia zwiększyć i móc
obsługiwać rozkład jazdy zlecony
przez władze miasta. Póki co, u je-

Chojnik wciąż pięknieje
leniogórskiego przewoźnika było
zatrudnionych trzech obywateli
Ukrainy, więc nie rozwiązuje to
problemu wakatów.
W MZK pracuje obecnie 156
kierowców (w t ym 5 osób na
1/2 etatu), a zapotrzebowanie
określone jest na 164. Tymczasem na r ynk u brak uje osób,
które chciałyby w tym zawodzie
pracować. Przez to pojawiają się
nadgodziny, które wypracowują
kierowcy, a wynagrodzenie, które
wzrosło po ostatnich podwyżkach
staje się coraz bardziej atrakcyjne.
Kierowca może zarobić ok. 4 - 4,2
tys. zł (brutto). Zarobki wzrastają po przepracowaniu sześciu
miesięcy lub roku, gdyż dochodzi
tzw. 13 pensja. Funkcjonuje tez
Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
Przemek Kaczałko

Godziny otwarcia:
pn. ± sob. 07:00 ± 22:00
niedz. 07:00 ± 21:00

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Ratusz do remontu
Budynek wybudowany został w
1749 roku. Ostatni większy remont
przeszedł w latach 1957-1959. Od
tamtej pory na jego wygląd miał
wpływ już tylko czas, co dostrzeże nawet mniej wprawne oko.
Dlatego w zeszłym roku podjęto
decyzję o generalnym remoncie
Ratusza, zwłaszcza, że nadarzyła
się okazja uzyskania dotacji na
ten cel. Rozpoczęło się kolejne
rozdanie unijnych środków i
właśnie przy ich wsparciu władze
miasta chciałyby przeprowadzić
inwestycję. Projekt otrzymał już
pierwsze dofinansowanie, drugie
z Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego pomału się rozstrzyga.
- Czekamy teraz na ocenę mówi Jerzy Łużniak zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. – Jesteśmy już po ocenie formalnej,
czekamy na ocenę merytoryczną,
a później strategiczną. Wszystko
jest na dobrej drodze. Może nie
otrzymamy dofinansowania na
przeprowadzenie całej inwestycji,
jednak liczymy na 85 proc. wsparcie. Jeśli nie, będziemy musieli
sobie sami poradzić.
Kwota remontu nie jest mała,
mowa o prawie 6 milionach
złotych, tyle szacunkowo pochłonąłby remont budynku Ratusza.
Władze miasta planują nie tylko
prace na zewnątrz: położenie nowej elewacji czy wymianę stolarki
okiennej, ale również w środku:
wymianę instalacji centralnego
ogrzewania, elektrycznej, wodnej
i kanalizacyjnej. Prace dosięgłyby
także wieży ratusza, którą po
remoncie ROZMAITOŒCI
obiektu będzie można
zwiedzać.
P. Guszała

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Wrzesień jeleniogórski - to już
Przed nami Wrzesień Jeleniogórski 8 września od godz. 11.00 do 18.00
2017. Miesięczny cykl imprez zostanie na placu Ratuszowym - Wystawa “Wyzainaugurowany 2 września (w sobo- produkowano pod Śnieżką”.
tę). Co jest w programie?
W dniach 9-10 września od godz.
1 września o godz. 16.00 w Muzeum 10.00 do 18.00 na Placu Piastowskim
Karkonoskim - wernisaż wystawy - XVIII Międzynarodowe Warsztaty
“Secesja i Jelenia Góra. Obraz miasta Pszczelarskie.
i epoki”.
14 września o godz. 17.00 w ODK
2 września o godz. 17.30 na placu – otwarcie wystawy fotografii “Jelenia
Ratuszowym - inauguracja Września Góra i Jeleniogórzanie 2017”.
Jeleniogórskiego 2017. Wystąpią:
Marcin Wyrostek i
15 września o godz.
Kayah.
16.00 w Galerii “Korytarz” - otwarcie wy2 września o godz.
stawy Rolanda Okonia
11.00 na Placu Pia“Okoń na dziko”.
stowskim - Narodowe
Czytanie: “Wesele”
Od 23 do 24 wrzeStanisława Wyspiańśnia na placu Ratuskiego.
szowym odbywać się
będzie 44. Jeleniogór4 września o godz.
ski Jarmark Staroci i
19.30 w kościele pw.
Osobliwości, a w Parku
Podwyższenia Krzyża
Sportowym (przy ul.
Świętego w ramach
Złotniczej) - 52. MięXX Festiwalu Silesia
dzynarodowy Turniej
Sonans, wystąpi Marcin Masecki, w Tańca Karkonosze Open 2017.
programie: nokturny Fryderyka Chopina. 5 września o godz. 19.30 - Jakub 23 września o godz. 19.00 w JCK
Choros i recital organowy - “Kompo- (przy ul. Bankowej 28/30) - koncert
zytorzy nurtu reformacyjnego”. W zespołu Raz Dwa Trzy poświęcony
programie jest także występ zespołu twórczości Wojciecha Młynarskiego.
Liarman (06.09., o godz 19.30), Macieja Fortuny - muzyka na organy i trąbkę 29 września o godz. 17.00 w JCK
(07.09. o godz. 19.30) oraz Capella (przy ul. 1 Maja 60) - Eliminacje Ligi
Cracoviensis, Jan Tomasz Adamus - Jo- Rocka.
seph Haydn - Msza Nelsońska (08.09.,
o godz. 19.30).
30 września o godz. 18.00 w Filharmonii Dolnośląskiej w koncercie jubi7 września o godz.18.00 w BWA - leuszowym
wystąpi
Aloszar.Awdiejew
29 maja
2017
wernisaż wystawy “40 lat BWA. Now z zespołem.
Is Here”.
(Manu)
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2017-07-29 godz. 16.00 - 2017-08-25 godz. 23.15
PRACA
DAM PRACĘ

Doradca w Fotojoker 1/2
etatu - Interesujesz się fotografią? Znasz markowe produkty
Cewe? Chciałbyś pracować u
wiodącego detalisty w branży
foto? W takim razie Fotojoker to idealny pracodawca
dla Ciebie. Aplikuj na praca@
fotojoker.pl

Barman z doświadczeniem
- Zatrudnimy doświadczonego barmana do pracy w
restauracji zlokalizowanej na
pl. Ratuszowym w centrum
JG. Wymagana znajomość
drinków, koktajli, kaw itd. Możliwość podjęcia pracy w dowol- Elektryk / Elektromonter
- Firma Bayer + Riedl Personych godzinach. - 570 581
nalservice GmbH poszukuje
896
Elektryków oraz ElektromonBrukarz - Niemcy - Praca terów chętnych do podjędla brukarzy z doświadcze- cia pracy na terenie Niemiec
niem. Lokalizacja: Bovenden (Dolna Bawaria). - 882 067
- Niemcy. Darmowe zakwate- 218
rowanie. Zarobki ok. 10.000 zł
Elektryka i pomocnik elekna rękę na miesiąc! Szczegóły: tryka - Zatrudnię więcej info na
tel. 571 255 502 Cv na: info@ : ajotnet@vp.pl - 605 458 999
persona-diretkservice.pl
Firma Ładziński Zakłady
Budowa Mirsk-Gryfów-Jele- Metalowe poszukują: Spania - Zatrudnię pracownika do waczy, ślusarzy konstrukcji
stanów surowych oraz wykoń- metalowych z uprawnieniami i
czeniówki. Miejsce pracy Jele- doświadczeniem mile widziana
nia Góra. Jeździmy również grupa niepełnosprawności
po trasie Mirsk-Gryfów-Jele- CV+list motywacyjny proszę
nia.Praca w fajnej brygadzie, wysłać na adres: biuro@prodobra stawka, umowa, praca kostal.pl Tel. 756435400
na dłużej. - 504 159 890
Firma Partner Sp. z o.o.
Cieśla Szalunkowy / Niemcy
- Firma z wieloletnim stażem
na rynku poszukuje do pracy
w Niemczech cieśli szalunkowych i pomocników. Gwarantujemy stałą pracę + spanie.
Stawki godzinowe płacone
w Euro od 10,00 (na rękę)
do 20,00 Euro. - 756464557,
699952962

zatrudni pracowników budowlanych, montażystów klimatyzacji i wentylacji, do prac
wykończeniowych. Wymagane prawo jazdy, - 516 064
502

Firma zatrudni na umowę o
prace mechanika - ślusarza
remontowego. Mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawDo sprzątania w restauracji - ności. - 609 492 718
Osoba porządkowa do restau- FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
acji - mycie okien, podłóg, grafika komputerowego.
naczyń, podlewanie kwiatków, Wymagana znajomość Adobe
wynoszenie śmieci, dbanie Illustrator oraz języka angielo czystość toalety i pomiesz- skiego. Informacje w siedziczeń socjalnych, zmywanie bie firmy przy ul. Waryńskiego
garnków, uzupełnianie towaru. 23 w Jeleniej Górze. - 513
153 665
- 570 581 896
Do sprzedaży lodów/gofrów Zatrudnimy od zaraz do sprzedaży lodów gałkowanych,
gofrów, deserów lodowych.
Praca od 10-16 lub 16-21,
możliwe zmiany przez cały
dzień, tylko w weekendy lub
w tygodniu. Praca w zgranym
zespole. - 570 581 896

FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
pracowników do obsługi termoprasy transferowej. Informacje w siedzibie firmy przy
ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej
Górze. - 513 153 665
Grafik komputerowy
- Zatrudnimy na umowę o
pracę grafika komputerowego.
Wymagania biegła znajomość
Corel Draw, Photoshop lub ilustrator. CV wraz ze zdjęciem i
przykładowymi pracami prosimy przesyłać na adres grafikjg@wp.pl

Doradca ds. nieruchomości - Firma Home Broker
poszukuje kandydatów na
stanowisko Doradcy ds. nieruchomości. Pakiet szkoleń,
możliwość rozwoju, atrakcyjne
wynagrodzenie oraz pełne Hydraulicy i elektrycy wsparcie przy pozyskiwaniu Niemcy - Niemiecka firma BS
Service GmbH zatrudni do
klientów. - 667 970 894
pracy w Niemczech hydrauDoradca Finansowy - Atrak- lików/elektryków -wymagana
cyjne zajęcie dla osób nasta- znajomość języka niemiecwionych na zysk i wysokie kiego i doświadczenie. Gwazarobki - zostań Doradcą rantujemy umowę o prace i
Finansowym, nauczymy Cię stabilne warunki zatrudnienia
wszystkiego. Wyślij CV: profi- - 721 360 899
creditjg@wp.pl - 668 682 335
Kasjer ul. Grunwaldzka
Doradca klienta w salonie - Szukam osób do pracy w
Plus - Poszukujemy komuni- sklepie w Jeleniej Górze- nie
katywnych osób do pracy w wymagamy doświadczenia.
salonie Plus w Jeleniej Górze. Jedyny wymóg to książeczka
Umowa o pracę, wynagrodze- sanepid oraz chęci do pracy:)
nie: gwarantowana podstawa Atrakcyjne warunki współplus premie, pakiet benefitów. pracy. Zapraszam do kontaktu
- hr@ oex .pl
- 797 594 765

Kasjer/kasjerka na
weekendy - kasjer/kasjerka
w markecie w Jeleniej Górzepraca głównie w weekendybez doświadczenia. Umowa
zlecenie, stawka 15,50zł brutto/h. Wymagana książeczka
sanepid oraz ukończone 18
lat. - 514 458 317
Kasjer-sprzedawca
Piechowice - Poszukiwane
osoby do pracy na stanowisku
kasjer/sprzedawca w Strzelinie- praca bez doświadczenia!
Wymagamy jedynie książeczki
sanepid. Atrakcyjne warunki
współpracy! Zapraszam do
kontaktu. - 797 594 770

Kierowca kat B praca
dodatkowa - Praca w soboty
od godziny 4:30 do 8:00, własne auto osobowe lub małe
dostawcze. Więcej informacji
podam zainteresowanym osobom telefonicznie. Proszę o
kontakt między godziną 8-17.
- 607 260 313

Kierownik zmiany - wtryskarnia - Wymagania: bardzo
dobra znajomość procesu
i technologii wtrysku, praktyczna umiejętność wymiany
form wtryskowych, doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
znajomość MS Office (Excel) Kelner/ka - Zatrudnimy do rekrutacja@dr-schneider.com
obsługi doświadczoną osobę.
Praca w dowolnych godzinach Kontrola Jakości - Niemcy
w przedziale czasowym 10-24. - Exact Systems S.A. zatrudni
Zapewniamy bardzo atrak- do kontroli jakości i prac procyjne zarobki oraz napiwki dukcyjnych tarcz hamulcowych
uzależnione od wkładu pracy ważacych 10-12 kg. w miejscoi zaangażowania. - 570 581 wości Breidenbach. Wymagamy p.jazdy i samochodu.
896
Kelner/kelnerka - Chy- Praca od zaraz, również bez
botek pod przełęczą w Prze- języka. - work@exactsystems.
siece poszukuje na stanowisko de /+48725256386
kelner, kelnerka, barman,
manager. Chętnych zapraszamy na rozmowę. Wszelkie
informacje pod numerem tel.
504 114 212

Kontrola Jakości okolice
Mainz - Exact Systems S.A.
zatrudni 12 osób do kontroli i
produkcji pianek samochodowych w okolicach Mainz. Możliwość zatrudnienia w parach
- na parę wymagane 1 auto.
Możliwość zatrudnienia również bez języka. - work@exactsystems.de /+48725256386

Kelner/kelnerka Restauracja w centrum Karpacza zatrudni kelnera/kelnerkę.
Oferujemy; umowę o pracę,
wysokie zarobki - 733 787
014
Koordynator wesel:
Kelnerka z doświadcze- 3.000zł - Jeśli masz doświadniem - Zatrudnimy kelnerkę od czenie jako kelner/ka. Oferuzaraz w centrum JG, atrakcyjne jemy stałą umowę. Atrakcyjne
zarobki, wysokie napiwki, miła wynagrodzenie, prywatną
atmosfera w zgranym młodym opiekę medyczną i szkolenia.
zespole. Możliwość pracy tylko Dwór Korona Karkonoszy w
w weekendy lub w tygodniu. - Sosnówce k. Karpacza. Tel.
570 581 896
w godz.: 10.00-19.00 - 605
K e l n e r k a / k e l n e r - 144 021
Zatrudnimy kelnerkę lub kelKucharz i pomoc kuchenna
nera praca dwu zmianowa.
- Dam pracę dla kucharki/
- mile widziane doświadczekucharza i pomocy kuchennej
nie zawodowe tel. kont. 605
w Szklarskiej Porębie. - 607
598 712 w godz.12:00-18:00
851 127
lub CV na maila biuro@siedliKucharz/ pomoc kuchenna
skopstraga.pl
Kelnerka: atrakcyjna pen- - Zatrudnię kucharza i pomoc
sja - Oferujemy stałą umowę. kuchenną do restauracji w
Dla chętnych także praca w Jeleniej Górze. - 665 779 554
wybrane dni lub na weekendy. Atrakcyjne wynagrodzenie. Opieka medyczna.
Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce k. Karpacza. Telefon w godz.: 10.00-19.00. - 605
144 021
Kierowca C i E Niemcy Poszukujemy kandydatów/ tki
na stanowisko kierowca BDF.
Oferujemy prace w dowolnie
wybranym systemie, szkolenia dla osób, ktore nie posiadają doświadczenia. Umowa o
prace na niemieckich warunkach. - 668 156 702
Kierowca C+E. Kółka
PL-UK-PL - Zatrudnię kierowcę C+E na trasy w kółkach
PL-Anglia-PL. Czas jednego
kółka 4-6 dni. Szczegóły wyjaśnię telefonicznie. - +48 791
635 180

Kucharza przyjmę do pracy
w Karpaczu. Wysokie wynagrodzenie. Zapraszam do
współpracy. Tel. 663 641 259

Kucharza przyjmę do pracy
w Restauracji na Deptaku w
Karpaczu. Zapewniam umowę
o pracę. Wynagrodzenie miesięczne na rękę od 3200 złotych plus premie. Paca w
fajnym i koleżeńskim zespole.
Zapraszam. - 663 641 259

Mechanik ślusarz umowa
- Firma zatrudni na umowę
o prace mechanika - ślusarza remontowego. Prace przy
konstrukcjach stalowych. Mile
widziana umiejętność spawania MIG/MAG/elektroda. - 500
400 905
Murarz – Drezno - 10.000 zł
- Praca dla murarzy z doświadczeniem. Okolice Norymbergii
lub Drezna. Darmowe zakwaterowanie. Zarobki ok. 10.000
zł na rękę/ m-c. Szczegóły: tel.
571 255 502 Cv na: info@persona-diretkservice.pl

Opiekunka Lünen 1250 €
2.09 - Poszukujemy opiekunki
z komunikatywną znajomością języka niemieckiego do
opieki nad mobilną 84-letnią
seniorką, po udarze. Do dyspozycji pokój, internet. Piękna
okolica, w pobliżu jeziora 733228 601, 75 769 09 68

Opiekunka Mannheimn
1300€ 3.09 - Poszukujemy
niepalącej opiekunki z dobrą
znajomością języka niemieckiego do opieki nad 76-letnią
seniorką, mobilną, bez demencji. Spokojne miejsce, internet
na miejscu. - 733 228 601, 75
Murarz zbrojarz - Praca 769 09 68
dla murarza bez nałogów. Opiekunka z pods. niemiecPseudo fachowcom dzięku- kiego - Poszukuje od 07.08
jemy. Szklarska Poręba 509 opiekunki z podstawowym niemieckim i prawem jazdy. Lek229 669
Murarz-Niemcy- 10 tys. kie zlecenie, podopieczna o
rollatorze, jest dostęp do interzł / m-c - Praca dla murarzy z
netu, jeden dzień w tygodniu
doświadczeniem. Zarobki ok.
wolny + codzienna przerwa. 10.000 zł na rękę co miesiąc.
721 177 679
Drezno, Monachium, Frankfurt
Opiekunowie osób starn.M. Darmowe zakwaterowaszych - Szukamy opiekunów
nie. Szczegóły: tel. 571 255
do opieki nad os. starszymi w
502. Cv na: info@persona-diNiemczech. Język niemiecki
retkservice.pl
komunikatywny, pr. jazdy,
Niania opiekunka do dziecka doświadczenie. Sprawdzone
- Szukam niani do opieki nad oferty wyjazdów na bieżąco
rocznym chłopcem u mnie w do wyboru, wysokie składki
domu (osiedle czarne). Praca ZUS, komfortowe przejazdy. od Pon-Pt, 6-8 h dziennie. 734 427 734
Godziny pracy oraz kwota do Pani do szycia - Potrzebna
uzgodnienia. Praca na dłużej. osoba do szycia do pracowni
szwalniczej, praca na umowę
- 691 378 228
Niewykwalifikowani zlecenia - 530 559 179
monterzy el - Prace monterskie związane z montażem
elementów elektryki - zlecenia
na terenie całej Polski. Zapewniamy transport, zakwaterowanie i szkolenie Wyślij CV:
rekrutacja@sunproject.com.
pl dzwoń: 531 613 605

Panią do hurtowni pościeli Zatrudnię Panią do hurtowni
pościeli hotelowej tel. 886
666 896

Opieka nad osobami starszymi! - Firma Veritas oferuje
profesjonalną opiekę nad osobami starszymi na terenie Niemiec. Zgłoś się do nas i wyjedź
do pracy już dziś. Oferujemy:
zarobki 1100 -1700e netto.
Zadzwoń: 534 269 240!

pizzy! tel: 609 945 755

Pilnie potrzebne Panie do
opieki od zaraz. Dobre warunki
i wynagrodzenie .Nie pobieramy żadnych opłat. Szczegółowe info pod nr telefonu.
Obsługa druku cyfrowego
- 511 844 939
- FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
Pizzeria zatrudni - Praca
pracowników do obsługi druku
w „I Love Pizza” Zatrudnimy
cyfrowego. Informacje w siePizzaiolo Oferujemy: Praca
dzibie firmy przy ul. Waryńw zgranym zespole! Umowa!
skiego 23 w Jeleniej Górze.
Wysokie wynagrodzenie!
- 513 153 665
Szkolenie z zakresu robienia

Opieka w Niemczech - Praca
dla Pań i Panów od zaraz na
warunkach Polskich lub Niemieckich. Wymagana podstawowa znajomość języka.
Wynagrodzenie netto od
1300e plus zwrot za dojazd
Leroy Merlin w Jeleniej 150 e. Szczegółowe info pod
Górze zatrudni doradców nr tel. - 511 844 939
klienta. Chętnych prosimy o Opiekun/Opiekunka osób
wysyłanie cv na adres: ako- starszych-praca w Niemczech.
sin@leroymerlin.pl
Legalne, stabilne zatrudnienie,
Leroy Merlin w Jeleniej składki ZUS od średniej krajoGórze zatrudni magazynierów. wej. Sprawdzone, bezpieczne
Chętnych prosimy o wysyłanie miejsca pracy. Wymagana
cv na adres: akosin@leroy- przynajmniej podst. znajomość
merlin.pl
jęz. niem. - 734 427 734

Polska firma poszukuje do
pracy w Czechach murarzy,
cieśli, kierowców kat. C, wynagrodzenie 5 tys. zł. zakwaterowanie, umowa o prace,
bpbp@bpbp.cz tel. 420 326
726 062
Pomoc kuchenna - Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa
stała lub dla chętnych praca
w wybrane dni tygodnia, lub
na weekendy. Miejsce pracy:
Dwór Korona Karkonoszy
w Sosnówce k. Karpacza.
Dzwonić: 10.00-19.00. - 605
144 021
Pomoc kuchenna Jelenia Góra - Zatrudnię pomoc
kuchenną do pracy w pierogarni. Ponad to uczniów lub
studentów na okres wakacyjny. Wymagana książeczka
sanepidowska. Więcej szczegółów pod numerem telefonu:
500 497 909 lub 505 116 700
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Pomoc w restauracji 10-13.08 - Zatrudnimy
osobę do pomocy w restauracji przy obsłudze gości,
pracach porządkowych,
zmywaniu, sprzedaży lodów
itp. Możliwość podjęcia
pracy na dłużej, bądź tylko
w w e e k e n d y. - 5 7 0 5 8 1
896
Poszukujemy kierowcy
C i C+E na trasy międzynarodowe, system 2/1 lub 3/1,
podstawa+ diety, wymagany komplet dokumentów.
- markartrans@gmail.com /
666179625
Poszukujemy operatorów maszyn skrawających(
frezer, tokarz, strugacz)
oraz operatorów maszyn
cnc do pracy w Jeleniej
Górze. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie! proszę o kontakt tel. 693 013
524
Praca chałupnicza w
domu - Praca w domu
przy produkcji albumów na
znaczki. Tylko okolice Karpacza. - 602-220-488
Praca dla kelnerki/kelnera - Zatrudnimy kelnerkę/
kelnera z doświadczeniem
10zł/h + napiwki. Wymagana książeczka Sanpid.
Elastyczne godziny pracy,
młody zgrany zespół, praca
rano lub wieczorem w centrum Jeleniej Góry. - 570
581 896
Praca dla kierowcy CE
w Niemczech! Oferujemy
pracę dla kierowców kategorii C,CE,D na terenie
Niemiec. Zarobki nawet
do 2500 Euro miesięcznie!
Więcej informacje telefonicznie lub mailowo info@
sasa-r.eu - 784 931 508
Praca dla murarzy Niemcy - Praca dla murarzy
z doświadczeniem. Okolice Norymbergii i Drezna.
Darmowe zakwaterowanie.
Zarobki ok. 10.000 zł na
rękę/ m-c. Szczegóły: tel.
571255502 Cv na: info@
persona-diretkservice.pl
Praca fizyczna od zaraz
na terenie Niemiec Wymagania: gotowość natychmiastowego wyjazdu!
motywacja do pracy! sprawność fizyczna brak pro blemu alkoholowego ! Wiek:
20-45 lat tel.+48 536-447727
Praca na budowie od
zaraz - więcej informacji pod
numerem 607083068 lub
665336911. Mile widziani
obywatele Ukrainy.

Praca przy kładzeniu kabli
- Szukam mężczyzn do prac
elektrycznych. Mile widziane
doświadczenie i uprawnienia, jednakże ze względu na
nieskomplikowany charakter
pracy- przyjmę niewykwalifikowanych pracowników. - 531
613 605
Praca w kawiarni na Zabobrzu - Szukamy osoby do pracy
w nowo powstałej kawiarni.
Wymagania: uśmiech na twarzy, kreatywność, punktualność, wykształcenie min.
średnie, znajomość obsługi
kasy fiskalnej, książeczka
sanepidu. - babskimagiel@
spoko.pl
Praca w KFC W Jeleniej
Górze. Poszukujemy osób
do pracy na stałę na każdym
stanowisku na dowolny etat.
Aplikacje prosimy wysyłać
na adres: 103300@amrest.
eu (z dopiskiem Praca) - 571
407 413
Praca w Łomnicy - Zatrudnimy osoby przy produkcji
plastików w Łomnicy. Umowa
zlecenie praca w trybie
4-brygadowym Wynagrodzenie ok 1700 zł. netto - 756
475 564
Praca w markecie- Jelenia
Góra - Poszukiwane osoby
do pracy w sklepie na dziale
lady/tradycja- nie wymagamy
doświadczenia. Jedyny wymóg
to książeczka sanepid. Atrakcyjne warunki współpracy.
Zapraszam do kontaktu! - 797
594 765
Praca w Niemczech - Firma
Pflegehelden poszukuje do
pracy w Niemczech opiekunów osób starszych! Zgłoś
się do nas już teraz! Zarobki
nawet do 1700 euro! - 530
Praca w Szwecji - Poszukuję
zleceniobiorców usług sprzątających w Szwecji. Stawka
85sek/h. Mile widziane pary z
autem. Praca stała i od zaraz.
Dla chętnych organizowane
zakwaterowanie. Nr KRAZ:
14145 Nr. Tel: 600715101 530 828 048
Pr a c o w n i k b i u ro w y Fabryka Mebli w Jeżowie
Sudeckim zatrudni osobę znającą j.niemiecki lub angielski w
dziale obsługi produkcji i handlu. - 699 989 572
Pracownik budowlany Niemcy - Praca dla pracowników budowy. Lokalizacja:
ok. Frankfurtu nad Menem.
Zarobki ok. 10.000 zł na rękę
na miesiąc. Darmowe zakwaterowanie. Szczegóły: tel.
571255502 Cv na: info@persona-diretkservice.pl
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og£oszenia
Pracownik budowlany /
pomocnik - Firma zatrudni
pracownika budowlanego /
pomocnika. Wynagrodzenie
płatne tygodniowo, Stawki do
negocjacji w zależności od
kwalifikacji. Umowa o prace/
zlecenie / dzieło. - 781 089
688
Pracownik gospodarczy
- Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika
gospodarczego. Mile widziane
młode osoby. - 605 097 861
Pracownik porządkowy
- Dr. Schneider zatrudni pracownika porządkowego:
prace porządkowe w biurach, magazynie, na hali produkcyjnej, obsługa maszyn
czyszczących. Praca w systemie 2-zmianowym, umowa
o pracę, bezpłatne dojazdy rekrutacja@dr-schneider.com
Pracownik produkcji
OPSO - Poszukujemy pracowników do produkcji odwodnień liniowych. Praca pon.-pt.
godz. 7:00-15:00. Weekendy
wolne. Praca w grupie na linii.
Stałe zatrudnienie po okresie
próbnym. CV na: stora@storadrain.pl - 756 491 265

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ryłko Galeria Sudecka Poszukuje pracownika na
stanowisko sprzedawcy do
firmowego salonu Ryłko w
Galerii Sudeckiej. CV proszę
kierować na adres email bądź
w sklepie - 535223407/ jeleniasudecka@rylko.com
S.M. Związkowiec - konserwator - S.M. Związkowiec w
Jeleniej Górze zatrudni na
umowę o pracę konserwatora.
Wykształcenie zawodowe
elektryczne z uprawnieniem do
1kW Tel. 75 75 42 623
Sortowacz monter - JTEC
sp.z o.o. zatrudni na stanowisku sortowacz monter małych
części plastikowych. Wymagane zdolności manualne.
Oferty składać: info@jtec.pl
praca w hali lub w domu.
Sprzątanie pomieszczeń
- Zatrudnimy do sprzątania
(umowa o pracę) na 2 godz.
dziennie od 6.30 do 8.30. Kontakt tel. 75/6430163 lub osobisty Zabobrze, ul.Kiepury 44,
Warsztat Terapii Zajęciowej.
Oferty-e,mail: wtzjelenia@
wp.pl - 75 64 301 63

Sprzedawca suplementów
diety - Szukam do pracy na
stoisko odżywkami dla sportowców jako sprzedawca-doP r a c o w n i k p r o d u k - radca na 1/2 etatu. Wymagana
cyjny - montaż - Dr. Schne- minimum podstawowa wiedza
w zakresie suplementacji. ider zatrudni pracowników
693 939 918
produkcyjnych na montażu
- praca od zaraz. Praca w sys- Szukam nianię do dziewtemie trzyzmianowym. Pełny czynki - Praca od poniedziałku
do piątku, u mnie w domu w
etat, umowa o pracę, bezJG. - 669 304 301
płatne dojazdy, bogaty pakiet
socjalny, LuxMed, Multisport - Szukam odpowiedzialnych
osób, zainteresowanych pracą
rekrutacja@dr-schneider.com
na stanowisku kasjer/sprzeProgramista sterowni- dawca w markecie- nie wymaków PLC - Oczekujemy: pod- gamy doświadczenia. Umowa
stawowej wiedzy w zakresie zlecenie, stawka 15,5zł brutprogramowania sterowników to/h. - 514 458 317
PLC, umiejętności czytania Szukam Pani do sprzątania
schematów elektrycznych, - Szukam solidnej, uczciwej,
znajomości podstaw elektro- dokładnej, energicznej Pani
techniki i sensoryki, zdolności do sprzątania małego mieszanalitycznych - rekrutacja@ kania, firmom dziękuje, tylko
osoba prywatna od 35 lat tel.
dr-schneider.com
506 099 339 kontakt po godz.
Przygotowanie produkcji
13.00 do 18.00
- FX Sport Sp. z o.o. zatrudni
pracowników do przygotowy- Szukam wykonawcy do
obróbki blacharskiej balkonu
wania elementów odzieży dla
tel. 799 247 396
szwalni. Informacje w siedzibie
firmy przy ul.Waryńskiego 23 w Środowisko Adobe IlluJeleniej Górze. - 513 153 665 strator - FX Sport Sp.z o.o.
zatrudni osoby z umiejętnoPrzyjmę do pracy - Firma ścią poruszania się w środo"ANNA" w Karpaczu przyjmie wisku pracy Adobe Illustrator.
do pracy osoby na stanowisko Mile widziany j.angielski. Więrecepcjonistki/recepcjonisty, cej informacji przy ul. Waryńkucharza, pomocy kuchennej skiego 23 w Jeleniej Górze.
- 513 153 665
- 665 556 042
Przyjmę Panią do sprząta- Technik pomiarowiec / konnia klatek schodowych na tere- trole - Firma Interdont Support
nie Cieplic i Jeleniej Góry oraz Q poszukuje pracowników
Pana do koszenia, odśnie- w Jeleniej Górze i okolicach
żania. Dla Pana wymagane Praca na terenie: Niemiec do
39tyg (wdrażanie) potem okoprawo jazdy kat b. Kontakt
lice Jeleniej Góry. Zakres prac:
9:00-17:00. Nie odpisuje na
Organizowanie i przeprowasmsy. - 511-001-883
dzanie - 881 959 244
Rusztowania / Pomocnicy - Praca od zaraz w Niemczech. Poszukujemy ludzi do
montażu rusztowań, również
pomocnicy. Stawka od 9,00
Euro do 17,00 Euro Netto
(na rękę) + spanie, dajemy
zaliczki na start. - 756464557,
699952962

Z at r u d n i ę b a r m a n a Doświadczony barman od
zaraz do pracy w ekskluzywnej
restauracji w centrum Jeleniej
Góry. Wymagana dyspozycyjność oraz książeczka Sanepid.
- 570 581 896
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę
w centrum tel. 698 958 276

Znajdziesz nas m.in.:

Tesco Cieplice, ul. Wolności
Sanatorium Agat - Cieplice
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
CM Orle - Cieplice ul. Cieplicka 83
Przychodnia Źródło - Cieplice ul. Sprzymierzonych
Zorka Społka z o.o - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
Sanepid
Hurtownia Renoma - Jelenia Góra ul. Wolności
Medicta - Jelenia Góra ul. Wolności
Solarium - Jelenia Góra ul. Wolności
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra ul. Wolności 28
Kaufland - Jelenia Góra - Zabobrze
Chata Polska - Jelenia Góra - Zabobrze
Dzięciołowski - Jelenia Góra ul. Paderewskiego
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra ul. Mostowa
Pasaż Grodzki
Ratusz
Delikatesy DD - Jelenia Góra ul. Solna
Hotel Europa - Jelenia Góra ul. 1 Maja
Smakosz
Restauracja Relax - Jelenia Góra ul. 1 Maja 60
Przychodnia Zaborze - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Chata Polska Trzcińskiego
Szpital - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Ginekomed - Jelenia Góra ul. Kiepury
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra ul. W. Pola
Hurtownia Duko - Jelenia Góra ul. W. Pola
Energetyka - Jelenia Góra ul. w. Pola
Urząd Miasta - Jelenia Góra ul. Sudecka 29
Urząd Pracy - Jelenia Góra ul. Podchorążych
Starostwo
Firma przewozowa Ro-Ko - Jelenia Góra ul. Kazimierskiego 5
Hurtownia Best - Jelenia Góra ul. Sobieskiego 56
Bar Tado - Jelenia Góra ul. Karola Miarki
Prokostal - Jelenia Góra ul. Karola Miarki42
Jeleniaplast - Jelenia Góra ul. Społdzielcza
Draexlmaier
Nowa Zorka
Rembud
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra Rynek
Pub Belfast - Jelenia Góra Rynek
DD ul. Sobieskiego
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Klub Kwadrat - Jelenia Góra ul. Bankowa
MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka
Przychodnia - Jelenia Góra ul. Nowowiejska
Szkoła tańca Kurzak-Zamorski
Pub Spokojnej Starości
DD Wincentego Pola
Urząd Skarbowy - Jelenia Góra ul. Wolności
Arnika Pl Piastowski
Jelfa
Biuro Informacji Turystycznej Plac Ratuszowy
Redakcja Jelonka - Jelenia Góra ul. M Skłodowskiej-Curie 13/2

Zatrudnię kierowcę w pizzerii diabolo w Karpaczu na
dowóz kontakt w pizzerii lub
pod telefonem - 605 132 668

Zatrudnimy kucharza Doświadczony kucharz od
zaraz. Wymagana książeczka
Sanepid. Praca w młodym
zgranym zespole, możliwość
Zatrudnię na budowę - awansu, umowa o pracę po
Firma budowlana z ponad 25 okresie próbnym (umowa zleletnim stażem zatrudni do prac cenie). - 570 581 896
na terenie Jeleniej Góry i okolic Zatrudnimy na umowę o
tynkarzy, murarzy, regipsiarzy prace pielęgniarkę ze znajooraz innych robót np. dociepleń mością pracy w dziale kadr.
itd. Tylko osoby z doświadcze- Mile widziane orzeczenie o
niepełnosprawności. - 609
niem! 508 936 573
Zatrudnię operatora kopar- 492 718
ko-ładowarki tel. 886 666 896

Zatrudnimy pracownika
pomocniczego w produkcji z
umiejętnością obsługi wózków widłowych, mile widziana
grupa niepełnosprawności 609 492 718

Zatrudnię osobę z b.
dobrym j.niemieckim na
wyjazd służbowy do Niemiec
08-10 wrzesień, mail: horsepower55@wp.pl
Zatrudnimy przy sprzedaży
Zatrudnię Panią, Pana do lodów tajskich/gofrów. Praca
od 10-21:30 (w weekendy do
hurtowni - 886 666 896
23:00). Możliwość pracy od
Zatrudnię szpachlarza i
10-16 i 16-21:30. Praca sezomalarza praca od zaraz płaca nowa do 22 wrz na umowę zleco tydzień - 500 741 676
cenie. Wymagana książeczka
Zatrudnimy do sprzątania Sanepid. - 570 581 896
marketu budowlanego przy Zautomatyzowana pralAl. Jana Pawła II w Jeleniej nia - Panią Pana również
Górze. Kontakt pon. - pt. w studentów do profesjonalnej pralni zatrudnię tel. 886
godz. 8-15, tel. 601 156 466
666 896
Zatrudnimy elektromonterów - Elektromont S.A. zatrudni Zbrojarz Betoniarz – Drezno - Praca dla zbrojarzy i
osoby z uprawnieniami elektrobetoniarzy z doświadczeniem.
energetycznymi do 1kV. StaOkolice Drezna. Darmowe
bilne zatrudnienie, terminowe zakwaterowanie. Zarobki ok.
wynagrodzenie. Oferty - osobi- 10.000 zł na rękę/ m-c. Szczeście (Waryńskiego 18 ;J.Góra ) góły: tel. 571255502 Cv na:
lub mailowo: zarząd@elektro- info@persona-diretkservice.
mont.pl - 607 833 423
pl
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MOTORYZACJA
CZĘSCI KUPIĘ
Auto skup - Auto Naprawa
- Szybko-Profesjonalnie Łomnica ul. Karkonoska 102 - 572
969 717
Skup aut 721912463 - Skup
aut osobowych oraz dostawczych płatność gotówka
dobre ceny formalności na
miejscu zapraszam - 721
912 463

MOTORYZACJA
CZĘSCI SPRZEDAM
Opony od 13 do 19 cali od
20zl - Posiadam praktycznie
każdy rozmiar opon do aut
osobowych i dostawczych w
bardzo dobrych cenach. Możliwy montaż - 697 104 455
Zimowe opony 155/70/13
używane tylko 4 miesiące
prawie nowe na felgach stalowych gratis cena 200 zł 603 891 610

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto kasacja auto skup 794 794 104
Auto kasacja auto skup
- Dbamy o zadowolenie
naszych Klientów, bo wiemy,
że nasz profesjonalizm jest
kluczem do ich zaufania.
Mamy świadomość, że jedna
transakcja może przerodzić
się w stałą współpracę. - 500
403 803
A u t o z ł o m o wa n i e dbamy o zadowolenie
naszych Klientów, bo wiemy,
że nasz profesjonalizm jest
kluczem do ich zaufania.
Mamy świadomość, że jedna
transakcja może przerodzić
się w stałą współpracę. - 512
512 227
Autozłomowanie 511
209 408
Autozłomowanie
533533443
Autozłomowanie
787009777
Autozłomowanie
885775445
Skup aut do 50 tys tel. 691
035 913 my uczciwie wycenimy twoje auto nasza firma
skupuje samochody osobowe
i dostawcze wszystkie marki
oraz w każdym stanie skupujemy również samochody
powypadkowe gwaran
Skup aut osobowych oraz
dostawczych płatność
gotówka dobre ceny formalności na miejscu zapraszam
- 721 912 463

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Poznam Panią do spotkań
- Ja kawaler po 40. Szczupły,
bez nałogów. Poznam Panią
szczupłą/normalnej budowy
do spotkań towarzyskich, spacerów czy rowerowych wycieczek. Z Jeleniej, Karpacza
lub okolic. Na początek SMS.
Pozdrawiam. - 667 457 540

Opel Meriva 1,6 8V benzyna
- Do sprzedania Opel Meriva
2003 rok z ekonomicznym silnikiem benzynowym 1,6 8V.
Po zaprawkach usuwających
rdzę. Opony letnie w bdb stanie, gratis zimówki w bdb stanie. Srebrny metalik. Cena Poznam Panią do związku,
z aparycją, mądrą życiowo, lat
5500 zł - 883 110 120
47-55 szukającej miłości , Pan
Skup Aut firma automar w wieku średnim niezależny
Skup aut - 733 320 287
m/f tel. 784 768 300
Sprzedam Forda Fokus
Szukam koleżanek do współsedan TDI 2007r. poj. 1,6,
pracy w usługach towarzykolor granatowy, przebieg 180
tys, zadbany, garażowany, skich w Jeleniej Górze. Duże
wymieniony rozrząd, tarcze, zarobki, miła atmosfera, elanowy akumulator, cena 13 800 styczne godziny pracy. Telefon
797 171 046
zł tel. 501 563 431

ROZMAITOŒCI
og£oszenia
Piece Kaflowe & Kominki
- Pragniemy spełnić Państwa marzenie o wyjątkowym
kominku, który będzie zdobił Państwa salon. Zapewniamy kompleksową obsługę,
mającą na celu zaprojektowanie, a następnie zrealizowanie
kominka . - 607 999 477

Zdun piece kaflowe budowa
naprawa czyszczenie konserwacja oraz montaż lub
naprawa różnych urządzeń
grzewczych tel. 510 172 730

Zduństwo, budowa, przebudowa, czyszczenie i remonty
pieców kaflowych. Szybko,
tanio i solidnie tel. 530 791
Przyjmę murarzy 3000- 178
3300 - Przyjmę do pracy na
USŁUGI
terenie Jeleniej Góry murarzy
EDUKACYJNE
i cieślę - 602 513 328
Korepetycje - języki obce
Rolety, żaluzje, moskitiery
- udzielę korepetycji z języka
na owady - Rolety, żaluzje,
angielskiego, niemieckiego lub
moskitiery na owady, rolety
hiszpańskiego (różny podział
materiałowe, plisy, vertiwiekowy) oraz matematykę
cale, rolety rzymskie, rolety
(poziom podstawowy i gimnadachowe. darmowy pomiar i zjalny). Wieloletnie doświadmontaż. zadzwoń lub napisz: czenie, dojeżdżam do ucznia.
office@rfhgroup.pl | telefon - 574 056 996
883 796 678
Korepetycje z j. angielSprzedam kruszywa dro- skiego - Jestem doświadczogowe - Posiadamy w swojej nym korepetytorem języka
ofercie: - Recykling betonowy, angielskiego. Udzielam lekcji
- Recykling ceglany, - Humus na wszystkich poziomach edu(ziemia), - Piasek -kostka gra- kacji szkolnej. Posiadam tytuł
nitowa (starobruk 18x18) z magistra - 781 014 154
demontażu -Płyty granitowe z
USŁUGI
demontażu - 695 732 768

Szukam uległej suki na stałe
- Lubisz być uległą suką? A
może marzysz żeby zostać
czyjąś szmatą. Lubisz być
wykorzystywana i poniżana.
Lubisz jak facet bierze sobie
wszystko co chce nie pytając.
Sprzedam samochód Astra, To wszystko jest na wyciąrok produkcji 1999, mało uży- gnięcie ręki. - zbyszekw35@
Usługi koparko-ładowarwany garażowany, cena 2000 interia.eu
ką-młot. Prace ziemne rozzł (do uzgodnienia) Głogów tel.
USŁUGI
biórki wyburzenia niwelowania
783 868 498
BUDOWLANE
terenu rozładunku i załadunku
Sprzedam VW Touran 1,9
Cyklinowanie bezpyłowe, tirów-TANIO tel. 886 666 896
TDI, 7 miejscowy 2006r czarny
układanie parkietów, podłóg, Usługi wyburzeniowe przebieg 213 tys oraz Mercepaneli. STOL-WIR to profe- Wykonujemy również komdes 124 benzyna 2,0L 5 biesjonale wykonanie usług od pleksowe roboty rozbiórkowe,
gowy jeżdżący grafitowy 1992r
1991r. Tel: 733 101 353
roboty budowlane prace
na gaz tel. 603 139 918
Docieplenia - elewacje ziemne, wykopy Posiadamy do
- Ekipa z doświadczeniem wynajęcia: - koparki, - koparkoMOTORYZACJA
wykona elewacje, docieple- ładowarki, - spycharkę z laseZAMIENIĘ
nia jak również wykończenia rem, - wywrotki - podnośnik
Zamienię mazde 6 z 2006r z
mieszkań i domów od A do Z koszowy - 695 732 768
uszkodzonym silnikiem, skuter
Wiercenie studni głębi
- 600 270 020
sprawny z 2014r i opla astre
nowych "Skała-nieskała" 170
sprawne 1999r, na samochód Kanalizacja - udrożniazł/m tel. 796 489 565
sprawny - rozważę każdą pro- nie i oczyszczanie odpływów,
hydraulika kompleksowa Wykończenie i obróbka
pozycję - 698 563 815
budowlana Tel. 609-172-300 okien - Szukam firmy do
obróbki ścian po wymianie
ANONSE
Łazienki remonty wykońokien. - 693 116 410
MATRYMONIALNE
czenia - Remontujemy mieszWynajmę - Posiadamy w
Dobrze zasponsoruje krót- kania w pełnym zakresie pod
swojej ofercie: - Recykling
kie spotkania z ładną, niegrubą klucz. Wykonujemy łazienki
betonowy, - Recykling ceglany,
Panią lub parą, do 35 lat lub regipsy płytki gładzie panele
- Humus (ziemia), - Piasek,
fajny wyjazd weekendowy tel. malowanie zabudowy adaPrzyjmujemy ponadto: - gruz
576 218 177
ptacje poddasz oraz wiele
budowlany (ceglany, betonowy
D z i e w c z y n ę , k o b i e t ę innych. Oferujemy fachowe itp.), - ziemię z wykopów, poznam. Stały układ. Korzystny doradztwo i rzetelną prace - kamienie - 669 711 776
792 180 524
finansowo. - 576 400 476
Wynajmę sprzęt budowlany
Nowa Asia 24latka teraz w Piaskowanie / sodowanie - Posiadamy do wynajęcia:
centrum. Zapraszam zdecydo- - Oferujemy usługi piasko- - koparki, - koparko-ładowanych panów - 609 826 568 wania granitu, cegły, drewna, warki, - spycharkę z laserem, Nowa 24l blondyneczka konstrukcji stalowych. Zabez- wywrotki - podnośnik koszowy
czeka na ciebie w centrum. pieczenia antykorozyjne - - ładowarki Wykonujemy rówJestem z koleżanką. Moż- malujemy agregatem airless. nież kompleksowe roboty rozliwość wyboru i duetów tel. Wystawiamy faktury. Doświad- biórkowe, roboty budowlane,
509644864. - 533 526 406
czona ekipa. - 600 270 020
wykopy - 601 566 570
Sprzedam Mazdę 323
1995r, stan dobry, GAZ+benzyna, na chodzie, ubezpieczenie do października, przegląd
do kwietnia 2018, cena 1500
zł do małej negocjacji tel. 536
840 946

29 maja2017
2017 r.r.
28 sierpnia
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Centrum oddłużeniowe Pomoc finansowa dla osób
zadłużonych, z brakiem zdolności kredytowej. Oferuję
pożyczki oddłużeniowe od 500
zł do 50.000 zł na dowód osobisty. Wiek klienta od 18 do
80 lat. Niskie raty miesięczne.
Zadzwoń! - 668 682 335
Ekspres gotówkowy! Pożyczka do 25.000 zł! - 502
723 783
Gotówka na dowolny cel Zadzwoń - 502 723 783
Kasa Potrzebujesz pieniędzy? - Zadzwoń - 502 723
783
Leasing | Kredyty Samochodowe - leasing pojazdów również na oświadczenie, od 1
dnia działalności, z negatywną
historią kredytową, na długi
okres czasu! Pożyczki oraz
Kredyty Samochodowe - finansowanie w sumie nawet do 15
lat! - tel. 795 005 835; e-mail:
info@i-leasing.eu
Lekka pożyczka - do 25 tys.
Zadzwoń - 502 723 783

Naprawa AGD - Naprawa
pralek, odkurzaczy JG ul. Kar- Masz kredyt we Frankach?
- Pomagamy w odzyskaniu
łowicza 25 tel. 603 835 483
nadpłaconych rat. ReprezenUSŁUGI
tujemy klienta przed sądem.
FINANSOWE
Nie pobieramy opłat wstępAle szybka gotówka - do
nych. Honorarium po uzy25.000 zł! Sprawdź - 502 723
skaniu należności. Zadzwoń,
783
a powiem Ci jak można Ci
Atrakcyjna pożyczka pomóc. - 602 590 388
minimum formalności - 502
Pilnie potrzebujesz gotówki?
723 783
Atrakcyjna pożyczka - - Najszersza w Jeleniej Górze
od 500 zł do 25 tys - 502 723 oferta pożyczek bankowych
i pozabankowych. Dla osób
783
Auto Kredyty - dla osób prywatnych i firm. Również
i firm ze zła historią kredy- dla osób zadłużonych. Zapratową. Adres: Millennium Kre- szamy do biura: Jelenia Góradyty, ul. 1 Maja 50 Jelenia Zabobrze, ul. Wiejska 29a/5.
Góra. E-mail: info@i-leasing. - 781 222 323
eu - tel. 795 005 835, tel. 518
Potrzebujesz gotówki? 142 878
Zadzwoń - 502 723 783
Biuro Kredytowe - Nie
pobieramy żadnych opłat za Pożyczka bez BAZ do 50
obsługę, pożyczki od 500 zł 000zł - Potrzebujesz szybko
do 25.000 zł z niską ratą na dodatkowej gotówki. Nie czedowód! Zadzwoń i umów się kaj ! Zadzwoń! Minimum forna spotkanie 668-682-335 1 malności! Bez sprawdzania
Maja 31/1 - dawne kino " Mary- BIK I KRD! Do 50 000 zł! Tel.:
sieńka " - 668 682 335
731-377-456
Biuro Pożyczkowe 1 Maja Pożyczka na oświadczenie
31/1 - Zapraszamy w godzi- Bez zbędnych formalności
nach 9-17. Oferujemy pożyczki
- wystarczy dowód osobisty.
od 500 zł do 25.000 zł na
dowód osobisty. Dogodne raty Niskie raty miesięczne, bez
miesięczne, możliwość sko- wizyt przedstawicieli. Kwoty od
rzystania z wakacji kredyto- 500 zł do 9.000 zł. Zadzwoń i
wych, oraz spłacenia pożyczki umów się na spotkanie. - 668
za polecenia. - 668 682 335
682 335
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Pożyczka oddłużeniowa
na dowód - Masz wpisy
w bazach ? Banki i inne
firmy pożyczkowe odmawiają udzielenia kredytu
? Zadzwoń i umów się
na spotkanie. Niskie raty
miesięczne, brak opłat za
obsługę. Wystarczy dowód
osobisty. Do 50.000zł - 668
682 335
Pożyczka z dojazdem
do klienta - zadzwoń - 502
723 783
Pożyczki - do 25.000 zł
Zadzwoń - 502 723 783
Pożyczka do 9.000 zł na
dowód! - Bank i inne firmy
pożyczkowe odrzuciły Twój
wniosek ? Zadzwoń i umów
się na spotkanie. Szybka
pożyczka bez weryfikacji baz na dowód osobisty.
Niskie raty miesięczne.
Kwoty od 500 zł do 9.000
zł - 668 682 335
Pożyczki na dowód osobisty! - Szybka pożyczka na
dowód osobisty bez weryfikacji w bazach. Niskie raty
miesięczne, decyzja w 5
minut - najwyższa akceptowalność wniosków. Kwoty
od 500 zł do 25.000 zł.
Zadzwoń i umów się na
spotkanie. - 668 682 335
Wygodna i dyskretna
pożyczka - Bezpieczna,
Szybka i wygodna pożyczka!
Potrzebujesz gotówki, a inni
odmawiają Ci udzielenia
pomocy? Pomożemy rozwiązać Twoje problemy! Nie
sprawdzamy baz dłużników!
Zadzwoń 731-377-456

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf - Studentka
Akademii Sztuk pięknych wykona usługę fotograficzną. Profesjonalny
sprzęt, niskie ceny. Zapraszam do współpracy. tel.
661 271 851
W i d e o f i l m o wa n i e i
fotografowanie FotoART
(kamerzysta i fotograf).
Zgrywanie, przegrywanie,
kopiowanie kaset, slajdów
i zdjęć na DVD tel. 796
478 667

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

USŁUGI
MUZYCZNE

Kucharz/Kucharka Nowo otwarta restauracja
poszukuje kandydatów z
doświadczeniem i pasją
do gotowania. Wymagania: - doświadczenie w
pracy - dobra organizacja
pracy - umiejętność pracy
w zespole - 691 873 163
Kucharza przyjmę
- Kucharza przyjmę
do pracy w Karpaczu.
Zapewniam umowę o
pracę. Wynagrodzenie
miesięczne na rękę od
3500 złotych plus Premie.
Zapraszamy do współpracy. Tel. 663 641 259
Praca w restauracji
hotelowej - Poszukujemy
osób do pracy w nowo
otwartej restauracji hotelowej w hotelu Zamek
Księża Góra w Karpaczu.
CV proszę przesyłać na
podany adres mailowy
(recepcja@zamekksiezagora.com.pl). - recepcja@ksiezagora.com.pl /
730611104

Profesjonalny zespół i
DJ z dużym doświadczeniem
i sporym repertuarem, od klasyki po najnowsze hity. Tel. 783
011 110

USŁUGI
KSIĘGOWE

Wesela, imprezy, DJ wokal
na żywo. Muzyka akordeonowa, repertuar polski
zagraniczny, oświetlenie,
nagłośnienie, cena umowna
"Muzyk Orkiestra" tel. 75 75
339 21, 692 046 727

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
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Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek,
klamek, zawiasów, uszczelek i
szyb. Regulacja i konserwacja.
Montaż nawiewników, samozamykaczy, zabezpieczeń
antywyważeniowych do okien
i drzwi. Robert 607720825
Usługi koparka 70zl
- Koparka na gąsienicach
gumowych izolacje pionowe
budynków różne roboty ziemne
- 794 942 888
Usługi ogrodnicze i budowlane - Witam firma podejmie
zlecenia. Adaptacja terenu
ogrodzenia wycinka przecinka drzew pracę rozbiórkowe oraz budowlane fachowy
sprzęt I wykonanie wystawiamy rachunki zapraszamy
782 037 887

Pracownia techniki protetycznej - Expresowa naprawa
protez zębowych Serwis 24/h
7dni w tygodniu Dojazd do
klienta Niskie ceny 25 lat
doświadczenia Krótkie terminy Wykonam usługi tokarskie
realizacji Jelenia Góra ul. Wol- - Witam. Chętnie wykonam
ności 23/1 tel 535 39 36 21
wszelkie usługi w zakresie prac
Zajmę się w okresie waka- tokarskich i frezarskich. Posiacyjnym dziećmi w wieku od 4 dam wieloletnie doświadczelat, we własnym mieszkaniu z nie oraz dobrze wyposażony
ogrodem, w godz 7.00-17.00, warsztat. Zapewniam konkuod pon-pt. Wyżywienie we wła- rencyjne ceny. - 519 482 492

snym zakresie. Zapewniam
zorganizowanie różnych zajęć.
Księgowość, Podatki, - +48 574 329 911
Kadry BHP - Kancelaria
Podatkowa TAX. Jelenia Zaopiekuję się dzieckiem,
G ó r a , W o l n o ś c i 1 7 a / 1 . osobą starszą, posprzątam,
P o d a t k i , k s i ę g o w o ś ć , ugotuje tel. 513 246 763
kadry, płace, BHP profeUSŁUGI
sjonalnie. Reprezentacja
w czasie kontroli i postęRÓŻNE
powań podatkowych (dłu- Bezpłatne porady prawne
goletnie doświadczenie).
dla wszystkich osób zaintere- 510 243 264
sowanych. W każdy wtorek od
11.00 do 15.00 po rejestracji
USŁUGI
telefonicznej 602 467 812 ul.
MOTORYZACYJNE
Auto naprawa-Auto skup Teatralna 1 pok. 311 tel. 602
- U s ł u g i b l a c h a r s k o - l a - 467 812
k i e r n i c z e , m e c h a n i k a Dezynfekcja dezynsekcja
auta zastępcze Łomnica deratyzacja usługi doradztwo ul. Karkonoska 102 Ter- 692 061 312
minowo i solidnie zapraKotły C.O. - Pleszewski
szamy - 572 969 717
producent kotłów centralnego
N a p r aw i ę k a ż d y s k u t e r. M o ż l i w y d o j a z d d o ogrzewania Energoeco, zaprak l i e n t a . P r o s z ę o k o n - sza do zapoznania się ze
t a k t p o d n u m e r e m t e l e - swoją ofertą oraz do kontaktu
fonu 500 606 904 lub 519 z naszym przedstawicielem w
651 456
regionie. nr tel 664 759 439.

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Koszenie karczowanie wertykul. - Koszenie trawników,
traktorkiem, kosiarką, kosą
żyłkową, wertykulacja, zbieranie liści dmuchawą - 530
234 730
Pięknie wyczyszczę dywany,
tapicerkę domową i samochodową. Karcher-wieloletnie
doświadczenie + najlepsze
środki na rynku. Satysfakcja
gwarantowana-zapraszam 607 155 751

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Przeprowadzki - tanio
- transport. Utylizacja starych starych mebli! Tel.
660468908!
Przeprowadzki, bagażówka, transport. Szybko,
tanio i sprawnie, również za
granice tel. 607 232 258

OG£OSZENIA
WYSY£ANIE SMS

Uwaga: Po zmianie cennika (17.07.2017) numery
i prefiksy uleg³y zmianie!
SMS do 160 znaków w³¹cznie z prefiksem, znakami i odstêpami
miêdzy wyrazami. Prosimy nie u¿ywaæ polskich liter - ¹, ê, æ, ³, œ, ñ,
ó, ¿, Ÿ w treœci SMS oraz do³¹czaæ zdjêæ.PODAWANY BÊDZIE
TYLKO NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO WYS£ANY ZOSTA£
SMS. Wszelkie inne formy kontaktu zawarte w treœci SMS nie bêd¹
publikowane - np e-mail, GG, adresy stron WWW.

Internet standard
6 z³ netto (7,38 z VAT)
SMS przesy³any na numer 76068 o treœci TC.JG1.tresc sms
Wys³anie poprawnego smsa na ten numer spowoduje
umieszczenie og³oszenia tylko na portalu www.jelonka.com

Internet kolor
10 z³ netto (12,30 z VAT)
SMS przes³any na numer 91058 o treœci: TC.JG2.tresc sms
Wys³anie poprawnego smsa na ten numer gwarantuje
ukazanie siê og³oszenia wyró¿nionego kolorem na portalu
www.jelonka.com w dziale og³oszeñ (30 dni)

Internet kolor + gazeta
19 z³ netto (23,37 z VAT)
SMS przes³any na numer 91958 o treœci: TC.JG3.tresc sms
Wys³anie poprawnego smsa na ten numer gwarantuje
ukazanie siê og³oszenia wyró¿nionego kolorem zarówno
w gazecie (miesiêcznik) jak i na portalu www.jelonka.com
w dziale og³oszeñ (30 dni)
W przypadku wys³ania SMSów na inne numery og³oszenia nie bêd¹
publikowane.
Przyk³adowe, poprawnie wys³ane og³oszenie sms:
TC.JG1.Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami
gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
Przyk³adowa wiadomoœæ zwrotna, potwierdzaj¹ca przyjêcie
og³oszenia do sytemu, powinna zawieraæ nastêpuj¹c¹ treœæ:
„Twoja wiadomoœæ zosta³a dostarczona. Twój kod potwierdzaj¹cy
to:2XIVDLT3”. Powy¿szego kodu nie nale¿y nigdzie wpisywaæ!
Us³uga SMS dostêpna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play.
Us³ugi SMS dostarcza i obs³uguje Eurokoncept, grupa Dotpay.
Regulamin Us³ug i Serwisów SMS:
http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/.
Link do formularza s³u¿¹cego do sk³adania reklamacji:
http://www.dotpay.pl/reklamacje.
W³aœciciel serwisu: Highlander's Group Marek Tkacz z siedzib¹ w Jeleniej
Górze, pod adresem 58-500 Jelenia Góra, ul. Graniczna 42e,
NIP 552-115-18-62, REGON 120313789.
Kontakt z moderatorem og³oszeñ: oglos@jelonka.com.

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

og£oszenia
ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek
w poniedzia³ek
w gazecie,
w gazecie,
codziennie
codziennie
wwinternecie
internecie

Poszukuję mieszkania
na wsi - Poszukuję mieszkania do 15 km od Jeleniej
Poradnia Onkologiczna ONKOMED
Góry. Nieumeblowane, z
ogródkiem, powyżej 50m2,
Jelenia Góra , ul. Letnia 2
do 1200zł/miesiąc. - 669
147 881
'U:LHVĄDZ-DQLN
Szukam mieszkania 3
'U*HUDUG2ZVLDĆVNL
pokojowe dobry standard,
miejskie ogrzewanie, 55m+,
CHOROBY PIERSI
garaż lub strzeżone (najleZNAMIONA BARWNIKOWE
piej) miejsce parkingowe,
KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
opcja podłączenia Vectry.
BADANIA PROFILAKTYCZNE
1200 zł włącznie z czynszem. Najl. Zabobrze - 725
784 514
5(-(675$&-$bb
Szukam mieszkania min. 3
pokojowego do wynajęcia w
Transport busem max
Jeleniej Górze lub okolicach.
SPRZEDAM
4.5mb 3.5t - Oferujemy: - TransOkres wynajmu od roku do 2
port towarowy busami do 3.5t na Sprzedam drzwi - skrzydła lat. - 666 169 997
terenie całego kraju - Możliwość nowe, pokój - 80 L 199cm, WC
przeprowadzki (wnoszenia i 60 P, akacja, cena 100 zł za 2
MIESZKANIA
znoszenia rzeczy) atrakcyjne pary tel. 608 154 041

CHIRURDZY ONKOLODZY

stawki - 697 335 784

Sprzedam ladę chłodniczą
niemiecką 130x100, samo-rozmrażająca, duża powierzchnia ekspozycji, duża komora
magazynowa, cena 300 zł tel.
601 661 830

Transport, bagażówka,
krajowy - Oferujemy przewóz
towarów, mebli, przeprowadzki
w bardzo rozsądnych cenach.
Pracujemy też w soboty i niedziele. Przewieziemy artykuły Sprzedam: zamrażalka 150L.
budowlane z marketów tel: 739 Waga elektroniczna, waga zwy639 976
kła, witryna, chłodnicza lada
Wywrotka 3 osiowa usługi oszklona tel. 508 604 171
transportowe dla osób fizycznych lub dla firm możliwość
MIESZKANIA
wystawienia faktury. - 600 348
KUPIĘ
534
Kupię mieszkanie 2 pokojowe
USŁUGI
do 40m2 na Zabobrzu, bez
ZDROWIE/URODA
pośredników tel. 668 128 337
Analiza stanu organizmu - Kupię mieszkanie w Jeleniej
Badanie urządzeniem Quan- Górze, może być do kapitalnego
tum określa m.in poziom remontu. Płacę gotówką. - 796
witamin, minerałów, amino- 135 378
kwasów, cholesterolu, metali
ciężkich, różnych toksyn oraz Kupie kawalerkę lub małe
opisuje stan organów i ukła- mieszkanie do 40m2 I piętro z
dów organizmu w ciągu zale- balkonem, ogrzewanie z sieci,
dwie 2 minut. - 510 126 927 JG lub Cieplice, tani czynsz, bez
pośredników tel. 505 026 012
Bars-zabieg dla ciała i
MIESZKANIA
umysłu - Głęboki energeSPRZEDAM
tyczny proces uwalniający
od ograniczających myśli, Nowe mieszkania od 30m2 do
emocji, schematów działa- 60m2 Jelenia Góra z garażem,
nia; otwierający i przyciągający radość, zdrowie, obfitość windą, komórką, obok sklepu
i poczucie spełnienia w życiu. Aldi tel. 692 378 876, 698 277
Zapraszam serdecznie - 510 034
Po generalnym remoncie 126 927
Bezinwazyjne odmładza- 47m2,wlasnosciowe 2 pokoje
nie - Skuteczna i bezinwa- kuchnia łazienka przedpokój.
zyjna technologia usuwania Ogrzewanie gazowa, nowa
problemów z cerą. Polecana kanalizacja wodna i elektryczna.
przy zmarszczkach, pęka- Budynek nowa elewacja, ociejących naczynkach, prze- plony, dach nowy. Niskie opłaty.
barwieniach, rozszerzonych Więcej inf pod tel. Cena 140tys
porach, trądziku, AZS. Bez- - 603 336 162
płatne zabiegi testowe. - 510 Sprzedam mieszkanie 2 pok.
126 927
51m2 w Cieplicach, bez pośredDiagnostyka nieliniowa
NLS - Wykrywanie pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów oraz zaburzeń pracy
organizmu bezbolesną
metodą diagnostyki nieliniowej NLS- u dzieci i dorosłych.
Usuwanie patogenów częstotliwościami (biorezonansem).
- 510 126 927

Praca dla fizjoterapeuty Powiatowe Centrum Zdrowia
Spółka z o.o. w Kowarach
zatrudni Fizjoterapeutę.
Warunki i forma zatrudnienia-do uzgodnienia. Aplikacje
prosimy przesyłać na adres:
sekretariat@pcz-kowary.pl 756 415 705

ników tel. 668 128 337

Sprzedam mieszkanie
54m2 w Szklarskiej Porębie.
Dwa pokoje, osobna kuchnia,
łazienka i przedpokój. Mieszkanie położone w spokojnej okolicy z widokiem na góry. Więcej
inf. pod telefonem. Zapraszam
- 669 811 734
Sprzedam mieszkanie w Cieplicach 2 pokoje, niski czynsz 668 199 048

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Chcę wynająć pilnie kawalerkę - pokój, umeblowane tel.
533 701 020

MAM DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia pokój w
domku jednorodzinnym w
mieszkaniu czteropokojowym na parterze do dyspozycji dwie kuchnie i łazienka
cena 600 zl z opłatami - 603
958 920
Dwupokojowe mieszkanie wynajem - Do wynajęcia
umeblowane mieszkanie
dwupokojowe (62m2) w
ładnej, spokojnej dzielnicy
Jeleniej Góry (ul. Wyspiańskiego). Parking na terenie, w pobliżu sklepy, park,
przystanek, szkoła, apteka.
Cena: 1700zł - 781 345
271
Kawalerka na Karłowicza - Witam mam do wynajęcia kawalerkę z aneksem
kuchennym w pełni umeblowana w Jeleniej górze na
Karłowicza 5. Więcej informacji pod numerem telefonu 663232310. Czynsz
najmu 950.
Mały pokój w domu jednorodzinnym z dostępem do
łazienki, kuchni, rtv, internet.
- 698 673 047
Mam do wynajęcia trzy
pokoje w domu (dla studentek) przy ul. Mickiewicza
w Jeleniej Górze tel. 518
687 360
Pokój do wynajęcia w
Sobieszów - Od października wynajmę pokój w
wynajętym mieszkaniu w
Sobieszowie Koszt 600 zł
plus rachunki ok. 100 zł za
miesiąc. Bez kaucji już, bo
wpłacona. - 504 604 686
Stancja dla studentów/tek - pokoje do wynajęcia w
atrakcyjnym miejscu niedaleko Uniwersytetu Ekonomicznego. - 607 775 954

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię kawalerkę po
remoncie dostosowaną dla
niepełnosprawnych miejskie
ogrzewanie niski czynsz na I
piętrze na dwupokojowe do I
piętra tel. 510 172 730
Zamienię mieszkanie 50m2
kwaterunkowe we Wrocławiu centrum miasta 2 pokoje
kuchnia łazienka na kwaterunkowe w Jeleniej Górze
lub okolice, Może być kawalerka tel. 508 376 110

DOMY
SPRZEDAM
Dom Cieplice 165m2 375000
zł - Sprzedam wyremontowany
dom ul. Wolności 233c. Na dole
znajduje się duża hala - idealna
na własny biznes. Na górze kuchnia, łazienka i 6 pokoi. Nowa elewacja, kostka, ogrzew. gazowe,
alarm, monitoring. - 782 590
333
Nowy dom Zabobrze III 597.000
- Sprzedam nowy dom Zabobrze
III ul. Małcużyńskiego . 147 m2
+ poddasze użytkowe. 6 pokoi
, kuchnia + 2 łazienki. Materiał
cegła . Stan idealny. Ogrzewanie
gazowe .Działka 359 m 2. - 506
122 702
Sprzedam nowy dom w Jeżowie Sudeckim o pow. 135m2 ,
cena 600 tys tel. 887 750 300
Sprzedam udziały w domu 2
rodzinnym 80m2 do remontu Staniszów tanio 25 tys + duża działka
i mieszkanie w JG ul. W.Polskiego 2p od podwórka, zadbane,
CO tel. 536 526 559

28 sierpnia
29 maja2017
2017 r.r.

Lokal w centrum super okazja Nowoczesny, usytuowany w centrum miasta lokal 400 m kw. na
parterze (110m) i I piętrze (270m).
Możliwość podziału na mniejsze.
Miejsce parkingowe, winda towarowa, magazyn 150 m kw. w piwnicy. - 697 398 297

13
15
7

Handel/usługi/biuro 110 m kw. na parterze + ok. 150
m kw.magazynu w piwnicy w
kamienicy przy głównym deptaku
w Jeleniej Górze. Duże witryny,
winda towarowa, miejsce parkingowe. Dobra lokalizacja! Atrakcyjne warunki! - 690 919 990

Sprzedam lokal bezczynszowy Lokal biurowy blisko Banko27 m2 Cieplice - 668 199 048
wej - biuro 23m: 900zł, albo 16m:
Sprzedam magazyn 425m2 z 600zl plus VAT. Pierwsze piętro.
biurem 75m2 ogrzewany, ocie- Jelenia Góra Wolności blisko
plony, wszystkie media tel. 500 Bankowej. Poczekalnia, WC,
socjalny do wspólnego użytkowa168 910
W ścisłym centrum - Nowocze- nia. Wysoki standard. Ogrzewasny, usytuowany w centrum mia- nie w czynszu. - 510 243 264
sta lokal 400 m kw. na parterze
(110m) i I piętrze (270m). Możliwość podziału na mniejsze.
Miejsce parkingowe, winda towarowa, magazyn 150 m kw. w piwnicy. - 690 919 990

Parter z witrynami w centrum Wynajmę lokal w centrum miasta,
160 m kw., duże witryny i świetna
lokalizacja! Atrakcyjne warunki!
Idealne miejsce na sklep, duży
ruch pieszych. - 697 397 297

Ścisłe centrum - Wynajmę lokal
w centrum miasta, 160 m kw.,
duże witryny i świetna lokalizacja!
Atrakcyjny lokal w centrum Atrakcyjne warunki! Idealne miej- 110 m kw. na parterze + ok. 150 sce na sklep, duży ruch pieszych.
DOMY
m kw.magazynu w piwnicy w - 690 919 990
CHCĘ WYNAJĄĆ
kamienicy przy głównym deptaku
Wynajmę mieszkanie i garaż Szukam domu do wynajęcia w Jeleniej Górze. Duże witryny,
w Jeleniej Górze lub okolicach. winda towarowa, miejsce parkin- Wynajmę trzypokojowe mieszkaOkres wynajmu od roku do 2 lat. gowe. Dobra lokalizacja! Atrak- nie oraz garaż w centrum Jeleniej
Góry. - 601 786 749
- 666 169 997
cyjne warunki! - 697 397 297

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Stancja dla studentów/-tek
- pokoje dla studentów, atrakcyjna lokalizacja, w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego - 607
775 954

DZIAŁKI
SPRZEDAM
Działka budowlana Ścięgny
18a dec. o zabudowie, woda,
prąd, widok Karkonosze 70m od
ul. Turystycznej, cena 100 zł m2
tel. 607 220 746 od 14.00-20.00
Działka w Dziwiszowie piękna działka budowlana o
pow.1001m²w Dziwiszowie os.
leśne zacisze. Wszystkie media,
do centrum 5min. samochodem,
piękne widoki, widok na góry,
mnóstwo zieleni, cisza. Cena do
negocjacji bez pośredników - 885
342 947
Działka w J-Górze-Dziwiszów działka budowlana o pow. 2020m²
w J.Górze-Dziwiszów os. leśne
Zacisze. Zamieszkaj tam gdzie
inni spędzają urlop. Mnóstwo zieleni, widok na góry i spokój. Cena
do negocjacji bez pośredników. 885 342 947

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal handlowo usługowy Sprzedam Lokal 50 m usługowo
handlowy Woda, prąd, zgoda na
przyłącze do węzła ciepłowniczego, tel , zaplecze sanitarno magazynowe Lokal przy Termach
Cieplickich - Wolności 299 i przy
przystanku - 507 311 803
Lokal usługowy 165m2 375tys
zł - Lokal usługowy po remoncie
ul. Wolności 233a. Bardzo dobra
lokalizacja. Dół jedna hala, pom.
gospod oraz łazienka. Góra 6
pokoi, kuchnia oraz łazienka.
Całość ogrodzona + monitoring. Super cena 375tys - 782
590 333

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Biurowy/handlowy - 270m
kw. na I piętrze z możliwością
podziału na mniejsze (135 m
kw.) w centrum. Bardzo dobra
lokalizacja o dużym natężeniu
ruchu pieszych. Świetne warunki
najmu. Lokal w stanie idealnym!
Zapraszamy! - 690 919 990

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM

Domek holenderski duży 3x10m
- Do sprzedania 10km od Jeleniej
Góry domek holenderski model
atlas Albino 980 cena 16.000zł
wymiary około 3x10m [salon z
Centrum atrakcyjne warunki - kuchnią, dwie sypialnie, toaleta
270m kw. na I piętrze z możliwo- z prysznicem, WC] Na kołach do
ścią podziału na mniejsze (135
załadunku. - 606 458 655
m kw.) w centrum. Bardzo dobra
lokalizacja o dużym natężeniu Sprzedam garaż na osiedlu
ruchu pieszych. Świetne warunki XX-Lecia. Garaż ma 18m2,jest
najmu. Lokal w stanie idealnym! murowany z kanałem, prądem i
solidnymi drzwiami. Cena 25tys.
Zapraszamy! - 697 398 297
- 796 135 378
Centrum, witryny - Wynajmę
lokal w centrum miasta, 160 m
NIERUCHOMOŚCI
kw., duże witryny i świetna lokaPOZOSTAŁE
lizacja! Atrakcyjne warunki! IdeCHCĘ WYNAJĄĆ
alne miejsce na sklep, duży ruch Poszukuję do wynajęcia na
pieszych. - 697 398 297
dłuższy okres garażu o pow. ok.
Cieplice lokale do wynajęcia na 20m2 w okolicach Zabobrza tel.
biura, usługi, niskie ceny, wysoki 661 609 760
standard tel. 501 377 514
Handel/usługi w centrum
- Mam do wynajęcia na atrakcyjnych warunkach 3 lokale w
centrum o różnej powierzchni z
witrynami. Świetne wykończenie
i lokalizacja. Zapraszam do kontaktu! - 697 398 297

SKUP AUT

OSOBOWE, DOSTAWCZE,
CI¥GNIKI ROLNICZE,
CIÊ¯AROWE,

tel. 533-67-55-66
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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