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Opłaty za parkowanie pod lecznicą wciąż denerwują pacjentów i odwiedzających tu bliskich

Szpitalny parking budzi emocje
Za parking pod jeleniogórskim szpitalem trzeba płacić
od około trzech lat, ale nadal są w tej sprawie protesty i
emocje. Sprawdziliśmy, na prośbę Czytelników, na co są
przeznaczane pieniądze zebrane z opłat parkingowych.
- Nikt tu przecież nie przyjeżdża w
celach rekreacyjnych. Przywozimy
chorych, przyjeżdżamy żeby odwiedzić bliskich, a także na różnego
rodzaju badania i zabiegi, opłacone
przecież dla ubezpieczonych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli
darmowe. Codziennie wożę
ojca na radioterapię i za
każdym razem muszę
płacić za parking. Czy
będzie taniej jeśli chorych
będą przywozić karetki?
Kto zarządza tym parkingiem? Co ma z tego szpital? – pyta zdenerwowany
Czytelnik.
Opłata za korzystanie z
parkingu wynosi 1,50 zł za
pierwszą godzinę postoju.
Każda następna godzina
kosztuje 2,00 zł. Można

również kupić bilety dobowe. Bilet
całodniowy (24 godziny) kosztuje
20,00 zł, trzydniowy (72 godziny) to
koszt 50,00 zł. Koszt pięciodniowego
postoju wynosi 80,00 zł, natomiast
całego tygodnia (168 godzin) to
koszt 100,00 zł. Szpital wprowadził
możliwość skorzystania z
parkingu bezpłatnie przez
p i e r w s z e 15
minut. Informacja
z opłatami oraz regulaminem parkingu
znajdują się na tablicy
zamieszczonej przy
wjeździe. Osoby niepełnosprawne
29 maja
2017 r. mają
zniżki przy każdorazowym wjeździe.
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Fot. Joanna Pasternak

Wracamy do tematu mostu nad
rzeką Kamienna, w ciągu ulicy
Staromiejskiej w Cieplicach. Nasz
Czytelnik zgłosił nam, że jeden z
chodników grozi zawaleniem i jak
się okazało, były to uzasadnione
obawy, bowiem Miejski Zarząd Dróg
i Mostów podjął decyzję o wyłączeniu z ruchu chodnika, a dyrektor
jednostki budżetowej przyznaje, że
potrzebny jest nowy most.
Szacowany koszt projektu ma wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych, a
sama budowa nowego obiektu może
wynieść ok. 450 tysięcy złotych. - Nie
potrzebujemy w tym roku nowego
obiektu, bo samochody nadal tam
mogą jeździć, więc możemy to
zadanie przenieść na następny rok
– ocenił dyrektor N. Łukaniuk. - To
jest bardzo stary obiekt, a poprzedni
remont – z tego co wiem - polegał
tylko na otynkowaniu, ale musimy
się temu przyjrzeć. Wtedy ktoś to
nadzorował i myślę, że by nie odebrał źle wykonanych
prac - dodał
ROZMAITOŒCI
dyrektor.
(Przemo)

25 IX 2017 r.

Teren parkingu stanowi integralną część Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.
Parkingiem zarządza szpital. - Przychody z parkingu są przeznaczone
na bieżącą działalność medyczną
szpitala oraz na utrzymanie in-

frastruktury parkingowej, w tym
między innymi serwisowanie systemu parkingowego, naprawy,
odśnieżanie, utrzymanie czystości.
Narodowy Fundusz Zdrowie nie
finansuje utrzymania parkingu.
Opłaty za parking przy Centrum

Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
są znacznie niższe w porównaniu
do pobieranych opłat za parking
przyszpitalny w innych podmiotach
leczniczych na Dolnym Śląsku – odpowiadają władze szpitala.
Joanna Pasternak
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Budowa obwodnicy to już fakt!

Ostatni przypadek WZW typu A zanotowano w powiecie jeleniogórskim
w 2014 roku. Tymczasem w tym roku
jest już pięć osób, które zachorowały
na ten rodzaj żółtaczki oraz siedem
podejrzanych w obserwacji.
Jeszcze bardziej niepokojąco wyglądają statystyki dla całej Polski.
W 2015 roku na WZW typu „A” w
naszym kraju zapadło 41 osób, a
rok później 35. Tymczasem do 15
września 2017 r. zanotowano aż 1426
przypadków WZW „A”.
Wirusowe zapalenie wątroby typu
„A” jest nazywane chorobą brudnych
rąk. Przenosi się głównie drogą
pokarmową. By ograniczyć ryzyko
zachorowania zaleca się: ścisłe
przestrzeganie podstawowych zasad
higieny, utrzymywanie we właściwej
czystości urządzeń węzłów sanitarnych, mycie warzyw i owoców, picie
wody i mleka po przegotowaniu. Należy też pamiętać, że na „żółtaczkę”
typu A można się zaszczepić.
(WAC)

Prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła podpisał z przedstawicielem
firmy Budimex umowę na wykonanie obwodnicy Maciejowej. Długo
wyczekiwana inwestycja rozpocznie
się niebawem.
Firmę Budimex reprezentował
Krzysztof Sokołowski - dyrektor rejonu, któremu towarzyszyli: Damian
Nowakowski - dyrektor lokalnych
kontraktów i Łukasz Zapart - kierownik kontraktu. - Jesteśmy firmą
o zasięgu ogólnopolskim. Skutecznie
budujemy infrastrukturę i obiekty
kubaturowe w całej Polsce, m.in. drogę S3 na czterech odcinkach – mówił
Krzysztof Sokołowski z Budimexu.
Podpisanie umowy to pierwszy krok,
teraz czeka nas kilkanaście miesięcy
ciężkiej pracy – dodał przedstawiciel
wykonawcy.
Obwodnica ma mieć niemal 5,3
km długości. Po drodze będą mosty,

Kolejne wydanie
gazety
JELONKA.COM

ukaże się
23 października

Atakuje żółtaczka
przepusty i ronda. W ciągu miesiąca
na teren budowy wjedzie już ciężki
sprzęt. Wykonawca przyznaje, że
nie jest łatwo o ludzi do pracy, ale
firma ma temu wyzwaniu podołać.
- Faktycznie wykwalifikowanych
pracowników jest znacznie mniej. W
dużej mierze zasilają nas pracownicy
z Ukrainy – powiedział Krzysztof
Sokołowski.
W sumie koszt inwestycji ma
wynieść 55-57 milionów złotych
(włącznie z wykupem terenów).
Finansowanie w większości pochodzi ze środków unijnych. Finansowanie zewnętrzne, to 10 milionów
euro, a z budżetu miasta – w zależności od kolejnych rozstrzygnięć
– inwestycja pochłonie od 2 do 10
milionów złotych. Według planu, obwodnica Maciejowej ma być gotowa
na wiosnę 2019 roku.
Przemek Kaczałko
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Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce lider szkoleń
z rachunkowości zaprasza do
nowej siedziby.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Terenowy Oddział w Jeleniej Górze zaprasza do nowej siedziby w Jeleniej Górze przy
ulicy 1-go Maja 76/1B.
Firma od wielu lat jest liderem na rynku szkoleń z rachunkowości i dziedzin pokrewnych. Specjalizuje się w szkoleniach w ramach ścieżki certyfikacji zawodu
księgowego (księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy, dyplomowany księgowy), specjalistów do spraw kadr i płac, specjalistów z zakresu
prawa podatkowego i prawa pracy, specjalistów rachunkowości budżetowej,
specjalistów z zakresu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza do zostania członkiem SKwP,
otwiera to możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie
kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością i finansami.
Zapraszamy do nowej siedziby w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 76/1b.
SPRZEDAM
7DQLHPLHV]NDQLD]
Telefon 75 64 12 200
RJURGHPLSDUNLQJLHP
Więcej nahttp://www.jeleniagora.skwp.pl/
SRG-HOHQLą*yUą 6WDUD
Kamienica)
Działamy dla księgowych. Tradycja, która procentuje.
WHO530 177 227

2GVWąSLĊUR]SRF]ĊWą
EXGRZĊV]HUHJyZHN
PRG]DOHZX
6RVQyZND
WHO530 006 686

']LDáNDEXGRZODQD
3RGJyU]\Q6RVQyZND
PX]EURMRQD
WHO530 177 227

']LDáNLEXGRZODQH
LGHZHORSHUVNLH
Z6]NODUVNLHM3RUĊELH
WHO530 006 686

WEPA PIECHOWICE SP. Z O.O.
SURGXFHQWSDSLHUyZKLJLHQLF]Q\FK]DWUXGQL

AUTOMATYKÓW,
MECHANIKÓW,
35$&2:1,.Ï:2%6à8*,
PRODUKCJI
Wymagania:
•

•

Z\NV]WDáFHQLH]DZRGRZHRVSHFMDOQRĞFLDXWRPDW\ND
SU]HP\VáRZDPHFKDWURQLNDHOHNWURPHFKDQLND
PHFKDQLND
PLOHZLG]LDQHGRĞZLDGF]HQLH]DZRGRZHRUD]
SRVLDGDQLHXSUDZQLHĔ]DZRGRZ\FKW\SX6(3GRN9

2IHUXMHP\DWUDNF\MQHZDUXQNLSUDF\PRĪOLZRĞüUR]ZRMX
]DZRGRZHJRSDNLHWVRFMDOQ\SDNLHW]GURZRWQ\
2IHUW\SUDF\SURVLP\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáNLZ3LHFKRZLFDFK
XO3DNRV]RZVND%
OXEQDDGUHVUHNUXWDFMD#ZHSDHX7HOHIRQ

*UXSDàDG]LĔVNLSRV]XNXMHNDQG\GDWyZQD
VWDQRZLVNR

*ãywny technolog
Wymagania:
• Z\NV]WDáFHQLHWHFKQLF]QHPLQLPXPLQĪ\QLHU
• ]QDMRPRĞüMĊ]\NDQLHPLHFNLHJRPLQLPXPZVWRSQLXĞUHGQLP
• SUDFDQDVWDQRZLVNXWHFKQRORJNRQVWUXNWRUPLQLPXPODWD
Oferujemy:
• GXĪąVDPRG]LHOQRĞüRUD]RGSRZLHG]LDOQRĞüZUHDOL]DFML]DGDĔ
• VWDELOQH]DWUXGQLHQLH
• PRĪOLZRĞüUR]ZRMX]DZRGRZHJRZG\QDPLF]QLHUR]ZLMDMąFHMVLĊ
¿UPLH
=DLQWHUHVRZDQ\FKNDQG\GDWyZSURVLP\RSU]HVáDQLH&9ZUD]]OLVWHPPRW\ZDF\MQ\P
]DZLHUDMąF\FKNODX]XOĊ:\UDĪDP]JRGĊQDSU]HWZDU]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FK
GODFHOyZQLH]EĊGQ\FKGRUHDOL]DFMLSURFHVXUHNUXWDFML]JRGQLH]8VWDZą]GQ
RRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK']832=QDDGUHVHPDLO
NDGU\#SURNRVWDOSO
)LUPD]DVWU]HJDVRELHPRĪOLZRĞüRGSRZLHG]LQDZ\EUDQH]JáRV]HQLDRUD]QLH]ZUDFD
SU]HVáDQ\FKGRNXPHQWyZDSOLNDF\MQ\FK
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Unijne projekty nie muszą być nudne
Projekty unijne nie muszą być nudne. Przykładem tego
może być projekt pn. „Poszukiwania śladów górnictwa
i zaginionych zawodów na czesko-polskim pograniczu” realizowany przez Gminę Miejską Kowary wraz z partnerem
projektu - czeską gminą Malá Úpa.
turystyki opartej na edukacji i poznawaniu tradycji.
P roje kt zost a ł skie rowa ny
przede wszystkim do najmłodszych odbiorców i ich opiekunów. Po polskiej stronie Gmina
Kowary wyposażyła dydaktyczną
ścieżkę pn. „Skansen Górnictwa
Kowarskiego” w kolorowe tablice
i gry edukacyjne nawiązujące
do tego trudnego zawodu oraz
wszystkiego co z nim związane.
Dzięki temu najmłodsi odbiorcy
mogą dowiedzieć się jak wyglądał górnik, jego praca, jakie
przedmioty użytku codziennego
mogą powstać z wydobytych pod
ziemią surowców, czy też jakie
zwierzątka mieszkają w opuszczonych górniczych korytarzach.
Dzieci i ich rodzice również mogą
na Skansenie Górniczym przy ul.
Jagiellończyka w Kowarach zrobić
sobie zdjęcie przy fotościance, która przypomina o tym, że Kowary,
to dawne „Królewskie Miasto
Górnicze”.
Kolejnym ciekawym i nietuzinkowym działaniem zrealizowanym
w ramach projektu było wykona- Dom Tradycji Miasta w Kowarach po remoncie. Kiedyś smutny, dziś wesoły i kolorowy. Dom Tradycji
nie malowideł tzw. alegorii zagi- znajduje się przy ul. Górniczej 1. Serdecznie zapraszamy do Kowar!
nionych zawodów na ścianach
Domu Tradycji Miasta Kowary, się przy ul. Górniczej 1. Każdy którzy nie mieli wcześniej świadziś siedziby Stowarzyszenia spacerowicz przechadzający się domości o pięknej, naprawdę
Miłośników Kowar, znajdującego po urokliwej Kowarskiej Starówce bogatej przeszłości regionu.
O tym, że projekty unijne wcale
z łatwością zauważy przyciągające
wzrok malowidła - murale wyko- a wcale nie muszą być nudne
nane przez kowarskiego artystę przekonać możecie się odwieJakuba Jaubowa. Przedstawiają dzając Kowary, w tym „Skansen
one dawnego górnika, kowala, Górnictwa Kowarskiego” przy ul.
Jagiellończyka oraz Dom Tradycji
tkaczkę i piwowara przy pracy.
Czeski Partner projektu skupi Miasta Kowary przy ul. Górniczej
się przede wszystkim na publika- 1. Serdecznie zapraszamy!
Projekt „Poszukiwania śladów
cji materiałów na temat górniczej
spuścizny swojego regionu i tras górnictwa i zaginionych zawodów
turystycznych związanych z gór- na czesko-polskim pograniczu” jest
nictwem. Projekty obu partnerów współfinansowany ze środków Unii
odnoszą się do historii regionu Europejskiej w ramach Europejskiei propagują dawne tradycje na go Funduszu Rozwoju Regionalnego
Skansen Górnictwa Kowarskiego przy ul.
pograniczu czesko-polskim wśród oraz ze środków budżetu państwa za
Jagiellończyka w Kowarach - to prawdziwa
Dom Tradycji Miasta przy ul. Górniczej 1 w
odbiorców zainteresowanych pośrednictwem Euroregionu Nysa.
skarbnica wiedzy dla małych i dużych
Andrzej Weinke Kowarach przed realizacją projektu
historią pogranicza oraz tych,

Rozwój Kowar i sąsiadującej
z Kowarami Malej Úpy od zawsze
związany był z górnictwem i kowalstwem. Według pradawnych
podań w 1148 r. waloński gwarek
Leurentius Angelus na zboczu
pobliskiej góry Rudnik odkrył
wyjątkowo bogate złoża rud żelaza. Wkrótce w dolinie Jedlicy
zaroiło się od dymarek i kuźni.
Gdy w 1513r. Król Czech i Węgier
Władysław II Jagiellończyk nadał
Kowarom prawa miejskie, miejscowość ta była obok Świdnicy
oraz Wrocławia najważniejszym
centrum przemysłu żelaznego
na Dolnym Śląsku. W dawnych
czasach oprócz górnictwa i kowalstwa w naszym czesko-polskim
regionie rozwijały się też inne,
trochę dziś już zapomniane profesje takie jak np. piwowarstwo,
zielarstwo czy tkactwo.
Gmina Kowary i czeska Gmina
Malá Úpa stanęły przed dylematem w jaki alternatywny sposób
wykorzystać swoją przeszłość
i jak wypromować ciągle zbyt
mało znaną tu historię górnictwa
i innych zaginionych zawodów,
któr ych tur yści i mieszkańcy
pogranicza nie znają. Dzięki
podjęt ym w ramach projektu
staraniom mogliśmy przekształcić
historyczną spuściznę w elementy

Skansen Górnictwa Kowarskiego przy ul. Jagiellończyka
w Kowarach - fotościanka do robienia zdjęć

Skansen Górnictwa Kowarskiego przy ul. Jagiellończyka w Kowarach.
Mała Ala teraz już wie jak wyglądał prawdziwy górnik przy pracy
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Polsko – czeskie wędrowanie „Śladami przodków” c.d.n.
22 września br. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt
pn.„Śladami przodków”. Projekt współfinansowany był
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Koszt całkowity projektu wyniósł 8.493,51 euro.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Kowarach Pani Małgorzata Krysiak oraz Pani Agnieszka
Kryszkowska Zastępca Burmistrza Kowar otworzyły spotkanie podsumowujące projekt
„Śladami przodków”. Na
spotkaniu gościła delegacja
przedstawicieli z czeskiego
miasta Svobody Nad Upą:
Jiří Špetla – Starosta, Jan
Hainiš – Dyrektor Szkoły
oraz nauczyciele: Stanislav
Kopiš, Ševčíková Lucie, Dagmar
Rolencová, Martina Švarcová.
Gości z Czech powitali uczniowie,
rodzice i nauczyciele z kowarskiej
szkoły uczestniczący w projekcie.
Wszyscy obecni na spotkaniu obejrzeli prezentację przygotowaną
przez uczniów SP 1 i zatańczyli polkę. Taniec ten już w XIX wieku uznawany był za tradycyjny ludowy taniec
polski, jednak tak naprawdę powstał
w Czechach. Występ uczniów poprzedziły liczne próby, które odbywały się

w trakcie spotkań partnerskich
w ramach projektu.
Tematem spotkania było określenie możliwości i perspektyw
rozwoju obu szkół i miast z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.

Celem projektu „Śladami przodków” było zacieśnianie polsko czeskiej współpracy transgranicznej
między uczniami, ich rodzinami
i pedagogami poprzez poznanie
języka, kultury i historii regionu
sąsiada. Projekt zakładał integrację dzieci ze szkół
współpra-

cujących z Kowar
i Svobody poprzez zapoznanie z historią, kulturą i tradycją wywodząca
się ze wspólnych korzeni. Uczestniczący w projekcie nauczyciele
mogli wymieniać się nawzajem
doświadczeniami w zakresie eduka-

cji i wychowania dzieci i młodzieży.
Poprzez zaplanowane zajęcia mogli
kształtować u młodego pokolenia
postawy tolerancji, otwartości, szacunku dla wartości i kultury sąsiada
z drugiej strony Karkonoszy.
Realizacja projektu miała wpłynąć na podniesienie kompetencji
zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Obie grupy cel ten zrealizowały.
Uczniowie nauczyli się lepiej posługiwać językiem swoich sąsiadów,
poznali kulturę i atrakcje turystyczne Kowar i okolic, nauczyli
się pracować w międzynarodowym zespole, dzięki
czemu stali się bardziej aktywni i odważni. Nauczyciele
zauważyli u siebie wzrost
kompetencji zawodowych,
językowych, a także zdolności
organizacyjnych. Zaplanowanie wszystkich zajęć w ramach
projektu wymagało ogromnego
zaangażowania ze strony kadry
nauczycielskiej Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Kowarach. Projekt wpłynął
na wzrost umiejętności organizacyjnych pedagogów z obu krajów
w zakresie wymiany uczniów.
Zadaniem projektu „Śladami
przodków” było zbudowanie trwałych fundamentów pod dalszą współpracę szkół w miastach partnerskich

Kowar i Svobody Nad Upou. Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Kowarach
dzięki realizacji projekt wykorzystała
szansę bliższego poznania uczniów
z Czech a także rozwinęła w nich
chęć dalszej współpracy. Zaplanowane w ramach projektu działania
edukacyjne i kulturalne zbliżyły do
siebie zarówno uczniów jak i nauczy-

cieli. Dzięki temu opracowano plan
na dalszą współpracę Dyrektorów
obu szkół a także Burmistrzów
Kowar i Svobody.
Kolejne spotkanie dzieci i młodzieży odbędzie się tym razem
w Základní škola a materska škola
ze Svobody nad Upou.
UM Kowary
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2017-08-25 godz. 23.15 - 2017-09-22 godz. 19.15
PRACA
DAM PRACĘ
Agent ubezpieczeniowy - Jesteś
gotowy na zmianę? Chcesz przekraczać własne granice? Interesują Cię wysokie zarobki? A może
elastyczny czas pracy? Zaprojektuj
swoją karierę z Avivą! Wyślij CV na
adres jastrzebska.barbara@aviva.pl
- 601 575 491
Aktorzy/Aktorki/Pary - Polskie Produkcje Erotyczne poszukują kobiet, mężczyzn, par chętnych
do produkcji erotycznych. Dobra
stawka za dzień zdjęciowy, możliwość zachowania anonimowości.
Kontakt mail - 1 etap bez zdjęć. ppecontact@interia.pl
Alniko zatrudni do kierowców Zatrudnimy kierowców C+E. Praca
na miejscu plus atrakcyjne wynagrodzenie. Zainteresowanych zapraszamy o kontakt tel. lub osobiście na
ul. Wrocławskiej 35 w Jeleniej Górze
pn - pt godz. 7-16. - 500 186 013
Alniko zatrudni do sortowania - Zatrudnimy pracowników do
sortowania złomu. Atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w Jeleniej Górze.
Zainteresowanych zapraszamy do
siedziby Firmy przy ul Wrocławskiej
35 w godz.7-16 pn-pt lub kontakt tel.
- 500 186 013
Asystentka stomatologiczna NZOZ Stomatologia Bez Bólu przeprowadza rekrutację na stanowisko
asystentka stomatologiczna i pomoc
dentystyczna. Prosimy o przesyłanie CV drogą mailową na adres:
kadry@stomatologiabezbolu.com.pl
- 756 456 367
Blue Mountain resort w Szklarskiej Porębie zatrudni doświadczone
osoby na stanowisko barman. CV
prosimy przesyłać na adres krzysztof.deniusz@bmresort.pl - 792 094
706
Blue Mountain resort w Szklarskiej
Porębie zatrudni osoby na stanowisko kelner. CV prosimy przesyłać na
adres krzysztof.deniusz@bmresort.
pl - 578 414 555
Budowy - zarobki 10 tys. zł Praca na budowach w Niemczech
(język niewymagany!). Zarobki nawet
10.000 zł na rękę /m-c. Darmowe
kwatery! Szczegóły: tel. 571255502.
CV przesyłać na info@persona-direktservice.pl
Czarny Kamień - Kosmetolog - Prestiżowy obiekt w Szklarskiej Porębie
zatrudni kulturalną osobę z doświadczeniem zawodowym-na stanowisku
Kosmetologa. Mile widziana znajomość jęz. obcego. CV na adres:
rafal.sobczak@czarnykamien.com
- 535 971 991
Czarny Kamień - Kucharz - Prestiżowy obiekt w Szklarskiej Porębie
zatrudni Kucharza, Pomoc Kuchenną
- doświadczonych w branży hotelarskiej/gastronomicznej. CV prosimy
wysyłać na adres: kuchnia@czarnykamien.com - 535 971 991

Czarny Kamień - pokojowa - Prestiżowy obiekt w Szklarskiej Porębie zatrudni kulturalną, pracowitą i
uczciwą - niekoniecznie doświadczoną osobę - na stanowisko Pokojowej. CV proszę wysyłać na mail:
rafal.sobczak@czarnykamien.com 535 971 991
Czarny Kamień - Recepcja - Prestiżowy obiekt w Szklarskiej Porębie
zatrudni kulturalną osobę, niekoniecznie z doświadczeniem w hotelu
na stanowisku Recepcjonisty. Język
obcy dodatkowym atutem. CV: rafal.
sobczak@czarnykamien.com - 535
971 991
Czarny Kamień - Restauracja - Prestiżowy obiekt w Szklarskiej Porębie
zatrudni miłą i chętną do nauki,niekoniecznie doświadczoną osobę na
stanowisku Kelnera. Mile widziana
znajomość języka obcego CV: rafal.
sobczak@czarnykamien.com - 535
971 991
Do sprzątania restauracji - Zatrudnię
osobę chcącą sobie dorobić. Drobne
prace polegające na utrzymaniu czystości, mycie podłóg, okien, zmywanie
naczyń, przyjmowanie towaru, pomoc
w kuchni. Praca rano lub po południu
kilka godz. - 570 581 896
Dom Wczasowy w Szklarskiej Porębie Dolnej zatrudni samodzielną
kucharkę/kucharza, kuchnia polska,
współpraca na stałe - 693 647 408
Dr. Schneider zatrudni magazynierów z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych. Praca trzyzmianowa.
Bezpłatne dojazdy, comiesięczne premie, prywatne ubezpieczenie, bezpłatna prywatna opieka medyczna.
- rekrutacja@dr-schneider.com
Dr. Schneider zatrudni na stałe
pracowników produkcyjnych. Okres
próbny trwa tylko 1 miesiąc zamiast
3! Bezpłatne dojazdy, wyższe dodatki
za pracę w nocy, opieka medyczna i
wiele innych dodatków. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Dr. Schneider zatrudni Pracownika
porządkowego: sprzątanie w biurach,
magazynie, na hali produkcyjnej,
obsługa maszyn czyszczących. Praca
w systemie 2-zmianowym,umowa o
pracę, bezpłatne dojazdy,LuxMed rekrutacja@dr-schneider.com
Dr. Schneider zatrudni Specjalistę
ds. jakości dostaw. Wymagamy znajomości języka niemieckiego i doświadczenia w pracy w firmie produkcyjnej
w obszarze jakości i reklamacji. rekrutacja@dr-schneider.com
Firma Netto zatrudni sprzedawcow
- sklep w Jeleniej Górze Zapraszamy
osoby pracowite, z chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja +
premia. urszula.Walkowiak@netto.pl
- rekrutacja@netto.pl
Firma Netto zatrudni sprzedawcow sklep w Karpaczu Zapraszamy osoby
pracowite, z chęcią do działania. Oferujemy: pełen etat; pensja + premię.
katarzyna.labuz@netto.pl - rekrutacja@netto.pl
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Firma TF Budownictwo zatrudni do
pracy na elewacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia. Praca
na terenie Jeleniej Góry i okolic. 516922052, 518518198
Firma zatrudni grupy budowlane lub
pojedynczych pracowników. Pełen
zakres prac: żelbety, ocieplenia, elewacje, montaże, wykończeniówka.
Ciągłość zleceń Umowy na stałe. Stabilne wynagrodzenia. Miejsce pracy:
Karpacz. Możliwość zakwaterowania.
Telefon: 510 073 756 e-mail: wojciech.
lysiak@sunet.com.pl
Firma Zyguła zatrudni do Delikatesów
Mięsnych w Jeleniej Górze - sprzedawcę. Oferujemy umowę o pracę,
elastyczny czas pracy, pakiet szkoleń,
atrakcyjny system wynagradzania. Nr
kontaktowy 604 315 518
Hotel *** Tango w Jeleniej Górze
zatrudni kelnera/kelnerkę na umowę
o pracę. Praca stała, dobre zarobki.
Prosimy przesyłać CV i LM na adres
kierownikgastrodg@onet.pl, tel. 695
553 935
Instruktor nauki jazdy kat. B Praca od zaraz - Jelenia Góra! Zatrudnię instruktora nauki jazdy kat.B.
Wysokie wynagrodzenie, elastyczne
godziny pracy oraz miła atmosfera.
Wszystkich chętnych i zainteresowanych zapraszamy. - 603 250 625
Instruktor terapii zajęciowej Umowa o pracę, pełny etat; instruktorzy do pracowni komputerowej i
krawieckiej; wykształcenie wyższe.
Tel.75 64 301 63. Oferty:e,mailwtzjelenia@wp.pl. WTZ Jelenia Góra,
Kiepury 44
Karczma Skalna w Miłkowie poszukuje kelnerki na stałe. Dobre wynagrodzenie i dobre warunki pracy. - 692
495 233 Irena
Kelner/ka barman/ka - Pilnie
zatrudnię kelnera/kę do pracy w renomowanej restauracji w centrum JG.
Oferujemy atrakcyjne zarobki, możliwość zdobycia wysokich napiwków oraz pracę w zgranym zespole.
CV info@restauracjaolord.pl - 570
581 886
Kelner/kelnerka - Obiekt w
Szklarskiej Porębie poszukuje dynamicznych i komunikatywnych osób do
pracy w restauracji. atrakcyjne warunki
zatrudnienia, elastyczny grafik. Zapraszamy do kontaktu. tel.533 352 218
Kelner/kelnerka - Obiekt w
Szklarskiej Porębie poszukuje dyspozycyjnych, komunikatywnych osób
na stanowisko kelnera/kelnerki. System 2 zmianowy. Atrakcyjne warunki!
CV: restauracja@czarnykamien.pl, tel.
792 953 464
Kelnerka hotel 3 * Karpacz - Poszukujemy kelnerki do niedużego Hotelu 3
* Vivaldi w Karpaczu (27 pokoi). Możliwość przyuczenia do zawodu chętnej
do pracy pani. CV proszę słać na adres
: agnieszka.jawor@vivaldi.pl
Kelnerka z doświadczeniem Zatrudnimy kelnerkę do pracy w centrum JG. Praca pon-pt w systemie
zmianowym w godz 10-18 lub 15 do
zamknięcia. Wymagana książeczka
sanepidowska. CV pod info@restauracjalord.pl lub 570 581 896
Kelnerka: atrakcyjna pensja - Oferujemy stałą umowę. Dla chętnych
także praca w 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
Kelnerzy - atrakcyjne warunki! Dynamicznie rozwijający się obiekt w
Szklarskiej Porębie zatrudni na atrakcyjnych warunkach do pracy w restauracji. - 792953646, 75-75-22-980
Kierowca C+E - Witam, poszukuje kierowcy na linie Polska Niemcy.
Praca od poniedziałku do piątku. Więcej informacji pod numerem telefonu
785 442 666

Kierowca C+E w ruchu międz. Poszukujemy kierowców C+E na trasach Dolny Śląsk- Niemcy oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie w sys.
pracy od poniedziałku do piątku wolne
soboty, niedziele i święta. Nowoczesny tabor, na umowę o pracę. - 602
492 522
Kierowca kat. C - karta kierowcy,
kurs na przewóz rzeczy, ważne badania lekarskie i psychologiczne. Trasy
międzynarodowe UE, system do
uzgodnienia, podstawa plus diety 666179625/markartrans@gmail.com
Kierowca z kat.C+E - KADOR w
Miłkowie poszukuje kierowcy z kat.
C+E w transporcie krajowym oraz
międzynarod.: tj. Czechy i Niemcy.
Wymagane doświadczenie, aktualne
uprawnienia, dyspozycyjność. Praca
od pon-pt Cv:biuro@kador.pl - 609
284 879
Kierowca z prawo jazdy kat.C+E Wymagane od kandydata: -świadectwo
kwalifikacji -kurs na przewóz rzeczy
-Ważne badania lekarskie -Doświadczenie w zawodzie na wywrotkach.
Praca na terenie Jeleniej Góry. Zapraszam do kontaktu - 601 566 570
Kontrola Jakości - Niemcy - Exact
Systems zatrudni do kontroli jakości
części samochodowych na terenie
Niemiec. Wymagamy p.jazdy oraz własnego samochodu-zwracamy koszty
przejazdu. Możliwość zatrudnienia w
parach i bez języka. - work@exactsystems.de /+48725256386
Kontroler jakości - JTEC Sp.z o.o.
zatrudni osobę do działu kontroli jakości. Wykształcenie minimum średnie,
znajomość języka niemieckiego lub
angielskiego, obsługa komputera /
office/praca dwuzmianowa. CV info@
jtec - 696 352 022
Kucharka - Panią do śniadań i
sprzątania na zlecenie z Karpacza
lub bliskiej okolicy przyjmę. - 517
762 171
Kucharz: 3.500zł - Poszukujemy
doświadczonego kucharza. Oferujemy stałą umowę. Atrakcyjne wynagrodzenie, prywatną opiekę medyczną
i szkolenia. Dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce k. Karpacza. - 605
144 021
Kursy językowe przygotowawcze dla
osób zdecydowanych podjąć pracę
w charakterze opiekunek/-ów osób
starszych w Niemczech. Po odbyciu
szkolenia gwarantujemy stabilne, długoterminowe, legalne zatrudnienie 734 427 734
Legalna praca na budowach w
Niemczech (język niewymagany).
Zarobki nawet 10.000 zł na rękę /m-c.
Darmowe pensjonaty. Od zaraz.
Szczegóły: tel. 571255502. CV na
info@persona-direktservice.pl

Legalna praca na budowach w
Niemczech (język niewymagany).
Zarobki nawet 10.000 zł na rękę /m-c.
Darmowe pensjonaty. Od zaraz.
Szczegóły: tel. 792488288. CV przesłać na info@persona-direktservice.
pl
Lektorzy angielski i niemiecki
- Centrum Nauki W&W poszukuje
lektorów języka angielskiego i niemieckiego. Praca w prestiżowej szkole w
miłej atmosferze. Atrakcyjne stawki!
CV można złożyć na adres sekretariat@centrumnaukiww.pl - 501 555
455
Leroy Merlin w Jeleniej Górze
zatrudni doradców klienta i magazynierów. Chętnych prosimy o wysyłanie cv
na adres: akosin@leroymerlin.pl
Lokalna gazeta branżowa zatrudni
pracowników biurowych. Zapewniamy
stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, pakiet szkoleń, możliwości rozwoju. Cv proszę przesyłać na
e.bluma@gazetadziendobry.pl - 530
830 027
Ładziński Zakłady Metalowe poszukują: Spawaczy, ślusarzy konstrukcji metalowych z uprawnieniami i
doświadczeniem CV+list motywacyjny
proszę wysłać na adres: biuro@prokostal.pl Tel. 75 64 354 00
Malarz - Niemcy - Praca w Niemczech dla malarzy z j. niemieckim.
Niemiecka umowa o pracę. Zakwaterowanie gratis. Zarobki w Euro (podstawa + premie). Szczegóły: 571 255
502. Cv na: info@persona-direktservice.pl
Mechanik / Frezer - Oczekujemy:
wiedzy z zakresu obróbki metali i tworzyw sztucznych, doświadczenia w
obsłudze narzędzi i maszyn (tokarki
i frezarki),znajomości rysunku technicznego, mile widziane uprawnienia
elektryczne - rekrutacja@dr-schneider.
com
Mechanik obróbki blach, ślusarz
koło Loebau- Niemcy, 35 km od Zgorzelca. Wiodąca na rynku obróbki
blach firma z okolic Loebau zatrudni na
warunkach niemieckiej branży metalowej osobę do obróbki blach. Poszukujemy osoby z doświadczeniem w
branży obróbki blach i komunikatywną znajomością języka niemieckiego. Oferujemy stabilne zatrudnienie
i dobrą płacę. Kontakt po polsku: tel.
604 514 369
Metafora Pub Restaurant zatrudni
Kucharza. Oferujmy atrakcyjne zarobki
oraz umowę o pracę! Umówienie spotkania oraz więcej info. pod numerem
tel. 668 331 627 Cv wraz ze zdjęciem
można składać osobiście w lokalu
bądź pod adresem nowy.tlen.pl izabela.jacak@o2.pl

Metafora Pub&Restaurant zatrudni
barmana. Oferujmy atrakcyjne zarobki
oraz umowę o pracę! Umówienie spotkania oraz więcej info pod numerem
tel. 668 331 627 Cv wraz ze zdjęciem
można składać osobiście w lokalu
bądź pod adresem nowy.tlen.pl izabela.jacak@o2.pl
Metafora Pub&Restaurant zatrudni
kelner/ka. Oferujmy atrakcyjne zarobki
oraz umowę o pracę! Umówienie spotkania oraz więcej info. pod numerem
tel. 668 331 627 Cv wraz ze zdjęciem
można składać osobiście w lokalu
bądź pod adresem nowy.tlen.pl izabela.jacak@o2.pl
Metafora Pub&Restaurant zatrudni
pomoc kuchenną. Oferujmy atrakcyjne
zarobki oraz umowę o pracę! Umówienie spotkania oraz więcej info. pod
numerem tel. 668 331 627 Cv wraz ze
zdjęciem można składać osobiście w
lokalu bądź pod adresem nowy.tlen.pl
izabela.jacak@o2.pl
Montażysta w Simet SA - Praca
na Wydziale Montaży, wynagrodzenie uzależnione od ilości i jakości
wykonanych sztuk. Montaż manualny.
Wymagania: - wykształcenie minimum
zawodowe, - wskazana orzeczona niepełnosprawność, - zvioletta@simet.
com.pl, tel. 519 132 129
Monter okien z j.niemieckim - Praca
w Niemczech dla monterów okien i
drzwi. Niemiecka umowa o pracę.
Wymagany komunikatywny j.niemiecki. Zarobki w Euro, zakwaterowanie. Szczegóły: 571 255 502. Cv
na: info@persona-direktservice.pl 571 255 502
Niemcy - Praca dla elektryków z językiem niemieckim. Niemiecka umowa
o pracę. Zakwaterowanie gratis.
Zarobki w Euro (podstawa + premie
lub diety). Szczegóły: 571 255 502.
Cv na: info@persona-direktservice.pl
- 571 255 502
Niemcy praca w opiece od zaraz - CJ
Konik poszukuje opiekunek/opiekunów
osób starszych na terenie Niemiec Elastyczne terminy wyjazdów Niemieckie
ubezpieczenie zarobki do 1500 euro
tel: 570 718 736
Niemcy-bez języka-produkcja - Exact
Systems zatrudni kontrolerów jakości
do kontroli tarcz hamulcowych w miejscowości Breidenbach. Wymagamy
p.jazdy oraz samochodu-zwracamy
koszty przejazdu. Praca bez języka
od zaraz. Wolnych miejsc 3 - work@
exactsystems.de /+48725256386
NZOZ Stomatologia Bez Bólu przeprowadza rekrutację na stanowisko:
higienistka stomatologiczna. Prosimy
o przesyłanie CV drogą mailową na
adres: kadry@stomatologiabezbolu.
com.pl - 756 456 367
Obiekt w Szklarskiej Porębie poszukuje dyspozycyjnych, komunikatywnych osób na stanowisko kelnera/
kelnerki. System 2 zmianowy. Atrakcyjne warunki! CV:restauracja@czarnykamien.pl, tel. 792 953 464

Godziny otwarcia:
pn. ± sob. 07:00 ± 22:00
niedz. 07:00 ± 21:00
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Ochrona Jelenia Góra - Agencja
Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracowników ochrony z terenu Jeleniej
Góry i okolic. Proszę o tel w godzinach
9-15. - 609 486 000
Operator urządzeń w Simet SA Obsługa urządzeń produkcyjnych w
Simet SA Wymagania: - wykształcenie minimum zawodowe, - dobry stan
zdrowia, - zvioletta@simet.com.pl, tel.
519 132 129
Operatora koparko-ładowarki Zatrudnię operatora - 886 666 896
Opieka w Niemczech - Legalna praca
przy opiece dla Pań i Panów od zaraz.
Wynagrodzenie od 1300e plus 150 e
zwrot za dojazd. Szczegółowe info pod
nr tel. Wymagana podstawowa znajomość języka. Nie pobieramy żadnych
opłat. - 511 844 939
Opiekunka Mühlingen 1250€ 6.09
- Poszukujemy opiekunki z komunikatywną znajomością języka niemieckiego i prawem jazdy do opieki
nad mobilną 86-letnią seniorką, bez
demencji. Raz dziennie przychodzi
Pflegedienst. Na miejscu jest internet
- 733 228 601, 75 76 909 69
Panią, Pana do hurtowni - Zatrudnię do hurtowni pościeli hotelowej 886 666 896
Panią, Pana do hurtowni pościeli
hotelowej zatrudnię - 886 666 896
Pilnie zatrudnię piekarza do piekarni
w Mysłakowicach (bardzo blisko przystanku MZK). Praca dwuzmianowa.
Nowoczesne maszyny piekarnicze.
Przyjemna atmosfera oraz wysokie
zarobki. Zapraszam do kontaktu 516-125-311
Pokojówka umowa - Hotel ***
Tango w Jeleniej Górze zatrudni pokojówkę na umowę o pracę. Praca stała,
dobre zarobki. Prosimy przesyłać CV i
LM na adres kierownikgastrodg@onet.
pl, tel. 695 553 935
Pomoc do kuchni Cieplice - Pomoc
kuchenna do Hotelu Bella w Cieplicach,
pełen lub część etatu, 15:00-23:00 lub
8:00-16:00, praca w przyjemnym
zespole i dobrych warunkach. kontakt
osobisty lub cv na recepcja@hotelbella.pl - 606 549 175
Pomoc kuchenna - Zatrudnimy
doświadczoną osobę w charakterze
pomocy kuchennej. Sprzątanie, krojenie, zmywanie, panierowanie, przyjmowanie towaru. Praca od 10-15 i druga
zmiana od 15-23. Atrakcyjne zarobki,
umowa - 570 581 896
Pomoc kuchenna / śniadaniowa Hotel 3 * Vivaldi w Karpaczu poszukuje Pani do kuchni - pomoc kuchenna.
Praca na stałe z umową o pracę. agnieszka.jawor@vivaldi.pl
Pomoc na stolarni i lakierni - Zatrudnię osobę do pracy na stolarni, możliwość przyuczenia. Tylko poważne
oferty, najlepiej z okolicy. Zakład w
Barcinku, gm. Stara Kamienica, tel.
608 435 483
Poszukuje do pracy kasjerów w
systemie zmianowym w niedawno
otwartym sklepie na terenie Jeleniej
Góry. Stawka 15zł/h umowa zlecenie aplikację proszę wysyłać na adres
m.maslanka@reverse.biz.pl - 887
092 997
Poszukuje kasjerów do sklepu spożywczego w Jeleniej Górze. Zapewniamy: umowę zlecenie, szkolenie
kasjerskie, atrakcyjne wynagrodzenie.
Mile widziane osoby zdecydowane na
dłuższą współpracę. - 797 594 765

Poszukujemy chętnych osób do
pracy w sklepie na stanowisku kasjer/
kasjerka. Praca od już ! Wymagamy
książeczkę sanepidowską i ukończone
18 lat. Zainteresowanych prosimy o
kontakt. - 514 458 317
Poszukujemy kasjerów do sklepu
spożywczego. Umowa zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie, wynagrodzenie
tygodniowe, elastyczny grafik. Wymagamy: książeczkę sanepidowską,
ukończone 18 lat. - 514 458 317
Poszukujemy opiekunek osób
starszych do pracy w Niemczech. Stabilne, legalne zatrudnienie. Wymagana
komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Codziennie nowe oferty
pracy. Serdecznie zapraszamy. - 734
427 734
Poszukujemy osoby do pracy na
stanowisku: Sprzedawca w sklepie
medycznym Provita, znajdującym
się w Szpitalu Wojewódzkim przy ul.
Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze. CV
na rekrutacja@provita-s.com.pl - 756
447 171
Poszukujemy tynkarz cieśli dekarzy. Umowa o dzieło Możliwość zakwaterowania. Wysokie zarobki - 513
955 211
Praca - lady/tradycje - Poszukuję
osób do pracy na stanowisku ladytradycje(podawanie w sklepie spożywczym w Jeleniej Górze. Zapewniamy
umowę zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w systemie tygodniowym. - 797 594 765
Praca dla mężczyzn - Do zaoferowania praca w sklepie budowlanym.
Umowa zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość wypłat tygodniowych, elastyczny grafik. Jedynym
wymogiem jest mieć ukończone 18 lat.
- 514 458 317
Praca dla opiekunek osób starszych
w Niemczech. Legalne i bezpieczne
zatrudnienie oraz wysokie zarobki.
Oczekujemy komunikatywnej znajomości j. niemieckiego i doświadczenia
w opiece. Tel. 723 911 521
Praca hydraulicy/ pomocnicy - Firma
poszukuje pracowników z doświadczeniem, oraz pomocników mających
doświadczenie na budowie. Bardzo
dobre zarobki, praca w Szklarskiej
Porębie, dojazd własny. Więcej informacji pod nr tel. - 791 383 323
Praca na stanowisku kierowca/
kurier w firmie Podwykonawcy UPS.
Praca w systemie 5 dniowym. Wynagrodzenie 2200-2500 netto. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
Mile widziane doświadczenie. - 782
455 078
Praca od zaraz - przyjmę panią do
kuchni w małej gastronomii w Jeleniej
Górze, tel.757678641, 504272623
Praca w Niemczech dla ślusarzy z
j. niemieckim. Niemiecka umowa o
pracę. Zakwaterowanie gratis. Zarobki
w Euro (podstawa + premie). Szczegóły: 571 255 502. Cv na: info@persona-direktservice.pl - 571 255 502
Praca w Szpitalu - Powiatowe
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w
Kowarach zatrudni: pielęgniarki,
opiekunkę medyczną, fizjoterapeutę,
salowe. Wymiar i forma zatrudnienia - do uzgodnienia. Informacje:
tel.756415705,758.
Praca w Szwecji bez języka - Poszukuję zleceniobiorców usług sprzątających w Szwecji. Stawka 85sek/h. Mile
widziane pary z autem. Praca stała i
od zaraz. Dla chętnych organizowane
zakwaterowanie. Gwarancja godzin.
Nr KRAZ: 14145 - 600 715 101

og£oszenia
ROZMAITOŒCI
Prace wykończeniowe-trawertyn Zlecę profesjonaliście położenie trawertynu (w arkuszach) na kolumnach
przy wejściu do domu jednorodzinnego. Możliwe także dalsze prace
wykończeniowe. - 602 402 185
Pracownik inwentaryzacji - Inwentaryzacja 01.10.2017! Market spożywczy, ul.Grunwaldzka, Jelenia Góra.
Oferujemy: umowę zlecenie wypłatę w
przeciągu tygodnia formalności on-line
Czekamy na Twoje CV wroclaw@jobmangroup.pl - 506 008 999
Pracownik nowego sklepu 15 zł/ Poszukuje pracowników na dział kas
lub dział tradycja (krojenie ważenie)
na początek umowa zlecenie stawka
15 zł/h Zainteresowane osoby proszę
o CV na adres m.maslanka@reverse.
biz.pl - 887 092 997
Prasa krawędziowa CNC - Firma
"Studio M" zatrudni pracownika na stanowisko "operator prasy krawędziowej
CNC". Przyuczymy do zawodu. Podstawy rysunku technicznego, wyobraźnia przestrzenna - mile widziane. CV
prosimy na email. - 757552051, info@
studio-metal.pl
Ratownik Wodny- praca od zaraz Firma z Cieplic zatrudni pracowników
na umowę zlecenie, zarobki do 2600
zł. Praca cały rok. Oczekujemy braku
nałogów, uczciwości i chęci do pracy.
Więcej informacji pod telefonem. 882 959 852
Recepcjonista/kelner Cieplice - Praca dla osoby lubiącej kontakt z ludźmi, obsługa gości w Hotelu
Bella w Cieplicach, w małym, zgranym zespole, j.niemiecki lub angielski,
dobre warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju, 3-4 razy w tyg 12h 606 549 175
Recepcjonista-noce-Cieplice
- Praca w hotelu, obsługa gości w
godzinach 19-7,3-4 dni w tyg w recepcji i restauracji, prace porządkowe,
śniadania, chętnie mężczyznę, studenta z językiem niemieckim lub ang.
CV hotel.bella@vp.pl - 606 549 175
Restauracja - Czarny Kamień
- Prestiżowy obiekt w Szklarskiej
Porębie zatrudni miłą i chętną do
nauki,niekoniecznie doświadczoną
osobę na stanowisku Kelnera. Mile
widziana znajomość języka obcego
CV: restauracja@czarnykamien.com
- 792 953 464
Restauracja Przycup w Dolinie w Radomierzu zatrudni na stanowisko kucharz, pomoc kuchenna
, więcej informacji pod telefonem 788-138-512
Samodzielny kucharz-Cieplice
- Praca dla kucharza w restauracji
hotelowej. Przygotowywanie śniadań,
obiadokolacji i dań z karty menu, wiedza z HACCP, doświadczenie w kuchni
europejskiej. CV na hotel.bella@vp.pl
- 606 549 175
Serwisant urządzeń spawalniczych - TSP Sp. z o.o. (Jelenia Góra)
w związku z rozwojem firmy zatrudni
serwisanta urządzeń spawalniczych.
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie oraz szkolenia u naszego partnera w Niemczech. Dołącz do nas.
- 723 383 841
Służba pięter - Czarny Kamień Prestiżowy obiekt w Szklarskiej Porębie zatrudni kulturalną, pracowitą i
uczciwą - niekoniecznie doświadczoną osobę - na stanowisko Pokojowej. CV proszę wysyłać na mail:
rafal.sobczak@czarnykamien.com 697 353 685
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Sprzedawca - pilnie zatrudnię
osobę do sklepu spożywczego w
Mysłakowicach (bardzo blisko przystanku MZK). Praca 5 dni w tygodniu
w godzinach 5-13 oraz 13-21. Miła
atmosfera. Wysokie zarobki. Zapraszam do kontaktu - 516-125-311
Szklarska Poręba- rekrutacja Pensjonat-kawiarnia w Szklar. Por.
prowadzi rekrutację pracowników.
Wymagania: wysoka kultura osobis. bez nałogów, odpowiedzialność.
Wysokie zarobki i możliwość zakwater. CV na beatapaw.1234@gmail.com
- 534 000 335
Szukam fryzjerki - do salonu fryzjerskiego.... - 500 298 415
Technik dentystyczny - Firma PRODENT przeprowadza rekrutację na stanowisko: technik dentystyczny. Praca
w 4-os zespole, zapewniamy nieograniczony dostęp do szkoleń krajowych
i zagranicznych kadry@stomatologiabezbolu.com.pl - 756 456 367
Technik elektroradiolog - Firma
PRO-DENT przeprowadza rekrutację
na stanowisko: technik elektroradiolog. Prosimy o przesyłanie CV drogą
mailową na adres: kadry@stomatologiabezbolu.com.pl - 756 456 367
Tester Aplikacji Webowych - Zakres:
zgłaszanie oraz analiza błędów, tworzenie przypadków testowych. Preferujemy osoby z wykształceniem (lub w
trakcie studiów) technicznym/ekonomicznym z doświadczeniem w testowaniu aplikacji. - 793389975, michal.
kozakiewicz@wfirma.pl
Ustawiacz wtryskarek - Zadania: przezbrajanie maszyn (gniazda
wtryskowego), zmiana formy na
wtryskarce, ustawienie parametrów, korekta ustawień podczas procesu technologicznego; konfigurację
maszyn na podległym obszarze rekrutacja@dr-schneider.com
W Restauracji „Chata Karkonoska” w
Karpaczu zatrudnimy Kucharza , CV
należy nadsyłać mailem na adres:
hkarkonosze@gip.com.pl lub Kontakt
Tel. – Szef Kuchni - Karol: 721902939
- 601 771 986
Zatrudnię do pracy w willi w Karpaczu 15 zł netto/godz.(umowa) cały
lub pół etatu. "przygotowanie śniadań,
sprzątanie pokoi". - 601 571 222
Zatrudnię do sprzedaży lodów
gałkowanych, gofrów oraz deserów
lodowych w centrum Jeleniej Góry.
Praca 10-16 do 21 września (również
zmiany od 15-21). Wymagana książeczka Sanepidowska. Praca od zaraz
- 570 581 896
Zatrudnię doświadczonego dekarza ,atrakcyjne wynagrodzenie kontakt
pod nr 534490090
Zatrudnię fryzjerów do nowo
powstałego salonu fryzjerskiego na
Zabobrzu. - 696 030 430
Zatrudnię kierowcę C + E na trasy
międzynarodowe. Praca w kółkach
PL-UK-PL. 4-6 dni kurs do Anglii i
powrót. Wyjazdy z Jeleniej Góry. Więcej informacji udzielę telefonicznie +48 791 635 180
Zatrudnię kierowcę C+E Transport
Międzynarodowy Nowy samochód
2017r - 883 870 870
Zatrudnię kierowcę kat. D z okolic
Jeleniej Góry tel. 501 672 332
Zatrudnię kierowcę w pizzerii diabolo w Karpaczu na dowóz kontakt
w pizzerii lub pod telefonem - 797
236 615
Zatrudnię kierowców z kat. C, operatora na koparko-ładowarkę, pracowników drogowych tel. 605 237 871

Zatrudnię kucharza w renomowanej restauracji w centrum JG. Praca
5 dni w tygodniu, możliwa umowa o
pracę, awans dla ambitnych kandydatów. Tylko poważne oferty od osób z
udokumentowanym doświadczeniem.
- 570 581 896
Zatrudnię na stanowisku spawacz/
ślusarz. Gwarantuje dobre warunki
pracy w stabilnej firmie w okolicy Karpacza. Daje możliwość przyuczenia.
- 660 632 779
Zatrudnię palacza pieca na paliwo
stałe, o mocy 100Kw lub konserwatora, który zrobi uprawnienia palacza
na obsługę w/w pieca. - 605-077-000
Zespół Szkół Społecznych STO Jelenia Góra
Zatrudnię pilarza z pomocnikiem
do wycinki i trzebieży lasu w Dziwiszowie. Długotrwała współpraca. 603 954 845
Zatrudnię pracownika gospodarczego w Pensjonacie w Szklarskiej
Porębie, możliwe zakwaterowanie i
wyżywienie. - 888 842 257
Zatrudnię sprzedawcę - do pracy
na stoisku kosmetycznym w Galerii
Sudeckiej. Warunki pracy oraz godz
do ustalenia. Proszę o przesłanie cv
na maila: annastopka@wp.pl lub kontakt tel - 608 490 110
Zatrudnimy do sprzedaży lodów tajski na okres 3 tygodni w godz. 11-19
Praca w centrum JG, wymagana książeczka Sanepidowska oraz doświadczenie w gastronomii. - 570 581 896
Zatrudnimy doświadczoną kelnerkę do pracy w renomowanej restauracji w centrum Jeleniej Góry. Praca
w systemie zmianowym. Wymagana
książeczka Sanepidowska, znajomość
kaw, alkoholi, koktajli, obsługa POS 570 581 896
Zatrudnimy Elektryków Niemcy Firma Bayer + Riedl Personalservice
GmbH poszukuje Elektryków oraz
Elektromonterów ze znajomością j.niemieckiego chętnych do podjęcia pracy
na terenie Niemiec (Dolna Bawaria). 882 067 218
Zatrudnimy kelnera/kelnerkę w
nowo otwartej restauracji w Szklarskiej
Porębie. Szczegóły do uzgodnienia.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 602 621 070 lub 604 279 007.
Zatrudnimy kucharza z doświadczeniem w kuchni nowoczesnej.
Umowa o pracę. Praca w systemie 5/2
lub 3/1+2/1 Zapewniamy atrakcyjne
wynagrodzenie. Możliwość awansu.
Wymagana ksiązeczka Sanepidowska. - 570 581 896
Zatrudnimy mężczyznę do pracy
jako montażysta okien -pomocnik
montażysty .Wymagane prawo jazdy
kat."B" .CV prosimy wysyłać na adres:biuro@segme.pl - 513 151 261
Zatrudnimy na umowę o prace
mężczyznę z wykształceniem mechanicznym do przyuczenia na ślusarza
remontowego. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności. - 609
492 718

Zatrudnimy na umowę o prace
operatora wózków widłowych. Mile
widziane orzeczenie o niepełnosprawności. - 609 492 718
Zatrudnimy od zaraz recepcjonistów i kelnerów marketinghotelcorum@wp.pl - 883 520 700
Zautomatyzowana pralnia Panią, Pana, również studentów do
profesjonalnej pralni zatrudnię - 886
666 896
Zbrojarz Betoniarz – Drezno
- Praca dla zbrojarzy/betoniarzy/
murarzy z doświadczeniem. Drezno.
Darmowe zakwaterowanie. Zarobki ok.
10.000 zł na rękę na miesiąc. Szczegóły: tel. 571255502. Cv na: info@persona-diretkservice.pl
Związek Kombatantów zatrudni na
umowę zlecenie panią na emeryturze
do sprzątania w budynku Domu Kombatanta Jelenia Góra. Więcej informacji 757 522 457

MOTORYZACJA
AKCESORIA
Kamienna Góra. Do sprzedania dwa
blaszane stragany, możliwość przeznaczenia ich na garaż. Stan bardzo
dobry. Jedyne co musisz zrobić, to je
zabrać! - cena 3000 za 2. 660 805 451
lub 502 212 368

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto złomowanie skup aut - 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 514 514 485
Autozłomowanie 885775445
- 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
Kupimy każde auto uszkodzone i
sprawne, odbieramy własnym darmowym transportem, formalności i
gotówka w 15 minut, zawsze aktualne 7 dni w tygodniu, zapisz sobie nr
tel może kiedyś ci się przyda, zapraszamy - 881-225-859
Skup aut 691035913 za gotówkę Skup aut do 50 tys tel. my uczciwie
wycenimy twoje auto nasza firma skupuje samochody osobowe i dostawcze
wszystkie marki oraz w każdym stanie
skupujemy również samochody powypadkowe gwaran

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

og£oszenia
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Skup samochodów kupi od Ciebie
i uczciwie zapłaci za Twój pojazd.
Zaraz po Twoim telefonie, pod numer:
500 247 769 przyjadę, po uzgodnieniu ceny zapłacę gotówką i na miejscu wypisze umowę. Dojeżdżamy do
wszystkich miast w naszej okolicy (całe
woj.dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) natychmiast! Skupujemy również
wszystkie Toyoty oraz wszystkie Mercedesy Sprintery oraz tzw Kaczki-model, typ, stan obojętny.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Do sprzedania Ford Focus mk2 rocznik 2004r. Wyposażenie: ABS, ESP,
tempomat, podgrzewane lusterka,
Podgrzewana przednia szyba,
fabryczne car audio Sony, komputer
pokładowy. Cena 14tyś zł do negocjacji - 668 047 706
Kupimy każde auto sprawne i uszkodzone, osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony, przyjeżdżamy
pod wskazany adres, formalności i
gotówka w 15 minut, zadzwoń sprawdź
zapytaj, zawsze aktualne 24 h, 7 dni
- 881-225-859
Okazyjnie! - Na atrakcyjnych
warunkach sprzedam samochód Ford
Focus! Zapraszam do prezentacji! 697 578 253
Sprzedam ciągnik C 360 3P rok
produkcji 1989 po kapitalnym remoncie. Nowa instalacja zarejestrowany i
ubezpieczony. Cena do uzgodnienia.
- 533 777 198
Sprzedam tanio Volkswagen Polo
2001 1.4 75 kM przebieg 101600 km
jedyny właściciel. Progi i nadkola przerdzewiałe - do naprawy lub wymiany.
Przegląd ważny do IV 2018.Silnik w
stanie b.dobrym, dynamiczny - 603
055 965
Sprzedam VW Touran 1,9 TDI siedmioosobowy, czarny, przebieg 220 tys
km. tel. 603 139 918 - 603 139 918

ANONSE
MATRYMONIALNE
Asia 24l. Zaprasza zdecydowanych Panów na miłe spotkanie. - 721
644 447
Nowa Asia 24latka teraz w centrum.
Zapraszam zdecydowanych panów 609 826 568
Pan zaspokoi każdą kobietę - 796
026 310
Szukam koleżanek do współpracy
w usługach towarzyskich w Jeleniej
Górze. Duże zarobki, miła atmosfera,
elastyczne godziny pracy. Telefon
797 171 046
Zapłacę Pani za Pussy Close-Up
- Cześć szanuję Swoją oraz Twoją
prywatność, dlatego począt. kontakt
email Zapłacę za pokazanie cipki (bez
seksu), tylko cipka! Napisz na e-mail
ustalimy wszystkie szczegóły razem
z Twoim wynagrodzeniem - tomek_
d1993@prokonto.pl

USŁUGI
BUDOWLANE
Regipsy, izolacje poddaszy - Montaż płyt gipsowo kartonowych -ściany,
sufity podwieszane, izolacje poddaszy
- 536 803 552
Rynny, okucia, komin - Pensjonat
Perla Sudetów w Karpaczu poszukuje wykonawcy wymiany rynien
dachowych, okuć, remontu kominów,
malowanie elewacji drewnianej - 607
054 063
Serwis okien i drzwi - Naprawa drzwi
i okien. Regulacja, konserwacja, regeneracja. Wymiana zamków, wkładek,
klamek, zawiasów, progów, uszczelek
i szyb. Montaż nawiewników, samozamykaczy i zabezpieczeń antywywazeniowych. 607 720 825
Usługi koparko-ładowarka-młot Prace ziemne, rozbiórki, wyburzenia,
niwelowanie terenu, załadunki i rozładunki tirów-tanio - 886 666 896

USŁUGI
EDUKACYJNE
Bezpłatne szkolenie opiekun os.
starszych + obsługa komputera +
język obcy. Certyfikat potwierdzający
kwalifikacje. Kursanci zapewnione
mają: ubezpieczenie, catering, zwrot
dojazdu. Skierowany do os. 50+ - 797
029 194

Bezpłatne szkolenie Spawacz
MAG zakończone wydaniem Książeczki Spawacza przez Instytut w Gliwicach. Kursanci zapewnione mają:
ubezpieczenie, catering, zwrot kosztów dojazdu. Skierowane do osób 50+
- 797 029 194
Bezpłatne szkolenie: masażysta Kurs certyfikowany masażysta, nabycie kwalifikacji wydanych na podstawie
rozporządzenia MEN. Kursanci zapewnione mają: ubezpieczenie, catering,
zwrot kosztów dojazdu. Współpracujemy z pracodawcami. - 797 029 194
Korepetycje z j.angielskiego Doświadczony korepetytor języka
angielskiego udzieli lekcji uczniom na
wszystkich etapach edukacji. Posiadam
tytuł mgr - 781 014 154
Matematyka podstawowa, gimnazjum 694 054 681
Tańce dla dzieci i dorosłych - Zapraszamy na zajęcia taneczne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Hip hop, taniec
współczesny, jazz, akrobatyka, balet,
zumba, zajęcia mam z dziećmi. - 889
072 716

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk - Awarie i montaże instalacji elektrycznych budownictwo i przemysł - 697 081 472
Elektryk i Elektronik - Wykona instalacje, pomiary, sterowanie, naprawy. 883 326 707
Instalacje elektryczne. Montaż,
przeróbka, naprawa, pomiary. Przyjmę
również bardzo małe zlecenia. 883326-707

USŁUGI
FINANSOWE
Ale szybka gotówka - do 25.000 zł!
Sprawdź - 728 874 309
Atrakcyjna pożyczka - minimum
formalności - 728 874 309
Atrakcyjna pożyczka - od 500 zł
do 25 tys. Tel. - 728 874 309
Biuro Kredytowe - niskie raty - Oferuję pożyczki dla osób z negatywną
historią kredytową-niskie raty miesięczne. Kwoty od 500 zł do 50.000 zł
na dowód osobisty. Nie pobieram opłat
za obsługę, na życzenie dojeżdżam do
klienta. Zapraszam - 668 682 335
Chwilówki od 100 zł do 1000 zł Wypłata gotówki w ten sam dzień, bez
weryfikacji. Również dla osób z komornikiem. Wystarczy posiadać stałe źródło dochodu: umowa o pracę, zlecenie,
dzieło, emerytura, renta, działalność
gospodarcza, rolnik. - 690 198 988
Ekspres gotówkowy! - Pożyczka do
25.000 zł! - 728 874 309
Fotografia dla firm przemysłowych
- usługowych - handlowych - reklamowych - precyzyjne odwzorowanie
i dokładność, dojazd Dolny Śląsk tel.
510 156 541
Gotówka na dowolny cel - Zadzwoń
- 728 874 309
Kasa. Potrzebujesz pieniędzy? Zadzwoń - 728 874 309
Kredyty dla emerytów/rencistów Zapraszam do skorzystania z oferty
szybkiej i bezpiecznej pożyczki od
500 zł do 30.000 zł. Oferta dla emerytów i rencistów-niskie raty miesięczne,
dostosowane do możliwości. Na życzenie dojadę do klienta - 690 198 988
Leasing | Najem | Kredyt - Leasing
Pojazdów, Maszyn i Sprzętu - również
na oświadczenie, od 1 dnia działalności, z negatywną historią kredytową,
na długi okres czasu. Najem długoterminowy, pożyczki i kredyty samochodowe. - tel. 795 005 835 | e-mail:
info@i-leasing.eu
Lekka pożyczka - do 25 tys. Zadzwoń
- 728 874 309
Nowe biuro kredytowe - W ofercie
wszystkie dostępne na rynku firmy
pozabankowe, pożyczki bez sprawdzania BIK i KRD. Kwoty od 500 zł do
50.000 zł na dowód osobisty, niskie raty.
Akceptujemy różne formy dochodów.
Zadzwoń - 690 198 988
Potrzebujesz gotówki? - Zadzwoń
- 728 874 309
Pożyczka dla każdego! - Szybka
pożyczka dla każdego. Minimum formalności. Możesz zyskać do 30 000 zł.
Nie czekaj! Zadzwoń 731-377-456
Pożyczka szybko i dyskretnie! Decyzja kredytowa w 5 min od złożenia darmowego wniosku. Kwoty od 500
do 25 000 zł. Długi okres kredytowania
do 36 m-c. Bez zbędnych formalności
Zadzwoń: 731-377-456

Pożyczka z dojazdem do klienta Zadzwoń - 728 874 309
Pożyczka z niską ratą, minimum
formalności, nie pobieramy opłat za
obsługę, okres kredytowania od 6 do
36 m-c, kwota od 500 do 30 000 zł
Zadzwoń: 731-377-456
Pożyczki - do 25.000 zł Zadzwoń 728 874 309
Pożyczki dla zadłużonych - Potrzebujesz szybkiej pożyczki na dowód
osobisty ? Zadzwoń i umów się na
spotkanie. Nie sprawdzamy w bazach,
niskie raty miesięczne, wypłata
pożyczki w ten sam dzień. Kwoty od
500 zł do 9.000 zł. - 690 198 988
Pożyczki na dowód do 9.000 zł Potrzebujesz szybko gotówki ? Oferuję pożyczki pozabankowe bez
weryfikacji od 500 zł do 9.000 zł.
Wystarczy dowód osobisty. Niskie raty
miesięczne, brak opłat za obsługę.
Zadzwoń ! - 690 198 988
Pożyczki na dowód osobisty - Niskie
raty miesięczne, również dla osób
zadłużonych. Kwoty od 500 zł do 9.000
zł. Nie sprawdzam w rejestrach dłużników. Wypłata gotówki w ten sam dzień.
Proszę o kontakt w godzinach 9-17 668682335, 731377456
Pożyczki pod zastaw - Oferujemy pożyczki pod zastaw nieruchomości, pojazdów bez sprawdzania
w rejestrach dłużników. Dostępne
pożyczki do 50% wartości nieruchomości. Warunki finansowania ustalane są indywidulanie. Zapraszam
- 690 198 988
Pożyczki Pozabankowe - Pożyczki
Pozabankowe - także na oświadczenie
- szeroka oferta!!! Również dla osób ze
złą historią kredytową! Millennium Kredyty: ul. 1 Maja 50, Jelenia Góra (visa-vis szkoły Handlówki). Zapraszamy!
- tel. 75 619 7 619, kom. 795 005 835,
biuro@millennium-kredyty.pl
Pożyczki szybko i dyskretnie Masz problemy z otrzymaniem kredytu w bankach ? Mam dla Ciebie
rozwiązanie - pożyczki pozabankowe z niskimi ratami miesięcznymi
- wystarczy dowód osobisty. Akceptujemy różne źródła dochodu. Zadzwoń
- 690 198 988

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia - śluby-chrzty-komunie, uroczystości kościelne i świeckie,
dojazd Dolny Śląsk tel. 510 156 541
Fotografia okazjonalna - w/g
życzenia - korzystne ceny, doskonała
jakość, zdjęcia na nośnikach elektronicznych i tradycyjne, dojazd Dolny
Śląsk tel. 510 156 541
Fotografia-Makro, fotografujemy bardzo małe przedmioty lub
fragmenty elementów z bardzo dużą
dokładnością i doskonałą ostrością,
dojazd Dolny Śląsk tel. 510 156 541

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Naprawię każdy skuter. Możliwy
dojazd do klienta. Proszę o kontakt
pod numerem telefonu 500 606 904
lub 519 651 456

USŁUGI
MUZYCZNE
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

USŁUGI
RÓŻNE
Budowlane ogrodnicze brukarskie - Witam solidna firma podejmie
zlecenia wszelkiego rodzaju zlecenia
ogólnobudowlane ogrodnicze adaptacje terenu wycinka drzew koszenie.
wszelkiego rodzaju usługi brukarskie
murowanie z granitu. wyburzenia 782 037 887
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Wymiana zamków, wkładek, klamek, zawiasów, uszczelek i
szyb. Regulacja i konserwacja. Montaż samozamykaczy, nawiewnikow,
zabezpieczeń antywyważeniowych.
Obróbki tynkarskie. 607 720 825

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Karcher prawnie dywanów itp. Podciśnieniowe pranie z dojazdem
do klienta dywanów, wykładzin oraz
tapicerki meblowej (kanapy, wersalki,
fotele, krzesła, narożniki). Przy użyciu
najwyższej klasy sprzętu i środków
czyszczących. - 781 074 901
Mobilna Myjnia Parowa - EcoMyjnia, zajmujemy się kompleksowym
czyszczeniem i praniem tapicerek
samochodowych, mebli tapicerowanych, dywanów, wykładzin. Wszystko z
wykorzystaniem pary wodnej. Najnowsza technologia! - 884-929-235
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę domową i samochodową. Karcher-najlepsze środki na rynku +
wieloletnie doświadczenie, zapraszam
- 607 155 751

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Przeprowadzki - tanio - transport. Utylizacja starych mebli! Tel.
660468908!
Transport/przeprowadzki
od 1zł - Transport towarowy busami
do 3.5t na terenie całego kraju Możliwość przeprowadzki (wnoszenia i znoszenia rzeczy) - W nagłych
wypadkach auta dla klientów od ręki
- 697 335 784
Wywóz mebli sprzątanie piwnic Nasza firma świadczy pełen zakres
usług porządkowych w zakresie opróżniania mieszkań, piwnic, strychów,
garaży, wywozu mebli, złomu, elektrośmieci itd. Nasi pracownicy wyniosą i
wywiozą ceny od 50zl - 506 960 561

USŁUGI
TURYSTYKA
Wypoczynek w Jastarni - Pobyt letnio-jesienny w " LIMBA " w Jastarni. 601 857 880

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Analiza stanu organizmu - Badanie
urządzeniem Quantum określa m.in
poziom witamin, minerałów, aminokwasów, cholesterolu, metali ciężkich,
różnych toksyn oraz opisuje stan organów i układów organizmu w ciągu zaledwie 2 minut. - 510 126 927
Bars-zabieg dla ciała i umysłu Głęboki energetyczny proces uwalniający od ograniczających myśli, emocji,
napięć i schematów działania; otwierający i przyciągający radość, zdrowie,
obfitość i poczucie spełnienia w życiu.
- 510 126 927

25 września 2017 r.

Diagnostyka nieliniowa NLS Wykrywanie pasożytów, grzybów,
bakterii, wirusów oraz zaburzeń pracy
organizmu metodą diagnostyki nieliniowej NLS. Usuwanie patogenów
częstotliwościami(biorezonansem) i
naturalnymi kuracjami. - 510 126 927

KUPIĘ
Kupię futerał do akordeonu 80 basów
tel. 506 330 843
W komis przyjmujemy ładną, modną
odzież dziecięcą, damską, buty,
torebki. Przyjęcia w czwartki i piątki.
Sklep Sara ul. Różyckiego 4a. Zapraszamy na zakupy tel. 506 092 349

SPRZEDAM
Sprzedam - witryna 2m, waga elektroniczna, zamrażarka, waga uchylna,
krajalnica tel. 508 604 171
Sprzedam nową pilę spalinową
ręczną 2,2 KW tel. 506 330 843
Sprzedam segment czarny 4 częściowy 400 zł tel. 512 567 169

PRZYJMĘ
Inwalida po operacji brzucha nie
może dźwigać, potrzebuje opału tel.
513 246 763

MIESZKANIA
KUPIĘ
Duże w kamienicy, w centrum - Kupię
klimatyczne w kamienicy JG w centrum
(w cichej ulicy), z oryginalnymi stiukami, stolarką, balkonem, do 150 tys.
Bezpośrednio, tylko poważne ofery proszę przesyłać na email: alisfic@gmail.
com - 728 419 025
Kupię mieszkanie na Zabobrzu o pow.
powyżej 70m2 z balkonem, piwnicą oraz
windą. Najlepiej od 3 piętra. Może być
do generalnego remontu lub wyremontowane. Nie parter I 1-SZE piętro. Tel.
783 781 942
Kupię mieszkanie w kamienicy na
Placu Ratuszowym lub w jego okolicy,
w dzielnicy śródmieście. Minimum 2
pokoje, może być do remontu. Kontakt:
500 032 258 lub iwona694@interia.pl

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Z ogródkiem - Bezczynszowe - bez
pośredników atrakcyjne bezczynszowe
mieszkanie z ogródkiem w Jeżowie
Sudeckim. Mieszkanie z kominkiem
na parterze:3 pokoje kuchnia łazienka
piwnica. Podwórko ogrodzone na trzy
samochody cena 315tyś - 601 571 207
Sprzedam wygodne bezczynszowe Lokal położony jest w Miłkowie. Składa
się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc,
przedpokoju. Ma ok 60m2 jest po remoncie, ma duży balkon i jest ocieplone. Jest
garaż kotłownia i ogródek. Cena 160 tys.
- 796384300 757610466
Willowe, bezczynszowe, 70 m2 parter domu 3 rodzinnego, odrębne
wejście, 2 pokoje z możliwością wydzielenia 3 pokoju, łazienka, kuchnia z jadalnią, ogrzewanie gazowe. Końcówka ul.
Chełmońskiego JG pod parkiem. Taras,
część ogrodu - 720 790 756

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Samotny pan poszukuje do wynajęcia pokoju lub kawalerki przy ul. Transportowej lub Zachodniej od 1 września
tel. 533 701 020

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia pokój w domku jednorodzinnym w mieszkaniu czteropokoBezinwazyjne odmładzanie - Sku- jowym na parterze do dyspozycji dwie
Nabór do Klubu Malucha centeczna
i
bezinwazyjna
technologia
kuchnie i łazienka cena 600 zl z opłatami
trum - Fundacja „Jagniątków” inf. o
naborze dzieci do l.3 do Klubu Mal.w usuwania problemów z cerą. Pole- be - 603 958 920
cana
przy
zmarszczkach,
pękających
J.Górze. Bezpłatny pobyt dziecka do
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje,
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
5 g. dziennie dla rodziców poszuku- naczynkach, przebarwieniach, roz- umeblowane, Zabobrze 900 zł tel. 512
jących lub powracających do pracy szerzonych porach, trądziku, AZS. 567 169
k.jedroszkowiak@jagniatkow.org. - Bezpłatne zabiegi testowe. - 510
Pokój dwuosobowy w mieszkaniu
756 460 222
126 927
czteropokojowym w centrum Jeleniej
Góry - 692 061 312
Wynajmę pokój w mieszkaniu studenckim. Lokalizacja-okolice centrum,
mieszkanie ciepłe, zadbane, czyste- bardzo komfortowe- zachęcam do obejrzenia! Kuchnia jest bardzo funkcjonalna.
Jest internet:) - 669 538 053

CHIRURDZY ONKOLODZY
Poradnia Onkologiczna ONKOMED
Jelenia Góra , ul. Letnia 2
'U:LHVĄDZ-DQLN
'U*HUDUG2ZVLDĆVNL
CHOROBY PIERSI
ZNAMIONA BARWNIKOWE
KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
BADANIA PROFILAKTYCZNE
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MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie własnościowe
100m2 1p piece stan b.dobry kamienica okolice malej poczty na mniejsze
40-50m2 z co - 607 679 845

DOMY
SPRZEDAM
400mkw w centrum miasta - Atrakcyjny lokal w centrum. Dobrze doświetlony, duże witryny i magazyn 150
mkw. Miejsce parkingowe, niskie
koszty eksploatacji, winda towarowa.
Możliwość podziału na mniejsze. 697 397 297
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DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Stancja dla studentów/-tek - Pokoje
dla studentów. Atrakcyjna lokalizacja w
pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego.
- 607 775 954

DZIAŁKI
SPRZEDAM
Działka budowlana na Zabobrzu w
pobliżu Aleja Jana Pawła II. Atrakcyjna
lokalizacja! Jedyna taka oferta w tej
okolicy! Świetna komunikacja. Wszystkie media. - 504 519 239

LOKALE
SPRZEDAM
270 mkw na I piętrze centrum - Atrakcyjny lokal na I piętrze w centrum.
Dobrze doświetlony, winda towarowa
magazyn 150 mkw. Miejsce parkingowe, niskie koszty eksploatacji.
Możliwość podziału na mniejsze. 697 397 297
400 m kw. w centrum - Sprzedam
nowoczesny, wykończony lokal handlowo-usługowy w centrum, mieszczący się na parterze i pierwszym
pietrze. Posiada windę oraz 150
metrowy magazyn w piwnicy. Atutem są 2 wejścia i strefa dostaw - 697
397 297
Parter 110 m kw. z witrynami przy
głównym ciągu komunikacyjnym miasta. Duże witryny i miejsce parkingowe. Strefa dostaw z magazynem
ok. 150 m kw. w piwnicy (połączone
windą). Zapraszamy! - 697 397 297
Sprzedam bądź wynajmę nowoczesny lokal 400 m kw. w centrum. Lokal
znajduje się na parterze i I pietrze.
Możliwość dogodnego podziału lokalu.
Pietra połączone windą towarową. 697 397 297
Sprzedam lokal handlowo-usługowy
w Jeleniej Górze przy ul. Wyczółkowskiego, powierzchnia 50, 40 m2
. Cena 90.000 do negocjacji. Tel.
75-713-73-66.

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
110 m kw. na parterze w ścisłym centrum. Lokal posiada duże witryny i
magazyn z windą towarową w piwnicy
(ok. 150 m kw.) wejście od strony ulicy
oraz strefę dostaw. - 697 397 297
Atrakcyjny lokal idealny na sklep
lub biura. Posiada duże witryny. 160
m kw. Lokal znajduje się na parterze
przy głównym deptaku miasta. - 697
397 297
Centrum duże witryny - Lokal przy
ul. Klonowica. 160 m. Dobrze doświetlony, atrakcyjne warunki najmu, parter. - 697 397 297
Do wynajęcia magazyn o powierzchni
110m2 przy ul. W. Pola w Jeleniej
Górze. Dobry dojazd, droga utwardzona, duży plac manewrowy. Cena
900zł miesięcznie. - 603 977 601
Na parterze w centrum - Atrakcyjny
lokal na parterze w centrum. Dobrze
doświetlony, duże witryny i magazyn
150 mkw. Miejsce parkingowe, niskie
koszty eksploatacji. - 697 398 297
Parter w centrum - Na atrakcyjnych
warunkach wynajmę parter 110 m kw.
przy głównym ciągu komunikacyjnym
Jeleniej Góry. Lokal dobrze doświetlony z dużymi witrynami. Bonus
magazyn 150 m kw. w piwnicy! - 697
353 685

ROZMAITOŒCI

Super okazja, lokale w centrum Atrakcyjne lokale w centrum Jeleniej
Góry. wysoki standard wykończenia,
na parterze i I piętrze. Powierzchnie
od 100-400 m kw. Dobrze doświetlone
z miejscem parkingowym. Możliwość
podziału na mniejsze - 697 397 297
Wynajmę halę - Tanio wynajmę hale
500m2 w tym 80m2 socjalne, ogrzewane, hala ocieplona, monitorowana,
ogrodzona, ochrona całodobowa ul.
Karola miarki 18 d (dawny teren pebex)
- 601 057 718
Wynajmę restaurację w Karpaczu
tel. kontaktowy 601 854 727

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Chcę wynająć garaż w okolicach
osiedla Widok lub w Cieplicach tel.
790 516 894
Poszukuję w Szklarskiej Porębie
lub okolicy do wynajęcia Hotel, Ośrodek, Pensjonat, - 792 475 550
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